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ناگفته هويداست که اساس و بنياد هر انديشه و نهضت 
فکری سالم از فرهنگ خود جامعه مايه می گيرد و 

 که به شکل تيوری علمی انباشتۀ تجارب انسانی است
در واقع اين رساله هم بيان مجموعۀ . نمايدتظاهر مي

تجارب آدمی است که در بستر تاريخ مسير عادی خود 
  .را پيموده است

سمان آبی پر مهر و آسالهای قبل زمانی که زير 
عطوفت وطن زندگی داشتم و هنوز به غربت سرای 

  رابيگانه پای نگذاشته بودم، خيلی آرزو داشتم کتابی
. به نگارش بگيرم» تاريخ طب در افغانستان«تحت نام 

. تصميم گرفتم و چهار سال تمام در اين استقامت کوشيدم
تبر تاريخی را از آرشيف ها و ناد معسمواد، متون و ا

 که رويداد های قرن اخير را یکتابخانه ها و اشخاص
بودند، جمع آوری نمودم و شاهد بودند و در قيد حيات 

ر فراغت نسبی بودم تا نگارش آن را آغاز فقط منتظ



اما با آغاز جنگ ويرانگر کابل مجبور به ترک آن . نمايم
بعد از . ديار شدم و مدتی به شمال کشور رهسپار شدم

زمانی مطلع شدم که با دريغ و صد افسوس همۀ آن 
داشته های جمع آوری شده و کتابخانۀ کوچک من به 

يق شده بود که گ ستيزان جاهل طعمۀ حرندست فره
رنج آن را تا آخر عمر نميتوانم فراموش کنم؛ ولی در 
محيط غربت هم نتوانستم آرام بگيرم و شکر گزارم از 
اين که طی مدتی با در نظر داشت محدوديت های متون 
و منابع و ساير امکانات پژوهشی توانستم اين اثر ناچيز 

  .را به هم مسلکان ارجمند به نگارش بگيرم

ه ايست در ديک مرور شتابز» گسترۀ تاريخطب در «
سير تحول تاريخی تفکر انسان در رابطه به تأمين 
صحت و تندرستی و قطره ايست از بحر پر تحرک 

  .تاريخ طب

اين اثر ناچيز از تاريک ترين گوشه های زمان و 
ابتدايی ترين تفکر آدمی در رابطه به سالمت و تندرستی 

د های کنونی طب راه تا دوران اعجاز انگيز دست آور
اين نبشته در واقع تسلسل و پيوستگی . پيموده است

تاريخی است که ميتواند محرک شناخت پديده های فکری 
معاصر و پيوند آن با گذشته در رابطه به تيوری و 

مراحل پروسۀ تکامل و در . پراتيک علوم طب باشد
 علوم مختلفه مراحل معين و مسلسل را پيموده فاانکش
هنگامی که از تمدن بشری سخن می رود، کهن ترين . اند

 گذار  پايهتدايی هم بوده اند،دست آورد ها اگر ناچيز و اب



شوند و صحت و تندرستی که  ميبتمدن کنونی محسو
اولين و با ارزش ترين تجلی و آرزوی آدمی بوده است، 
به حيث يک پديدۀ مثبت در برابر مرض و عدم تندرستی 

طب منحيث جزئی .  نظر بوده استبا تعمق ويژه مورد
گ و شالودۀ تمدن و ن بشری ميراث گرانساز تمدن

فرهنگ آدمی را از بدو پيدايش تا امروز همراهی نموده 
  .است

نظريه های گوناگون و انديشه های دوران نخستين 
 مطلق علمی سر بلند تزندگی انسان گاهی به شکل حقيق

يشرفت و می کند، ولی با گذشت روزگار و بر اثر پ
تحول دانش و انديشه رفته رفته رنگ می بازند و جای 

  .خود را به تفکر و تيوری جديد می سپارند

اين کتاب در واقع مرور زمان شناسی پی افگنان کاخ 
 و سده عظيم و با شکوه طبابت است که از دل هزاره ها

ها می گذرد و بر شامخ ترين عروج افتخار آفرين تقدس 
ايد ممی ن زت و سالمت است، ره باکه شعار صحانسان 

  .و در چهار بخش ادامه پيدا می نمايد

 و مقصد ما از اين اثر شناخت و بازشناسی هدف
ميراث کهن اسالف و گذشتگان ما و پيوند آن برای ديد 

  . خجستۀ آدميت استسلک حال و آيندۀ اين

يد به آنهايی که از ميان آن همه ظلمت و تاريکی با ئبيا
ای شان و با پذيرش دنيايی از رنج و تعب نثار جان ه

پنجرۀ نور را گشوده اند و به کسانی که با تجارب 



سودمند شان و پژوهش های ارزشمند و گستردۀ شان به 
اين انسانی ترين پيشۀ بشريت يعنی طب و طبابت خدمتی 

 و يا در حال انجام هستند، شادباش و درود دانجام داده ان
  .فراوان بفرستيم

حالی که اين متن و نبشتۀ ناچيز و ناکافی را به من در 
هم مسلکان ارجمند، استادان و دانشجويان رسالتمند و 

عالقمند صحت و سالمت انسان اين موجود خوانندگان 
ايم، از نارسايی ها و کمبود های اين ممقدس تقديم می ن

ض نگری نداشته ااميدوارم اغم. اثر پوزش می طلبم
. دنبرجسته ساخته من را مطلع سازو کمبود ها را  باشند

  .با عرض حرمت

  در خيابان غربت  
  گام می نهم با چشمان گشاده  
  نگاه جوانی ام را  
  برای تو پاس می دارم  
  !وطن         
       

  پوهندوی دوکتور محمد انور ترابی   

            دوکتور علوم طب      

  ، هالند١٣٨٥         حمل       
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    بخش اول  
  گويش همگاني و رابطة انسان با تندرستي و مرض

  
آدمی به حيث موجود جوينده و پوينده از بدو پيدايش با عوامل طبيعت 
به منظور بقای زندگی و ادامۀ حيات در نبرد بوده و در اين راستا تاريخ 

از لحظه ای که آدمی پای بر فرش . آن از نشيب به فراز ره پيموده است
 نهاده است، همواره حفظ سالمتی و تندرستی مطمع نظر او بوده زمين
ما اگر بخواهيم آغاز تاريخ طب و رابطۀ آن را با انسان ها . است

دريابيم، بدون ترديد خواهيم يافت که اين تاريخ همراه با پيدايش انسان 
 ميگردد، زيرا آدمی به حيث موجود زنده نياز به ادامۀ زندگی داشته آغاز
ی حفظ حيات سعی و تالشی بعمل می آورده است، در حاليکه اين و برا

خواسته همواره مورد هجوم عوامل طبيعی و عمل و عکس العمل 
با تأسف از آن دورۀ تاريخی ما هيچ . اورگانيزم انسان قرار داشته است

  .گونه مدرکی در اختيار نداريم

امل محيطی چگونه ميتوان ادعا کرد که انسانهای اوليه مورد هجوم عو
و چطور ميتوان پذيرفت که هنگام شکار حيوانات . قرار نگرفته اند

انسانهای ابتدايی با ابزار دست داشتۀ خود مورد تعرض اين حيوانات 
قرار نگرفته باشند و جرح و زخمی بر آنها وارد نشده باشند؛ چه رسد به 
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ه ديگر اينکه در يک مرحله بعدتر تاريخی هنگام هجوم قبيله يی بر قبيل
جهت تصرف داشته های غذايی در نبرد مجروحين و مصدومينی از هر 
دو طرف متخاصم بوجود نيامده باشد که خواهی نخواهی به مواظبت و 
مراقبت و معالجه نياز داشتند و از طرف شخصی و يا اشخاص با تجربه 

فلهذا نمی توان تاريخ طب و . مورد مواظبت و درمان قرار می گرفتند
ا از يک مقطع مشخص تاريخی که فقط ابزار و طرز تفکر طبابت ر

انسانها نسبت به مرض و امراض و معالجۀ آن پديدار شده باشد، شروع 
نماييم؛ زيرا در آن صورت ما بخشی از اين تاريخ را که به انسانهای 

ولی با تأسف ما از آن . اوليه بر می گردد، از اين پيکره جدا نموده ايم
چ نوع مواد و اطالعی در دسترس نداريم و فقط بخش تاريخ طب هي

ميتوانيم بر حدس و گمان واقعی خود اتکا نماييم؛ زيرا تاريخ مقيد به 
  .زمان و مکان است

نياز بشر به پيدا نمودن راه حل مناسب در مسايل مختلف زندگی 
موجب گرديد که در دستيابی به عوامل محيطی و اتخاذ روش مناسب 

ر در آدمی پديد آيد و او را به کسب تجارب و کاربرد تحرکی توأم با تفک
  .اين تجارب وا دارد

يک . دانشمندان، دانش و علم را به عبارات مختلف تعريف نموده اند
دانشمند علم را چنين به تعريف می آورد و می گويد علم عبارت از فرا 

بر اساس اين تعريف پايه های دانش بشری را . آورد تجارب انسان است
جربيات انسان ها تشکيل می دهد و از نقطه يی آغاز می گردد که ت

اما با . نخستين تجربه آدمی در پيدايش راه حل امکان پذير گشته است
گذشت زمان بشر توانسته است که طرق حل پرابلم های زندگی را با هم 

  .مقايسه نموده و در نهايت به يک روش مطلوب دست يابد
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روشنايی گشوده است که آدمی در طلب علم طب از هنگامی رو به 
غذا رو به گياهان آورده است و از اين طريق گياهان سودمند خوراکی را 

زيرا نياز اشد به ادامۀ زندگی و حيات و مبارزۀ مشهود در . کشف نمود
برابر عوامل طبيعت به منظور حفظ تندرستی و صحت، نخستين کرکتر 

مبارزه و کسب تجارب به گونه ای پويندگی او را نمايان می ساخت و اين 
بديهی نتيجه صدها و هزار ها آزمايش او بوده است که از نسلی به نسلی 

  .انتقال يافته است

در پروسۀ تکامل و انکشاف، علوم مختلفه مراحل معين و مسلسل را 
و دادۀ ها در رابطه به در آغاز اين پروسه جمع آوری موارد . می پيمايند

 زندگی اجتماعی صورت می گيرد و بعدًا در يک پديده های طبيعی و
مقطع مشخص انکشاف علوم ايجاب آن به وجود می آيد تا اين همه 
تجارب حاصلۀ ذخيره شده به گونۀ نظری و تيوريک در آورده شود و به 
شيوۀ تحرير يا وسايل ديگر به شکل دايمی مورد استفادۀ ديگران قرار 

  .رد مرحلۀ پراتيک و عملی گرددگيرد و در نظم اجتماعی انسانها وا

قبل از اختراع خط انسانها آنچه را تحت نام دانش و هنر از تجارب 
فراگرفته بودند و مورد استفاده قرار می دادند، بعد از مرگ شان با خود 

ولی بعد از . به گور می بردند و نشانی از آن برای آيندگان باقی نمی ماند
سال از  آن می گذرد، دانش بشری اختراع خط که زياده از شش هزار 

در قالب نوشته ها و تحرير برای بازماندگان به ميراث مانده است که 
و آنچه . نسل های بعدی از آن در تکامل علوم مختلفه بهره گرفته اند

امروز در مسير انکشاف و تکامل علوم مشهود و هويداست، نتايج 
رد بهره گيری در هزاران تجارب و اندوخته های انسانی است که مو

  .جهان بشريت قرار گرفته است

گفتيم که انسان منحيث موجود زنده به منظور بقای حيات و ادامۀ 
زندگی نيازمند تندرسی و صحت کامل است و جهت تأمين صحت و 
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سالمت از بدو خلقت تا کنون علی الرغم همه ناگواری ها هم زمان با 
نای علم طب جهش تکامل و پيشرفت ساير عرصه های علوم در غ

چشمگيری را به همراه داشته است که در مباحث بعدی به گونه ای 
ولی آنچه اکنون در اين مبحث ميخواستم . مفصل از آن ياد خواهيم کرد

مروری به آن داشته باشم، ارتباط و پيوند انسان با پديده های صحت و 
آن تندرستی و تعاريف قبول شده در اين راستاست که الزم است به 

  .تذکری داده شود

 تقويه صحت فزيکی و روحی، معالجه (Medicine)هدف علم طب 
و تداوی امراض، محافظۀ صحت، جلوگيری از معيوبيت ها و باالخره 

ابو علی سينا . احيأ مجدد از جمله موازين و اسلوب اساسی آن می باشد
چنين می نويسند که هدف طب حفظ تندرسی " قانون در طب"در کتاب 

  .موقع سالمت و اعادۀ آن به هنگام بيماری استدر 

ً  عام داشته و در اجزای (Medicine)" طب"کلمۀ   مفهوم کامال
 طب وقايوی و طب اجتماعی شامل است که -متشکلۀ آن طب معالجوی

هر کدام از اين بخش ها حتی رشته های علوم جداگانه را به وجود آورده 
  .است

 تشخيص و تداوی امراض بحث طب معالجوی از پتالوژی ـ اعراض،
مينمايد و طب وقايوی از اسباب، طرز سرايت، شيوع، توزيع و تدابير 

حاالنکه جنبۀ اجتماعی طب کليه . کنترول و وقايه امراض بحث می نمايد
عوامل و فکتور های نابسامان محيط اجتماعی، اقتصادی، سياسی و 

ع، دوام و نـُکس مذهبی را و ساير عواملی که در به وجود آوردن، شيو
امراض رول دارد، به گونۀ واضح برمال ساخته و شيوه های رسيدگی 

ولی آنچه در اين مورد قابل تذکر است . اصالحی آن را نمايان می سازد
اين است که هر سه جنبۀ علم طب الزم و ملزوم يکديگر اند و هر يک با 
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وجوديت و يا به گونۀ مثال، در عدم م. ديگر آن پيوند خيلی نزديک دارد
نا رسايی طب وقايوی، طب معالجوی نمی تواند به تنهايی در همه موارد 
و با کيفيت گسترده پيروزی هايی را در قبال داشته باشد و يا به همين 
ترتيب بدون پيروزی و موفقيت تدابير وسيع و گستردۀ وقايوی، طب 

شد و يا معالجوی نميتواند به تنهايی جواب گوی اهداف طب در مجموع با
اينکه اگر هر دو جنبۀ طب وقايوی و معالجوی را در عدم موجوديت و 
يا نارسايی شرايط اجتماعی در نظر بگيريم، باز هم اهداف و استراتيژی 

و امروز در شرايط زندگی مدرن آنقدر . طب در عمل پياده نخواهد شد
عوامل و فکتور های محيطه اجتماعی روی زندگی و صحت انسانها اثر 

ذار هستند که دانشمندان و پژوهشگران علل و انگيزه اغلب امراض گ
  .پرابلماتيک را تأثير محيط زيست وانمود ساخته اند

پس هدف علم طب که امروز می توان به آن علوم طب نام نهاد، خيلی 
وسيع تر و گسترده تر از آن است که در سابق تحت نام طب و طبابت 

ت و در حقيقت همانا حفظ تندرستی و مورد استفادۀ انسانها قرار داش
  .اعادۀ صحت هنگام عدم سالمت و تندرستی است

 مجموعۀ فعاليت های تيوريک و پراتيک Medicineفلهذا طب يا 
است که در جهت تأمين اهداف آن و اعادۀ صحت و سالمت انسانها به 

از اينجا به بررسی مطلب ديگری بايد پرداخت و آن . کار گرفته می شود
  .رت از واژه و يا کلمه صحت استعبا

از نظر لغوی معنی تندرستی را افاده می نمايد ولی از نظر " صحت"
علمی و اصطالحی دانشمندان تعريف های گوناگون از آن ارايه نموده اند 
که در اينجا تعريفی را که سازمان صحی جهان مورد قبول قرار داده 

  :است، ياد آور می شويم
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رت از يک حالت بهبودی کامل جسمی،  عباHealthصحت يا "
روحی و اجتماعی بوده تنها عدم موجوديت مرض و ناتوانی صحت قبول 

  ."شده نمی تواند

از اين تعريف بر می آيد که صحت يک وتيره مثبت است، حاالنکه در 
  .سابق صرف نبودن مرض و ناتوانی را صحت می گفتند

د که در پهلوی در زمان معاصر مفهوم صحت زمانی تحقق می پذير
بهبودی کامل جسمی سالمت تام و کامل روحی و اجتماعی نيز مضمر 

از اين رو . حالت صحت يک اصل مطلق نبوده بلکه امريست نسبی. باشد
چگونگی و حالت صحت قابل اندازه گيری و سنجش است و هم به 

بايد ياد آور شد که صحت . درجات مختلف عرض وجود کرده می تواند
 پديده های اجتماعی مولود شرايطی است که شخص در آن مانند ساير

زندگی می نمايد و بر اساس همين واقعيت است که دانشمند پرکوس 
Perkusچنين ابراز نظر می نمايد :  

صحت عبارت از يک حالت برقراری متوازن انسان با فکتور های "
  ."محيط ماحول آن است

امل و فکتور های به اساس اين تعريف می توان ادعا نمود که عو
محيطی بر اورگانيزم و روان انسان تأثير نموده و اين موازنه   ديگرگون 

در حاليکه عضويت انسان به نحوی از . گشته و مرض تأسس مينمايد
خود عکس العمل نشان می دهد که موازنه را دوباره به نفع خود مستقر 

  .می سازد

    عامل مرض                                                              انسان          

  محيط                                       
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عواملی که باالی صحت تأثير گذار هستند خيلی زياد اند، ولی به 
صورت عموم گفته می توانيم که مرض نتيجۀ عمل و عکس العمل 

  .فکتور های سببی ميزبان انسان و محيط می باشد

  

      فکتور های سببی        ميزبان انسان                                    

  محيط   

                                        

عمل و عکس العمل ميزبان انسان با عوامل محيطی و عامل سببی 
جنبۀ ديناميک دارد و پرنسيب هرم را تعقيب می کند، يعنی صحت و 

لذا .  و توازن دو نهايت آن می باشدمرض نتيجۀ نقطۀ اتکای هرم
کوچکترين تغيير در يکی از دو نهايت و نقطه اتکای هرم موجب برهم 

  .خوردن اين توازن می گردد

دانشمند زيگموند فروئيد برهم خوردن اين توازن ديناميک را از نظر 
 انسان در برابر خواست ها  و (Defence)روانی عدم وجود دفاع 

 نموده است و می گويد هرگاه خواست ها و تمايالت تمايالت او وانمود
 های روانی Complexانسان طبق آرزوهايش برآورده نشود، عقده ها و 

ايجاد شده و زمانی که اين کامپلکس ها تعدد پيدا نمايند، روان انسان 
 تحول Anormalمنقلب شده و از حالت نارمل به يک وضعيت انارمل 

ۀ اصلی پسيک اناليز را دانشمندان در چنانچه اساس و پاي. می يابد
شگافتن و باز نمودن اين عقده ها پی ريزی نموده اند و ادعا می نمايند که 
در صورتيکه بتوانيم عقده و کامپلکس های متعدد روانی را از مريض 
بازگشايی نماييم، انسان دوباره به حالت نارمل و اوليه بر می گردد و 

د و اين اسلوب امروز در پسيک اناليز حالت صحت را دريافت می نماي
دانشمندان ديگری از لحاظ روانی تغيير . به نحو خوبی قابل استفاده است



 طب در گسترۀ تاريخ
 

١٨ 

و تحول نا مطلوب غير نارمل را نزد انسان ها همانا تغيير ناخوش آيند 
شخصيت انسان ميدانند که پايه و اساس آن را تربيت انسان تشکيل می 

اجتماعی در تربيت انسان عمل نموده دهد و ادعا مينمايند که محيط 
کرکتر و شخصيت آدمی را پيريزی می نمايد؛ چنانچه دانشمندی ادعا می 
نمايد که اگر دو نوزاد هم زمان در شرايط کامًال متفاوت اجتماعی تولد 
می شوند، به گونۀ مثال يکی در قصر پادشاهی و ديگری در جنگل نزد 

و ما با يک عمل در شروع تولد بومی های وحشی دور از تمدن انسانی 
جای و محل آنها را عوض کنيم، وقتيکه آنها رشد و تکامل می نمايند، 
بومی وحشی شهزادۀ متمدن خواهد بود در حاليکه شهزادۀ متمدن يک 

  .بومی وحشی بار خواهد آمد

اين گروپ از دانشمندان نقش محيط و تربيت را در شالودۀ شخصيت 
  .زنده می دانندانسان تعيين کننده و برا

از مطالعۀ عوامل سه گانه فوق الذکر، فکتور های سببی، فکتور های 
محيطی و ميزبان انسان و تغيير و تحول در موازنه هر کدام که باعث 
بوجود آمدن مرض می شود، چنين بر می آيد که طب و طبابت از نظر 

رقرار هدفمندی فقط ايجاد کنندۀ اين توازن است تا مسئله به نفع صحت ب
در اين رابطه صرف با توضيح مختصر معلوماتی در مورد چنين . بماند

بايد گفت که عوامل سببی شامل مواد و عناصر و نيرو های حيه و غير 
حيه اند که در عضويت ميزبان حساس و تحت شرايط مناسب موجبات 
بروز امراض را فراهم می کند و اين عوامل سببی به مواد بيولوژيکی، 

  .کيمياوی، فزيکی و باالخره ميخانيکی تصنيف می گرددغذايی، 

فکتور های سببی محيط نيز شامل محيط فزيکی، محيط بيولوژيکی و 
عوامل ميزبان انسان نيز به نوبۀ . محيط اجتماعی و اقتصادی می باشد

خود در چگونگی حالت صحت و ايجاد مرض به صورت آگاهانه و غير 
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امل ميزبان انسان نيز به دو گروپ داخل اين عو. آگاهانه سهيم می باشند
المنشأ يا ارثی و خارج المنشأ يا محيطی جدا می گردند که در پيدايش 

  .حالت مرض رول و اثر انکار ناپذير دارند

در اينجا سوالی پيدا می شود که آيا سوء تشکالت والدی را که ميتوان 
و بررسی حالت مرضی دانست، در اين معادله چگونه می توان به بحث 

  .گرفت

 Zygot با هم يکجا شده و Ovem  و Spermمبرهن است که حجره 
  .را تشکيل می دهند و در داخل رحم به نمو ادامه ميدهد

 مانند حجرات ديگر دارای هسته، سيتوپالزم و Zygotحجره متشکلۀ 
همين نوه يا هسته در حجره در حقيقت رول . غشای حجروی ميباشد
هسته شامل کروموزوم ها می باشد و .  داردسيستم تنظيم کننده را

هر . کروموزوم ها نظر به جسامت شان کوچک و بزرگ می باشند
جفت کروموزوم اند که از همين بيست و ) ٢٣(حجره شامل بيست و سه 

جفت آن با هم شباهت داشته و تنها يک جفت ) ٢٢(سه جفت، بيست و دو 
زوم های جنسی ياد می شود آن شباهت نداشته متغير بوده و به نام کرومو

و همين جفت جنسی مسئوول تعيين نوعيت جنس يعنی مرد و يا زن 
  .ميباشد

 ها Geneبر روی کروموزوم ها، جسيماتی وجود دارد که دارای 
 ها مسئوول انتقال خواص فزيکی و روحی می Geneبوده و همين 

اص خو: خواصی که توسط جن ها انتقال می يابند، دو نوع اند. باشند
  .بارز و خواص خفی

در صورتی که يکی از کروموزوم های مادری يک خاصيت را به 
صورت خفی داشته باشد، فرزندانی که از اين مادر به دنيا می آيند، 
بعضًا ناسالم می باشند و اين مسئله را می توان با مطالعۀ دقيق علم 
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Geneticالت  داد که سوء تشکرولی بايد تذّک.  يا وراثت واضح ساخت
 است که در حقيقت سوء Genetic نبوده و ندرتًا Geneticوالدی اکثراً  

  .تشکالت از يکجا شدن جن های مرضی ناشی می باشد

آنچه تا اين جا گفته آمديم، يادآوری بود از پيوند و ارتباط انسان با 
صحت و مرض که اهداف علمی و اساسی طبابت را تشکيل می دهد و 

پيدايش از ابتدايی ترين طرز فکر تا عالی ترين انسان از بدو خلقت و 
انديشه و عمل کرد همواره در دفاع از حالت صحت و در ستيز با حالت 

اينجاست که می توانيم تاريخ طب را از ابتدايی ترين . مرض بوده است
عکس العمل انسان اوليه در برابر عوامل محيطی، فکتور های سببی و 

  . به جستجو و پژوهش بگيريمعضويت خود شخص در اين رابطه

در اين جا بر ميگرديم به مفهوم و تعريفی که از طب به عمل آمده 
  .است

 مجموعۀ فعاليت های Medicineچنانچه قبالً  تذکر داده شد، طب يا 
 است که در جهت تأمين اهداف طب و اعادۀ صحت کتيوريک و پراکتي

تشول می گويد ک آلداکتر مار. ه کار گرفته می شودو سالمت انسانها ب
بنابر آن . که طب و طبابت عمل متقابل دو فرد است، مريض و طبيب

اين فرايند تحت تأثير عوامل . طبابت چيزی فراتر از يک علم است
موضعی قرار می گيرد، ولی علی الرغم تغييرات زمان و مکان، اصوالً  

  .خصوصيت يکنواخت و پايداری دارد

اين .  پذيری زيادی داردرتغييمندرجات علوم طبابت، قابليت 
مندرجات به سرعت و به طور مشخص تغيير می کنند، اما تغيير فرايند 

  .های اصولی بسيار تدريجی است
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، طب را "قانون در طب"حاال می بينيم که ابوعلی سينا در کتاب 
چگونه به تعريف می آورد و بخشی از مندرجات کتاب قانون و نظر 

  :جا به تحرير می آوريمابوعلی سينا را در اين 

طب دانشی است که به وسيلۀ آن می توان بر کيفيات تن : او می گويد
هدف آن حفظ تندرسی در موقع سالمت و اعادۀ آن به .آدمی آگاهی يافت

  .هنگام مريضی است

شايد کسانی باشند که گويند طب دارای دو جنبه نظری و عملی است و 
معرفی " نظری"را فقط با مفهوم بر آن طب " دانش"من با اطالق کلمه 

  :در پاسخ آنان گويم. کرده ام

در فلسفه . در همه حرفه ها، هر دو جنبه نظری و عملی وجود دارد
نيز جنبه های نظری و عملی هست و به همين منوال در طب نيز شقوق 

ليکن غرض از اصطالح نظری و عملی . نظری و عملی وجود دارد
نيستم که در اينجا جز در زمينۀ طب مفهوم خاصی است  و من ملزم 

را بيان کنم؛ زيرا که طب نظری و " عملی"و " نظری"منظور واقعی 
يکی از آن دانش اصول طب است و آن ديگر . طب عملی هر دو علم اند

علم بر اسلوب به کار گرفتن آن يعنی علمی است که برای دو جنبۀ آن دو 
مقصود من از طب نظری اين ابن سينا می گويد، . لفظ به کار رفته است

است که از راه فرا گيری به اصول آن پی ببريم، بدون اين که اسلوب و 
مثًال می گويم تب بر سه نوع است و مزاج . روش کاربرد آن را بيان کنيم

  .قسم و اين اصول است) ٩(به نه 

در علم طب، پی بردن به " عملی"منظور من از بکار بردن لفظ 
به طور مثال می گويم برای عالج ورم .  علم استاسلوب کار برد اين

، )باز دارنده از پيشرفت مرض(های گرم، نخست بايد مادۀ باز دارنده 
را به کار برد و بعد به داروی باز " کشاف"خنک کننده و بروز دهنده 
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بعد از آنکه ورم به کلی فرو . دارنده، داروی نرم کننده اضافه کرد
  .را استعمال کرد) محلول های شستشو(ل نشست، بايد دارو های محلو

پس اگر اين دو قسم را ياد گرفتيد، صاحب دو علم نظری و عملی  
  .هستيد، حتی اگر در اين زمينه هرگز کاری نکرده باشيد

از آنجا که هدف : جای ديگر ابو علی سينا در کتاب قانون می نويسد
از سالمت علم طب، پژوهش در تن آدمی است که آيا سالم است و يا 

برخوردار نيست و از آنجا  که شناخت و علل هر دو حالت تندرستی و 
بيماری برای طبيب الزم است، پس بايسته است که علل و موجباب 

اين موجبات ممکن است که آشکارا . تندرستی و بيماری بررسی شود
باشد يا نهان؛ يعنی که حس و درک نگردند و بايد از روی عوارض شان 

پس الزم است عوارضی را که در حاالت تندرستی و يا . ی بردبه آنها پ
  .بيماری بر بدن روی می آورند، به خوبی شناخت

  :جای ديگر در فرهنگ پزشکی دورلند چنين می خوانيم

طب عبارت است از هنر يا علم شفايی امراض به ويژه معالجه 
  .بيماری ها به وسيلۀ اجرای معالجات داخلی

ون طب با حاالت مختلف بدن سر و کار دارد، بعضی ها می گويند چ
  .بدين ترتيب شاخه ای از فزيک و طبيعيات است

قبل از ميالد ) ٥٨٠(يک دانشمند يونان قديم که در حوالی سالهای 
زندگی می کرد و از جمله شاگردان فيثاغورث بود، به نام الکمايون چنين 

عادل ميان قوا در ابراز نظر می کند و می گويد که تندرستی و سالمتی ت
چون يکی از اين قوا غالب شود، تعادل به هم می خورد و . بدن است

  .حالت حکومت مستبده ايجاد می شود و آدمی بيمار می گردد
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به همين گونه اطبای دوران بقراطی نيز به موضوع برهم خوردن 
تعادل بدن انسان توجه داشتند و به اين عقيده بودند که عدم تعادل قوای 

بقراطی ها زيادتر تب را .  باعث بروز بيماری در شخص می شودبدن
  .عالمۀ بروز اين بی تعادلی در بدن می دانستند

پس مالحظه فرماييد، آنچه که در بحث قبلی خود در رابطه به صحت 
و تندرستی گفتيم و منحيث يک اصل انکار ناپذير از آن ياد کرديم و گفتيم 

  :نظر می کند که چنين ابراز Perkusکه دانشمند 

صحت عبارت از يک حالت برقراری متوازن انسان با فکتور های 
محيط ماحول آن است، در حقيقت تائيد مقوله های دوران قبل از ميالد 

  .مسيح منجمله بقراط و الکمايون است

بدين منوال در بخش نخست از اين جزوه که گويش همگانی و رابط 
بود، به گونۀ خيلی موجز و کوتاه انسان با تندرستی و مرض مطمع نظر 

نظر اندازی شد و رابطه آدمی منحيث موجود زنده با صحت و مرض و 
پيامد های آن با در نظرداشت سه اصل عمده، عامل مرض انسان ميزبان 
و عواملی محيطی به بحث گرفته شد و هم چنان تذکری در مورد اين که 

در ارتباط می باشد، به آدمی از بدو پيدايش با اين مقوله صحت و مرض 
گونۀ خيلی مختصر ياد آوری شد و آنچه از دوران انسانهای اوليه که 
هنوز اختراع خط صورت نگرفته بود و ثبت تاريخ نگرديده است، فقط و 
فقط تصور قريب به حقيقت آن است که همه انسانهای آن دوران مصيبت 

اک تر از فراوان امراض، جروحات و صدمات را به گونۀ خيلی دردن
امروز متحمل شدند و با اندکی از اين آسيب ها که صعب العالج آن زمان 

و در روند تکامل . شمرده می شد، معروض به مرگ حتمی گرديدند
تاريخ بشری اندوخته های تجارب انسانی برای معالجه و مداوا و 
جلوگيری از اين همه عوامل و فکتور های مساعد کننده حالت مرض 

يافت و در مراحل مختلف زندگی انسان به گونه ای يک رشد نسبيی 
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مبارزه پيگير به منظور حفظ و بقای حيات آدمی دوره های تاريخی 
حيات بخش يکی بعد از ديگری به رشد تکاملی خود رسيد؛ چنانچه 
امروز که بشريت در آغاز هزارۀ سوم ميالدی و قرن بيست و يکم از 

 آورد های خيلی پر ارزش و زندگی خويش قرار دارد، افتخار دست
حيات بخش طب و طبابت را تجربه نموده و به اختراعات شگرف در 
جهان طبابت دست يافته است که اين پيروزی ها را می توان به گونۀ 
نمونه در همه عرصه ها و رشته های علوم طب به وضاحت مشاهده 
نمود، چه در بخش ارتقای سرسام آور تخنيک طبی و چه در مورد 

کتشافات و اختراعات ساير پديده های پزشکی که منجر به ارتقای طول ا
  .عمر انسانها گرديده است

اين سير و گسترش تکامل، گاهی کـُند و آهسته و زمانی هم با يک 
جهش سريع در طول تاريخ قد بر افراشته و هم زمان با گسترش علوم و 

. را پيموده استساير انباشته های علمی در حيات بشری پله های فراتر 
به خصوص با انقالب علم و تخنيک در سده های اخير دانش علوم طبی، 

  .راه چندين ساله را در کوتاه مدت پيموده است

با يک نظر اجمالی به تاريخ طب، مالحظه می شود که پس از دوران 
قرون وسطی، دست آورد های علم طب به گونۀ قابل مالحظه ثبت تاريخ 

و اگر بخواهيم اندکی اين مطلب را با نگاه ژرف طبابت گرديده است 
بنگريم، ديده می شود که نيمۀ دوم قرن نوزده و اوايل قرن بيستم از نظر 
اکتشافات و اختراعات در ساحۀ طبابت دورۀ تاريخی نهايت با ارزش و 

به گونۀ مثال کشف . با اهميت نسبت به دوره های ماقبل آن است
 محرقه يا با سيل ابرت در سال ، ميکروب١٨٦٠ميکروب در سال 

، ١٨٩٤، طاعون در ١٨٨٢، باسيل  کوخ ١٨٧٤، جزام در سال ١٨٨٠
، اشعۀ ايکس در ١٩٢٨، پنسلين در ١٨٨٠، دفتری در ١٨٨٣کولرا در 
 و ساير اکتشافات و اختراعات اجسام حيه و تخنيک طبی که تذکر ١٨٩٥
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ه های بارزی از آن بعدًا در قسمتی از اين رساله بيان خواهد شد، نمون
  .ادعای ما خواهد بود

ولی نيمۀ دوم قرن بيستم و اوايل کوتاه مدت قرن بيست و يکم نمايانگر 
يک جهش سريع اکتشافات علوم طب و تخنيک طبی بوده است که به 
گونۀ سرسام آور ثبت تاريخ ابداعات و اختراعات جهان طبابت گرديده 

 های علم و تخنيکی، شاهد است و بشريت امروز در پهلوی ساير پيشرفت
گسترش اعجاب آور و مدرن دنيای طبابت در همه شقوق و رشته های 

پيوند اورگانهای داخلی عمليات .  آن می باشدSpecificکامالً  خاص و 
های خيلی بغرنج و ظريف جراحی، به وجود آمدن وسايل مدرن، 
تشخيص، تحقيق و پژوهش های فراوان در مورد همه امراض و 

وژی های پرابلماتيک،کشف واکسن های نجات بخش امراض مختلفه پتال
و غيره و غيره تا حد رسيدن به شبيه سازی جنين انسان، همه و همه 
بيانگر رشد و گسترش جهان پزشکی بوده است که ما البته به صورت 

  .تفصيلی در بحث های آينده از آنها ياد خواهيم کرد
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 عه و تحقيقابو علی سينای بلخی در حال مطال
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  بخش دوم
  سان تا آغاز سدة ميالديطب از پيدايش ان

  

طوری که در بحث قبلی ياد آور شديم، انسان از روزی که پا بر فرش 
ده وزمين نهاده است، موضوع صحت و تندرستی همواره مورد نظر او ب

ً است و  انسان .  اين پديده تفکر و انديشه داشته استاارتباط بدر  دايما
زی با همه دست آورد ها ابتدايی با همان طرز تفکر ابتدايی و بشر امرو

 ۀو امکانات مدرن به نحوی غرض تأمين صحت و سالمت و مبارز
گير در برابر مرض و عدم تندرستی راه دراز و مشکلی را پيموده پي

هنگامی که از تمدن بشری سخن می رود، کهن ترين دست آورد . است
وب ها و اگر ناچيز و ابتدايی هم بوده است، پايه گذار تمدن کنونی محس

می شود و صحت و تندرستی که اولين و با ارزش ترين تجلی و آرزوی 
آدمی بوده است، به حيث يک پديدۀ مثبت در برابر مرض و عدم 

ۀ ديدتندرستی با تعمق ويژه مورد نظر بوده است و باز نگری از اين دو پ
  .متضاد، امريست در خور ضرورت و الزمی

يراث گرانسنگ و شالودۀ طب و طبابت منحيث جزئی از تمدن بشری م
. تمدن و فرهنگ آدمی را از بدو پيدايش تا امروز همراهی نموده است

برای بازشناسی و دريافت چون و چرای اين ماجرای تاريخی، ناگزير 
بايد به گذشته های دور نظر بيفگنيم و شاهد ناگواری ها و تپ و تالش 

ابرابری و عدم های گستردۀ اين دانش بشری باشيم، هرچند بشريت در ن
 و عوامل تأمين کنندۀ صحت، قربانی ها و ضتعادل فکتور های مولد مر
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 گذر از اين منزل ،تلفات گسترده و جان گداز را سپری نموده است
  .مباهات استقابل   هموار، مايۀ اعجاب و شگفت آور ولیطوالنی و نا

بار سرنوشت انسان از لحظۀ موجوديت در طی قرون و  حوادث اندوه
عصار با مرگ و مير و تلفات کتلوی ثبت صفحات تاريخ گشته است و ا

ديوار . حيات همواره مورد هجوم عوامل نابود کننده قرار گرفته است
کهن سال جهل در قرون متمادی بنياد و اساس فاجعه های انسانی را به 

  .جا گذاشته است

 هدف و مقصد ما از اين نوشتار، بازشناسی ميراث فرهنگی که صحت
و تندرستی جزء انکار ناپذير آن محسوب می شود، غرض ديد وسيع 
حال و آينده است و ما آن را برای پيوستگی تاريخ و به حيث محرک 

 فکری تاريک و روشن از کهن ترين طلوع نيرومند شناخت پديده های
  .زندگی تا روند حيات معاصر نياز مبرم می دانيم

 انسانی عنصر عادات قبيله و در بسياری از پديده های فرهنگ گذشتۀ
خرافه پرستی غلبۀ کامل داشته است و وسيلۀ مرگ و مير های کتلوی 

  .بشريت قرار گرفته است

بحث دوم نرفته باشيم، می پردازيم به اصل مبرای اين که از بحث دور 
 ادامه  تا آغاز سدۀ ميالدینطب از پيدايش انسااين رساله که تحت نام 

  .خواهد يافت

کر است که انسانها قبل از اختراع خط، بدون ترديد در رابطه قابل تذ
 اندوخته ها و تجاربی ،به تأمين صحت و تندرستی و پيدايش امراض

اين مطلب چه در . داشته اند که در موارد الزمی از آن استفاده می کردند
دوران و مرحلۀ قبيلوی و چه در مرحلۀ بردگی از طرف افراد و 

وحين و مريضان مورد استفاده قرار ميگرفت اشخاص مجرب روی مجر
ً  تلفات . و به نحوی از اين تجارب استفاده به عمل می آمد ولی يقينا
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انسانی در آن مراحل تاريخی از اثر امراض، مصابيت و جروحات به 
 زيرا فقط آنچه افراد صاحب تجربه و ؛پيمانۀ خيلی زياد بوده ميتواند

رفتند، فقط و فقط مواد و وسايل مداواگر غرض معالجه به کار می گ
ور و پيش آنها بوده است و تجاربی را که بدست آورده کامالً  طبيعی َد

بودند، نتيجۀ ده ها و صد ها آزمايش چشم ديد آنها بوده است که بدون 
 که گفتولی با تأسف بايد . ير فراوان در قبال داشته استمشک مرگ و 

  موجوديت و اختراع خط چيزیاز تجارب انسانهای آن زمان نسبت عدم
باقی نمانده و داشته ها و تجارب آنها بعد از مرگ شان با خود شان به 

  .گور رفته است

مورخين دوره های تاريخی انسانها را به گونه های مختلف تقسيم و 
 دوره های ،برخی از پژوهشگران و زيست شناسان. طبقه بندی نموده اند

ه سنگی يا کهنه سنگی، نو سنگی و فلزات تاريخی را به دوران های پارين
جدا نموده اند که باز هم در دورۀ فلزات ابتدا دورۀ مس، بعد مفرغ و بعد 

  .آهن ثبت گرديده است

برخی هم از مورخين و زيست شناسان دوره های تاريخی را به دوران 
دورۀ قبل از اختراع . قبيلوی، بردگی، فيودالی و صنعتی جدا نموده اند

در اينجا الزم ميدانم تا مرور . به نام دورۀ ماقبل تاريخ می نامندخط را 
  :کوتاه تاريخی از پيدايش زمين و انسان را ارايه نمايم

سوال پيدا می شود که چقدر سال بايد از عمر جهان و عمر زمين 
 اين پرسشی است که در اين سالهای اخير توجه زيادی را به ؟گذشته باشد

تاره شناسان و رياضی دانان که پايۀ محاسبۀ خود س. خود جلب کرده است
و بعضی مراحل پراگندگی و  سرد شدن اجسام فلکی را به سرعِت

 را به دست می دهند دگرگونی اتمی می گذارند، چهار هزار مليون سال
 و آن را آغاز پيدايش زمين می گيرند و می گويند که سه صد ميليون سال

 چنين ادامه پيدا می رد و فرضيۀ آنهاگی بر زمين می گذبر پيدايش زند
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  .نمايد که از عمر خورشيد اکنون پنج مليون مليون سال گذشته است

 به Hubbleتازه ترين ارقام اطالعاتی که توسط تلسکوپ فضايی 
 در اياالت متحدۀ امريکا مخابره شده است، Nasaمرکز علمی ناسا 

 دحدود شانزده ملياربيانگر آن است که از پيدايش کاينات تا به امروز 
 سال و از پيدايش دسال، از پيدايش منظومه شمسی ما حدود شش مليار

اين ارقام تازه . د سال می گذردزندگی در روی زمين حدود سه مليار
 مخابره شده Hubbleترين ارقام اطالعات اند که توسط تلسکوپ فضايی 

ر و يازده ه متر طول، چهار اعشاريه سه متر قطداين تلسکوپ سيز. است
 توسط فضا پيمای ١٩٩٠اعشاريه شش تن وزن دارد و در سال 

 در مدار زمين قرار داده شده است و در (Discovery) ديسکوری
  .ششصد و ده کيلومتری زمين همين اکنون در گردش است

در اين اواخر از چند مريخ نوردی که به سطح سيارۀ مريخ فرود آمده 
  .ه استد استفاده شHubbleاز همين  تلسکوب فضايی اند، 

تيوری های علمی حکايه از آن دارند که از پيدايش پستانداران در 
حدود يک صد و شصت مليون، از پيدايش نخستين انسانها يک و نيم تا 

ً  هفتصد هزار سال می سه مليون سال و از پيدايش  انسان کنونی تقريبا
  .گذرد

ه ديوار زمان را دانش زمين شناسی در حقيقت ديرين شناسی است ک
  خط میعشکسته و از پشت آن گذشتۀ کوتاه شش هزار سال که از اخترا

گذرد، اينک يک مليون برابر اين شش هزار سال را در برابر چشم ما 
  .گسترده است

 طی سه قرن پيش ،وجوديت آنهامآفرينش و خلقت انسانها و پيدايش و 
 قدم های بزرگی در از امروز مورد قابل توجه آدمی قرار داشته است و

راستای پژوهش و تحقيق در طول اين مدت برداشته شده است و 
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 آن یاکتشافات جديدی در بارۀ پيدايش زندگی در روی زمين و سير تکامل
صر ما صورت گرفته است که عاز باکتری های نخستين تا انسان متفکر 

 ۀدر هر کدام از موارد و مراحل متذکره صحت و مرض منحيث دو پديد
 نظر بوده است و بشر همواره از نظر مطمحمتضاد در زندگی انسانها 

ذهنی و هم از نگاه علمی در شناخت و اتخاذ تدابير در جهت مثبت و به 
نفع خود حرکت و جهش مستمر به کار برده است که دور از پژوهش 

  .های تاريخی قرار نگرفته است

 را وقوعاتگيزه های تاريخنگاران در ذکر وقايع تاريخی بايد علل و ان
به بررسی بگيرند و عمل و عکس العمل انسانها را به وضاحت نشان 

 قبل از ٤٨٤متولد حدود (گفته اند که علت اينکه به هيرودت . بدهند
داده اند، آن است که وی نخستين کسی بود که برای  لقب پدر تاريخ) ميالد

 و علتی بيان کرده رويداد هايی که به تاريخ خود آورده، کم و بيش توجيه
زمانی و بنابر اين بايد پذيرفت که تاريخ از علوم اجتماعی است . است

فلسفه و توجيهاتی همراه  وظيفۀ خويش را به درستی انجام ميدهد که با
و اگر چنين نباشد، جز وقايع نامه . باشد و علل و رويداد ها را روشن کند

از تاريخنگاران علوم خوشبختانه آنچه . چيزی ديگری بوده نمی تواند
  .طبی به جا مانده است، شاهد اين واقعيت بوده می تواند

ام دورۀ قبل از ندگی انسان قبل از اختراع خط را بنگفتيم که دوران ز
 آن دوران نيز تحرک و فعاليتی یتاريخ می نامند و ادعا داريم که انسانها

ی جهت ند و از امکانات زمانی و مکانه ادر جهت تأمين صحت داشت
معالجه مجروحين و مريضان استفاده می کردند، ولی نسبت عدم 

برای اثبات اين . و کتابت اثری از آنها باقی نمانده استخط موجوديت 
 بعضی از جمجمه های قبل از تاريخ که به ،حقيقت دانشمندان می گويند

دست ما رسيده، عالماتی دارند که نشان ميدهند که در آن زمان بر روی 
خواننده .  سر عمل جراحی و شکسته بندی صورت گرفته استکاسه
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ممکن است بپرسد که از کجا می دانند که اين عمل جراحی بر روی 
  مذهبی مربوطکاسه سر انسان زنده صورت گرفته است و به اعمال 

دليل ما بر اين که چنين . نيست که روی کاسه سر مرده انجام می دادند
صورت گرفته است آن است که سوراخ اعمالی بر روی جمجمه زنده 

های استخوان پر شده و استخوان تازه آن را پوشانيده و اين خود دليل آن 
است که عمل جراحی و شکسته بندی استخوان مربوط به استخوان سر 

آيا چرا استخوان کاسه سر را سوراخ کرده اند؟ به چنين . زنده است
ل داد که جراح اين عمل را پرسش نميتوان پاسخ داد ولی می توان احتما

برای راحت کردن بيمار از رنج صدمات جانکاه فشار مغز سر انجام داده 
ممکن است کسی بپرسد که چگونه اين عمل جراحی صورت . باشد

گرفته است، در جواب اين سوال بايد گفت که صنعتگران دورۀ پيش از 
برده اند و  میرا ميشناختند و به کار ) برمه(تاريخ بعضی از انواع مته 

گواه بر اين مسئله سنگ های سوراخ شده و مته های است که در ميان 
سوراخ کردن با مته يا . آثار اکتشاف شده ماقبل تاريخ بدست آورده اند

 خ سنگی کار بسيار طوالنی است و البته برای يک جراح سوراۀبرم
ای گو اينکه تحمل چنين عملی بر. کردن استخوان جمجمه آسان تر است

مردی که استخوان سرش را سوراخ می کنند، ناراحت کننده و دشوار 
 به استثنا مدارک معتبری که در دست است، عمل جراحی جمجمه .است

 بود ادعای دانشمندان که می گويند ينا. پيشينۀ ده هزار ساله دارد
انسانهای ماقبل تاريخ نيز غرض تأمين سالمتی و حد اقل آرامش 

فلهذا ادعای ما در . به اعمالی دست می زدند مجروحين و مريضان
رابطه به اين که تاريخ طب را بايد از آغاز زندگی و موجوديت انسان بر 

 دور از واقعيت نيست، ولی از نظر ،رسی بگيريمروی کرۀ زمين به بر
تعريف، تاريخ علمی است که در قيد زمان و مکان ثبت شده باشد و چون 

ايع تاريخی وجود ندارد، پس تاريخ را از ختراع خط، ثبت وقاقبل از 
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طه به سوراخ نمودن کاسۀ در راب. آورند زمان پيدايش خط به حساب می
 تاريخ شاهد آن بوده است، در آغاز مرحلۀ تاريخ در سر که دورۀ قبل از

مصر قديم که برروی پاپيروس ها ثبت شده است، بحث مفصلی خواهيم 
 باز هم بگونۀ مکرر اين که دورۀ داشت که در موقعش بيان خواهد شد و

پيش از تاريخ عبارت از دورۀ ايست که از آن مدارک کتبی يا در هر 
در اينجا . صورت مدارک کتبيی که قابل خواندن و فهم باشد، وجود ندارد

بر می گرديم به بعضی از خصوصيات دورۀ کهنه سنگی و نو سنگی 
  . قابل توجهی بدهدۀکور در مورد تأمين صحت ايده و مفدبشر که می توان

از دوران پارينه سنگی انسان ابتدايی که در حدود بيست تا سی هزار 
 که بتوان از رسال قبل از امروز تخمين می شود، مواد و موارد قابل تذّک

ولی . آن در پژوهش های علمی استفاده برد، با تأسف به دسترس نيست
زی همراه است و در دوران نوسنگی که با آغاز زندگی دهقانی و کشاور

حدود ده هزار سال قبل از امروز ثبت تاريخ گرديده است، دارای 
شواهدی از زيست بشر بوده که می توان از آنها در ثبت سير تکامل 

  .بشری استفاده نمود

ابزار سنگی آدميان در اين دوره چکش، تبر، چاقوی سنگی که از 
 و از ندره بوده اسنگ چخماق بوده است، کلنگ، سر تير چخماقی و غي

وجود همين ابزار سنگی چنين بر می آيد که آدمی در اين دورۀ تاريخی 
خواهی نخواهی با جروحات و صدمات ناشی از اين ابزار مواجه بوده 
است و به نحوی در معالجه و درمان اين گونه جراحت ها اقدامی داشته 

  .است

ردند و از شير انسانهای دوران نوسنگی پوست حيوانات را بر تن می ک
ابتدا شير اسپ و بعد هم . ی استفاده می کردندذو گوشت حيوانات جهت تغ

ای مردم ذغجزء مورد استفاده قرار دادند و شير و لبنيات  شير گاو را
ان نو سنگی چنين بر می ی دورذاز طرز تغ. دوران نوسنگی قرار گرفت
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و نوزادان و هت نشو و نمای کودکان جآورد های شير حيوانات آيد که فر
رک آدميان کافی تأمين انرژی کافی به منظور بقای حيات و ادامۀ تح

  . شمرده است

 در اين امر ترديد است که گويا آدميان و انسانهای ناز نظر مورخي
گفته می شود که . نخستين تنها به گوشت خواری اکتفا کرده باشند

. ان استفاده کرده اند نيز جهت تغذيۀ شاتانسانهای ابتدايی از لبنيات و نبات
برخی از بيولوژيستها را عقيده بر آن است که انسان موجود علف خوار 
بوده است و سيستم هضمی آدمی با جهاز هضمی علف خواران و گياه 
خواران مشابهت دارد که بعد ها به گوشت خواری آغاز نموده است و به 

  .آن مطابقت نشان داده است

 که انسان موجود گوشت خوار بوده و گياه برخی ديگر به اين عقيده اند
ولی پژوهش های . گزيده استخواری و خوردن نباتات را به گونۀ تالی 

دقيق و آزمايش های علمی نشان داده است که آدمی موجود گياه خوار و 
گوشت خوار است که سيستم هضمی و ارگانيزم آن توانايی پذيرش مواد 

از همين رو ديده می شود . ا می باشدگوشتی و فرا آوردهای نباتی را دار
که انسانها امروز از تمام مواد گوشتی و نباتی به شمول همه حبوبات 

  .استفاده کرده می توانند

گيان که زندگی شان به دهقانی و کشاورزی ارتباط پيدا نمود، تخم سننو
ی را ذ را آغاز نمودند که حاصل آن محتوی و کيفيت تغعافشانی و زر

مرحله بدون ترديد بهبودی را در تقويه صحت انسان  و اينبهتر نمود 
دورۀ نوسنگی ايجاد نمود؛ زيرا با کشاورزی و زرع کيفيت تغذی و هم 
کميت تغذی بهتر شده رفت و می توان چنين برداشت نمود که نمو و نشو 

 نسبت به دوره های قبل عنمای اطفال دورۀ نوسنگی با تخم افشانی و زر
  . نمودکيفيت بهتر پيدا
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 و تخم زرعمی شود که آيا انسانهای ابتدايی اوًال  در اينجا سوالی پيدا
 را کشف نمودند و بعد افشانی نمودند و يا اين که ابتدا نباتات تخم دار

مؤرخين به اين عقيده اند که آدمی قبل از آن که کاشته باشد، .  نمودندزرع
ود ج تخم دار را که وتاين به اين معنی است که ابتدا نباتا. درويده است

داشته اند، درويده اند و بعد هم از تخم آن در کشت استفاده نموده اند و 
 نموده اند و اين در حقيقت آغاز کشتتخم نباتات متذکره را در زمين 

ابزار و سالح نوسنگيان تبر . مرحلۀ دهقانی و کشاورزی شمرده می شود
  .و سپس تير و کمان بود

يشه های جديدی در آدميان پديدار گشت که همراه از کشاورزی اندآغبا 
مردمان اين دوره قربانی . با تخم کاشتن، قربانی کردن را ياد گرفتند

قربانی کردن در ابتدا .  و آفات می پنداشتندبالهاکردن را جهت رفع 
قربانی انسان بود که توسط اشخاص پاک و روحانی نما صورت می 

  .گرفت

 پيشرفت اين پيوند را دنبال ،پژوهشگراندر يکی از ر سر جيمزفريز
قربانی شده اند و اشخاص پاک و که  انیسکرده است و در مورد ک

روحانی که قربانی را انجام ميداده اند و مراسم جشنی که افراد قبيله در 
  شدهیآن اشتراک می نمودند و از بعضی از اندام های تن قربان

 شوند، به گونۀ مفصل ياد نموده ميخوردند تا در ثواب و سود قربانی سهيم
  .است

 دانسته و اين را وسيلۀ بال هاۀ دفع لنهای اين زمان، قربانی را وسيانسا
حر و نجات از امراض می پنداشتند و هم چنان بعد ها ارتباط آن به ِس

يدا نمود پجادو برقرار شد و رفته رفته دامنه اين گونه انديشه ها گسترش 
 که بعد ها پايه گذار دين و اديان گرديد و آدميان و به گونۀ عقايد در آمد

  .به جستجوی خدايان پرداختند
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در مراحل بعد تر، قربانی به حيوانات تعلق گرفت و حيوان را قربانی 
تقسيم گوشت قربانی در ميان مردم قبيله رواج پيدا نمود و . می نمودند

ه قربانی چون اين رسم به گونۀ عقيدتی در آمده بود، مردم زيادتر ب
توصل می جستند و گوشت خواری هم زمان با استفاده از حبوبات و 
نباتات کيفيت تغذی آدميان را باال برد و به اين ترتيب مقاومت عضويت 

 در برابر حوادث طبيعی افزايش پيدا نمود و اين م اورگانيزعانسان و دفا
گر د که اووتيره در مجموع به حفظ صحت انسانهای آن زمان ياری نم

 خوراکی با مشکالت احتياجاتانسان ابتدايی دوران قبل جهت دريافت 
  .عمده مواجه بود، اکنون تا اندازه يی اين مشکالت رفع گرديده است

در ارتباط به عقايد انسانها که بعد ها ريشۀ دامنه دار و گسترده در 
مل  عوالۀزندگی آنها پيدا نمود، مؤلفان پيدايش زبان و تکلم را نيز از جم

موثر شمرده اند؛ زيرا در ابتدا صدا وجود داشت و زبانشناسان را عقيده 
ه ايجاد شد و کلمه جنبۀ مصدا وجود داشت و بعد کلبر آن است که ابتدا 

  .تقدس پيدا نمود

در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و : "در انجيل يوحنا آمده است
الت بوجود آمد، زبان دد کلمات جمعبعد از آنکه از ت." کلمه خدا بود

وسيلۀ تعاطی و تبادل افکار گرديد که اين باعث گسترش عقايد دينی 
  .گرديد

جهل و نادانی آدميان در آن زمان که حتی به قربانی کردن انسانها و 
 زبان که در حقيقت عخوردن گوشت آنها ادامه داشت، بعد از اخترا

تقال فکر و عقيده  انسان است، باعث تبادل نظر و انعبزرگترين اخترا
گرديده و انسانها علل و انگيزۀ پيدايش امراض را و همچنان آسيب و 
زيان های طبيعی که باعث مرگ و مير و پيدايش امراض می شد، همه 

  .را بر خشم و غضب خدايان پيوند و ارتباط می دادند
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يدار گشت، مس بود که گفته می شود اولين فلزی که برای انسانها پد
دود شش هزار سال يا هفت هزار سال قبل و يا در بعضی جا شايد در ح

شايد در حدود . ها حتی پيشتر مردم به بهره گرفتن از مس پرداخته باشند
شش هزار يا هفت هزار سال قبل مردم از مس برای ساختن ابزار بهره 

  .گرفته باشند و اين ابزار جای ابزار سنگی را گرفته باشد

ر سال قبل در اروپا و پيش تر از آن در شايد سر انجام در سه هزا
اين آهن را . آسيای صغير، آدميان دست به کار ذوب آهن زده باشند

  .آوردندهای فرو افتاده از آسمان بدست ميانسانها از شهاب ها و سنگ 

تمدنی را بنام تمدن نوسنگی ياد آورد شده است " اليات اسميت"مورخ 
 تولد نوزاد، مشت و  پدر هنگامکه مظاهر آن ختنه کردن، بستری کردن

مالشدادن نوزاد، دگرگون ساختن شکل سر نوزاد با بستن آن، به کار 
 شکسته بر سر نوزاد برای خوشبختی و غيره را اليات ببردن نشان صلي

  .سميت در سراسر نواحی مديترانه تا هند و اقيانوس آرام پيدا کرده استا

 به دو دورۀ متفاوت و جدا برخی از مورخين ادوار زندگی انسانها را
 دوگانه که هريک نيز دارای مشخصات ادواراين . از هم تقسيم نموده اند

دورۀ ماقبل شهر نشينی و دورۀ شهر : خاصی استند، عبارت اند از
ً نها عمدتدر دورۀ نخست انسا. نشينی  در درون جنگل ها و غار ها ا

ن و استقرار در برای هميشه مقيد به اسکا زندگی می کردند و خود را
فراهم شدن عوامل مختلف رفته رفته انسانها را . گذاشتند جای ثابت نمی

وادار ساخت تا در زندگی شان تغيير وارد نمايند و در يک محل ثابت 
به اين ترتيب دورۀ تازه ای آغاز شد که همين اکنون نيز . باقی بمانند

ن ادعا نمود که ادامه داشته و به دورۀ شهر نشينی معروف است و ميتوا
  . از تاريخ بشريست ایتمدن بشری محصول همين مرحله

که با واژۀ مدينه هم ريشه است، گرفته شده است ) ُمدن(تمدن از کلمۀ  
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و مدينه در لغت عربی به معنی شهر است و اگر ما طوری فکر نماييم که 
نظر لغوی تعبير نماييم، اين به اين معنی فقط کلمۀ تمدن را صرف از 

ت که انسان وحشی مغاره نيشن ديگر وارد زندگی شهر نشينی می اس
شود؛ در حاليکه اين طور نيست و نبايد تمدن را شهر نشينی مطلق ناميد، 
بلکه تمدن در حقيقت درجات پيشرفت فکری و اجتماعی انسان محسوب 
می شود و وقتی انسان به شهر نشينی رو می آورد، به ساختن و پيدايش 

ف رو می آورد که در شروع طبعًا از نظر کميت و کيفيت چيز های مختل
 آن افزايش می يابد؛  و کميتابتدايی و محدود است ولی رفته رفته کيفيت

مانند خانه، لباس، سالح، انواع آالت و ابزاری که در زندگی شهری بر 
  . و بايد به دسترس آن باشدشودآن نياز احساس می 

 که آدمی در  طول ادوار مختلف هم مطالعۀ زندگی انسان نشان می دهد
از دست آورد های مادی خود بهره گرفته است و هم از اندوخته ها و 

همچنان انسانها نه تنها به داشته های مادی خود . ابزار جوامع ماقبل خود
بلکه به دست آورد های معنوی خود مانند رسوم و آداب، عقايد و 

  .مودندنظريات علمی و فلسفی نيز دسترسی پيدا ن

مرحله باالتر و متکامل  ترقی بشر از يک مرحله زندگی اجتماعی به
تر برای او مفيد بود و همين تکامل برای او در تأمين نيازمندی های او 

  .ياری می کرد

اکنون واضح گرديده است ک هر تمدن مجموعه يی از دست آوردها و 
د و تمدن را اندوخته های بشری در ادوار مختلفۀ تاريخ به حساب می رو

  :گرفتتوانيم چنين به تعريف  می

تمدن عبارت از مجموعۀ دست آوردها و اندوخته های مادی و معنوی 
انسان است که اين اندوخته ها و دست آورد ها حاصل تالش پيگير انسان 

  .ها در طول حيات و زندگی شان بوده است
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 در تعريف تمدن گفته شد که تمدن شامل دست آورد های مادی و
. پس فرهنگ هم جزئی از تمدن محسوب می شود. معنوی انسان است

فرهنگ در حقيقت : پس فرهنگ را ميتوانيم چنين به تعريف در آوريم
مجموع دست آورد ها و اندوخته های معنوی انسان است، ولی بايد ياد 

در تعاريف  علوم اجتماعی و زيست شناسان بعضًا آور شويم که علمای
طه به تمدن و فرهنگ همنظر نيستند و از نظر يک فوق الذکر در راب

ۀ عام تر نسبت به تمدن است و چنين عداد از دانشمندان، فرهنگ يک واژت
ها و اندوخته  ابراز نظر می کنند که فرهنگ به مجموعۀ دست آورد ها

پس تمدن عبارت از دست آورد های مادی بشريت است . اطالق می شود
  . شودکه جزئی از فرهنگ شناخته می

ان معاصر، مفهوم تمدن به مفهوم فرهنگ متأخر هن و جردر دوران مد
مفهوم تمدن هم در زبان های اروپايی و هم در زبانهای فارسی و . است

. عربی با مفهوم شهر و شهر نشينی و پيوستن به اخالق شهری پيوند دارد
  .پس هر تمدنی يک فرهنگ است، اما هر فرهنگی يک تمدن نيست

 در کنفرانس جهانی مکزيک اين تعريف را ١٩٨١ر سال يونسکو د
  :برای فرهنگ قبول کرد

 فرهنگ عبارت است از خصوصيات معنوی، مادی و فکری و 
اين .  بخشدیعاطفی که به يک گروه اجتماعی و يا به يک جامعه هويت م

فرهنگ هنر ها، ادبيات، باور ها، شيوه های همزيستی و حقوق اساسی 
  . گيردبشر را در بر می

عزيز ممکن است متوجه شوند که چرا اينقدر ما در رابطه خوانندگان 
به تمدن و فرهنگ طرفه رفته ايم، در حاليکه هدف از وقايع و رويداد 

بلی در مجموع خواستم توضيح . های طب و طبابت مطرح بحث است
و اساسی   عمدهمختصر فوق را در اين رابطه که طب و طبابت جزء
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که آدمی در طول ، ياد آور شوم بشری را تشکيل می دهدتمدن و فرهنگ 
ادوار زندگی اش چه از حيات بدوی و چه از زندگی مدرن تمام 

امروزی، لحظه يی هم از صحتمندی و سالمت خود غافل نبوده و منحيث 
اصل عمدۀ توقع حيات و ادامۀ زندگی به شکلی از اشکال در برابر 

د بوده است که امروز شاهد عوامل نابسامان صحی در ستيز و نبر
  .پيشرفت ها و گسترش نهايت با ارزش در اين زمينه است

در اينجا الزم ميدانم تا رويداد های ادوار ماقبل تاريخ را که به گونۀ 
کتبی و نوشته از آنها اثری وجود ندارد و جزء بحث اين بخش از رسالۀ 

بدون . اشيمموجود است، به آنها از نظر دانش طبابت توجهی داشته ب
شک تفکر و تحرکی در رابطه به تأمين صحت و سالمتی و مداوا و 
معالجۀ مريضان و مجروحين نزد انسانهای قبل از تاريخ وجود داشته 
است و اين تفکر و حرکت از اولين انسان تا بشريت قبيلوی و بعد هم 
چنين در دوره های بردگی و مابعد بر اساس شرايط زمان و مکان مورد 

فاده قرار داشته است که شواهد اين ادعا و برداشت را دانشمندان و است
. تاريخ نگاران از دست آوردهای باستان شناسی حاصل نموده اند

حفريات باستان شناسی در حوزه های تمدن بشری مويد اين واقعيت است 
که انسان های پيش از تاريخ جهت حفظ و اعادۀ صحت دست به يک 

و از ابزار دست داشتۀ همان مقطع زمانی در اين سلسله اعمال ميزدند 
حفريات باستان شناسی منجر به دريافت . رابطه استفاده می نمودند

اسکليت ها، جمجمه ها، آالت و ابزار سنگی و فلزی که نمايانگر مداخله 
 در مورد بوده است، گرديده است؛ چناچه قبال ًًروی عضويت انسان 

ه يا برمۀ سنگی از دوران نو سنگی ياد سوراخ نمودن کاسۀ سر توسط مت
دوران به همين گونه باستان شناسان موارد ديگری هم از . آور شديم

و دوره های ما بعد يعنی دورۀ فلزات در رابطه سنگ جديد يا نو سنگی 
و در ثبت  به تفکر و تحرک کمک به مجروح و مريض در اختيار دارند
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  .آنها نظريات خويش را ابراز نموده اند

گذاريم و زندگی بشر را از دوران شهر نشينی  در اينجا قدمی پيش می
  .و يا به عبارۀ ديگر از آغاز مرحلۀ تمدن بشری مرور مينماييم

تمدن بشری را چنين مؤرخ شهير کشور ما مرحوم غبار کانون های 
  :شود ياد آور می

خ آن آسيا، بين النهرين و کلده قديم ترين کانون تمدن جهان اند که تاري
از پنج هزار سال قبل از ميالد شروع می شود و مبادی علم رياضی، 

  .نجوم و طب از آنهاست

کانون دوم تمدن کشور مصر در افريقا است که سه هزار سال قبل از 
  .ميالد معلومات، حکمت، رياضی طب و نجوم داشتند

کانون سوم تمدن سواحل شرقی مديترانه و فلسطين است که در آن 
يل از سه هزار تا دو هزار سال قبل از ميالد در رائ و بنی اسفنيقی ها

ً  ايجبحر پيمايی،   الفبای مشهور ادتجارت، صنعت، نساجی، مخصوصا
نی اسرائيل در ديانت و توحيد و تأسيس دولت پيش قدم فنيقی و هم چنين ب

  .بودند

کانون چهارم کشور چين است که تاريخ آن از سه هزار سال قبل از 
چين دارای يک تمدن مستقل و در صنايع نساجی، . خمين می شودميالد ت

نقاشی، سنگ تراشی، رنگ سازی، کنده کاری، کاغذ و باروت سازی، 
همچنين موسيقی، ادبيات و فلسفه مترقی بود و مورخين و سياحين 

  . مشهور داشت

. الت آريان و دو طرف هندوکش، افغانستان و ايران استفکانون پنجم 
هزار سال قبل از ميالد دارای زراعت و آبياری و  از دو تا سهافغانستان 

 لدارای شهر های توانگر و پر نفوس بوده است و در طی هزار سال او
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قبل از ميالد صنايع دستی، مسکوکات، طب، نجوم، نساجی و فلز کاری 
  . داشت

کانون ششم کشور هند است که يک و نيم هزار سال قبل از ميالد 
  .، حکمت، فلسفه، منطق، رياضی، طب و نجوم ميدانستندشريعت و قانون

 دو شبه جزيرۀ يونان و ايتاليا بود که از يکهزار کانون هفتم در اروپا
 عظيمی برای علم و فلسفه، طب و سسال قبل از ميالد کشور يونان اسا

نجوم، رياضی و هندسه، هيئت و غيره گذاشتند و منبع نشر اين تمدن در 
  .ان شدهچنان روم قديم ناشر تمدن در قسمتی از جهم . دنيا گرديد

 یبه اين گونه مالحظه می شود که دانش طب در سراسر کانون ها
تمدن بشری منحيث يک ضرورت مبرم ادامه حيات برای آدمی مطرح 
بوده است که ما البته بر گونۀ اختصار از هر کدام اين مراکز ثقافت و 

  .تمدن بشری ياد آوری خواهيم نمود

 اولين تمدن هايی. بطۀ تمدن با مهاجرت خيلی صميمی تلقی می شودرا
، طوريکه قبالً  ياد آور شديم، تمدن ندکه در تاريخ بشريت ثبت گرديده ا

بين النهرين است مانند تمدن سومری، آکد، آشور، بابل و غيره، که اين 
  .وجود آمده انده تمدن ها با مهاجرت انسانها به مناطق ديگر ب

  ی بين النهرينتمدن ها

خانۀ دجله و فرات  ست که بين دو روداسرزمين بين النهرين سرزمينی 
 های مرتفع آسيای صغير سرچشمه می هواقع گرديده و اين دو دريا از کو

 اين منطقه در ابتدا هنگام پيدايش تمدن بين النهرين باتالقی بوده .گيرند
ادند که از د را مردمان عصر نو سنگی تشکيل مياست و ساکنين آن

قبل از هزارۀ پنجم . طريق کشاورزی و دهقانی امرار حيات می کردند
قبل از ميالد هيچ گونه نشانی از شهر نشينی در بين النهرين وجود نداشته 
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 از اين تاريخ بود که نشانه های شهر نشينی در اينجا به وجود سپ. است
  .آمده است

 ای بودند که در بين  ها اولين قوم و طايفهریومس : هاریتمدن سوم
النهرين در فواصل چهار هزار و پنج صد الی سه هزار و پنج صد سال 
قبل از ميالد به عرصۀ شهر نشينی قدم گذاشتند و تمدن سومری را پايه 

رت بودند از اُ  ور، امعروف ترين شهر های سومری عب. گذاری کردند
ند و دکومتی بو دارای نظام حسومری ها. ريدو و غيرهيپ پور، الگاش، ت

. پادشاه مؤظف به تشکيل سپاه و آذوقه بود و هم چنان تأمين عدالت
ير انداختن مرگ و حفظ صحت و سالمتی تدابير خ ها برای به تأیسومر

  .خاص داشتند و دعا های فراوان می کردند

 گفته می شود که خود سومری خط سومری ها خط ميخی بوده است و
 مروجين دهقانی  اولينسومری ها به حيث.  اين خط را کشف نموده اندها

و کشاورزی و آبياری زمين ها در چهار هزار سال قبل از ميالد درج 
 زمان زرع و کشت جو، گندم، ذرت، خرما نتاريخ گرديده اند که از هما

  .و ديگر سبزی ها ترويج داده شد

آنچه از نظر طب و طبابت و حفظ صحت و تأمين سالمت انسانها 
است آن است که بعد از اين دورۀ  تاريخی از نظر تغذی و مورد بحث 

تأمين سالمت انسانها وارد مرحلۀ ديگری از زندگی اجتماعی می شوند 
س زد، چون غذا و که می توان صحت و طول عمر بيشتر را برا آنها حد

تغذی  منحيث رکن عمده و اساسی صحت و سالمت انسان پذيرفته شده؛ 
اورزی يک نقطۀ عطف در تاريخ تکامل بشر لذا مرحلۀ دهقانی و کش

محسوب می شود و در اين جا الزم دانستم تا لحظه يی روی مسئلۀ غذا و 
  .تغذی مکث و درنگ نمايم

گفته می شود غذا شامل آن مواديست که يک يا چند عنصر ضروری 
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را احتوا نموده و انسان آن را به صورت مطمئن به منظور تأمين انرژی، 
از اين تعريف چنين بر می . ترميم و مقاومت صرف می کندنشو و نما، 

ت مبرم موجود زنده به خصوص انسان می باشد؛ ورآيد که غذا يک ضر
ود می آيد الی لحظۀ زيرا از زمانی که اولين حجرۀ تشکل انسان به وج

از اين رو از نظر قدامت . تياج جدی احساس می گرددمرگ به غذا اح
دايش اولين انسان در روی زمين آغاز گرديد تاريخی غذا و تغذی از پي

است و چنانچه قبالً  ياد آور شديم، برای انسان های ماقبل تاريخ و به 
گونۀ مشخص تر انسانهای ابتدايی، مفهوم زندگی فقط جستجوی غذا بوده 

ا مصروف شکار حيوانات بودند ذانسان های ابتدايی جهت تهيۀ غ. است
ً  در  حدود ده هزار سال قبل حيوانات را اهلی ولی همينکه طی تقريبا

نمودند و به زمين تخم افشانی کردند و زراعت را رونق دادند، ديگر 
.  و تغذی بهتر شد و زمينۀ توقع بلند حياتی ميسر شداکميت و کيفيت غذ

در آن زمانها کميت و تعداد انسانها در روی زمين خيلی محدود بود و 
ۀ زمين وجود نداشت؛ ولی بعد ها با بيش از ده مليون نفر در روی کر

 کيفيت و کميت غذا و تغذی ازدياد جميعت و رونق زراعت و مالداری
  .متفاوت شد

می گرديم به اصل موضوع دوران تمدن بين النهرين که در آن از  بر
هايی از سامی ها از شبه هبعد از مهاجرت گرو. سومری ها ياد آور شديم

لنهرين از ترکيب اکدی ها و سومری ها جزيرۀ عربستان به منطقۀ بين ا
وجود آمدند که شهر بابل پايتخت آنها قرار گرفت و مقدمات ه اقوام بابل ب

تشکيل دولت فراهم شد و سر انجام حمورابی اين دولت را به وجود 
ت که تمدن بشری قانون حمورابی قديم ترين قانون نامۀ مدنی اس. آورد

 بر روی ستون سنگی به ارتفاع دو نامۀ حمورابی کهقانون. سراغ دارد
متر و چهل و پنج سانتی و به شکل منظم و زيبا نوشته شده است، در 

 در اثر کاوش های باستان شناسی در خرابه های شهر شوش ١٩٠٢سال 
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متن قانون مشتمل بر . پاريس نگهداری ميشودرووپيدا شده و در موزۀ ل
  . ماده و يک مقدمه است٢٨٢

  :مورد مسايل و موارد زير تنظيم شده استقانون حمورابی در 

افترا، قسم دروغ، دادن رشوه به قاضی، خريدن شهود، بی عدالتی  
قضات، جنايت بر ضد مالکيت، روابط ارباب رعيت، حقوق تجاری، 

 ، حق الزحمۀ طبيب، حق الزحمۀ  اشخاصحقوق خانواده، تعدی بر
و خساراتی که از معمار، کشتی سازی، اجارۀ کشتی ها، کرايۀ حيوانات 

  .اين بابت حاصل می آيد و حقوق و تکاليف متقابل ارباب و غالم و کنيز

مالحظه شد که طب و حق الزحمۀ  :طب و طبابت در زمان بابلی ها
بابلی ها به دانش طبابت .  بوده استحمورابیطبيب حتی درج قانون 

شد الزم اين علم اگرچه تحت تأثير عقايد خرافاتی ر. توجه زيادی داشتند
  .نيافت، اما توانست مبنای مطالعات بعدی قرار گيرد

لوح های گلی بابلی ها مطالب علمی و تمدنی خويش  را بر روی 
ه می پختند و به صورت ثابت در نوشتند و بعد آنها را در کورمي
 بدست آمده که از دانش لوحه هاهشتصد لوحۀ بابلی از ميان . آوردندمي

 و اين امر خود توجه مردم بابل را به طب و پزشکی سخن می گويد
گفته می شود که يونانيان دانش رياضی، نجوم . دانش طب نشان می دهد

تمدن بابلی از دو هزار سال قبل از . و طب را از بابل به  يونان بردند
  .ميالد نمايندگی ميکند

در قانون حمورابی در مورد حق الزحمه اطبا مطالب دلچسپ نوشته 
 چنان در مورد جريمۀ اطبا و قابله ها به گونۀ مشخص ياد شده است و هم
مثالً  مجازات شکستن يک دندان مريض، محروم شدن . آوری شده است

. داکتر دندان از يک دندان بود؛ به اين معنی که دندان داکتر را ميکشيدند
شد و اگر ا می ترکاند، دستش بايد بريده ميداکتر يا طبيب که چشم ر
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ر به مرگ برده يی می شد، بايد بردۀ ديگری خريده به معالجۀ او منج
 و اگر دايه بدون اجازۀ پدر و مادر به بچۀ ديگری هم شير می دادارباب 
  .، پستانش را می بريدندمی داد

آشوری ها از جملۀ اقوام سامی هستند که در بين  :تمدن آشوری ها
 از تمدن اين قوم. النهرين تمدن بزرگ و مشهوری را به وجود آوردند

کتابخانۀ بزرگ پادشاهی آشور از جمله . تبابلی و سومری بهره گرف
هنگامی که شهر . بزرگترين و نخستين کتابخانۀ جهان به شمار می رود

خراب شد، کتابخانۀ مذکور نيز زير خاک مدفون گشت؛ چنانچه " نينوا"
کتابخانۀ مذکور در عصر ما در اثر حفاری های باستان شناسی با کشف 

ن يافتند که بر روی آنها وقايع تاريخی، اشعار ند هزار لوحۀ گليچ
ات طبی و پزشکی نوشته سی، اطالعات رياضی و نجوم و اطالعحما

کلدانی ها و آشوری ها اثر گياهان، چربی حيوانات و نفت را . شده بود
در حفاری های شهر نينوا نوشته هايی به خط . در معالجات می دانستند

کشف شد ) هفتصد سال قبل از ميالد مسيح(آشور با نيپال ميخی از زمان 
در ضمن دعای الزم جهت . که شامل هزار دستور طبی و پزشکی است

آنها از علم نجوم نيز اطالعات داشتند، به . دفع هر بيماری ذکر شده است
سعد و نحس ساعت و روز جهت انجام کاری حتی معالجه و عمل 

ينی در بارۀ دور کردن مريضان مبتال به جراحی معتقد بودند و نيز قوان
ام و غيره در ذامراض ساری و زخمهای مريضی از قبيل آبله، سفليس، ج

  .جامعه داشتند

فنيقيه در زمان های کهن به سرزمينی اطالق می شد  :تمدن فنيقی ها
فنيقی . که قسمتی از سوريه، لبنان و فلسطين موجوده را در بر می گرفت

فان بودند که صنعت و تجارت در آن توسعه داشت و ها دارای تمدن شگو
از پيشرفت فرهنگی شان همانا اختراع الفبا ست که با اختراع الفبا نقش 

کر داد که خط ذبايد ت. عمدۀ جهانی در تمدن دنيا از خود به يادگار گذاشتند
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  .را مصريان اختراع نمودند و الفبا را فنيقی ها ايجاد کردند

  تمدن مصر

 تمدن بشری تذکر داديم، مصر از الً  در بيان کانون هایطوريکه قب
اگر به صورت جمله بزرگترين و پيشگام ترين کانون تمدن بشريست  و 

متون بخصوص هدفمندی ما را در رابطه به دانش طب در نظر بگيريم، 
و اطالعات فراوان پزشکی را می توان در تمدن مصر باستان بدست 

ی خواهم در رابطه به اين بحث که طب از  استثنايی مۀآورد و به گون
پيدايش انسان تا شروع سدۀ ميالديست، روی تمدن باستان مصر بحث 
گسترده و وسيع تری را به نگارش بگيرم؛ زيرا خوشبختانه اين مرکز 
ثقافت بشری که مخترع خط و پاپيروس است، متون فراوانی را از 

 ميالد مسيح به دسترس زندگی انسانهای سه الی چهار هزار سال قبل از
ما می گذارد که ميتوانيم از آن به گذشته های دور تاريخ تکامل دانش 
طب و طبابت درآمدی داشته باشيم که در واقع غنای دست آورد بخش 

  .دوم اين کتاب را تشکيل می دهد

ی که دو قسمت اين کشور باستان را تشکيل ل سفرمصر عليا و مص
در مصر . تانی خاص خود را داشته اندميدهند، هر کدام مشخصات باس

مصر سفلی . عليا کمی دير تر از مصر سفلی تمدن نوسنگی به وجود آمد
در چهار هزار و پنجصد سال قبل از ميالد دارای حکومت واحد شده و 

بعد ها اين دو قسمت تحت ادارۀ .  کردفمدتی بعد مصر عليا را تصر
يکی از .  را به وجود آوردندواحد در آمدند و تمدن شگوفان و گسترده يی

خط . ، اختراع خط بودبزرگترين اختراع مصريان در اين تمدن گسترده
ابتدا خط تصويری . نويسی در مصر به دورۀ پيش از تاريخ می رسد

ً  به خط هروگليف يا هيروغليف تبديل شد و در  وجود داشت که بعدا
وقتی می .  شدمسير تکامل در مصر، خط هيروگليف به خط الفبايی تبديل

رسد، منظور از خط  در مصر به دورۀ قبل از تاريخ ميگوييم خط نويسی
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اختراع . تصويری است؛ زيرا دورۀ تاريخ از اختراع خط آغاز می گردد
از جمله اختراعات مصر است که بر روی آن خطه نوشته نيز پاپيروس 
است که به " یدنر"ی بنام فپاپيروس مادۀ از يک شيرۀ عل. می شد

 به ذورت نوارهايی در می آيد که از اتصال آنها صفحه هايی مانند کاغص
  .وجود می آيد

 را (Iris)  مصری ها در دو هزار سال قبل از ميالد، فرشتۀ ايريس 
 را نگارندۀ دستورات طبی (Hermes)بانی علم طب و فرشتۀ هرمس 

به و دو کتاب در پرستشگاه ها  می دانستند و تمام دستورات را در چهل
مصری ها تشريح را به خوبی می دانستند؛ .  مذهب سپرده بودندسران
 هر نعشی را باز کرده درون شکم را از مواد خوشبو و معطر پر ازير

ت خوک و ميش را روا شآنها خوردن گو. نموده آن را موميايی می کردند
نمی دانستند، هر سه روز يکبار مسهل می خوردند و يا اماله و داروی 

 به کار می بردند تا معده و رودۀ خود را پاک کنند و برای بيرون قی آور
مصريان به زيبايی نيز ارزش فراوان . راندن خون کثيف رگ ميزدند

کردند، بدن را با  مرهم نرم کنندۀ پوست استعمال ميقايل بودند، عطر و
  . روغن مساژ می دادند

ت و اردو و عسکری بود که با قطعاقشون مصر دارای اطبايی نظامی 
ات و شکستگی های حاصله از جنگ را ححرکت می کردند تا جرو

هنگام محاربات معالجه نمايند و اين بيانگر آن است که مصری ها در 
 »سينوهه«. حقيقت بنيان گذاران طب نظامی در جهان شناخته می شوند

م هوپ ر که هویليتجنگ با سربازان کشور ها طبيب خاص فرعون در
مصر فرماندهی آن لشکر و جنگ را به عهده داشت، سر لشکر فرعون 

م هوپ به جبهۀ جنگ فرستاده شد و ربه حيث طبيب لشکر در کنار هو
سينوهه در . سربازان مجروح و مريض را تداوی و معالجه می کرد

قرارگاه طبيب : "کتابش که بعداً  تذکر مفصل از آن خواهد آمد، می گويد
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ۀ جنگ قرار ميداشت و من در آن در صحنۀ جنگ بايد هميشه عقب جبه
اين مطلب از نظر پرنسيب ." قرارگاه مجروحين را معالجه می کردم

های اساسی طبابت حرب و طب نظامی در محاربات به خصوص جنگ 
اول و دوم جهانی و ساير محاربات تا همين اکنون به همان منوال ادامه 

ربات دايماً  دارد و مراکز صحی و شفاخانه های سيار صحرايی در محا
در قبر های مصری ها تصاوير اعمال . به عقب جبهات تأسيس ميگردد
 پاپيروس مصری نام ايم هوتيپ در يک. جراحی به دست آمده است

(Imhotep) ،دانشمند طب که در سه هزار سال قبل از ميالد ميزيسته 
  .که او را اولين طبيب می نامند شرح اعمال جراحی او ذکر شده است

 که در موزۀ برلن ضبط (Ebers)نوشته های پاپيروس ابرس مطابق 
 هفتصد دارو شناخت داشتند، از قبيل کات کبود، بهها  است، مصری

، عسل، مغز، جگر سياه، خون حيوانات، سدرن غل ارمنی، رو گزاج،
مانند روغن کرچک  که بعضی از آنهاروغن کرچک، ريشۀ انار و غيره 

  .ندستعمال اۀ انار امروز نيز مورد او ريش

مصريها قلب را گرامی ترين عضو بدن می شناختند و رگها را گذرگاه 
روح تصور می کردند و می گفتند که هنگام مرگ همين که روح از بدن 

  . در رگه ها منعقد می گرددنبيرون رود، خو

 »ابرز«و » اسميت«های پاپيروس در اطالعات مهم طبی مندرج
ربوطه به امور دانش طب مصريان چند پاپيروس م : درمصر»خائون«و

ح ض آنها اطالعات طبی به طور وابيشترقديم بدست آمده است که در 
مهمترين سند پزشکی بسيار قديمی پاپيروس . استشرح داده شده 

نام دارد که در آن از کتب و مراجع باستانی استفاده شده است " اسميت"
کور ذاپيروس مپ. و قديمی ترين مدرک پزشکی جهان به شمار می رود

در اين پاپيروس .  سطر٤٦٩ متر و شامل ٤٫٥طوماريست به طول 
اطالعات گرانبهايی در زمينۀ طب و طبابت مصريان در هزار و ششصد 
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 حالت ٤٨در طومار مذکور از . سال پيش از ميالد جمع آوری شده است
سر، از شکستگی کاسۀ سر گرفته تا جراحی های نخاع شوکی جراحی 

هر يک از اين حاالت به صورت منظم مورد تحقيق . تبحث شده اس
قرار گرفته و در ضمن آن عناوين مختلف تشخيص و آزمايش، بحث از 

هم . عوارض مشابه با امراض ديگر و تشخيص علت و معالجه آمده است
چنان در هر جايی که اصطالح خاصی بوده، در مورد آن توضيحی ديده 

ن در نوشته های علمی قبل از مؤلف با وضوحی که نظير آ. می شود
قرن هجدهم ميالدی مشاهده نمی شود، به اين مطلب اشاره می کند که 
دستگاه اداره کنندۀ اندامهای تحتانی بدن در مغز سر جای دارد و اين 
نخستين بار است که اين کلمه به صورت نوشته در آن مقطع تاريخی به 

  .دسمالحظه می ر

 در مصر کشف شده که به احتمال (Ebers)پاپيروس دگری بنام ابرز 
اين پاپيروس .  نوشته شده است(Esmet)زياد پس از پاپيروس اسميت 

متن آن . رتفاع سی سانتی مترطوماريست به طول بيش از بيست متر و ا
به يکصد وهشت ستون تقسيم شده و در هر ستون بيست تا بيست و دو 

  .سطر مطالب طبی ثبت گرديده است

رز هشتصد و هفتاد و هفت نسخه ديده می شود که در در پاپيروس اب
فقط در دوازده . بارۀ بسياری از بيماری ها و عاليم آنها بحث شده است

 که داده ميشود، سفارش شده و در باقی حاالت ادويۀحالت افسون و طلسم 
محتويات اين پاپيروس به . نا معقول و غير منطقی به نظر نمی رسد

  :ستترتيب ذيل منظم شده ا

  . دلداری دادن مريض پيش از عالج طبی اثر دارو را زياد می کند-
   آزار های درونی-
   امراض چشم-
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با ضميمه يی در بارۀ خشک شدن پوست بر اثر تابش (امراض پوست  -
  )آفتاب

   آسيب های دست و پا-
مخصوصاً  امراض سر و از جمله زبان و دندانها و بينی و ( متفرقات -

  )گوش ها
  ض زنان و آنچه مربوط به خانه داريست امرا-
 اطالعاتی در بارۀ تشريح و فزيولوژی و پتالوژی و توضيحاتی در بارۀ -

  کلمات و اصطالحات
   امراضی که مستلزم عمل جراحيست-

 سال قبل، ٣٥٠٠پاپيروس ابرز نشان می دهد که مصريان حدود 
  .گردش خون را می شناختند و می دانستند که قلب محرک آن است

ات بدست آمده از پاپيروس ابرز کارل گريمبرگ بر پايۀ اطالع
  :نويسدمي

وقتی طبيب انگشت بر روی يک بخش از بدن می گذارد، قلب را "
لمس می کند؛ زيرا قلب در همه اعضا از طريق شريان هايش داخل می 

به . کند بسيار مهم در طب مصريان ايفا ميشناخت شريانها نقش. شود
سرعت . دن امراض از مجاری خون سرچشمه می گيرنظر آنها بيشتر

مقدار خونی که از آنها می گذرد، کند می شود و رگ ها آماس می کنند و 
 ايمهوتپ اولين طبيب دانشمند در جهان است که در سه هزار سال ".غيره

. قبل از ميالد در مصر می زيسته و مجسمۀ آن در موزۀ لندن وجود دارد
ض را تند تر می کند بيز شده بودند که تب ضربان نآنان متوجه اين نکته ن

 مثالً  ؛توان يافت و برعکس در نزد آنها عقايد بيش و کم موهوم می
  .عقيده داشتند که مرکز قوۀ تفکر در قلب است و از بدن غذا می گيرد

اين مدرک . جای دارد) خائون(پس از پاپيروس های مذکور، پاپيروس 
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ک باستان شناس انگليسی به نام  ميالدی توسط ي١٨٩٥در سال 
اين مدرک .  در ناحيۀ فيوم در کاخ خائون کشف شد»فليندرس پتری«

مدرک مذکور مربوط به . حاوی مطالب و اطالعات متنوع طبی می باشد
به عقيدۀ کارشناسان فن، .  قبل از ميالد است١٨٥٠ تا ١٨٠٠سال های 

) وترنری (پاپيروس خائون قديمی ترين مدرک پزشکی و دامپزشکی
بنابر . است که تا کنون بدست آمده و به خط هيروگليف می باشد

مندرجات اين پاپيروس، بيماری حيوانات همانند امراض انسان به واسطۀ 
بدين جهت معالجه و تداوی همراه سحر و .  توليد می شدخباثت تأثير ديو
ديم چند خط به وجود آمد که دو خط آن خط قدر مصر . جادو بود

 به کمک تصاوير از همه معروف تر  خطۀ الفبايیری و ديگرتصوي
  .بودند

از مندرجات و متون اين پاپيروس ها چنين بر می آيد که تمدن مصر 
باستان در رابطه به دانش پزشکی دوران زندگی سه الی چهار هزار سال 

  ١.قبل از امروز بر قله های شامخ زمان خود قرار داشته است

امندی تاريخ طب در دو هزار سال قبل از ميالد متون ديگری که در غن
مسيح در کانون تمدن مصر باستان می افزايد، چند کتابيست که از آن 

 دو جلد  شامل) پزشک مخصوص فرعونSinouhéسينوهه (جمله کتاب 
 قبل از ميالد توسط خود سينوهه طبيب ١٣٥٠اين کتاب در . است

                                                 
 British)، نگارندۀ اين اثر از موزيم بريتانيا ٢٠٠٥اگست سال وقتی در   ١

Museum) در لندن بازديد نمودم، در بخش تمدن افريقا و بخش مصر اين نمونه 
های خط تصويری و هيروگليف و پاپيروس ها را مشاهده نمودم که به شکل 
خيلی خوب و محفوظ در برابر مجسمه های ساللۀ فراعنۀ مصر نگهداری می 

هم چنان مجسمۀ ايم هوتپ اولين طبيب در سه هزار سال قبل از ميالد را در . دش
  .اين موزه مشاهده نمودم
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و اصل کتاب به خط مخصوص فرعون به خط هيروگليف تغيير يافته 
طرف سينوهه تحرير دموتيک که در حقيقت خط تصويری بوده است، از 

 فينلندی (Mikawaltari) اين کتاب توسط ميکاولتاری بعدا ًً. يافته است
انهای دنيا ترجمه شده ببه زبان فينلندی ترجمه گرديده و بعد به ساير ز

من در . کرده استاست که ذبيح اهللا منصوری آن را به فارسی برگردانی 
  :اين جا برخی از مطالب اين کتاب را منحيث مأخذ به نگارش می آورم

متون اين کتاب حاوی مطالب دلچسپ و موثق است که ما را به انديشه 
مندی و مرض و اساسات طب ای مردم آن زمان در رابطه به صحته

تاب البته اين ک. دوران قبل از ميالد مسيح در آن سرزمين آشنا می سازد
 چاپ نوزدهم آن ۀتبه زيور چاپ يافته که اين جانب به مطالعندين مرچ

 سينوهه نويسندۀ کتاب می گويد که پدرم طبيب بوده و قرار .دست يافتم
حکايۀ پدرم بعد از اين که من را از داخل يک سبد از رود نيل دريافت 

 زمان در آن. کردند و به خانه آوردند، پدرم با دست خود من را ختنه کرد
در مصر اطفال پسر را که به دنيا می آمدند، ختنه می نمودند و معموالً  

  .گرفتان معبد صورت مينختنه به دست کاهاين 

پاتور سر شگاف سلطنتی دربار فرعون که کارد جراحی او از سنگ 
فن خود مستعد بودم که در من به اندازه ای : "سماق بوده، می گويد

ه بزرگی يک تخم مرغ است، از مغز انسان ميتوانستم غده ای را که ب
در برابر يک نفر که من اين کار : "ولی پاتور می گفت." بيرون بياورم

را می کردم و معالجه می شد، ده نفر و حتی گاهی صد نفر بعد از عمليه 
خواست به ان تعامل چنين بود که اگر کسی ميدر آن زم." ی باختندجان م

 سال را در مدرسۀ مقدماتی معبد آمون مدرسۀ طب شامل شود، بايد سه
  .می گذرانيد و بعد شامل مدرسۀ طب می گرديد) آمون خدای مصری ها(

. مدرسۀ طب در شهر طبس واقع بود و بنام مدرسۀ دارالحيات ياد ميشد
مدرسۀ دارلحيات که در آن زمان در حقيقت بزرگترين مدرسۀ طب در 
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در اين . دادش مي آموزجهان شمرده می شد، شاگردانش را به علم طب
که مصاب به مرض می شدند و اطبای عادی از  یصمدرسه عموم اشخا

معالجۀ آنها عاجز و نا اميد می شدند، آنها را به اين مدرسه می فرستادند 
استادان اين مدرسه مريضان را . تا تحت معالجه و مداوا قرار گيرند

بعضی ادويه ها جهت معالجه و هم چنان جهت آموزش شاگردان و تطبيق 
استادان اين . پذيرفتندبه ميش و تجريبر بدن اين مريضان غرض آزما

ب و درجات امدرسه اطبا و پزشکان سلطنتی بودند که از مقام فرعون الق
سينوهه به اساس وساطت پاتور سر شگاف سلطنتی که . خاص داشتند

لحيات گرديد و اين مدرسه را به رادوست پدرش بود، شامل مدرسۀ دا
  .پايان رساند

 می خواستند در مدرسه دارالحيات يک ا اطبوقتی: "سينوهه می نويسد
مجروح را مورد عمل جراحی قرار بدهند و يا جمجمه و سر مجروح را 

ا شکم بيمار را باز کنند، بدون توسل به دارو های ضد درد، بشگافند ي
لی مبادرت به اين عمل می نمودند؛ زيرا اين گونه ادويه ضد درد خي

 و قيمت گزاف داشت و اشخاص فقير و نادار از پرداخت قيمت  بودگران
آن عاجز بودند و به اين سبب وقتی انسان داخل دارالحيات می شد، گاهی 

  ."فرياد های دلخراش مريضان را می شنيد

از تذکر باال چنين بر می آيد که در يکهزار و پنجصد سال قبل از 
 جراحان حتی به باز نمودن بطن نيز ميالد، در مدرسۀ دارالحيات مصر

اقدام می کردند و اين خود از نظر قدامت تاريخی نمونۀ بارز به شمار 
  .می رود

دورۀ تحصيل مدرسۀ دارالحيات طوالنی بوده؛ زيرا محصالن عالوه 
 و معالجۀ ريه و کبد و مشکگيری علم طب و فنون شگافتن سر و بر فرا

يمان، می بايست اثر تمام دارو ها را کليه و مثانه و امراض زن ها و زا
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بداند و اطالع داشته باشد که چگونه دوا های مذکور از گياهان به دست 
. می آيند و چه موقع بايد اين گياهان راچيد و چگونه آنها راخشک نمود

محصل طب بايد می دانست که اين گونه گياه ها در کجا موجود اند و چه 
د خود گياه و خشک شدۀ آن را می فصلی چيده می شوند، محصل باي

خلوط می طبی را ممثالً  سی نوع ريشۀ گياه : "سينوهه می گويد. شناخت
کردند و در مقابل محصل ميگذاشتند و می گفتند که اين ريشه ها را از 

 دشوار بود؛ زيرا بعضی وقت حتی اطبای یجدا کند و اين عمل خيل هم
 تچون ريشۀ بعضی از نباتاسلطنتی هم در اين کار اشتباه می کردند 

در اين . توان آنها را از همديگر تميز داد خيلی با هم شبيه اند که نمی
گونه موارد وسيلۀ شناخت ريشۀ نباتات طبی اين بود که طبيب ريشۀ گياه 
را در دهان خود گذاشته و بعد از جويدن از طعم آن بداند که چه 

  ".گياهيست

حيات للطنتی بودند و کمتر در دارااستادان مدرسۀ دارالحيات اطبای س
و پول دار مصروف حضور می داشتند؛ زيرا به مداوای اشخاص بزرگ 

 توانستند يک شخص را به اين ترتيب وقتی اطبای عادی نمی. بودند
معالجه نمايند، از اطبای سلطنتی درخواست می نمودند تا او را معالجه 

خاص شحيات بر روی الااطبای دار. دننمايند و به دارالحيات حاضر شو
  .فقير و بی بضاعت تأثير دواها را آزمايش می کردند

در دارالحيات مشکل ترين موضوع و مطالب : "سينوهه می گويد
آموزشی آن بود که ما بتوانيم به وسيلۀ انگشتان و چشمان خود اساس 
مرض را پيدا نماييم و بدانيم که کجای بيمار درد می کند و درد مذکور 

کر سينوهه ذکه ما در اينجا منظور اين ت."  کدام مرض می باشدناشی از
را طوری درک می کنيم که در حقيقت جس مريض توسط انگشتان دست 
و مشاهدۀ حالت ظاهری مريض بوده است که تا همين اکنون موارد 

  .تشخيص معتبر شناخته می شوند
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 در دارالحيات مصر دو نوع مريضی مورد مطالعه قرار داشته است،
ای پخته و ذيکی امراضی که ناشی از جسم است و اين امراض از اثر غ

پيری توليد می شود و دوم امراضی که ناشی از روح است، زيرا به 
عقيدۀ آنها روح مولد بيماری است و برای اين که روح توليد بيماری کند، 

قدر  اين وظيفه را به ارواح کوچک می سپارند و ارواح مذکور آن
ها هزار از آنها را می توان روی وسعتی به قدر  ه صد کاندکوچک 

ناخن جا داد، ولی هر يک از آنها به تنهايی ميتواند سبب يک مريض 
  .شود

ما بايد می دانستيم که کدام قسمت از : "سينوهه اظهار می دارد
اظهارات بيمار حقيقی و کدام قسمت غير واقعی است؛ يعنی ناشی از 

ی ذريض موجوديست که گرفتار ارواح موتصور و تخيل است؛ زيرا م
شده است و دچار خياالت و تصورات واهی و وحشت آورد می شود و 

  بعضاً درد های واقعی در کالبدش به وجود می آيد و درد های مذکور را
با درد های واقعی اشتباه می کند و از روی سهو مبادرت به معالجه می 

  ."شود که باعث مرگ مريض می شود

در دارالحيات به اين حقيقت پی بردم که مسئله : " می گويدسينوهه
که  من متوجه شدم آنقدر. دراستعداد در تربيت طبيب بسيار اهميت دا

 اهميت دارد، تحصيالت دارای اهميت نيست؛ استعداد در تربيت طبيب
زيرا اگر محصل دارای استعداد نباشد، از دارالحيات که بزرگترين 

. تواندارج شده نميبه حيث يک طبيب واقعی خ است، مدرسۀ طبی جهان
کسی که وارد دارالحيات می شود، بايد عاشق طب باشد و حاضر شود 

ه اول بايد جکه در راه اين علم همه چيز خود را فدا کند و در در
ع اعتماد ومن در دارالحيات فهميدم که موض. استراحت خود را فدا کند

مهم است و مريض بايد ايمان نسبت به طبيب از لحاظ معالجه بسيار 
صير و مصئون از اشتباه بداشته باشد که طبيب معالج او حاذق است و 
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  .است

اطبا «من هنگام تحصيل در دارالحيات دانستم که معنی اين جمله که 
برای توضيح اين . چيست» دسته جمعی مريضان خود را دفن می کنند

برای معالجۀ مريضان افاده می گويم وقتی در خانه اشخاص اغنيا اطبا 
می رفتند، اگر يک طبيب اشتباه می نمود، بعد از اين که طبيب ديگر را 
غرض مداوا احضار می کردند، طبيب دومی اشتباه طبيب اولی را ناديده 

به همين ترتيب . می گرفت و اظهار نمی کرد که او اشتباه کرده است
هات هم مسلکان اطبای ديگر که به منظور معالجه می آمدند، از اشتبا

خويش چشم پوشی می کردند و نمی گفتند آنها اشتباه نموده اند؛ زيرا در 
 و مردم نبايد می ند می شدنآن صورت مردم به اطبا بد بين و بد گما

دانستند که طبيب هم اشتباه دارد و چون اکثر اطبای سلطنتی بودند، اگر 
ه اند، اعتماد آنها مردم می دانستند که اطبای سلطنتی دچار غلط فهمی شد

نسبت به همه اطبا از بين می رفت، از اينرو گفته ميشد که اطبا دسته 
  .جمعی مريضان را دفن می نمايند

در دارالحيات قبل از همه محصلين بايد شرايط نظافت و پاکی را خوب 
اسپيسی (می دانستند و همين شرايط را در همه موارد مراعات می کردند 

محصل می نشست؛ زيرا ايط تعقيم بايد در مغز شر). و انتی سپيسی
هرگز و در هيچ مورد نبايد يک کارد سنگی و يا فلزی را به کار برد، 

  ."ده شده باشدمگر اينکه در آتش نها

در رابطه به اين مطلب بايد گفت که در آن زمان، يعنی در حدود چهار 
ه داشتند و هزار سال قبل از امروز اطبا به تعقيم سامان آالت طبی عقيد

و يا اين که د مرض می شود، يلمی دانستند که سامان آالت آلوده باعث تو
در آن وقت گفته می شد که هيچ نوع تکه و يا پارچه ای را نبايد به کار 
  .برد مگر اين که قبالً  آن را در آبی که در آن شوره ريخته اند، بجوشانند
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 داده شده نميتوانست، در دارالحيات تمام ابزار چوبی که در آتش قرار
و اين  برای هر مرتبه که مورد استفاده قرار می گرفت، جوشانده می شد

مسايل را سينوهه طوری توضيح می نمايد که برای عموم محصلين 
مدرسۀ دارالحيات فهم و تطبيق آن امر الزمی و حتمی شمرده می شد و 

دی ياد آور شده نه ای تاکيدر کتب طبی اين مسئله تعقيم سامان آالت به گو
توانستند  محصلين در اين مدرسه طوری آماده می شدند که می. بود

 ها را بشگافند) ابسه(دندانهای مردان نيرومند را بيرون بياورند و دمبل 
و جراحات آن را خارج کنند و استخوان های اعضای شکسته را طوری 

 نداشته د و با استخوان سالم فرقنپهلوی هم قرار بدهند که جوش بخور
به همين ترتيب در موميايی کردن اجساد نيز مهارت پيدا می . باشد
  .کردند

د رون غير قابل عالج از طرف جراحان مبا وجود اين که مريضا
  .جراحی قرار می گرفتند، از ده نفر آن ها نه نفر شان می مردند

اطبای سلطنتی برای درمان مريضان غير قابل : "سينوهه می گويد
معالجه می کردند که تمساح را هم نميتوان به همان گونه عالج طوری 

مردم از مرگ نمی ترسيدند؛ زيرا . د مداوا قرار دادربدون مالحظه مو
) خدای آن وقت(در نظر آنها مرگ در حقيقت رسيدن به نزد خدای آمون 

ی که زنده بودند، از درد بر خود زمريضان غير قابل عالج تا رو. بود
قتی می مردند، مردم می ديدند که آنها ساکت و آرام می پيچيدند ولی و

  .شدند چون آرام می شدند، مردم از مرگ بيم نداشتند

دارای لباس های مخصوص بود و هر کسی که وارد مدرسه دارالحيات 
کور مانند ساير آالت لباس های مذ. ا می پوشيدر می شد، بايد اين لباس ها

  .ه می شدو ادوات در آب مخلوط با شوره جوشاند

توانستند ات کتب طبی وجود داشت که اطبا ميدر آن زمان در دارالحي
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در يکی از کتابهای دارالحيات نوشته شده بود که . از آنها استفاده نمايند
ده را با ادرار زن باردار و يا حامله آب می دهند، رشد شوقتی گندم کشت 
ده با شدم کشت نگتوانستند بفهمند که چرا و چگونه اين  می کند ولی نمی

آبياری از ادرار زن باردار رشد می کند و هرگاه اين تجربه را اجرامی 
  .حامله است و يا خير نمودند، ميگفتند که اين زن باردار يا

. د، معالجه ميشو يا اين که تار عنکبوت را روی زخم ها می گذاشتند
فتند به وقتی از اطبا و استادان، محصلين علت آن را می پرسيدند، می گ

خاطر اين که در کتاب چنين نوشته شده است و آمون که خدای تمام 
در کتب طبی مصريان آن .  گونه مقرر کرده استنخدايان است، همي

زمان نوشته شده بود که کسانی که الغر و ضعيف اند و رنگ جلد شان 
سفيد و پريده است، اگر جگر حيوانات را خام بخورند، فربه می شوند و 

  .دانستندولی علت آن را نمي می سازد، ذايلن سفيدی خويش را رنگ شا

جهت بيهوشی و انستيزی در آن زمان در مصر عصارۀ ترياک را 
وارد عروق می نمودند تا مريض بيهوش شود و بعد عمل جراحی را 

  .انجام می دادند

در مدرسۀ دارالحيات مريضانی که در سر شان ضربه وارد شده بود و 
و يا ) به اصطالح امروز کومای دماغی(وانستند حرف زده نمی ت

مشکالت عقلی داشتند، توسط اطبا مغز شان شگافته می شد و خون و 
اين عمليه در دارالحيات مصر . ساير مواد از مغز شان کشيده می شد

طوری انجام می شد که اول سر تراش می شد و ناحيۀ مورد عمل را با 
 و بعد سر شگاف که طبيب محلول مخصوص ادويه تطهير می کردند

مجرب بود با دو تن از معاونين خود که اکثر شاگردان مدرسه بودند، 
يکی به راست و ديگری به چپ جراح ايستاده می شدند و وظيفه اجرا 

مليات جوش داده می شد و اوالً  تمام وسايل جراحی قبل از ع. می کردند
با آلۀ استخوانی ابتدا جلد را جراح می شگافت و بعد . تطهير می شد
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ونين او خون را می گرفتند؛ البته با تکه اجمجمه را سوراخ می کرد و مع
بعد آلۀ سر شگاف را می چرخاند و . و پارچه های پاک و تميز شده

اگر در مغز .  تا مغز نمايان شودندقسمتی از استخوان را بر می داشت
کرد  پاک ميجود می داشت، آن را آهستهلخته های خود و اجزای اجنبی و

و بعد همان پارچه استخوان را که از جمجمه برداشته بودند، اسيستانت ها 
ً  پاک می نمودند و اگر شکسته بود و مشکل ديگر داشت، قالب  فورا
گيری می کردند و بعد با قالب نقره آن محل جمجمه را بسته می نمودند و 

 ده نفر يک گفته می شد از. پوست را روی آن می گذاشتند و می دوختند
  .نفر صحت ياب می شد و نه نفر جان می سپردند

اين حاالت را به دو شکل وانمود می کردند يا اين که به سر شخصی 
ضربه قوی وارد شده باشد و يا اين که می گفتند خدايان آنها را مورد 

  .خشم و غضب خود قرار داده است

 می شد از نگی کار گرفته سلوازمبه منظور شگافتن سر از سامان و 
، کارد های مخصوص سنگی، ارۀ مخصوص، برمه قبيل کارد سنگی

  .های سنگی مخصوص و غيره

 اطراف می شد و هم حرکتها داخل قحف که باعث عدم خونريزی 
ا از بين بردن و کشيدن خون داخل قحف اين اعراض ب ،باعث عدم تکلم

ان تک از بين ميرفت و شخص می توانست حرف بزند و اطراف خود را
  .بدهد

له از اقدامات طبابت بود و آن زمانی بود که  آخرين مرحشگافتن سر
طبيب از همه راه ها و روش های معالجه عاجز می ماند و اقدام به 
شگافتن سر می نمود و می گفتند بايد بخار های سر خارج گردد تا 

  .مريض شفاياب شود

ايی  آشن(Epilepsie)در مصر در آن زمان اطبا به مرض صرعه 
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داشتند و مريضان مصاب صرع را مالش می دادند و در دهان شان 
  .چوب و يا تکه می گذاشتند تا باعث قطع زبان شان نگردد

در مصر بعد از عمليات راپور عمليات را که امروز به نام پروتوکول 
  . پاپيروس می نوشتندذعمليات ياد می شود، روی کاغ

اطبای مصری . وده استدارالحيات دارای چهارده رشته تخصصی ب
دانستند و کارگران عادی اين  موميايی کردن اجساد را جزء علم طب نمی

ً  آ موميايی . ها به اين رشته حرفه ای شدندنکار را انجام ميدادند که بعدا
  .کردن اجساد جزء عقيده و رسوم آنها بود

رع دندان وهه طبيب مصری در کتاب خود ادعا می کند که من مختنسي
ی از مادۀ غير از عاج فيل می باشم؛ زيرا در آن وقت دندان مصنوع

مصنوعی از عاج فيل ساخته می شد ولی سينوهه آن را از مادۀ غير از 
  .عاج فيل ساخت

. مصری ها هزار ها سال قبل از ميالد امراض ساری را می شناختند
 مرض طاعون، وبا و آبله که ساری بودند، آشنايی داشتند به گونۀ مثال با

 را بدانند، کشالۀ ران يا ناحيۀ مغبنی هاو بدون اين که ميکانيزم اعراض آن
را معاينه می کردند؛ اگر غدوات بزرگ و پنديده بود و مريض تب می 

  .داشت، می گفتند مرض ساری است

من چشم او را . يک مريض نزد من آمد، کور بود: "سينوهه می گويد
سوزن سنگی را : "ی گويدم." با سوزن معالجه کردم، مريض خوب شد

پس بايد چنين فکر نمود ." در آتش نهادم و بعد با آن، او را معالجه کردم
  .که مريض تراخم داشته است

برای اين که دندان های شخصی زنده التهاب نکند و : "او می گويد
 فسادفاسد نشود، روی دندان ها را با يک روکش طاليی پوشاندم تا از 

  ."دندان جلوگيری شود
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 به حيث داکتر گسينوهه هم چنان ياد آورد می شود که در ميدان جن
بعضی اوقات پوست . وظيفه اجرا می نمود، مجروحين را معالجه ميکرد

را می دوخت و هم بعضی اوقات روده های بيرون شدۀ سرباز را به 
شکمش داخل می نمود و شکم او را می دوخت و گاهی هم که اميد به 

  .مقداری ترياک به او می خوراند تا آرام بميردشفای سرباز نبود، 

بعضی . ان می پرداختندداطبای مصری در آن زمان به مداوای دن
دند تا مواد آن خارج واوقات ورم دندان يا ابسۀ دندان را ابتدا شق می نم

  .کشيدند رامی نگردد و بعد دندا

 علت الغری طفل: "سينوهه به مادری که طفل او الغر شده بود گفت
نمی خوری و اگر غذای کافی  ای کافيست که تو آن غذا راذتو عدم غ

  ."بخوری، طفل شيرخوار تو فربه می شود

 به داخل  کهددر آن زمان تانسليت و پنديدگی تانسل ها را فکر می کردن
غده های بزرگ پيدا می شود و اين غده ها را سينوهه از دهان خارج می 

  .ی در آن وقت رواج داشته است تانسليکتوم عملکرد که در حقيقت

روزی از روز ها که فرعون مصر در حالت اغما ميباشد، همه اطبا 
در آتش گذاشتم  جمع می شوند و سينوهه ادعا می کند که سوزن خود را

و بعد آن را در رگ فرعون داخل نمودم، خون فوران نمود و فرعون 
 که فشار خون بلند چشم باز کرد ولی علتش را نميداند و اين به اين معنی

  . فرعون چشم باز نموده است،ا خارج شدن مقداری خونببوده است و 

اطبای مصری حسيت مريضان را به خصوص نزد در آن زمان 
  .مريضان فلج با فرو بردن سوزن در جلد مريض معلوم می نمودند

امراض جلدی را با استحمام و شستن در آب گوگرد و يا مخلوط آب 
ما در بحث های قبل ياد آورد شديم که سوراخ . ی کردندگوگرد معالجه م
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نمودن کاسۀ سر از زمانهای حتی قبل از تاريخ مروج بوده است و 
پژوهشگران برای اثبات ادعای شان داليلی ارايه داشتند، ولی اين عمل 
در مصر قديم خيلی ها متداول و مروج بوده و اطبای مصر عالج اصلی 

دن جمجمه می پنداشتند؛ همان طوری که وتمام امراض را سوراخ نم
اطبای امروز عامل اصلی اغلب امراض را ميکروب  و ويروس می 

 اطبای قديم مصر عقيده داشتند که عامل بروز تمام امراض بخار ،دانند
د هاييست که در سر جمع و متراکم می گردند و برای معالجۀ امراض باي

اکثر اشخاص بعد از .  خارج گرددجمجمه را سوراخ کرد تا بخار ها
  .سوراخ سر می مردند

  . سوراخ کردند، زنده ماندايکی از پادشاهان مصر که جمجمه اش ر

که جمجمه اش را سوراخ  روعون مصر اجازه نمی داد ف دومسسرام
کنند، اما به ديگران توصيه می نمود که برای مداوا به اين کار موافقت 

  .کنند

 کاهنان دستحی بود در ال سمسئلۀ سوراخ نمودن جمجمه فراعنه
که وقتی می خواستند يک فرعون را از بين ببرند و  مقتدر مصری

فرعون ديگر را جانشين کنند، توسط اطبا اين کار را ميکردند و اين 
گافتن سر هم چنان رواج داشت و در شوسيلۀ معالجۀ امراض توسط 

 ميالد ن بعد هم از بين نرفت؛ چنانچه اسکندر که سه قرن قبل ازوقر
مسيح به مصر رفت و مريض شد و اطبای مصری بر بالينش آمدند، آنها 

استرابون . گفتند که بايد سرش را شگافت تا بخار های سر او خارج گردد
من نگذاشتم سر : "منشی اسکندر در کتاب سفرنامۀ خود می نويسد

ود و بعد اسکندر د، زيرا می دانستم سبب مرگ او ميشاسکندر را بشگافن
الجه شد و به شکرانۀ اين که در مصر معالجه شده است، خود را پسر مع

آمون خدای بزرگ مصر دانست و از آن پس اسکندر دارای دو پدر 
خدای بزرگ » آمون«از خدايان يونان و ديگری » زئوس«گرديد، يکی 
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  ."مصر

الزم به تدکر می دانم که در طب معاصر هم شگافتن سر تحت نام 
ارد و لی نه به مفهوم و برداشت اطبای مصر قديم کراينوتومی وجود د

ستطباب خاص و تحت شرايط تشخيص مدرن و کسب صالح و بلکه با ا
ً  حتمی که از طرف جراحان و متخصصان جراحی مغز و  تقريبا

  .اعصاب صورت می گيرد

يکی ديگر از متونی که ما را به روش های معالجۀ مريضان در مصر 
 قبل از ميالد رهنمايی می کند، کتابيست تحت قديم در حدود يکهزار سال

که مؤلف آن هوارد فاوست می باشد و در حقيقت کتاب » فرزند نيل«نام 
هوارد فاوست می . روی زندگی حضرت موسی پيغمبر نوشته شده است

نويسد که موسی پيغمبر با روش هايی که در مصر متداول بود، مبادرت 
  .ودبه معالجۀ چشم و امراض جلدی می نم

برای معالجۀ امراض چشم، آب جوشيده را که در آن چند برگ درخت 
کردند و می جوشاندند، به کار می برد؛ طوری که  زيتون را عالوه می

بعد از اين که آب مذکور سرد می شد، مريض را وادار ميکردند تا چشم 
. های خود را با اين آب بشويد و يا توسط اقارب در چشمش چکانده شود

يغمبر می دانست که امراض چشم عالوه بر غبار بيابان، ناشی موسی پ
 مدفوع انسان و حيوان به وجود می آيد و  ازاز مگس است و مگس هم

دستور داد که هر زن و مرد و کودک بايد کلنگ کوچک از مفرغ يا 
چوب هميشه در کمر آويخته باشند تا بعد از رفع قضای حاجت، زمين را 

  .ا زير خاک نمايند تا مگس پيدا نشودحفر نمايند و مدفوع ر

در مصر قديم چاه برای مواد مدفوع وجود نداشت ولی مجرای فضالب 
م دوجود داشت و اين فضالب به رود خانۀ نيل منتهی می شد و چون مر

از آب نيل استفاده می کردند، اکثراً  امراض ساری به وجود می آمد و به 
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  .رساند به قتل مييک تعداد زياد مردم راشکل اپيديميک 

ر موسی به اساس نوشتۀ اين کتاب امراض جلدی سکنۀ ميديان را بپيغم
که قسمتی از نواحی مصر بود، با آب و خاکستر و شن يا ريگ نرم 
معالجه می کرد و به مبتاليان می گفت که آب از چاه بکشند و مقابل 

 آب آفتاب بگذارند که گرم شود و آنگاه خاکستر و ريگ نرم را در آن
مخلوط کنند و با آن آب بدن را بشويند و به همين گونه تکليف جلدی 

نوع مرض  در بين امراض جلدی سکنۀ ميديان يک. تخفيف می يافت
جلدی بود که معالجه نمی شد و بر اثر آن گوشت بدن فاسد ميگرديد و از 

خود مردم ميديان اين نوع مريضان را از خود جدا می . بين می رفت
موسی پيغمبر می دانست که اين . ر صحرا جای می دادندکردند و د

مرض جذام است و غير قابل عالج و ادعا نمی کرد که قادر به درمان آن 
  .است

وقت در مصر از خواص طبيعی گياهان آگاه بودند و کاهن ها در آن 
چون اين کاهن ها پيشوايان مذهبی بودند، به معالجه و مداوای مريضان 

  .می پرداختند

روز روش تداوی قدما در نظر ما که آشنا با معالجه و تداوی سيستم ام
نمايد و حيرت بيست و يک می باشد، عجيب جلوه مي قرون بيست و یها

می نماييم که چگونه بيماران با آن روش ها معالجه می شدند؛ ولی حقيقت 
اين است که در هر عصر برای معالجۀ مريضان ادويه وجود داشته 

اين دوا ها امروز در نظر ما جالب نباشند يا زيان بخش است، ولو که 
و قبايل روش هايی برای  امروز هم در بعضی از کشور ها. جلوه کنند

د يمعالجه و مداوا وجود دارد که ملل متمدن نمی توانند آن روش ها را مف
وجودی که عدۀ از مريضان در اثر همين روش ها معالجه می  با بدانند،
  .شوند



 طب در گسترۀ تاريخ
 

٦٦ 

می نويسد که جشر و خسر » فرزند نيل«وست در کتاب هوارد فا
موسی پيغمبر پدر صفورا زوجۀ موسی پيغمبر که يک کاهن بود، روشی 

کار می برد که امروز بعد از سه هزار  ۀ مار گزيدگی بهجرا در معال
سال هنوز هم مورد استفاده قرار می گيرد و آن روش اين بود که 

اال بسته می نمودند تا اين که سمت ب را که مار گزيده بود، از قعضوی
زهر مار باالتر نرود، بعد نقطۀ مار گزيدگی را می شگافتند تاخون 

اين روش تا اکنون . جاری شود و بعد مکيده می شد تا زهر خارج گردد
در آن زمان مردم متوجه شده بودند که زهر مار هنگامی . قابل اجراست

کسی يا چيزی را نگزيده باشد مرگ آور است که مار به مدت خيلی زياد 
و اگر مار چندين بار حيوان ديگری را گزيده باشد، زهر آن چنان 
ضعيف می شود که اگر کسی را بگزد، نه تنها باعث مرگ او نمی شود، 

  . بلکه حتی اعراض وخيم هم توليد کرده نمی تواند

فرعون مصر که در همان زمان زندگی می کرد، به مرض » منف ته«
اب بود که بعد از مرگ جسد او را موميايی کردند، ولی اطبا نقرس مص

در پژوهش های خود به طور واضح عاليم مرض نقرس را روی مفصل 
هنگام حيات منف ته موسی . شست پای چپ او به گونۀ متورم پيدا نمودند

پيغمبر جهت معالجه منف ته عصارۀ جوشاندۀ گياه سورنجان را توصيه 
 از نوشيدن چند بار آن درد پای خود را کمتر می نمود که فرعون بعد

سورنجان گياه تلخی است که در طب اروپايی امروز . احساس می نمود
 . ياد می شود و مورد استفاده در معالجه نقرس است»کول شيسين«بنام 

می دانيم که مصر يکی از مراکز بزرگ طبی دنيای قديم بود و لی 
و تشريح استاد بودند اما در مصری ها در کالبد شگافی و اتوپيسی 

در بابل مردمان آن . توانستندی دارو ها به ملل ديگر رسيده نميشناساي
  .سرزمين در شناخت گياهان طبی مهارت زياد داشتند

بعضی از دانشمندان به اين عقيده اند که مصری های قديم از جريان 
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 داشتند و رودۀ زايد اپنديس راخون و جريان لمف در بدن اطالع 
شناختند و وقتی کسی مبتال به اپنديسيت می شد، او را مورد عمل مي

راحی را قبل از استفاده در آتش جراحی قرار می دادند و ابزار ج
شود سوالی پيدا مي.  به کار می بردندينهادند و پس از اين که سرد می شدم

 برد؟ که آيا مصری های قديم می دانستند که آتش ميکروب را از بين می
گذاشتن ابزار . نمی توانيم به اين سوال امروز جواب درست بدهيمما 

جراحی در آتش از طرفی نتيجۀ تجارب آنها بوده و از جانب ديگر جزء 
مذهبی فرقی در زندگی ملل قديم قوانين . عقايد مذهبی آن وقت بوده است

همان طوری که امروز قوانين . با قوانين مدنی و علمی امروز ما نداشت
 علمی با زندگی تمام افراد بشر تماس مستقيم دارد، در گذشته ها مدنی و

 داشته است و مردم مستقيمهم قوانين مذهبی با زندگی تمام افراد تماس 
بدون قوانين مذهبی نمی توانستند زندگی کنند، طوری که ما امروز نمی 

علم طب هم در آغاز جزء . توانيم بدون قوانين مدنی و علمی زندگی کنيم
البته نه به گونۀ مطلق بلکه تا امروز . هب بود و بعداً  از مذهب جدا شدمذ

  .هم به گونه ای تحت تأثير مذهب قرار دارد

در بابل درازمنۀ قديم تا مدت طوالنی تمام اطبا و پرستاران شفاخانه ها 
کارکنان  ن وسطی همهوکاهنان يعنی روحانيون بودند و در اروپا در قر

  .حانيت در بر داشتندشفاخانه ها جامۀ رو

 دانستند که کدام گياه مانع از پوسيدگی عضالت بدن اطبای مصری می
دانستند که اد را موميايی می کردند، ولی نميمرده می شود، زيرا اجس

. شگافتنداز اين رو سر را مي. فع می نمايدکدام گياه است که سردرد را ر
رفتند و عالج ار ميزياد تر جراح به شمعلتش اين بود که اطبای مصری 

اما در بابل و ملل شرق جراحی . هر مرض را از جراحی می خواستند
متداول نبود و اطبا امراض را به وسيلۀ دوا ها يعنی عصارۀ گياهان 
معالجه می کردند و در آن راه آنقدر پيشرفت نمودند که خاصيت طبی 



 طب در گسترۀ تاريخ
 

٦٨ 

يه جات اکثر نباتات را می دانستند و امروز هم منشأ گياهی اکثر ادو
د، شايد شمار آن از امروز دوا هايی که منشأ نباتی دارن. مورد تائيد است

  .ده هزار هم متجاوز باشد

آنچه تا اينجا گفته آمديم، درآمدی بود بر روند موجوديت و چگونگی 
تفکر و دانستنی های طب در مصر باستان که نمايندگی از يک مقطع 

 ميالد را می نمايد که شامل زمانی يک هزار الی سه هزار سال قبل از
تقدم خصوصيت های اب است و اما به گونه يی باز هم  دوم ايم کتشبخ

زمنۀ قبل از ميالد آوگرافيک جهان در يدانش طبابت را در چند مرکز ج
  :به برسی می گيريم

  طب و طبابت در چين

 دانش و درکانون های تمدن بشری  حيث يکی از کشور چين هم به
 های پزشکی سابقۀ طوالنی دارد که الزم است به ايضاح ترويج اندوخته

  .آن مبادرت ورزيد

چين در دو تا سه هزار سال قبل از ميالد مسيح تمدن شگوفانی داشت و 
 در رياضيات ،چينی ها بودند که باروت، کاغذ  قطب نما را کشف کردند

ت جه. و نجوم تحقيقات داشتند و در علم طب تجربياتی بدست آورده بودند
وقايۀ آبله چرک خشک شده دانۀ آبله را داخل بينی شخص سالم می 

ايی، ماساژ، ورزش و تابش آفتاب در سالمتی ذ از تأثير رژيم غ؛کردند
مطلع بودند، کافور، زنجبيل، شاهدانه، صمغ، مشک، جگر، مغز 

 آهن و گوگرد را در ه، جيو،استخوان، خون پلنگ، ژالتين استخوانی
سفليس را با جيوه و امراض جلدی را با ؛ بردندکار می  معالجات به

 مريضان جذامی و آبله را از ديگران جدا می ؛گوگرد معالجه می کردند
 و موش را دريافته بودند، از تأثير حشيش و عونرابطۀ طاکردند، 

ترياک در بيهوشی آگاهی داشتند، فرو کردن نوک سوزن در نقاط معين 
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به منظور معالجۀ امراض از » ونکتوراکوپ«جلد و يا سوزاندن آن نقاط 
 لذا اطبای ،کالبد شگافی در چين ممنوع بود. قديم در چين معمول بود

 ؛چينی از علم تشريح آگاهی نداشتند و در فن جراحی پيشرفت نداشتند
فعاليت طبی و معالجه را رؤسای مذاهب تعقيب می نمودند که در معابد 

به علت . اخته نا شده استطب چينی هنوز به خوبی شن. اجرا می شد
فقدان واژه نامه های تکنيکی، بعضی از آثار کالسيک از نظر تفسير 
حتی برای دانشمندان چينی اشکال ايجاد می کند و ترجمۀ آنها به زبانهای 

  .غربی نيز مشکالت متعددی به وجود می آورد

در چنين چشم انداز طب چينی اهميت وافری کسب می کند و الزم 
م تکامل معتقدات کالسيک و زمينۀ فکری در آن قابل مشاهده است بگوي

  .است

به اين ترتيب به طور کلی تر می توان گفت که فرهنگ چينی با مفهوم 
های همه کسان ديگری که از فوايد آگاهی به طب چينی به منظور 
بررسی اين کشور و هم چنين از امکانات بالقوۀ آن برای دانش عصر 

  .زش استجديد آگاهند، با ار

  :طب باستانی چين

قبل تاريخ در چين هيچ گونه اطالعی به دسترس  از طب تمدن های ما
  : سه امپراطور افسانه ای به اين دوره مربوط می شوند. نيست

 کتاب چينی به او نسبت داده  می شود و بنام نفوهی که باستانی تري
 و ياد می شود، شن نونگ پدر دهقانی» مجموعۀ قوانين تغييرات«

. يين و طبیآکشاورزی و گياه درمانی و هوانگ تی پايه گذار مراسم 
ً  بازسازی اگرچه  اين فرد آخری دارای مقبرۀ تشريفاتی است که اخيرا

از سلسلۀ پادشاهی .) م.  ق٨٧ـ١٤٠(شده است و توسط امپراطور ووتی 
هان به افتخار او در هوانگ لينگ برپا شده است؛ ولی زندگی اين سه 
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. وايی بزرگ به طور کامل در قلمرو افسانه ها باقی مانده استفرمانر
بنابر آن شن نونگ ممکن است گرد آورندۀ نخستين رساله در باب طب و 

قديمی . پزشکی نباشد، طوری که او را به اين مفکوره ارتباط ميدهند
 يافت شده که تاريخ پيدايش اين متون را »تو چوان«ترين متون طبی در 

اين بدين .  قبل از ميالد دانست٥٤٠ طور يقين قديمی تر از نمی توان به
طبابت چينايی . معنی نيست که طبابت چين در اين تاريخ شروع می شود

اما احتماالً  به گونه ای سينه به سينه . به طور يقين قدامت بيشتر دارد
منتقل می شده است که روی استخوان حک شده بود و امروزه اثری از 

 مسلماً  وجود داشته است؛ يی نمانده است، ولی چنين سابقه آنها بر جای
زيرا زمان پيدايش نماد های طبابت در چين به قرنهای سيزدهم و 

  . می گرددزچهاردهم قبل از ميالد با

شن نونگ امپراطور افسانه ای و حامی دهقانی و کشاورزی و طبابت 
ر خود دارد، به درا  نامهای دواهايی که نام وی ،در يک کتاب. گياهيست

اين . کتاب مفردات طب چينی به حساب می رود  می رسد و نخستين٣٦٥
 گرد آوری يیويسنده متعلق به سلسلۀ هان ابتدااثر در واقع توسط يک ن

  .شده که منابع وی تا قرن چهارم قبل از ميالد ياد آوری دارد

 هنوز هم از اعتبار باستانی بودن و »نی چنگ«کتاب ديگری بنام 
جه علمی برخوردار است که در حقيقت کتاب کالسيک طب داخلی تو

گ به طب چينی نوعی جاودانگی و يک پارچگی نی چن.  می شودشمرده
ن آن هر نسل اثر خود را که معموالً  با بررسی دقيق تمی بخشد که در م

هم چنان ميتوانيم از کتاب . ای گذاشته استجقابل تميز است، بر 
 طبيب چين باستان در دو هزار و ششصد قبل از  دانشمند و»هوانگ تی«

  .ميالد ياد آور شويم

» چو ـ لی«و حکومت » لی ـ چی« مراسم آيينی  دهیدورۀ سازمان



پيدايش انسان تا آغاز سدۀ ميالدیطب از  

٧١ 

به طور مستقل از کشيشان و » يی«شاهد تشکيل نخستين صنف اطبای 
» پين تيو«خته شدۀ اين صنف نخستين نمايندۀ شنا. است» وو«ان جادوگر

در بر گيرندۀ سانه ای بشمار می رود که احتماالً  شخصيت کم و بيش اف
 تا ٤٣٠تصور می شود که وی حدود . چندين شخصيت تاريخی است

اين شخص در همان زمان تعداد . رده استک قبل از ميالد زندگی مي٣٥٠
ضربان نبض را به عنوان پايه ای برای تشخيص و پيش آگهی می 

به او )  باب مسايل مشکلکتاب کالسيک در(تأليف نان چينگ  . شناخت
نسبت داده شده است، از اين دوره به بعد چين از هندوستان و يونان وام 

  .می گيرد

مفهوم پنج )  قبل از ميالد٢٤٠ – ٣٠٥حدود (به اين ترتيب تسوين 
و توليد و انهدام دو جانبۀ آنها را به ) چوب، خاک، فلز، آتش، آب(عنصر 

 طب چينايی مانند همتايان شرق دور عرضه کرد و پس از آن نظام
ً  عرب خود بر پايۀ نظريۀ عناصر و انفاس حياتی  هندی، يونانی و بعدا

اين . بنا گرديد و در معرض تأثير مکتب فکری کيميا گران قرار گرفت
امر در قرن های سوم و چهارم قبل از ميالد به عنوان نتيجۀ واکنش 

اين .  آمد چينيان به وجودقابل بين مفاهيم شيميايی غربی و استنباط هایتم
موضوع به زودی اطبای چينايی را بسوی آگاهی از سموم و دارو های 

ايی، جستجو برای کشف دارو های ذگياهی و معدنی، رژيم های غ
جاودان کننده، تکنيک های تنفسی، پرورش جسم و مطالعه جنسيت 

ای در اينجا اين مطلب قابل مشاهده است که در طول قرن ه. رهنمون شد
سوم و چهارم قبل از ميالد که در حقيقت مکتب طب بقراطی در يونان و 
روم و حتی شرق اوسط راه پيدا نموده بود، تأثير گذاری خود را بر 

  .طبابت چينی هم وارد نموده باشد

قبالً  تذکر داديم که يکی از دست آورد های چينايی ها در عرصۀ 
بل در چين مروج بوده طبابت ترويج طب سوزنی است که از قرن ها ق
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ی و چه از نگاه بر تجرظپژوهش های فراوانی چه از نقطۀ ن. است
سريری يا بالينی در مورد طب سوزنی از زمان جنگ عمومی دوم جهان 
. به بعد صورت گرفته است که به نتايج سودمندی در اين زمينه رسيده اند

محل نقاط طب يوشوماناکا يک دستگاه آزمايش کنندۀ جلد  را برای تعيين 
سوزنی به وسيلۀ گالوانوپوتانسيومتر با سه صفحۀ درجه دار اختراع 

   .کرده است

 سی هزار متخصص در طب سوزنی يا اناپجدر حال حاضر در 
درمان با داغ فتيله وجود دارد که بعد از گذراندن يک دورۀ سه ساله 

 نفر در سال ٢٥٠٠حدود . تحصيالت عالی صاحب صالحيت شده اند
. کنندت دولت انجام می شود، ثبت نام مي که تحت نظارن اين امتحابرای

سه انجمن بزرگ متخصصان طب سوزنی در حدود چهل هزار عضو 
دارد که يک رقم درشت را در اين کشور ارايه می نمايد و به اين ترتيب 
طب سوزنی يا اکوپنچر به گونۀ خيلی وسيع و گسترده در بعضی از 

  . چين مورد استقاده قرار گرفته استاپان وجکشور ها بخصوص 

  طب در نيم قارۀ هند

تاريخ شروع دوران بردگی در هند سه تا چهار هزار سال قبل از ميالد 
 پنجگانه برهمنا ها (Caste)است و از همان آوان تقسيم جامعه به طبقات 

، جنگجويان، رعايا، پيشه وران و بردگان معمول )رؤسای مذاهب(
اشتند و به خدمت ساير طبقات د گونه امتيازی نبردگان هيچ. گرديد

اين تقسيم بندی طبقات در دوران ملوک الطوايفی و . محکوم بودند
م يقوانين اجتماعی دوران بردگی و تقس. سرمايداری نيز برقرار بود

 قانون گذار عهد عتيق نسبت (Manu)جامعه به طبقات را به مانو 
  . گوشت را محدود کردمانو سير شدن را منع و خوردن. دهندمي

ها به خاصيت گياهان فراوان سرزمين خود پی برده و يکصد و  هندی
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که برای معالجه امراض به کار می رفت، ميپرستيدند و هفت نوع گياه را 
هنگام بروز وبا و طاعون هم دوا به مريض می داند و هم دست 

از می نمودند، محل رد) برهمن ها(نيازمندی نزد سران مذاهب 
 مکيده سپس آن را می سوزاندند، از سرايت امراض بگزيدگی را خوما

 در بارۀ قطع اندام، اعمال معالجات گوش، ،وبا و طاعون آگاهی داشتند
دن شکم وبينی و لب و آب مرواريد و بيرون آوردن طفل از طريق باز نم

  .ه هايی اندوخته بودندبتجر

ف زندگی اجتماعی در هند باستان مردم به خدايان در عرصه های مختل
 (Warona)به گونۀ مثال می توانيم در اينجا از وارونا . عقيده داشتند
 خدای مرگ و معجزه و بارداری (Rudra)ها، رودرا  خدای آب

.  خدای تب مالريا در هند باستان ياد آوری نمود(Juara)حاملگی، ژوارا 
ن کشی ی هند باستان، انواع ابزار دندان های جراحهمچنان انواع سوز

که عموماً  به شکل سر حيوانات می باشد و ساير سامان آالت جراحی و 
هند باستان عالوه بر . معالجۀ مريضان از هند باستان به دست آمده است

پيشرفت جراحی، دانش در بارۀ امراض نيز رشد قابل مالحظه ای پيدا 
ا  مرض را تشخيص داده بودند و از جمله ديابت ر١١٢٠آنها . کرده بود

دادند و خونريزی ار شيدن طعم شيرين و عسلی ادرار تشخيص ميبا چ
آنها معتقد بودند که مرض مالريا از پشه . ريه را نشانۀ سل می دانستند

در . به انسان منتقل می شود و مگس عامل امراض امعاء و روده است
) مانند چين باستان(هند باستان يک نوع خال کوبی بر ضد مرض آبله 

ول بود و آثار مهمی که قسمت اصلی طب آيور ـ و دائی را نيز متدا
 روش شفاهی سنتی در طول يک دورۀ هزار نتشکيل می دهند، به هما

 اين .ساله که از قرن پنجم قبل از ميالد شروع می شود، به وجود آمده اند
مانند چهار دانش (شناسی دقيق بوده اند  آثار که تا کنون فاقد هرگونه گاه

 بر مبنای نظريه های تنفس، خلط ها و عناصر تشکيل دهندۀ )ديگر هند
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اين . بنا شده بود) کل عالم وجود(و عالم کبير ) بدن انسان(عالم صغير 
يه می داشت که امکتب مفاهيم بسيار متفاوت از فرضيه های چينی ها ار

برای توجيه تغيير شکل دايمی اشيا چه در دنيا فزيکی و چه در دنيای 
  .ه و فرضيۀ خاص خود را داشتمعنوی مفکور

همانند خاور ميانه و خاور نزديک پيدايش نظامهای فزيکی، طبی و 
در واقع در همين دوره بود که . کيمياگری رفته رفته در چين ظهور کرد

کيميا گری هم چون شبه دانش در چين ظهور کرد و يکی از انديشه های 
.  دينی بودلدون اعماوسايل مادی يا ب تشکيل دهندۀ آن کسب جاودانگی 

ی از شربت های جاودان ساز هند و اروپايی در چين يافت می ينشانه ها
ايی که در يهائوما که در اوستا شرح داده شده و سومای هندی آر. شد

  .اندريگ ويدا توصيف شده است از همين جمله 

 قرنها در جستجوی اکسير حيات در ،پيروان آيين تائو و کيميا گران
قرصها و هم چنين در تکنيک های تنفسی، غذايی و اعمال گياهان و 
  .جنسی بودند

 با دورۀ پر شکوه ولی زود گذر بودا عصر طاليی طبابت آيور ـ ودائی
 قبل از ميالد و ٣٢٧ – ٧٥٠پرستی در هند که مقارن به سال های 

دوران پر عظمت توسعۀ ارضی و دريايی هند همزمان بود، ادامه داشت 
ا و معتقدات اين سرزمين را در خارج از آن کشور که نفوذ سنت ه

  .گسترش داد

پارجا و جيواکا  بودا دو نفر طبيب به نام های کاس مالزمانندر ميا
وجود داشتند که شخص دومی بعد ها يکی از حاميان مکتب پزشکی تبت 
شد و بر حسب سنت اعمال جراحی خارق العاده به او نسبت داده می 

 باز کردن ،دی صورت ميگرفتنوشی با حشيش هشود که با انجام بيه
عمل جراحی اخير . شکم، باز کردن سينه و سوراخ کردن جمجمه و غيره
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  .ه باشد، به اقدامات عصر حجر بر می گرددمکه سوراخ کردن جمج

و )  سال قبل از ميالد٤٠٠حدود (به دو جراح چين باستان پين تسيو 
وری نسبت داده می شود معالجات شگفت آ.) م.  ق١٣٨ - ٢٠٨(هواتو 

که احتماالً  نمونه های چينی نوعی تکنيک هندی بوده است که منشأ 
مسلم آن است که جراحی . واقعی آنها به قلمرو افسانه ها پيوسته است

آيور ـ ودائی چشم گير ترين جراحی عهد باستانی در سرزمين های حد 
ار وسيع زموعۀ اباگرچه مج. بوده است) اوراسيا(فاصل بين اروپا و آسيا 

اين جراحی ها تا حدودی در آثار تبتی ذکر شده است، اما هيچ گاه عالقه 
يزی از هنديان اخذ نکردند، بر چو توجه چينی ها را که در اين زمينه 

عصر طاليی بوديزم چينی از قرن چهارم تا قرن . انگيخته نساخته است
شهامت ارتباطاتی در طی اين دوره راهبان زاهد و با . دهم ادامه داشت

در دو جهت بين چين و هندوستان برقرار کردند و بدون شک تبادل 
ای ـ . تجارب در عرصه های زندگی منجمله طبابت صورت گرفته است

 – ٦٧١(تسانگ در يک سفر زيارتی خود به مکان های مقدس بودائی 
بود،  با يک اثر طبی هندی که به زبان چينايی ترجمه شده)  ميالدی٦٩٥
بعد ها ثابت شد که چينی ها با معالجات و ادويه شناسی .  کردهاجعمر
 در شناخت اعراض مريضی و دی ها آشنايی داشتند، ولی هندی هانه

نبض شناسی ابتدا . ان مريض و با نبض شناسی توجهی نداشتندوارسی زب
توسط طبابت آيور ـ ودائی از چين اقتباس شد، اما نظريه های جالينوسی 

 واسطه های خراسانی و عربی به هند رسيد، احتماالً  عالوه ز طريقکه ا
بودا .  چينی اضافه شدۀبر مشاهدات شخصی اطبای هندی به اين هست

گرايی يا بوديزم هميشه اهميت زيادی برای تسکين دادن درد های همه 
بنابر اين قابل درک . انوع جانداران اعم از انسان و حيوان قايل بوده است

انشناسان تعداد زيادی از متون طبی را در کنار اسناد و است که باست
  .مدارک مذهبی يافته باشند
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کيش بودا همواره نوعی نظريۀ چهار عنصری را موعظه ميکرد که 
مطابق اين . حدودی آن را مديون نفوذ يونانی ها بايد دانست احتماالً  تا

 ١٠١ و هر عنصر را موجب ٤٠٤نظريه تعداد امراض شناخته شده را 
هم آهنگی ميان اين مرض می دانستند و علت بروز امراض فقدان 

  .عناصر بود

  طب در يونان باستان

واضح است که منظور از طب در يونان باستان، نقطۀ بررسی رخداد 
که در واقع  طوری. های تاريخی طبابت قبل از ميالد مسيح می باشد

ت که فکر و  مبرهن اس،بحث معين اين فصل کتاب را احتوا می نمايد
انديشه صحت و سالمتی و تدابير معين و مشخص هنگام عدم تندرستی و 
صحت در قارۀ اروپا از زمانهای خيلی قديم و دوران کهن تاريخ وجود 
داشته است؛ چنانچه تصوير صخره ای متعلق به قبل از تاريخ از يک زن 

پانيا که حامله در اسپانيا، تصوير صخره ای متعلق به قبل از تاريخ در اس
تصاوير و لوازم در آن چگونگی تولد نوزاد مشاهده می شود، موجوديت 

جراحی مربوط به عصر آهن در اروپا، التهاب دندان و استخوان و تدابير 
در برابر آن و هم چنان پاره نمودن ابسی يا دمل مربوط به دورۀ پارينه 

 در اروپا سنگی يا سنگ قديم و يک تعداد ديگر از شواهد تاريخی طبابت
که ميتوان نمايانگر واضح حرکات مجادله و مبارزه عليه بروز ناراحتی 
های جسمی انسانها بوده باشد، مويد اين ادعای ماست، ولی آنچه به گونۀ 

 علم می کند که در پهنۀ آن طبابت و پا قديک کانون تمدن بشری در ارو
روم است که پزشکی رشد قابل مالحظه داشته است، همانا تمدن يونان و 

  .رده تر ياد آوری نماييمتما الزم دانستيم در اين بخش از آن به شکل گس
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پس از پيدايش نخستين تمدن های بشری در بين النهرين و مصر، تمدن 
عظيم و پيشرو يونان در جنوب شرق اروپا تولد يافت و رو به گسترش 

 آنجا نهاد و علما و دانشمندان و هم چنان اطبا و پزشکان بزرگ از
 و افالطون و بقراط که وبزرگمردانی هم چون سقراط و ارسط. برخاستند

صاحب شهرت جهانی هستند، از همين مهد و بوم در جهان بشريت 
  .خدمات بس ارزنده بجا گذاشتند

 قبل ١١٤٣ که در سال (Esculape)اسکوالپ 
رين و از ميالد مسيح ميزيسته است، نامی ت

يونانی .  بوده استمشهور ترين طبيب يونان قديم
 خدای روشنايی (Apollon)ها او را پسر اپولون 

دانستند و برای خود او نيز مقام خدايی و هنر مي
قايل شده بودند و معبد ها و پرستش گاه هايی 

مجسمۀ اسکوالپ که در . برای او ساخته بودند
موزيم روم محفوظ است، به دور عصای او يک 

نوان نشانۀ عقل و  زده است که مار به عهمار حلق
ادراک در قديم مورد پرستش بود و خوردن گوشت مار را در تاريخ 

 از همين سبب تا امروز مار به. اساطير موجب ازدياد عقل می دانستند
اسکوالپ با سخنان نيروبخش . حيث سمبول طبابت شناخته شده است

او برای مريضان عصبی ورزش و کار . مريضان را معالجه می کرد
فريحی و موسيقی را توصيه مينمود و چون معتقد به تناسخ بود، های ت

پوماد و مرهم به کار می شاگردان او . خوردن گوشت راممنوع قرار داد
بريدند، اماله و ادويۀ قی آور استعمال بردند و گاه زخم را داغ کرده مي

ميکردند، خون می گرفتند، خوردن شير و ماست را سالم فکر می کردند، 
مام معالجه می کردند، شکستگی را جا حمزمن را با ورزش و امراض 

در يونان باستان سه خدای طب و . می انداختند و آب شکم را می کشيدند
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 و اسقلبيوس (Chiron)نام های آپولون، خيرون  پزشکی وجود داشت به
مجسمۀ . يا اسکوالپ که معابدی برای هر کدام آنها ساخته شده است

د اسقلبيوس بمع.) م.  ق٤٦٠(بد زئوس در المپياد مرمرين آپولون درمع
مربوط به سدۀ چهارم قبل از ميالد، لوح نذری اهدايی به اسقلوبيوس به 
مناسبت شفا دادن مريض مبتال به واريس و ساير نماد های طب يونان 
باستان نمايانگر وجود دانش طب و پزشکی در آن حوزۀ تمدن بشری 

خدا و االهۀ بهداشت و تندرستی يونان  ا ياهوگيايا و ياهی ژي. بوده است
باستان که گفته می شود دختر اسقلبيوس بوده است و بعد از مرگ 

 و صحتمندی کامل او را به نام قلبيوس به نسبت زيبايی و اندام توازنسا
 (Hygiene)هۀ تندرستی وحفظ الصحه نام گذاشتند که نام حفظ الصحه ال

  .تا امروز با نام او پيوند دارد

يا هيپوکرات )  قبل از ميالد٣٧٧ – ٤٦٠(بعد ها در عهد بقراط 
(Hippocrat)  در يونان تحول نوين در جهان طب و تفکر پزشکی به 

از بعضی جهات طب در دورۀ يونان باستان به خصوص عهد . دموجود آ
بقراط علم طبابت را از مذهب جدا . بقراط به طب جديد شباهت داشت

نحوۀ برخورد . زمان جنبۀ مذهبی و جادويی داشتکرد؛ زيرا طب تا آن 
اين زمان با مريض تا حدودی عقلی و تجربی بود و هيپوکرات روش 
سريری يا بالينی نسبتاً  پيشرفته ای را در مقايسه با شرايط زمان توسعه 

طب . داد و چند طبيب ديگر يونانی مبانی علم تشريح را پی ريزی کردند
بسته به فلسفه و اعتقادات آن عصر بود، نظريۀ که وا يونان در عين حالی

خون يا مزاج در نزد بقراط و نسخه های جادويی در قرن چهارم و پنجم 
در اين دوره مرض وجهه ای انسانی پيدا می . قبل از ميالد رواج داشت

در عين اين که . کند و از ميزان بيگانگی آن با انسان کاسته می شود
 می شود و تحت نفوذ نسبی عقل و استدالل رهايی طب از خرافات بيشتر

و ها يافته . قرار می گيرد، ابعاد فلسفی و منطقی آن نيز قوی تر ميگردد
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ماحصل تجارب در خدمت نظريه ها و قواعد و چهارچوب های نظری 
در اين زمان طب حالت . قرا ميگيرند تا به طور سيستماتيک توجيه شوند

 مريض با در نظر گرفتن حالت و کلی بين داشت و مراقبت از پويا
 حرفۀ پزشکی سازمان يافته نبود و طبيب به ،عمومی او انجام می شد

ه و خدمت خود را به افت يرمندی بود که تحت نظر معلم پرورشمنزلۀ هن
طبيب در يونان به رديف صنعتگران قرار داشت و . خلق ارايه می کرد

 محل کار او هم در آموزش الزم را زير نظر ارباب خود فرا ميگرفت و
در روم نيز طبيب از ميان بردگانی . بازار در ميان ساير صنعتگران بود

در . داشت، بر می خواست که به يکی از خانواده های ثروتمند وابستگی
 می شود و علت دطب يونانی عقايد سنتی در بارۀ امراض تا حدودی طر

 شود که بروز امراض در اختالل ميان نيرو های طبيعی جستجو می
بر اين اساس است و )  صفرا، بلغم، خون،سودا(نظريه اخالط چهارگانه 

توازن ميان اين اخالط مترادف با سالمتی است و عدم توازن ميان اين 
اخالط به معنی مرض است؛ چنانچه ما در بحث نخست اين رساله ياد 
آور شديم که مرض عبارت از برهم خوردن توازن بين ميزبان انسان، 

مل سببی و محيط ماحول می باشد و صحت در حقيقت معکوس اين عوا
از فالسفۀ يونان قديم .  مطلب و وجود توازن بين اين سه عامل می باشد

 فيلسوف (Democrite)دموکريت . ی و پزشکی مطلع بودندععلوم طبي
 قبل از ميالد می زيست، فرضيۀ اتم را ٣٦٠ – ٤٦٠مادی که در سال 
هر جسمی را مرکب از ذرات غير قابل تقسيم او . پايه گزاری کرد

دموکريت در بارۀ . موسوم به اتم که دايم در حرکت است، ميدانست
  . نيز نوشته هايی دارد)مرض سگ ديوانه (یرنبض، تورم و ها

.  افکار و نظريات را دنبال کرد(Epicure)بعد از دموکريت اپيکور 
زيست يالد مسيح مي سال قبل از م٦٠٠در  که (Pythagore)فيثاغورث 
 سال قبل از ميالد مسيح زندگی می کرد و ٤٠٠ که (Platon)و افالطون 
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آنها از فالسفۀ الهی بودند، تمام موجودات و زندگی را تحت تأثير قوای 
فوق طبيعت تصور کرده عقيده داشتند که سالمتی و بيماری را نيز 

  .خدايان تعيين می کنند

گشت، اهميت فراوان به طريق بقراط که به نام پدر طب معروف 
طرز شکسته بندی و رد نمودن خلع های . تجربی و معالجات فردی داد

مفاصل را تکميل کرد، او علت مرض صرع يا مرگی را به مغز ارتباط 
 جلد کتاب در بارۀ امراض و معالجۀ ٦٠ مجموعۀ تأليفات بقراط .داد

غم، صفرای زرد خون، بل: بقراط چهار خلط در انسان قايل بود. آنهاست
او تندرستی را طوری که قبالً  گفتيم از اعتدال آنها و . و صفرای سياه

بقراط در . مرض را از زيادی و کمی هر کدام از آنها می دانست
اوصاف طبيب و رفتارش با مريضان گفتار هايی دارد، منجمله اين که 

ما دی اجطبيب بايد تندرست و تميز بوده با مريضان با ادب، عفيف، 
 همه روزه مريضان خود را عيادت کند، به سواالت ،مهربان باشد

مريض با چهرۀ گشاده پاسخ های شايسته دهد، هرگز به مريض نگويد که 
مريضی او سخت و غير قابل عالج است و هر جا که کار مشکل گردد، 
با همکاران خود مشوره کند و برای حق الزحمه حريص و نفع پرست 

 ندهد، راز  مريضسوگند ياد کند که داروی مهلک بهطبيب بايد . نباشد
در بارۀ هيپو کرات البته در بحث . مريض و مرض را نگه داری کند
  .های بعدی سخنی فراتر خواهيم گفت

پس از لشکر کشی اسکندر مقدونی به سمت شرق و مصر، تمدن يونان 
مهم ترين مرکز علمی و  ر اسکندريههدر آن نواحی توسعه يافت و ش

 قبل از  ميالد تمدن ٤٠ تا ٣٠٠ارتی آن زمان گرديد که در سالهای تج
 رياضيدان، (Euclide) اقليدس قبيلدانشمندانی از . شگوفانی داشت

کتابخانۀ .  فزيکدان از اين شهر برخاستند(Archimed)ارشميدس 
خصوی فن  علم طب و به. اسکندريه دارای هفتصد هزار جلد کتاب بود
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هروفيل . در اين شهر پيشرفت فراوان کردجراحی نيز و تشريح 
(Herophile) و ارازيسترات (Erasistrate) که دو صد سال قبل از 

ميالد می زيسته اند، از اطبای معروف مکتب اسکندريه بودند که از 
گافی علم تشريح را بر پايه و اساس درست قرار شروی اتوپسی يا کالبد 

به مرگ را پس از اعدام در در اسکندريه گناهکاران محکوم . دادند
اختيار اطبا قرار می دادند و آنها روی جسد آنها اتوپسی نموده علم 

  .تشريح و اناتومی را رونق می دادند

ارازيسترا اختالف بين اعصاب حرکی و حسی را کشف نمود و مغز 
را مرکز فکر، حس و روح دانست؛ زيرا تا آن زمان اين مراکز را در 

  .قلب تصور ميکردند

پس از برقراری امپراطوری روم در صد سال قبل از ميالد مسيح و 
 علمی تسخير ملل مختلف ساکن در سواحل مديترانه، اسکندريه مرکزيت

 خود را از دست داد و روم جای آن را گرفت و بر تعداد و تجارتی
ه بمهاجرين ملل تسخير شدۀ يونان، آسيای صغير و مصر به روم افزايش 

ازدياد برده ها . ميان آنها اطبای نامی نيز يافت می شدندعمل آمد که در 
کار امکان پيدايش ساختمان های  و اسرای جنگی و فرستادن آنها به

بزرگ روم را سبب شد و شهر روم دارای مجاری لوله کشی آب، حمام 
  .های فراوان و گنداب رو ها جهت دفع آب فضلۀ خانه های شهر گرديد

جلوگيری از شيوع امراض، محل قبرستان به منظور حفظ بهداشت و 
 که (Tiber)آشاميدن آب رود تيبر . را در خارج شهر انتخاب کرده بودند

از وسط شهر می گذشت، به صورت مطلق منع قرار داده شد و تنها آب 
معروف . آشاميدنی شهر روم، آب چشمۀ نزديک شهر تعيين شده بود

  .ترين اطبای روم آسکلپيا و گالن بودند

)  قبل از ميالد٥٥ – ٩٦( شاعر معروف رومی (Lucrece)کرس لو
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که از اپيکور فيلسوف مادی يونانی الهام گرفته بود، در اشعار خود چنين 
ذراتی وجود دارد که بيماری و مرگ را سبب می همه جا : "گفته است

می کنند، هوا را مسموم کرده  اين ذرات به سمت ما انسانها پرواز. شود
علف صحرا را آلوده کرده و . و غذای انسان داخل می شونددر نان، آب 

به شش های ما راه می يابند و بدين طريق است که امراض ساری شيوع 
  ."می يابند

آسکلپياد طبيب نامی روم هم زمان لوکرس بوده فرضيۀ اتمی اپيکور 
 را ترکيبی از ذرات اتم را و گفته های لوکرس را قبول داشته بدن انسان

دانست که در بين خود روزنه ها و خال های دارند و هر گاه ميمتحرک 
د، ذرات اتم قدرت حرکت را از دست داده و ناين روزنه ها بسته شو

از اين رو آسکلپياد به حفظ الصحه، استحمام، .  می نمايدسسمرض تا
به اين ترتيب ازتمدن . ورزش و معالجات فزيکی اهميت بسيار می داد

ۀ تاريخ ما از تمدن باستانی يونان و روم ياد آوری های غرب در اين پهن
نموديم که نقطۀ بيشتر عرصۀ طب و پزشکی را به گونۀ ايجاز و 

؛ زيرا تمدن يونان و روم بعد از تمدن های آسيای  شديماختصار ياد آور
اشعار هومر شاعر يونانی دوهزار سال . صغير در اروپا گسترش يافتند
 هنوز نوشته ونان دهان به دهان ميگشت، ولیقبل از ميالد در شهر های ي

نشده بود و خط و کتابت در يونان به وجود نيامده بود، در حالی که 
 یمصريان چهار هزار سال قبل از ميالد به نوشتن به امر عادی و معمول

 مهاجران تازه": جورج ساتن در همين زمينه می نويسد. مينگريستند
سيا که مرز دريايی يونان و آحل غربی در سوا) ايونيا(وارد به سرزمين 

فنيقيه بود، مهد فرهنگ يونان را پايه گذاری کردند و به همين ترتيب علم 
و دانش در يونان باستان از قبيل فلسفه، نجوم، رياضيات، فزيک، 
معماری، تاريخ، جغرافيا، طب و ادبيات در ميان مردم يونان رشد و 

  . نمودندنشئتاز اين سرزمين توسعه پيدا نمود و دانشمندان بزرگ 
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معروف قبل از ميالد مسيح يونان  هومر شاعر :طب و پزشکی هومر
است که معلومات و اطالعات طبی در اشعار او انعکاس خوبی داشته 

اين اطالعات همان طوری که انتظار می رود، از نوع . است
ود که آنها ر انتظار می مردم هوشمند و جنگجواز اطالعاتيست که 

ربه های زيادی در جنگ و بستن زخم ها و معالجات مربوطه به اين تج
آن مردم می دانستند که چگونه اندام های مجروح . گونه امور داشته اند

در ميان آنها کسانی که حس تيز بينی و مشاهدۀ . خود را روغن مالی کنند
ی بر جا راسدرست داشته اند، دريافته بودند که زخم های مختلف چه آ

ذارد و ضعف و غش نمودن چه خصوصياتی دارد و تشنجات آدمی می گ
انی بوده اند که کار انحصاری سک. هنگام جان کندن از چه قرار است

يک طبيب بر مردم . شان طبابت بوده و مردم قدر شان را می دانسته اند
فراوان ديگر مزيت دارد، ولی هميشه چنين اطبا در دسترس نبوده و 

. کردنداز خود به حال يک ديگر رسيدگی ميهنگام نيجنگندگان ناچار در 
قسمت عمدۀ کار طبابت به جراحی ارتباط داشته، ولی در عين حال اطبا 
به امراض داخلی نيز رسيدگی می کردند و انواع ادويۀ گوناگون به 

عدۀ از زنان به امور طبابت وارد بوده و کار . مريضان می دادند
 چون مواد مخدر و خواب آور بر عهدۀ طبی همت پرستاری و تهيۀ نباتا

از يک زن ) هلن(ايشان بوده و چنان که روايت می کنند، اين کار را 
مصری تعليم گرفته بوده که اين موارد همه در اشعار هومر انعکاس يافته 

در تمام منظومه های هومری يکصد و پنجاه کلمۀ مربوطه به . است
ز فزيولوژی هومری هنوز در تشريح يا اناتومی وجود دارد و قسمتی ا

جوهر حيات را در حجاب حاجز می دانستند و . زبان امروز ما است
 يعنی (Phrenology) به معنی جنون و کم عقلی و (Phrenetic)کلمات 

تشخيص نيروی عقل از روی شکل کاسۀ سر از همين ريشه برخواسته 
اجز در صورتی که ما اکنون مرکز عقل و ادراک را در حجاب ح. است

  .نمی دانيم
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قلب و در نوشته های هومر کلمات اشاره به اعضای ديگر مخصوصاً  
يونانيان . مرکز عقل می دانسته اند چيز های مجاور آن است که آن را

را " قلب"و " دل"قديم همانگونه که ما امروز بدون دقت واژه های 
که همانگونه . را به کار می بردند (Phren)استعمال می کنيم، کلمۀ 

مطالب جغرافيايی هومر را نبايد جدی گرفت، اطالعات طبی و پزشکی 
  .که او داده نيز چنين است

قديم ترين مرکز طب يونانی که بتوان به آن  :طب الکمايون و دموکدس
نام مکتب و مدرسه نظری داد، شايد همان باشد که در کروتون تأسيس 

 قبل ٥٨٠- ٤٩٧(رث ممکن است مبدأ آن مقدم بر زمان فيثاغو. شده است
باشد ولی احتمال بيشتر آن است که اين مکتب با مکتب ) از ميالد

الکمايون (نوشته های معلم اول يعنی . فيثاغورث معاصر بوده باشد
از بين رفته ولی آنچه بر جای مانده اين است که وی يکی از ) کروتونی

بعضی افکار پزشکی را به خود . شاگردان فيثاغورث بوده است
اغورث نسبت می دهند، ولی ساده تر آن است که الکمايون را معلم فيث

) در بارۀ طبيعت(عنوان مقالۀ الکمايون . طب مکتب فيثاغورث بخوانيم
تأثير ميلتوسی را به خاطر می آورد و ممکن است که به کروتون 

وی در بارۀ اعضای حسی به ويژه چشم تحقيقات . کرده باشد مهاجرت
را باور کنيم، نخستين کسی است که در ) خلکيديوس(داشته و اگر گفتۀ 

او چنان ادعا کرده است که مغز سر مرکز . چشم عمل جراحی کرده است
تمام حواس است و راه ها و مجاری خاصی ميان مغز و اعضای حسی 

اگر اين راه ها قطع شود و مثالً  به واسطۀ زخمی ارتباط . وجود دارد
 زدد، حواس ديگر از کار خود باميان مغز و اعضای حسی متوقف گر

که نخستين تخم روانشناسی  اين طرز تفکر بسيار عالی را. می مانند
امپدوکل و معتقدان به  می شود، يک قرن بعد از آن بتجربوی محسو

الکمايون رامی توان مبتکر يک .  توسعه دادند(Atomists)مذهب ذرات 
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 پس از وی به آن کمال عقيدۀ روانشناسی ديگر نيز دانست که فيثاغورثيان
ارواح نيز مانند اجسام فلکی هستند و حرکت دورانی . اهميت را می دادند

پذيری دو مفهوم مساوی  ناابدی دارند و به اين ترتيب دوران و فنا
 ديگر انسانها از آن جهت می ميرند که نمی فاز طر. يکديگر می شوند

کل دايره نيست، بلکه توانند به آغاز خود باز گردند و دورۀ زندگی به ش
اين مسئله را اين طور می توان تفسير . به صورت منحنی نابسته ايست

کرد که زندگی جريانی به طرف سراشيبی است، در صورتی که 
ستارگان و ارواح به طرف پايين جريان ندارند و به شکل جاودانگی دور 

  .می زنند

 ميان ل تعادمهم ترين نظريه طبی الکمايون اين است که تندرستی را
ين قوا غالب شود، تعادل به هم يکی از اقوا در بدن می داند، چون 

يی ايجاد می شود و آدمی مريض خورد و حالت حکومت مستبده مي
  .گرددمي

نيز شهرت ) کليفون(پسر ) دموکدس(يکی از ديگر از اطبای کروتون 
وی در دربار داريوش در شوش صاحب مقام . فراوان پيدا کرده است

 وقتی پای آن پادشاه در حين پياده شدن از اسپ آسيب ديد و اطبای شد،
 دموکدس به اين کار پرداخت و ،مصری از معالجه آن ناتوان ماندند

 شاه را معالجه کرد و از شاه خواهش کرد تا از خون یمريضو تکليف 
پس از آن . اطبای مصری که در معالجه عاجز مانده بودند، در گذرد

ه ينکه از غده يی به روی س وروش و زن داريوش رادختر ک) اتوسا(
  .رنج می برد، معالجه کرد

نظريات و پراتيک طبابت در حوزۀ تمدنی يونان  اين بود گوشه يی از
باستان و روم باستان که با در نظر داشت فصول زمانی اين کتاب تحرير 

رنگ در مورد کانون تمدن پزشکی يونان باستان اندکی دبايد آنچه . يافت
نمود، طب بقراطی يا پزشکی هيپوکرات است که بايد به آن ايضاح و 
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ما در يک بحث ديگر احتماالً  از دوره های . اطالعات کافی داده شود
تاريخی طبابت ياد خواهيم کرد که به گونۀ مشخص يکی از آن دوره ها 
به نام دورۀ هيپوکرات ياد می شود، ولی در اينجا می خواهم به شيوۀ 

ز از بقراط و طب بقراطی که در حقيقت انديشۀ مکتب پزشکی ايجا
  .بقراطی است، ياد آوری نمايم

  بقراط در حال معاينۀ يک کودک نوجوان

در رابطه به بعضی از خصوصيات اين دانشمند در سطور قبلی ياد 
  :آور شدين، ولی اکنون به خصوصيات طب بقراطی می پردازيم

 سبل از ميالد مسيح در شهر کو سال ق٣٣٧بقراط يا هيپوکراتيس 
زادگاه پزشکان ديده به جهان کشود و از پدرش هيراکليدس 

(Heraclides) و از هيروديکوس (Herodicus) حرفۀ طبابت را 
بقراط که بزرگترين طبيب بالينی دنيای قديم می باشد و به پدر . آموخت

ا طب معروف است، مجموعۀ اطالعات پزشکی دورۀ خود و قبل از آن ر
کار ن وجهی صورت های عملی آنها را به جمع آوری نمود و به بهتري
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در واقع بقراط را بايد با ارزش ترين شخصيت در کلنيک طبابت . بست
امروز تيوری های فوق العاده ارزنده ای بنام وی در طب مورد . دانست

با وجودی که تا زمان بقراط ترسيم اندام های داخلی متداول . قبول است
، وی به طريق عملی و هنرمندانه کار اندامهای داخلی و مکان آنها نبوده

 تغييری نرا تعريف کرده و تأليف های او قرون متمادی بدون کمتري
  .تدريس می شده است

 از فراغت هنگام قراط که محصالن و دانشجويان طب بعدسوگند نامۀ ب
 چگونگی رفتار اخذ ديپلوم از آن ياد می کنند، نشانۀ تفکر بلند او در بارۀ

 سال قبل از ميالد مسيح در ٤٦٠بقراط . طبيب و آيين طبابت است
  .ديده از جهان فروبست و به جاودانگی پيوست) الريسا(

از لحاظ روشنی مطلب افکار بقراطی را در تحت چند  :طب بقراطی
  :عنوان مورد بحث قرار داده اند

. ی و مختصر بودعلم تشريح بسيار ابتداي:  تشريح و وظايف االعضا- ١
راطی می بايستی اطالعات کافی در بارۀ استخوان ها قالبته اطبای ب

ً  اگر کار شان  تولی معلوما. جراحی بود داشته باشند؛ مخصوصا
شان در بارۀ اندامهای درونی و رگ ها و پی ها بسيار ناچيز و مبهم 

هنمايی های تشريحی و وظايف با وجود اين چون به را. بوده است
 همان کاری را که اطبای فهميدۀ ديگر در ، نيازمند بودندضايیاالع

العضای اوضاع مشابهی می کنند، کردند؛ يعنی يک علم وظايف ا
  . به عنوان اصل موضوع پذيرفتندعمومی وضع و اختراع کردند

فزيولوژی کلی آنان چيزيست که به نام نظريۀ اخالط ناميده می شد و 
ضح است که بدن آدمی و بدن حيوانات وا. تا چند قرن پيش معمول بود

ديگر که آسان تر قابل مالحظه است، مشتمل بر مايعات مختلفی است 
که اهميت فراوان دارند، مانند خون و بلغم و صفرا و اغلب اختالالت 
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مزاجی يا ظهور ترشحاتی همراه است، مانند ترشحات مخاط لزجی از 
سينه، يا دفع شدن بينی هنگام سرما خوردگی يا خارج شد خلط از 

  .مدفوع به شکل اسهالی در بعضی امراض

 پيشوگويی به طبيب توانايی آن را می داد که مراحل مختلفی را که در - ٢
مرض به وقوع می پيوست، بشناسد و اگر تجربۀ بيشتری به دست 

در مراحل اول که می توان . آورده بود، از اين مراحل پيشگويی کند
 اخالط به تدريج به هم می ، مرض ناميدآن را امروز مرحلۀ کمون

نضج و (بقراط اين مرحله را مرحلۀ . خورد و تعادل از ميان می رود
صطالح خانگی پختن غذا و جوشاندن اناميده و اين تعبير را از ) پختن

) پختن(پس از چند روز معين که عمل . شراب ها عاريت گرفته است
ن مرحله تعيين تکليف و آشکار می شود و اي) بحران. (تمام می شود
اين قضاوت هميشه جنبۀ قطعی و نهايی ندارد؛ حتی در . قضاوت است

آن وقت هم که بحران شکل مساعدی داشته باشد، ممکن است مواد 
 به عالوۀ بسياری از امراض .فاسد به شکل دمل ويا ابسه آشکار شود

که در معرض مطالعه اطبای يونانی قرار گرفته، شکل مالريايی 
 خيلی دور می شته و نظم عوارض اينگونه تب ها را از زمانهایدا

رانهای جديدی در روز های بحرانی به طور يعنی بح. شناخته اند
طبيب خوب آن است که بتواند از همان . متناوب پيش می آمده است

آغاز پيش آمد مرض نظر کلی در بارۀ آن پيدا نمايد و خطراتی را که 
ۀ مريض را بر ضد دارانی بازگو کند و ادر پيش است، روز های بحر

  .آنها تقويت کند

در درجۀ اول آنها به :  اطبای بقراطی کدام امراض را می شناختند- ٣
 ان آگاهی داشتند و تب رااليم برهم خوردن تعادل در بدن انسع

البته نمی توانستند مانند ما درجۀ . عالمت اين بی تعادلی می دانستند
بگيرند، ولی می توانستند آن را تقدير کنند و در حرارت بدن را اندازه 
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 در جلد بدن و زبان و هبا مشاهد. اين کار از ما هم دقيق تر بودند
چشمان و عرق و ادار و مدفوع می توانستند ميان انواع مختلف تب 

ممکن است که بعضی از آن تشخيص ها جنبۀ سطحی . فرق بگذارند
ن عاليم برای فرق گذاشتن داشته و نيز محتمل است که بعضی از آ

آيا به سريع شدن . ميان امراض مختلف به آنها کمک می کرده باشد
نبض توجهی داشته اند؟ آنچه از نوشته ها بر می آيد اين است که 
ً  به اين امر توجهی نداشتند و يا توجه شان صريح و روشن  ظاهرا

ندرت اين خود يکی از معما های طب بقراطی است که به . نبوده است
باور کردن اين مطلب دشوار است . اشاره يی به نبض در آن شده است

انمی گرفتند، چه مشاهدۀ  که اطبای قديم يونان نبض بيمار خود ر
ضربان نبض در دست يا پا چيزيست که زود يا دير هر مرد 

اين مسئله به قدری حايز . هوشمندی را به خود متوجه می سازد
. ت بيشتری در بارۀ آن به گفتگو بپردازيماهميت است که بايستی با دق

اطبای باستانی مصر از نبض اطالع کامل داشته اند، چطور شده است 
که اين اطالع به يونانيان نرسيده است؟ درست است که دموکريتوس 
به ضربان نبض اشاره کرده، ولی در مجموعۀ بقراطی بيش از يک 

زدن . ره نشده استبه اين صورت به آن اشا) خوراک(بار در مقالۀ 
رگ ها و دم زدن شش ها بنا بر سن شخص آهنگ دار و بی آهنگ 
است، يعنی صدا دار و بدون صدا می باشد، عالمت بيماری و عالمت 
سالمتی است و عالمت سالمتی بيش از بيماری است و عالمت 

از اين نوشته چيز درستی بدست نمی . بيماری بيش از تندرستی است
 يا تنفس اسباب اشتباه می شود و شکل مرموز اين ختن نبضيآم. آيد

  . آيند به نظر نمی رسدشبيان خو

تحقيق در بارۀ نبض را به طبيب گمنامی از دورۀ بقراط بنام 
 نسبت می دهند، ولی »پروگساگورس«و هم چنين به » ايگيميوس«
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آنچه در آن شک نيست اين است که عالم تشريح بزرگ 
از آن زمان به بعد . ر فراوان کرده استادر اين باب ک» هيروفيلوس«

نتايج آن بحث . دانش يونانی در بارۀ نبض پيوسته افزايش يافته است
انتشار » نظر کلی در بارۀ نبض«ها که به وسيلۀ جالينوس در کتاب 

  .يافت تا عصر جديد پايه و شالودۀ نبض شناسی به شمار می رفت

د ما درجۀ تب را اندازه اطبای بقراطی با اين که نمی توانستند مانن
بگيرند و عدۀ ضربان نبض را بشمارند، از انواع مختلف تب آگاهی 

ميان تب ها از لحاظ پيشگويی تفاوت قايل می شدند؛ زيرا هر . داشتند
  .تب دورۀ تکامل خاص و ايام بحران معين داشته است

می توان فهميد که چرا در طب بقراطی به پيشگويی در برابر 
ندازه توجه شده است که يک طبيب مجرب بايد از تشخيص آن ا

شباهت موجود ميان اکثر امراض با وجود نظم متغير و اختالفات 
به اين جهت است که بقراط برای مرض به طور . ديگر آنها آگاه باشد

  .کلی و عمومی بيش از انواع مختلف آن اهميت قايل بود

همه يا مالريايی تب هايی که در مجموعۀ بقراطی از آنها بحث شده، 
. باشدمالزم بابر و نشيت و پنومونی و سل مياست يا تب هاييست که 

در آنجا اشاره به آبله و سرخکان و تب مخملک و دفتری و طاعون، 
آيا اين امراض در يونان قديم وجود نداشته . ابسی و سفليس نشده است

  اند؟

. ع بود حفظ الصحه و معالجه بقراط بسيار محتاط و خيلی متواض- ٤
وسايل معالجه که در اختيار داشت، بسيار کم و ناچيز بودند و او به 

وی در معالجات خود اقسام دوا های . اين نکته کامالً  آگاهی داشت
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 و گرسنگی و پرهيز دادن ١دسهل و قی آور و مقوی و مدرر و فصم
ا و حمام دادن و مشت و مالش دادن و ذبرای تخليۀ بدن و توصيۀ غ

 خصوص شراب و آب انگبين و سرکه و انگلبين را برای مايعات به
  .کرد مريضان تجويز می

 از آن که جنبۀ دوايی داشته باشد، جنبۀ به نظر بقراطيان معالجه بيش
بهترين وسيلۀ تأمين سالمتی آن است که رژيم خاصی . پرهيزی دارد

ا و مقداری ورزش بدنی ار سازند که شامل مقدار معمولی غذبرقر
  .باشد

بحث در رابطۀ موجود ميان آب و هوا و تندرستی :  هواشناسی طبی- ٥
هميشه مورد توجه مورخان پزشکی بوده است و اين توجه قسمتی از 
نتايج مثال ها و نمونه هاييست که در طب بقراطی بر جای مانده است 

های معدنی است  و قسما ديگر نتيجۀ سنت مربوطه به استحمام در آب
 آن است که عوامل جغرافيايی و اقليمی در شيوع و اساس آن متکی بر

امراض ساری موثر است و احتمال زياد وجود دارد که مريضانی در 
  .بعضی نواحی زودتر و بهتر نسبت به نقاط ديگر معالجه شوند

اگر از کسی بخواهند که طب بقراطی :  جنبۀ علمی تعليمات بقراطی- ٦
 بگويد که اين طب پزشکی را به ساده ترين شکل تعريف کند، بايد که

علمی است و اگر در تمام جهان نبوده، حد اقل در يونان برای نخستين 
بقراط متعهد .  طب علمی روی کار آمده استنبار بوده است که اي

شده بود که مسايل طبی را از راه عقلی حل کند تا آنجا که مورد اتهام 
 که به خود علم قرار گرفت که گفتند وی در معالجۀ افراد آن اندازه

او چهل و دو حالت را ذکر . توجه داشته، به معالجه نظر نداشته است
  .کرده که بيست و پنج آن به مرگ بيمار خاتمه پذيرفته است

                                                 
   رگ زدن ١
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طبيعت و ماهيت علمی نبوغ بقراط در مشاهدۀ دقيق و قضاوت 
عادالنه و عشق به حقيقت او آشکار می شود و همين خاصيت او به 

م از اين که وی موهومات را به دور ريخته و از گونۀ غير مستقي
 خود را بر ،فلسفه و معانی و بيانی که به امور طبابت ارتباط نداشته

  .کنار نموده نيز معلوم می شود

در آنجا که بقراط به توضيح نخستين وظيفۀ طبيب :  روان درمانی- ٧
بخش طبيعت  پرداخته و گفته است که بايد طبيب به کمک نيروی شفا

برخيزد، خود آگاه بوده است که اين کمک به طبيعت همانگونه که 
تنها کافی نيست که تن مريض . جنبۀ بدنی دارد، جنبۀ روانی نيز دارد

هر اندازه که ممکن است آسوده باشد، بلکه روان او نيز بايد راحت 
طبيب بايد با مريض خود . باشد و به اميد تخيالت خوش تقويت شود

  .ی و ظرافت رفتار نمايدبسيار با مهربان

مهم ترين عملی را که بقراط انجام داده است، آن است که طرز نگرش 
علمی و روش علمی را در معالجۀ امراض وارد نموده است و زمان 

اين نکته قابل . او را بايد آغاز پيدايش ضبط و ثبت ادبيات طبی دانست
 بالينی توجه است که مفکورۀ ثبت واقعات و جمع آوری گزارش های

بقراط به آن ادامه داده نشد، در حالی که بقراط به کاريست که بعد از 
  .اين مطلب ارزش قايل بود

گرچه بقراط با پتالوژی عمومی بيش از پتالوژی خصوصی سر و کار 
داشته، با وجود آن مشاهدات سريری و بالينی در مورد سل و تب 

ه در کز کسی نفاسی و صرع از وی باقی مانده است و هم چنان ا
نتيجۀ گرسنگی زياد و حالت اسهال خيلی ضعيف شده باشد وصف 

سيمای  «اکنوندقيق بر جای گذاشته است که اين منظرۀ مريض را هم 
  .می نامند» بقراطی
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من به آپولون پزشک، به اسکلپيوس، به هی گيائيا ": سوگند نامۀ بقراط
(Hygiaea) به پاناکيا (Panacia)وگند ياد می کنم و  و به همه خدايان س

آنان را گواه خويش می سازم که تا آن جا که بتوانم و آگاه باشم، به اين 
استاد خويش رادر اين فن با پدر برابر شمارم، . سوگند نامه وفادار بمانم

وی را در هستی خويش شريک سازم، هر گاه که به مال نيازش افتد، 
ا برادران خود بدانم و هرچه دارم به او در ميان گذارم، فرزندان وی ر

 تعليم هشدند، بی مزد و بدون عقد پيمان ب اگر کسب اين هنر را خواستار
  .شان همت گمارم

سوگند ياد می کنم که دانسته ها، آموخته ها و اندرز های خويش را از 
دريغ  فرزندان خود و فرزندان استاد خود و شاگردان سوگند خورده

 علم چيزی نياموزم؛ تا آنجا که بتوانم و ندارم، اما کسان ديگر را از اين
انش خود دان خواهم کرد و هيچ گاه مآگاه باشم، درد های بيماران را در

 اگر از من بخواهند. را به کار های زشت و زيان بخش نخواهم گماشت
جايز نخواهم  که کسی را زهر دهم، هرگز چنان نخواهم کرد و اينکار را

زنان نخواهم داد و پيشه و زندگی خود را دانست، داروی اسقاط جنين به 
پاک و مقدس خواهم داشت، هرگز چاقو به کار نخواهم برد، حتی اگر 
کسی را گرفتار سنگ مثانه ببينم و اين کار را به عهدۀ جراحان حاذق 
چيره دست خواهم گذاشت، به هر خانه ای که قدم گذارم، قصدم عالج 

را به عمد زيان و آسيب نخواهم درد بيماران خواهد بود، هيچ گاه کسی 
رساند، از بدن های مردان و زنان، آزادگان و بندگان به ناحق سود 
نخواهم جست، هر گاه که در طی معالجات خود و يا در ضمن روابطی 
که با ديگران دارم، بر نکته يی آگاه شوم که پنهان داشتن آن واجب شود، 

ت را از راز های مقدس نکاهرگز آن را فاش نخواهم کرد و اين گونه 
اينک اگر به سوگند نامه وفادار ماندم و پيمان خويش را . خواهم شمرد

زندگی نشکستم، شايستۀ آن توانم بود که جاودانه در بين مردم با هنر و 
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خود شهرت و نيک نامی بدست آرم و اگر نقض عهد کنم، خالف آن بر 
  !"من روا باد

 را که نمايانگر سرشت پاک و  ما سوگند نامۀ بقراط در سطور باال
صفای طينت و تقدس آدمی به خصوص شغل و مسلک شريفانه و نهايت 
انسان مآبانۀ يک طبيب است، ياد آور شديم که فارغان موسسات 

ی طبابت در اکثريت کشور های جهان هنگام اخذ سند لتحصيالت عا
ان فراغت تحت نام دوکتور و طبيب آن سوگند نامه را با اخالص بر زب

  .خود را معتقد به اجرای آن متن می دانند می رانند و

  طبابت سيما و چهرۀ انسانو اما هيپوکرات اين دانشمند بزرگ جهان
ها  کرکتر و سجايا و رفتار و هنجار آنها را بر اساس مزاج طبقه بندی 

  :نموده است که ما در اين بحث از آن ياد آور می شوديم

  مزاج های بقراطی

 انسان می تواند در محيط خود به مثابۀ وجود يک روح در از آنجا که
حال تغيير اثر گذارد، جسم و روح وی نيز بدون وقفه در حال تغيير می 

  .باشد

سيستم غير قابل ) جسم، روان، محيط زيست(بنا بر اين ماهيت انسان 
  .تجزيه می سازد که اجزای درون آن بر يک ديگر تأثير متقابل دارند

 وجود انسان شامل عناصر ذاتی و عناصر اکتسابی از سوی ديگر
متغير بوده و قابل تقسيم بندی است؛ زيرا بدين لحاظ مزاج آدمی . است

تنها با اين تقسيم بندی است که می توان به چگونگی افعال انسان آشنا 
  :بقراط حکيم مزاج آدمی را به شرح آتی تقسيم بندی نموده است. گرديد

فوق العاده  پر حرارت، پر تحرک و ج ها افراد دموی مزا:مزاج دموی
اين چنين اشخاص از بيکاری رنج . باشند وهرگز آرام نمی گيرندميفعال 
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فتن و شادابی روحشان می گردد، ميبرند و بی کار نشستن مانع شگ
دموی ها در آفرينش . دوستان خوبی هستند و اصوالً  خوش بين می باشند

باشند و با روحيۀ شاداب خويش پيوند ها خلق و خوی و پسند، هنرمند می 
اين گونه افراد ورزش را دوست دارند، از هوای . را تحکيم می بخشند

دموی ها به سرعت خشمگين . سالم و رقابت های دوستانه لذت می برند
اصوالً  يک فرد دموی سينۀ پهن، . می شوند و به زودی آرام می گيرند
  .چهرۀ به شکل لوزی و اندام قوی دارد

 صفراوی مزاج ها افراد فعال اما بدبين و گوشه گير :مزاج صفراوی
 چهرۀ ،صفراوی ها باريک اندام و بلند قد با نيم رخ موزون. هستند

شکل مايل به مربع بوده و افراد دقيق و وسواسی می باشند، مستطيل 
اراده و پرخاش جويی شديد اين اشخاص به حس جاه طلبی آنها که اغلب 

صفراوی مزاج ها در حرفۀ خود موفق . شد، کمک می نمايدشديد می با
به طور کلی صفراوی . اند و همواره خود را از ديگران باالتر می دانند
  .  قدم استندتها پر تحرک، خشن، زود خشم، جاه طلب و ثاب

اشخاص خوش بين، آرام و صبور ) لنفاوی( ها  مزاج بلغمی:مزاج بلغمی
بلغمی ها به لذايذ مادی عالقۀ . می باشندو دارای تحرک منظم اما کند 

بلغمی ها . فراوان دارند و طرفدار عمل بوده و دنبال منفعت می باشند
اشخاص . همواره مايل اند که در کمال آسايش از زندگی بهره ببرند

بلغمی مزاج عالقه به معاشرت دارند، اما در مقابل سوال سخت ناراحت 
ج ها افراد چاق با چهرۀ گرد و حجيم، به طور کلی بلغمی مزا. می گردند

  .کم بنيه، خوش برخورد، خون سرد، کند ذهن و سست عنصر می باشند

 سودايی مزاج ها چهرۀ شکسته و کشيده، جمجمۀ بزرگ :مزاج سودايی
و پيشانی بلند دارند و اصوًال فعاليت در نزد اين گونه افراد ذاتی می 

خيال سير می کنند و با  يا وسودايی مزاج ها بيشتر در عالم رو. باشد
اشخاص سودايی مزاج گوشه گير و بد بين، . تخيالت زندگی می نمايند
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اما شيفتۀ بحث های فلسفی بوده و اصوالً  نويسندۀ فوق العاده با استعداد 
به طور کلی سودايی مزاج ها افراد باريک اندام و سپيد چهره، . می باشند

  .مضطرب، ناراضی و بد بين می باشند

  طب در آريانای کهن و ايران باستان

طوری که قبالً  ياد آور شديم، يکی از کانون های تمدن بشری فالت 
به قول دانشمندان تاريخ آريايی ها بعد . آريان و دو طرف هندوکش است

سرزمين (از اين که از سرزمين اصلی شان آريانا و يجه يا ارينه و يجه 
جدا شدند و به جنوب آمو دريا ) زمبين آمودريا و سير دريا و يا خوار

سرازير شدند، قبل از اين که به شاخه های هندی و ايرانی جدا شوند، به 
دو طرف هندوکش دارای مدنيت تاريخی بوده اند که دو يا سه هزار سال 
قبل از تاريخ نشانه های اين مدنيت از طرف باستان شناسان در اين 

کشور ما مرحوم احمد علی کهزاد مورخ شهير . منطقه تثبيت گرديده است
سرزمين اصلی آريايی ها را از متون اويستا برداشت می نمايد و می 
گويد کتلۀ آريايی هند و ايرانی که رهايشگاه اصلی شان آرينا و يجه 

و ) آمودريا( عليای رود اکسوس ۀاست، در شمال افغانستان در حوز
  .ردريا در حوزۀ فرغانه قرار داشته استس

مير غالم محمد غبار مورخ توانای کشور ما به استناد از مرحوم 
تۀ دوری نظر دارد و می گويد اويستا چنين می نگارد که اويستا به گذش

افغانستان در زمانه های قبل از تاريخ که هنوز سکه و پول نداشتند مردم 
ات و معامله و داد و ستد جنس به جنس صورت می گرفت، شهر ها و ده

 خود را داشت، زراعت، آبياری، مالداری، باغداری، ۀژآنها مدنيت وي
پيشه وری ادامه داشت، آالت فلزی مستعمل بود، رقص، موسيقی و 

  .ورزش معمول بود و طبابت و طبيب وجود داشت

در حفريات تپۀ منديگک در شمال غرب شهر قندهار آثار مدنيت سه 
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لحی حبيبی می هزار سال قبل از ميالد به دست آمده است که مرحوم عبدا
، هاون و ننگارد که در ابنيۀ تپه های منديکگ، آثار مطبخ با اسباب آ

دستۀ آن از سنگ که به احتمال قوی دکان ادويه فروشی باشد، به دست 
  .آوردئمی از وجود طبابت را به ذهن ميآمده است که نشان و عال

دان يعنی جاو(ه نام اميشه سپنته همچنان در کيش زردشتی قوای نيکی ب
وکل مقوه عامل يا فرشتۀ وجود داشت که از آن جمله شش  )يد و مقدسپس

برای ادارۀ امور عالم همکاری می کردند که هر کدام آنها مظهر يکی از 
صفات اهورا مزدا شمرده می شد که فرشتۀ موکل تندرستی و صحت و 

  .بوده است) هئوروتات(مساکن و آب 

 شربت مفرح و مقوی آريايی  که يکما کهزاد از سوماياهویاحمد عل
است و از يک گياه طبيعی که در کوه  های بلند افغانستان می رويد، آماده 

اين . ايدمياد آوری مين) افغانستان در پرتو تاريخ( در کتاب ،می شد
مشروب مفرح و مقوی که آريايی های عصر ويدی و اويستا يکسان آن 

د، ترکيبی داشته است که را می شناختند و يکسان از آن تعريف کرده ان
عنصر عمدۀ آن را عصارۀ گياه کوهی خود روی تشکيل می داده است 

آريايی ها عقيده داشتند که . که به آن شير و عسل هم عالوه می شد
 برای شان نيرومندی و قوت خارق العاده مانوشيدن مشروب سوماياهو

 را مشروب می بخشد و از آن طول عمر زيادتر را انتظار داشتند و سوما
.  جاودانی را انتظار داشتندتآسمانی می پنداشتند و از نوشيدن آن حيا
 ه است، نزد آريايی هاا ياد شدمشروب سوما که در اويستا از آن بنام هوم

نهايت از نظر عنعنوی و صحت و تندرستی ارزش فوق العاده داشته 
 و يا گفتند از نوشيدن آن انسان به جوار فيض يما پادشاه است و می

  .جمشيد می رسد

از تذکرات باال چنين نتيجه می گيريم که آريايی ها هم در سرزمين 
اصلی شان در شمال آمو دريا و هم در گرد و نواح هندوکش قبل از تقسيم 
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شان به شاخه های هندی و ايرانی در مدنيت شهر نشينی و قبايلی به طب 
سالمتی شان ارج و طبابت آشنايی داشتند و در رابطه به صحتمندی و 

  .اويستا و قبل از آن سرود های ويدی مبين اين حقيقت است. نددقايل بو

 از نوشتۀ اويستا که حدود يکهزار سال قبل از ميالد نگاشته شده هگرچ
است، مسايل فرهنگ آريايی به گونۀ واضح هويداست؛ اما سروده های 

 بيانگر زندگی ويدی که از زمانهای خيلی دور تر آريايی حکايه دارد نيز
مهر داد «در ايران باستان به روايت . و فرهنگ آريايی شمرده می شود

در کتاب اساطير ايران يکی از آثار سازمانهای قبيلوی در اساطير » بهار
ايی در يک تن است و نمونۀ وپهلوانی تمرکز جادوگری، طبابت و فرمانر

کند و چون او پزشکی است که جادو نيز می . است» فريدون«بارز آن 
ت اژدهايی در می رصوه فرزندانش از سفر باز می گردند، خود را ب

 در يک تن از هلرکز جادوگری و فرمانروايی بر قبيتممسئلۀ . آورد
خصوصيات جوامع بدوی است و در اساطير پهلوانی ايران اغلب به 
شکل تکامل يافته تر خود به صورت شاه، موبد و طبيب جلوه می کند که 

، فريدون و  وای مختلف آن را می توان در جمشيد، کيخسرنمونه ه
  .ديگران در شاهنامه ديد

در (فردوسی در کتاب شاهنامه فرايند بيهوشی و انجام عمل زايمان 
را ) رودابه(روی مادر رستم )  ـ توأم با جراحینظاهر به شکل سزاري

  :به اين شکل شرح می دهد

  ه رخ را به می کرد مستآن ما بيامد يکی موبد چيره دست      مر
  شگافيد بی رنج پهلوی ماه        بتابيد مر بچه را سر ز راه
  همان زخمگاهش فرو دوختند   به دارو همه درد بسپوختند

از اين چند بيت آنچه که به روشنی مستفاد می شود، انجام عمل جراحی 
توسط يکی از موبدان که در واقع علمای دين زردشت بود، برای تولد، 
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به روايت مورخين در . يهوش کردن زن، بخيه زدن و تجويز دارو استب
ايران در دورۀ ساسانی اجساد اعدامی ها را در اختيار جراحان می 

  .گذاشتند تا آنها را تشريح کنند

 اوستابررسی های داکتر سهراب خدا بخشی در يکی از متون قديم 
وين گياه نشان می دهد که در آن دوران پنج نوع پزشکی تحت عنا

روان پزشکی، دام پزشکی و بهداشت ) جراحی(پزشکی، کارد پزشکی 
مورد توجه بوده است و اين خود بيانگر آن است که در دوران اوستا طب 

 گسترده ۀو طبابت در سرزمين آريانای کهن و ايران باستان در چه پهن
رواج و عموميت داشته است و نمايانگر واضح دانش طب در سرزمين 

  . ما در حدود زياده از يکهزار سال قبل از ميالد مسيح استآبايی

ذکر شده است که زرتشت از اهورا مزدا سوال می » ونديداد«در کتاب 
کند که مزدا پرستان برای آموختن پزشکی چه بايد بکنند؟ اهورا مزدا 

» دوپرستان«جواب می دهد که اينان پيش از مزدا پرستان بايد در 
 يک دوپرست را جراحی کنند، اگر او بميرد، اول. آزمايش نمايند

دوپرست دوم و اگر او هم بمير سومی را جراحی کنند و اگر او هم 
بميرد، آن کس که می خواهد پزشک شود تا ابد نبايد به کار پزشکی 

 جراحی کند و اگر به بپردازد و ديگر نبايد به مزدا پرستان دارو دهد و 
د و آنها را زخم کند، مجازاتش همان مزدا پرستان دوا دهد و جراحی کن

خالصه اين که در . مجازات کسی است که زخم عمدی وارد آورده است
ايران باستان و آريانای کهن برای ورود به جامعۀ پزشکی، پزشک می 
باييست در ابتدا سه نفر بيمار غير زرتشتی را درمان نمايد و در صورتی 

بۀ پزشکی ارتقا می يافت و در غير تند، وی به مرتف بيماران شفا ياکه اين
 از ضوابط ه ایدر ايران باستان پار. آن پزشک قالبی ناميده می شد

بهداشتی درمانی مورد توجه بود که از ميان آن می توان به ممنوعيت 
سقط جنين، ممنوعيت آلوده کردن آتش و خاک و آب و گياه، عدم دفن 
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 بنام برج سکوت اد را در برجهای بلندیسمردگان در خاک که اج
ار، مضر ، شستشوی بدن، حمايت از زنان باردنگهداری می کردند

در ايران . شناختن مگس خانگی و استفاده از آب جوشيده را اشاره کرد
  :باستان طبابت را تا آغاز دورۀ اسالمی می توان به سه دوره تقسيم نمود

دوران زرتشت و هخامنشيان، دوران حکومت اسکندر مقدونی و 
  .نشينان او و دوران ساسانی هاجا

ر آيين زرتشتی انتشار داشته باميتعاليم زرتشت پن در دوران هخامنشيا
زرتشت و پيروان او چنين می پنداشتند که پزشکی فرشته ای دارد . است
و امشاسپند يعنی هئوروتات يا خرداد فرشته صحت و » امشاسپند«بنام 

زرتشت . دانستندان ميست و امراض را از شرارت ديوسالمت بوده ا
چهار عنصر آب، آتش، خاک و باد را مقدس دانسته پاکی بدن را همه جا 
دستور داده است و آن را شرط تندرستی قرار داده است و سفارش کرد 

در آيين زرتشت . که جذامی ها را از مردم تندرست دور نگهداری نمايند
مزار .  واجبات استاحتراز از آلودگی آب و اجتناب از مرده و کثافات از

بزرگ ترين مکتب طبابت آن . ها را در نقاط مرتفع قرار می دادند
است که قريب صد سال پس از زرتشت توسط » اکباتان« مکتب ندورا

 مريضان به واسطۀ تلقين، ۀيکی از شاگردانش تأسيس گرديد و معالج
به عمل ) موبدان(توسط متصديان امور دينی ) جراحی(گياه ها و کارد 

ن است و يا فريد(Thrita)معروف ترين طبيب آن دوران تريتا . می آمد
  .که مانند ايم هوتب در مصر مقام بزرگی داشته است

پس از غلبۀ اسکندر به ايران زمين، تمدن يونانی در آنجا جای گزين 
  .شد و بديهی است که طب ايران نيز تابع آن گرديد

ور اول فرزند اردشير و در دوران ساسانيان، مخصوصاً  در زمان شاپ
سزا گرفت و ه شاپور دوم و خسرو انوشيروان، طب ايرانی رونقی ب
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ان جندی شاپور يعنی مکتب جندی شاپور در زمان انوشيروان ستبيمار
ی و يونانی قرار نتأسيس گرديد که محل تجمع اطبا و دانشمندان ايرا

  .گرفت

 امريکا و استراليا بدون شک بوميان قارۀ افريقا و بوميان دو قارۀ جديد
قبل از کشف اين دو قاره، صاحب يک نوع تدابير معالجوی و درمانی 

خورد با مريضان و مصابين از همان شيوه ها ربدوی بوده اند که در ب
استفاده می کردند که رسيدگی به اين موضوع ايجاب پژوهش ها و 

ط به ياد تحقيقات مزيد را می نمايد و اينجانب نگارنده با کمال پوزش فق
  .آوری آن اکتفا کردم
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 پزشکی در مصر باستان
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    بخش سوم  

  طب از آغاز سدة ميالدي تا اخير قرون وسطي
  

واضح است که طبابت امروزی محصول سير تکامل هزاران هزار 
سال بوده و طرز استفاده از آن بر حسب درجۀ تکامل جوامع بشری از 

ً  مراحل . هم متفاوت می باشد انکشاف و گروهی از دانشمندان عموما
  :تکامل آن را به پنج مرحلۀ ذيل جدا نموده اند

 در اين دوره طوری که در : (Hipocrate)زمان قبل از هيپوکرات  - ١
بحث قبلی اين اثر ياد آور شديم، انسان ها به صورت خيلی بدوی 
زندگی می نمودند و صاحب طرز تفکر کامالً  ابتدايی بودند و از ساده 

بزار طبيعت به منظور معالجۀ امراض کمک ترين وسايل طبيعی و ا
بناًء در اين دورۀ طبيعت باالی انسان نقش تعيين کننده را . می گرفتند

داشت و مرض را خطا کاری بشر، قهر خدايان، تسلط ارواح ناپاک و 
خبيثه، حلول ارواح شياطين تصور می نمودند و به اين ترتيب غرض 

خيرات دادن، دعا خواندن، رفع آالم و مصيبت به وسايلی از قبيل 
قربانی نمودن و غيره توسل می جستند؛ چنانچه تا امروز هم در 
بعضی از گوشه های جهان اين طرز تفکر بدوی وجود دارد که اين 
دوره و مرحلۀ طبابت را به نام دورۀ جهالت نام گذاشته اند که ما در 

  .بحث قبلی از آن به گونۀ مفصل ياد آور شديم
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 در اين آوان است که بقراط برای نخستين بار :هيپوکرات دوران طب - ٢
رول و تأثير محيطی را در چگونگی صحت و مرض نشان داد و 

با وجودی . وانمود ساخت که مرض نتيجۀ عوامل محيط فزيکی ميباشد
که نامبرده تأثيرات عوامل آب، خاک و آتش را در وضع صحی 

ً  معلومات توضيح کرد، اما در بارۀ عوامل سببی امراض ا صال
  .نداشت

ما هم چنان در مباحث قبلی توضيحات مفصل در رابطه به طب 
دوران بقراطی در اين رساله ياد آور شديم، ولی آنچه در رابطه به اين 
دورۀ تاريخی می توان گفت آن است که گرچه طب بقراطی قبل از 
ميالد مسيح رواج داشت، ولی تا قرن های بعد از ميالد مسيح نيز 

  .وج بودمر

 در اين وهله عناصری مانند :دورۀ بعد از هيپوکرات و قرن وسطی - ٣
عناصر کيمياوی و رشته های علمی ديگری مانند فزيولوژی و 
ً  علمی را به خود کسب  اناتومی کشف گرديدند و طبابت جنبۀ نسبتا

  .نمود و تداوی و معالجۀ امراض با مواد کيمياوی آغاز يافت

در اين زمان طبابت ):  ميالدی١٩نيمۀ دوم قرن (مرحلۀ طب وقايوی  - ٤
باکتريولوژی و پرازيتولوژی به . بر اساسات علمی قرار می گيرد

با کشف اين علوم وقايۀ امراض ساری رواج پيدا مينمايد . ميان می آيد
و مردم به اين حقيقت پی می برند که امراض خاصتاً  امراض ساری 

هم چنان ثابت شد که وقايه عملی و قابل وقايه و کنترول می باشند و 
در اين . امکان پذير است و می تواند اقتصادی تر و مؤثر تر نيز باشد

زمان با کشف باکتريولوژی و درک خصوصيات ميکروب ها واکسين 
ها کشف می گردد و از همين جاست که اين مرحلۀ طبابت را بنام 

  .دورۀ طب وقايوی ياد می نمايند
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 در اين مرحله انسان به اين نقطه آگاه ميشود که :یمرحلۀ طب اجتماع - ٥
امراض تنها و تنها نتيجۀ عمل عوامل سببی امراض يعنی ميکروب 
نمی باشد، بلکه در ظهور وتيرۀ مرض يک سلسله فکتور ها و عوامل 
متعدد ديگر هم رول دارد که اين فکتور ها دست به هم داده و در 

. ن و جامعه رول بازی ميکندتعيين سرنوشت تندرستی و سالمت انسا
و باالخره در همين دوره است که رول فکتور های اجتماعی و 
اقتصادی و رابطۀ آنها يا صحت و مرض کامالً  معين و مشهود 
ميگردد که ما در رابطه به اين مرحله در بحث های بعدی، سخن 

  . فراتر خواهيم داشت

در نظر گرفته ما در فصل بندی اين کتاب چهار فصل و يا بخش را 
ايم که گويا در حقيقت عموم مراحل پنجگانۀ تکامل طب را احتوا 
مينمايند؛ منتها خواستيم تا اين روند تکامل را با در نظر داشت يک 
تسلسل پيوستۀ تاريخی بيان نماييم و هم در موردی دو مرحله تحت يک 

ت و به گونۀ مثال دوران طب هيپوکرا. عنوان و يک نام قرار گرفته است
طب از آغاز سدۀ ميالدی تا اخير قرون (بعد از هيپوکرات تحت نام 

  . بيان گرديده است) وسطی

بعد از مشرق زمين و يونان که گهوارۀ طبابت و معالجۀ جهانی 
محسوب می شود، در اروپا طب و طبابت ابتدا منحصر به امپراطوری 

وی کليسا روم بود و پس از گسترش دين مسيح متکی به شيوه های معالج
بود و طب شعبه يی از الهيات محسوب می گرديد و بهره گيری از 

از مدارس پزشکی به . معجزات عيسی مسيح و اخالف آن رواج داشت
موسسۀ آموزش پزشکی ديگری وجود نداشت ) سالرنو(غير از مدرسۀ 

ً  در چهار چوب مقررات کليسا عمل می کرد پيروان . که آن هم تقريبا
رن های بعد در اروپا و آسيای صغير به فعاليت های طب بقراطی تا ق

مرکز طبابت اسکندريه و به گونۀ خاص . خود در اين زمينه ادامه دادند
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دانشکدۀ پزشکی اسکندريه در زمان بطليموس حکم روايی اسکندر 
مقدونی که در مصر حکومت می کرد، از شهرت خاص برخودار بود 

  .برای علوم حرفه ای پديد آمدکه نخستين بار در تاريخ جهان مرجعی 

 که بزرگترين (Herophile)در مرکز طبابت اسکندريه هيروفيل 
دانشمند تشريح بود، فعاليت اين رشتۀ طبابت را بر پيکر جنايت کاران 

  .محکوم به اعدام انجام می داد

 يکی از مفاخر بزرگ مکتب اسکندريه ميباشد : (Galien)جالينوس
جالينوس در سال . کندريه مقام خاصی داردکه در شهرت علمی مکتب اس

در . بود) آسيای صغير( ميالدی متولد شد اصالً  يونانی آسيايی ١٣١
 ٣٣جوانی مسافرت هايی به اذمير، کرنت و اسکندريه کرد و درسن 

پدر جالينوس . سالگی به روم رفت و طبيب امپراطور مارک اورل گرديد
د و آرزو داشت تا پسرش نام داشت که مهندس و معمار بو) نيکون(

 .فيلسوف و حکيم گردد

  جالينوس در حال معاينۀ يک کودک بيمار



  تا اخير قرون وسطیطب از آغاز سدۀ ميالدی

١٠٧ 

جالينوس از هفده سالگی به تحصيل طب پرداخت و بعد ها از بنيان 
او خوک، گوسفند، گاو، فيل و ميمون را . گذاران علم فزيولوژی گرديد

ت دارد و تشريح کرد و متوجه شد که ساختمان بدن انسان با ميمون شباه
در توصيف استخوان ها و مفاصل پرداخت و متوجه فعاليت اعصاب در 

  .او با قطع مصنوعی نخاع روی حيوان فلج را تجربه کرد. بدن انسان شد

جالينوس روانشناسی را در جزيرۀ قبرس و فلسطين فراگرفت و در 
بيست و نه سالگی در جوش دادن استخوان های شکسته و کسور عظام و 

جالينوس در نوشته های خود تمام دانستنی های . مهارت پيدا نمودخلع ها 
طبابت عهد عتيق را و زمانهای قديم را نظم و ترتيب داد و آنها را به سه 

نوشته های جالينوس تا قرون . رشتۀ طب، جراحی و معالجه تقسيم کرد
وسطی اعتبار داشت و کتاب تشريح او يکهزار و دو صد سال تنها کتاب 

جالينوس که در فلسفه و طب تحصيل کرد، يک . طبای جوان بوددرسی ا
صد و هشتاد و چهار جلد کتاب و رساله از خود باقی گذاشت و بيشتر 

از ) معبد صلح(آنها به چاپ رسيد و تعداد زيادی از آنها در آتش سوزی 
بين رفت و همين تأليفات جالينوس مربوط به طب و دواشناسی همه مورد 

از جمله کتب بسيار معتبر او .  دورۀ اسالمی قرار گرفتاستفادۀ اطبای
  .می باشد) سته عشره جالينوس(شانزده کتاب به نام 

نبض را نتيجۀ انقباض و . جالينوس وظايف اعضای مختلف را شناخت
جالينوس در سال . انبساط قلب دانست، اختالف وريد و شريان را شناخت

  .وبست ميالدی در شهر روم ديده از جهان فر٢٠١

 در دوران امپراطوری روم اطبا معاينه خانه و مريض خانه داشتند 
در حفرياتی . که در آنجا مريضان را پذيرفته جراحی و معالجه می کردند

که در روم صورت گرفته، مريض خانه ها و سامان و لوازم جراحی 
تمدن و )  ميالدی٤٧٤(پيش از حملۀ بربرها به روم . بدست آمده است

 از روم رخت بربست و از آن پس امپراطوری روم شرقی هنر نيز
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که از حمله در امان مانده بود، تا مدت تقريباً   يک هزار سال ) بيزانس(
 ميالدی ٣٩٥در سال . مرکز علمی و تجارتی اروپا بشمار می رفت

امپراطوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم شد که پايتخت روم 
بعضی از مولفان . روم غربی شهر روم بودشرقی شهر قسطنطنيه و از 

. و مورخان اين واقعه را ختم تاريخ قديم می پندارند و آغاز قرون وسطی
با در نظر داشت شواهد تاريخی با سقوط امپراطوری روم تمدن و 
فرهنگ پيش قدم آن زمان منجمله طب و طبابت در امپراطوری روم 

مپراطوری علم و غربی مضمحل گرديد؛ ولی در بخش شرقی اين ا
فرهنگ به قوت خود باقی ماند و اين روم شرقی يا بيزانس که از حملۀ 
بربرها در امان ماند، قريب هزار سال بر قرار بود تا اينکه در سال 

بزرگترين طبيب بيزانس .  به دست ترک های عثمانی فتح گرديد١٤٥٣
نين می در قرن ششم ميالدی هنگام پادشاهی ژوستی » الکساندر دوترال«

او دوازده جلد کتاب در طب نوشته است، عاليم مرض طاعون . زيست
را به تفصيل بيان کرده است و مشاهدات و تجربيات خود را در موقع 

 ٥٤٣بروز بيماری ساری و پر کشتار طاعون شهر قسطنطنيه در سال 
  .ميالدی شرح داده است

ابت به در زمان امپراطوری روم در اروپا شيوه های معالجه و طب
به طور مثال شيوه های معالجوی فنيقی . گونه های مختلف ادامه داشت

همچنان طرز تداوی . ها، کارتاژها، اتروسکها، سلتها و ديگر اقوام اروپا
و معالجۀ يهودی های اروپايی که دارای افراد و اشخاص مجرب و 

  .نامدار طبابت در اروپا بودند، تا دير زمان ادامه داشت

غاز سدۀ ميالدی طب و پزشکی در ميان مردم آسيای صغير و اما با آ
و اروپا با تفکر ديگری مواجه شد، به خصوص بعد از معجزات عيسی 
مسيح و عمل کرد ساير پيروان مسيحيت در قرون بعدی و قرون وسطی 

  .طبابت تحت تأثير کليسا به زندگی خود ادامه داد
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 انجيل لوقا نقل شده شفا يافتن مرد جذامی به دست عيسی مسيح که در
است و گفته می شود که لوقا طبيب بود و به طبابت اشتغال داشت و 
اغلب با پولس رسول همسفر می شد، تا در رساندن پيام مسيح به مردم او 

می گويند لوقا عالوه بر طبابت تاريخ نويس نيز بود، از . را ياری دهد
دقت نظر نوشته که اين رو انجيل لوقا با رعايت اصول تاريخ نويسی و 
کار های عيسی . از نظر پزشکی و تاريخ نگاری با اهميت می باشد

مسيح روز به روز بيشتر زبانزد مردم می شد و همه دسته دسته می 
به اين گونه مردم . آمدند تا پيغام او را بشنوند و از امراض خود شفا يابند

روانی به در زمان فعاليت های دينی عيسی مسيح و پيروانش از نظر 
شيوۀ گسترده ای تحت تأثير تبليغات آنها قرار گرفتند که بعد ها با گذشت 
زمان و تشکيل کليسای کاتوليک و قدرت روز افزون کليسا در همه 
شئون زندگی اجتماعی طب و طبابت نيز از اين تأثير تا دير زمانی 

ی بعد از به قدرت رسيدن کليسای روم ملل اروپاي. دوری جسته نتوانست
در حال بربريت و عقب ماندگی بسر می برد؛ زيرا پس از انقراض 
امپراطوری روم به دست قبايل وحشی و انتقال دوران بردگی به دوران 

پاپ بزرگترين مرکز قدرت . فيودالی، مسيحيت در اروپا شيوع پيدا کرد
. گرديد و سلطه و تفوق کليسا در تمام شئون اجتماعی و علمی برقرار شد

هبران مذهب مسيح منکر و منتقد تمام مضامين و کتب ديگر پاپ و ر
بودند و هم چنين اکتشاف کنندگان و مخترعين و علمايی که مطالبی غير 
از محتويات انجيل ابراز ميداشتند، آنها را بی دين دانسته و در دادگاه 

بنابر آن در قرون . انگيزاسيون کشيشان محاکمه و مجازات می کردند
 در رشته های مختلف علمی و به خصوص علم طب که وسطی تحقيقات

سر و کار با تشريح انسان و بعضی مظاهر خالف دين داشت، دچار وقفۀ 
  .طوالنی شد
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در قرون وسطی به خصوص قرن چهاردهم و پانزدهم امراض ساری 
طاعون، محرقه، آبله، جذام و سفليس در اروپا شايع شده و به کرات به 

 ١٣٤٦در سال . جان مليون ها انسان را گرفتشکل اپيديمی های مدهش 
 ميالدی مرض طاعون در اروپا اپيديمی مدهشی را بار آورد ١٣٥٢و 

 و ١٤٩٤در سالهای . که يک چهارم جميعت اروپا را هالک ساخت
 ميالدی هنگام محاصرۀ شهر ناپل به وسيلۀ سربازان فرانسوی ١٤٩٥

ن سبب فرانسويان مرض سفليس به شکل اپيديميک ظهور کرد و به همي
نام اين مرض را مرض ناپل گذاشتند که جميعت بزرگی را مصاب 

به منظور جلوگيری از سرايت امراض ساری طاعون و غيره . ساخت
قرانتين » ژن«و » ونيز«برای اولين بار در قرن چهاردهم در دو بندر 

بازرسان مسافرين کشتی را معاينه می کردند و افراد . برقرار شد
.  روز در قرانتين نگاه ميداشتند٤٠ه بيماری را برای مدت مشکوک ب

 است، مشتق شده ٤٠که معنی آن » کرانتا«کلمۀ قرانتين از کلمۀ ايتاليايی 
است؛ زيرا در قرن وسطی در بنادر مذکور کشتی های را که در بين آن 

روز تحت نظر قرا می ٤٠مسافرين مصاب به طاعون بود، برای مدت 
ً  اين تشکيالت . رين اجازۀ ورود به شهر نميدادنددادند و به مساف بعدا

  .قرنتين در لندن، پاريس و نورنبورگ نيز تأسيس گرديد

مثالً  محلی که در آن . عالوه بر قرنتين تدابير ديگری نيز اتخاذ گرديد
امراض طاعون، جذام و سفليس و غيره بروز کرده بود و شيوع يافته 

اطاق مرده ها .  آن را ديوار می کشيدندبود، محدود ساخته می شد و دور
را با اثاثۀ آن آتش می زدند، اشيای فلزی مانند سکه و غيره را در سرکه 

يعنی تجريد گاه و شفاخانه می » الزارت«می گذاشتند و مبتاليان را به 
 يا مهمان خانۀ خدا اولين شفاخانه ای بود (Hotel Dieu)هتل ديو . بردند

 در پاريس تأسيس شد و بعداً  در ساير شهر ها که در قرن ششم ميالدی
مريضان جذامی و .  ايجاد شد(Lazaret)شفاخانه ها موسوم به الزارت 
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سفليس و غيره مؤظف بودند هنگام حرکت و عبور از معابر، زنگی به 
گردن آويخته باشند تا عابرين با صدای آن مطلع و پراگنده شوند و با 

وازه های شهر ها واردين را معاينه می به در. مريض تماس پيدا نکنند
اطبا هنگام معاينۀ . کردند و مريضان را به داخل شهر راه نميدادند

مريضان طاعونی يک ماسک به سر و صورت ميزدند و لباس روپوش 
  .مخصوص به تن می کردند

در قرون وسطی فن جراحی به نسبت جنگ های فراوان بين فيودال 
کسانی که علم طب را در .  حاصل نمودها و جنگ های صليبی پيشرفت

مدرسۀ طب فرا گرفته بودند، به همين ترتيب اشخاصی که به شکسته 
جراحی قرون . بندی و رگ زدن مهارت داشتند نيز به جراحی پرداختند

  .وسطی منحصر به شکسته بندی و عمليه های کوچک و سطحی بود

 است که در (Ambroisepare)بنيان گذار جراحی جديد آمبروازپاره 
می زيست و يک جراح فرانسوی بود که در ) ١٥١٠ – ١٥٩٠(سالهای 

بستن و گره زدن . طرز قطع دست و پا اصالحات تکميلی به عمل آورد
شريان بريده را به جای سوزاندن آن معمول دانست؛ چون او ميدانست که 
مرمی و گلولۀ آتشی عاری از عفونت است، از ريختن روغن جوشان در 

روحات که تا آن زمان معمول بود، خودداری کرد و جرحه را با آن ج
ضماد زردۀ تخم مرغ، روغن گل سرخ و تربانتين پوشانده با پارچه و 

اولين مدرسۀ پزشکی به طرز دانشکده در قرن نهم . تکۀ کتانی می بست
و » سالرن«در بيزانس تأسيس شد، سپس در قرن يازدهم دانشکدۀ طب 

کده ها و فاکولته های طب بولونی، مونت پليه، در قرن سيزدهم دانش
  .پاريس، پادوا و اکسفورد افتتاح گرديدند

در قرون وسطی در اروپا تنها يک طرز فکر وجود داشت و آن طرز 
فکری بود که با نوشته های انجيل و گفته های کشيشان مطابقت داشته 

مقدس ذکر شده بنا به گفته و عقيدۀ کليسا تمام دانستنی ها در کتب . باشد
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است و برای محصلين و دانشجويان رشتۀ طبابت فقط نوشته های 
جالينوس طبيب معروف قرن دوم ميالدی و کتب بو علی سينا و رازی 

اطبای قرون . کليسا تشريح نعش و جسد را گناه می دانست. مجاز بود
. وسطی مرض را تنها با گرفتن نبض و مشاهدۀ ادرار تشخيص می دادند

اسکوالستيک ها و پيروان تجرد پسند کليسا تا اواخر قرن هجدهم بقايای 
در پاريس برقرار بود و در دانشکدۀ طب آنجا با وجود کشف چگونگی 
دوران خون و کشفيات علمی جديد ديگر نظريات جالينوس و ديگر قدما 

  .را دليل می آوردند و تدريس می کردند

گر دانشکده ها نظريه زودتر از دي» پادوا«و » سالرن«دانشکده های 
اسکوالستيک ها گروهی بودند که تابع . اسکوالستيک ها را رها کردند

اکثر علما و دانشمندانی که نظريات . مطلق ارشاد کليسای کاتوليک بودند
جديد داشتند و از تعقيب کليسا و محاکمه انگيزاسيون فرار کرده بودند، 

ند و اين دو دانشکده مرکز جمع شد) پادوا(و ) سالرن(در اين دو دانشکده 
  .دانشمندان مترقی قرن شانزدهم ميالدی گشت

دانش طبابت مستلزم بنياد های آموزشی در آن زمان بود تا بتواند از 
نظر کميت تعداد اطبا را افزايش دهد که بعد از ايجاد فاکولته های سالرنو 

های جهت معرفی اين بنياد . و پادوا و غيره اين آمال برآورده می شد
  :آموزشی به گونۀ نمونه از دانشکدۀ سالرنو بيان کوتاهی خواهيم داشت

با آنکه در آسيا وجود دانشکدۀ طبابت دارای سابقۀ طوالنی بود و 
دانشکدۀ گنديشاپور يا جنديشاپور از حدود قرن سوم ميالدی فعاليت 
داشت، در اروپا حدود ششصد سال بعد نخستين فاکولتۀ طب به نام 

به استناد مدارک موجود .  در ايتاليا تأسيس گرديد(Salerno)سالرنو 
. سالرنو به صورت دانشکده بوده و جنبۀ يونورستی يا دانشگاهی نداشت

چطوری که قبالً  تذکر رفت در قرون وسطی مدارس و شفاخانه ها و 
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کلنيک ها در اطراف کليسا ها و صومعه ها به وجود ميآمدند و دانشکدۀ 
 اين قاعده مستثنی نبود، ولی ميتوان گفت که تنها طب سالرنو نيز از

مدرسه ای بود که در چهار چوب مقررات و موازين کليسا، طب در آن 
بعد ها دانشگاه های بولوينا و پاريس پا به عرصۀ وجود . تدريس می شد

. گذاشتند که عالوه بر طب در آنها فلسفه و قانون نيز تدريس می شد
 پايگاه تحصيل و تدريس و تحقيق طبابت بود مدرسه طبی سالرنو نخستين

که در آن اطبای يونانی، التينی، مسلمان و يهودی به تحصيل و تدريس 
اين مدرسه در اصل وابسته به صومعۀ شعبه يی از . اشتغال داشتند

ً  از کنترول کشيش ها و  هواخواهان بنديکيتن مسيحی بود که مجددا
و محصلين ملل مختلف و اديان و در سالرن. روحانيون خارج گرديده بود

زبانهای گوناگون تحصيل می کردند و دروس طبابت به چند زبان 
 های درسی اين مدرسه خيلی پيشرفته و موفقيت مپروگرا. تدريس می شد

آميز بود و به طوری که بعد ها فاکولته های طب اروپا پروگرام های 
 زنان نيز در اين عالوه بر مردان. درسی آن را مورد اجرا قرار دادند

مدرسه علوم طبابت و فن، قابلگی يا مامائی را می آموختند و هم چنان 
يکی از . خانم ها علوم پرستاری را نيز در اين مدرسه آموزش می ديدند

مشهور ترين آثار مدرسۀ مزبور رساله يی بوده  در فن  قابلگی متعلق به 
وال در معالجۀ آرای تروت(اوايل قرن دوازدهم ميالدی تحت عنوان 

زنی بود که در » تروتوال«که محققان معتقد اند غرض از ) امراض زنان
از . فن قابلگی مهارت داشت و او در مدرسۀ سالرنو تحصيل کرده بود

  .اينرو اين رساله به نام او منتشر می شده است

به هر حال قرون وسطی در دنيای غرب سر آغاز يک دورۀ طوالنی 
مذهب بر طبابت تسلط پيدا می کند، . ر طبابت بودخاموشی و کم تحرک د

البته به نحوی مستقيم و همراه با تحميل بی قيد و شرط برخی از جبر 
در . های مذهبی پيشين که با اعتقادات جديد مسيحيت سازش داشتند



 طب در گسترۀ تاريخ
 

١١٤ 

طبابت نيز مانند ساير زمينه ها با هر گونه نو آوری که مبانی اعتقادی را 
تا هنگام نفوذ افکار . با تمام قوا مبارزه می شدمورد سوال قرار دهد، 

حتی منابع يونانی هم در طب دستخوش » بيزانس«جديد فرهنگ های 
در اواخر » مون پليه«اين افکار از طريق اسپاينا و . فراموشی می گردند

در قرون وسطی حرفۀ طبابت در اروپا . قرون وسطی به اروپا راه يافت
ند و به تدريج پايگاهی برای خود می يابد و شروع به سازمان يافتن می ک

شواهد اين امر توسعه و انکشاف آموزش طبابت در دانشگاه های بزرگ 
کسفورد و پادواو ايجاد نوعی کنترول قانونی در امر آمون پليه، سالرن، 

پرورش طبيب از قبيل پروگرام درسی، امتحانات و ديپلوم ها و فعاليت 
 طبابت بسياری از جنبه های علمی خود در عين حال. های پزشکی است

به عنوان مثال تشريح به . را که در طب يونانی وجود داشت، از دست داد
منظور تحقيق به نحوی که در اسکندريه معمول بود، صورت نمی گرفت 
و انجام آن محدود به حيوانات بود و بعد به تدريج روی بدن مريض 

تمام آنچه که در . ، معمول گشتناشناسی که در شفاخانه ها فوت می شدند
دورۀ يونان و روم ياد گرفته شده بود، به عنوان مجموعۀ اعتقادات و 
مبانی حفظ شد، ولی تحول پيدا نکرد؛ چرا که در اروپا طبابت نيز مانند 
تمام جنبه های ديگر حيات اجتماعی تحت تأثير جبر گرايی مذهبی قرون 

رين وقايع قرون وسطی جنگ از جانب ديگر يکی از مهم ت. وسطی بود
های صليبی بود که بين مسلمانان و مسيحيان اتفاق افتاد و اين جنگ ها 

  .در قرون يازدهم و دوازدهم ادامه داشت

به اين ترتيب طب و طبابت در حدود زياده از يک هزار سال از آغاز 
) قرن پنجم الی قرن پانزدهم ميالدی(قرون وسطی تا آغاز دورۀ رنسانس 

در واقع .  رکود وقفه ای تقريباً  نا متحرک در اروپا قرار گرفتدر يک
اين رکود وقفه ای نتيجۀ رعب و ترس اطبا و دانشمندان از اظهار نظر 
شان در رابطه به دانستنيهای علمی شان از دادگاه تفتيش عقايد و محاکمۀ 
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مه  به اذيت شان ادا١٥آنها بود و اين دادگاه ها حتی تا سالهای اخير قرن 
  .ميداند

دادگاه تفتيش عقايد اسپانيا در دورۀ سلطنت شاه فرديناند اراگونی و 
حکمران .   تأسيس گرديد١٥ملکه ايزابل کاستيلی در دهۀ اخير قرن 

اسپانيا برای افزايش قدرت خود و نيز آزاد کردن کشور از غير مسيحی 
 (Sixtus IV) پاپ سيکستوس چهارم – مانند يهودی ها و موريان –ها 

اين دادگاه ابتدا عليه . را ترغيب به تأسيس دادگاه تفتيش عقايد نمود
يهوديان اقدام می کرد، اما طولی نکشيد که دامنۀ فعاليت های ضد انسانی 
خود را گسترش داد و عالوه بر يهوديان و مور ها، پروتستانت ها و 

مورد کاتوليک هايی را که رفتار شان تهديدی برای همبستگی کليسا بود، 
حمايت پادشاه و ملکه . تفتيش و آزار و اذيت و شکنجه و کشتار قرار داد

از دادگاه تفتيش عقايد به اين علت بود که قدرت دستگاه سلطنتی به آن 
  .اتکا داشت

رای دادگاه صادر شده توسط تفتيش عقايد در مورد سوزاندن اشخاص 
الً   بعد از باز معمو.  نام داشت(auto – da – Fé)مرتد اتو ـ دا ـ فه 

ً  توأم با شکنجه(جويی های سری شديد  اتو ـ دا ـ فه برگزار می ) اکثرا
ابتدا دسته يی از کشيشان و مقامات قضايی و متهمانی که به جرم . شد

اين مراسم با عشای ربانی، . خود اقرار کرده بودند حاضر می شدند
پس افرادی که به س. سوگند اطاعت به دادگاه و قرائت احکام دنبال می شد

. مرگ محکوم شده بودند، تحويل مأموران دولتی می شدند تا اعدام گردند
کليسا خودش راساً  کشتن محکومين را به خاطر اجتناب از خونريزی به 

  .عهده نمی گرفت

اروپا قبالً   در اثر تهاجم قبايل جرمن و هون از قرن چهارم تا قرن 
وط امپراطوری روم با نظام بردگی پنجم مضمحل گرديده بود و بعد از سق

آن زندگی شهری در اروپا پراگنده شده، صنعت و تجارت ضعيف و 
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ملل اروپای مسيحی شده در . فرهنگ در سراشيبی انحطاط افتاده بود
داخل خود گرفتار ستم حکومات فيودالی و قساوت کليسا ها بودند و 

اروپای . شيدمسيحيت سدی از تعصب در برابر ارتقای پيروان خود ميک
مسيحی از همان قرن چهارم با دانش يونان مخالف بود و تقليد و تعصب 

در آخر همين قرن چهارم . و خرافات در جوامع حکومت می نمود
شورای دينی کار تاژخواندن آثار غير عيسوی را تحريم کرد و در قرن 
پنجم شورای دينی قسطنطنيه نسور اسقف و نسطوريان کليسا را که دين 

سوی را با فلسفۀ يونان وفق داده بودند، از پايتخت امپراطوری روم عي
در قرن ششم ميالدی ژوستنين امپراطور روم شرقی . شرقی بيرون راند

مال های عيسوی نيز در روی اوراق پستی . دانشگاه آتن را مسدود نمود
پس اروپا در خواب . کتب علمی قديم ادعيه و او را دموهوم می نوشتند

و عميق قرون وسطی خود فرورفته بود که در حدود يکهزار طوالنی 
سال تحرک چشمگير در همه عرصه های حيات اجتماعی منجمله علم 

  .طب به نظر نمی رسيد

اگر به موجوديت و خصوصيت شفاخانه و بيمارستان در طول تاريخ 
نظر اندازی شود، سابقۀ خيلی طوالنی ندارد و می توانيم آن را از نظر 

امراض، نگه داری مريضان، خدمات جنبی مانند آموزش طبابت معالجۀ 
گفته می شود که تا ابتدای قرن . و انجام تحقيقات علمی به بررسی بگيريم

بيستم ميالدی، شفاخانه در بسياری از نقاط دنيا در قدم اول يک سازمان 
خيريه بود و در عين حال مرکزی برای نگه داری فقرا، سالخوردگان، 

  . معلولين و افراد مشابهگان،ه آور

اما کلمۀ شفاخانه يا بيمارستان در کاربرد کنونی با مفهومی که اين 
لغت در گذشته داشته است، تفاوت بسيار دارد؛ زيرا در گذشته در اغلب 
کشور های اروپايی شفاخانه های اوليه مکان هايی برای نگاهداری و 

  .ندحمايت از فقرا، معلولين، زايرين و غيره بوده ا



  تا اخير قرون وسطیطب از آغاز سدۀ ميالدی

١١٧ 

 Hotel)در فرانسه در ابتدا شفاخانه و بيمارستان را مهمان خانۀ خدا 
– Dieu) می ناميدند و کلمۀ که امروز در زبانهای انگليسی 

(Hospital) و فرانسوی (Hopital) شفاخانه و يا بيمارستان ناميده می 
در کشور هالند شفاخانۀ بزرگی . شود، از مهمان نوازی گرفته شده است

 ياد (Reinier de Graaf Gasthuis)ده می نماييم که به نام را مشاه
 را می Gast huisهمچنان شفاخانه های ديگری با پسوند . می شود

می دانيم که تا قبل از ظهور مسيح در . توانيم همين امروز در اروپا بيابيم
دنيای غرب، سازمانی که بتوان به آن نام شفاخانه و بيمارستان را نهاد، 

ه ای که در قرن پنجم ميالدی به مشاهده ميرسد، وجود نداشت و به گون
  .مراقبت از معلولين و مريضان به صورت خصوصی اجرا می شد

در دورۀ قرون وسطی، بيمارستان يا محل مراقبت از مريضان روانی 
توسط مسلمانان تأسيس گرديد که به مراقبت و معالجۀ مريضان روانی 

 ميالدی ١٤٠٩ن شفاخانۀ روانی در سال در اروپا اولي. اختصاص داشت
  .در يکی از شهر های اسپانيا تأسيس گرديد

در شرق در ايران قبل از اسالم، قديم ترين شفاخانه را مورخين در 
حوزۀ دانشکدۀ جندی شاپور ذکر کرده اند که مقارن به سلطنت شاپور 

ی از است که اين شفاخانه بعد ها مبدل به يک)  ميالدی٢٣٨(اول ساسانی 
مراکز طب اسالمی گرديد و تا اواخر قرن سوم هجری به فعاليت خود 

گفته می شود که خسرو اول پادشاه ساسانی استادانی برای کار . ادامه داد
اين شفاخانه بعد . در مدرسه و شفاخانۀ جندی شاپور از يونان خواسته بود

  .ست داداز اين که شفاخانه يی در بغداد تأسيس شد، اهميت خود را از د

بر اساس مطالعاتی که در زمينۀ تحول نظام عرضۀ خدمات صحی در 
طول تاريخ در اروپای غربی صورت گرفته است، می توان مراحلی را 

  :به شرح زير بررسی نمود



 طب در گسترۀ تاريخ
 

١١٨ 

ً  يک موسسۀ خيريه : نظام سنتیالف ـ  در اين مرحله شفاخانه اساسا
ت که در آن محلی اس. است و تحت کنترول مقامات مذهبی قرار دارد

شفاخانه در نزديکی کليسا قرار . آثار مذهب را می توان مشاهده کرد
هزينۀ شفاخانه به . دارد و هيچ غير مومنی نمی تواند در آن وارد شود

در اينجا شفاخانه بيشتر مؤسسه  . وسيلۀ افراد خير خواه تأمين می شود
  .ايست برای نگهداری فقرا و سالخوردگان تا يک موسسۀ طبی

 در مرحلۀ دوم که ميتوان آن را نظام حرفه ای :نظام حرفه ای ـ ب
ناميد، ديگر شفاخانه محل اقامت نيست بلکه محل مراقبت است و در آن 

در اين موسسه سه عامل مؤثر  . گروهی با شغلی خاصی کار می کند
در اين مرحله . دولت، سازمان اداری محلی و هيئت اطبا می باشند

 اطبا داده می شود و تا اندازه يی از اختيارات امتيازات مخصوص به
  .خاص برخوردار می شوند

 در مرحلۀ سوم که می توان آن را تخصصی :نظام تخصصیج ـ 
ناميد، شفاخانه در عين حالی که متأثر از شرايط قبلی است، صورت 
نوعی مؤسسه صنعتی و تجارتی را پيدا می کند که نقش بخش های فنی 

به . ود و بخش های تخصصی فرعی تر می شونددر آن افزوده می ش
گونۀ مثال داخله، جراحی، گوش و گلو و بينی، تنفسی و غيره و با 
تخنيک طبابت مدرن فعاليت های معالجوی، تحقيقی و دانشگاهی را 

در اين گونه شفاخانه ها چه از نقطه نظر ساختمان . گسترش می دهد
تمان و معماری خاص داخلی و چه از نگاه خارجی يک نوع طرز ساخ

  .مطابق به ايجابات زمان مدرن در نظر گرفته می شود

با در نظر داشت رشته های به خصوص علوم طبی، امروز شفاخانه 
های تخصصی با نام های تخصصی معالجوی و تحقيقی نام گذاری 
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مثالً  شفاخانۀ امراض قلبی، امراض تنفسی، امراض ساری، . ميگردند
  .ه ها و ساير مراکز درمانی و تحقيقیامراض روانی، زايشگا

در بحث های قبلی به تراژيدی های اپيدمی امراض ساری به 
يک انديشۀ بسيار اساسی که در . خصوص طاعون در اروپا اشاره نموديم

مغز آدميان از همان دوره های نخست بوجود آمد، شيوع و جلوگيری 
 و ملعنت را نسبت راز گونۀ امراض ساری بود که انسانها انديشۀ ناپاکی

به شيوع امراض ساری و جلوگيری از آن به خود تلقين می نمودند و به 
اين نسبت در رابطه به بعضی جای ها و مکان ها و بعضی اشخاص به 
خوف از مصايبت امراض شک پيدا مينمودند که نزديک شدن به اين 

  .گونه اشخاص و اماکن را سعد و نحس وانمود می نمودند

ارۀ امريکا قبل از کشف اين قاره و مهاجرت اروپاييان بومی های ق
. دارای نوعی درمان و معالجه در برابر مريضان و مصابين شان بودند

هم در ايالت متحدۀ امريکا و هم در مکزيک و ساير کشور های امريکای 
التين، طبابت بدوی در ميان بومی ها متداول بوده است که ايجاب تحقيق 

سرخپوستان امريکايی به خصوص در .  می نمايدو پژوهش الزمه را
زندگی قبيلوی شان از چنين معالجات بر طبق رسوم و عقايد شان 

  .برخودار بودند

آثار و شواهد باقی مانده از تمدن آزتکها در مکزيک نشان دهندۀ اين 
حقيقت است که اين قوم پزشکی تخصصی هم داشته است و تخصص 

بابت مصر و ديگر سرزمين های پزشکان اين سرزمين با تمدن ط
مثالً  در مکزيک باستان، متخصصينی . باستانی برابری می کرده است

جراحان شان . جهت چشم، دندان، سياه رگ ها، روده ها و مثانه داشتند
بخيه کردن و دوختن جراحات، سزارين، معالجۀ شکستگی ها، ضد 

  . عفونی کردن، بستن زخم و امور معالجه را می دانستند
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رويهمرفته وقتی سرزمين باستانی مکزيک به دست اسپانيايی ها افتاد، 
هيچ کس تصور نمی کرد که اين قوم چنين طبابت پيشرفته ای داشته 

  .باشند

بوميان استراليا بزرگترين جزيرۀ اوقيانوسيه نيز به همين منوال قبل 
از کشف اين جزيره به طب و طبابت متداول قبيلوی شان آشنايی داشتند و 

هم چنان . به مداوا و معالجۀ مجروحين و مريضان شان می پرداختند
ساير کشور های جنوب شرق آسيا و جزاير مربوطۀ آنها دارای نوعی 

  .صی بودند که ايجاب بررسی جداگانه را می نمايدپزشکی خا

  جادو، اوهام و خرافات در طبابت

 اوهام و خرافات، دفع شياطين و برخی باورها، ادعيه و اوراد در 
طبابت و جادوگری از ادوار خيلی گذشته و قبل تاريخ در ميان آدميان 

رون ن وسطی و حتی بعد از قووجود داشته است و در بستر تاريخ به قر
وسطی در کشور ها و جوامع عقب ماندۀ فرهنگی قسماً  تا امروز چهره 
نمايی دارد که ايجاب مبارزۀ پيگير و دوامدار را تا محو کامل آن می 

  .نمايد

طب بدوی که از قديم ترين زمانها تا حال در انديشۀ بسياری از 
ً  از سه عنصر جادو، علم و  جميعتهای انسانی مطرح بوده است، اساسا

از اين ديدگاه مريضی بر اثر دخالت ارواح . مذهب نشأت می گيرد
شرير، خدايان  يا شيطان به وجود می آيد و با مداخلۀ شخصيت هاييکه 
توانايی و رود بر اين شبکۀ نيرو های فوق طبيعی را دارند، درمان 

شعبه يی ) آسيب شناسی(بر اساس نظام منطقی، طبابت بدوی . ميگردند
اين پزشکی که از سالهای بسيار قديم در شرق . اسی استاز اسطوره شن

مديترانه متداول بوده است، در عين حال مانع پناه بردن به برخی از 
ً  توسط انسانها کسب گرديده بود، نمی  تجربيات مقدماتی هم که متدرجا
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ً  به ) اوليه(بنا بر اين می توان گفت که طب بدوی . گرديد منحصرا
ً  بدوی خوانده اند، تعلق ندارد بلکه فقط جوامعی که آنها را  اصطالحا

هر جامعه افراد يا گروههايی را . وابستگی آن به جوامع اوليه بيشتر است
در جوامع . مأمور می کند تا اعضايش را در مقابل امراض حمايت کند

بدوی جادوگران، ريش سفيدان و يا افراد با تجربه امور معالجه را به 
آنجا که در رابطه با هر جامعه اين افراد تغيير می و از . عهده دارند

اين افراد پايگاه . کنند، تميز کلی آنها در يک ترکيب واحد دشوار است
جامعه شناس » مارسل موسس«به اعتقاد . اجتماعی بخصوصی دارند

فرانسوی، در اجتماعات اوليه فردی که دارای قدرت جادويی است، 
. ی دارد که حالت غير عادی داردويژگی ها و شرايط اجتماعی مشخص

وی خود را با عاليم بدنی مخصوص مشخص می کند و به اعتقاد 
اعضای جامعه دارای نيرو های خاصی است که می تواند با ارواح در 

  .ارتباط باشد و شکل و صورت خارجی خود را تغيير دهد

در ميان گروهی از مردمی که در جزيرۀ کوچکی در شمال گينۀ جديد 
ً  از علل زندگ ی می کنند، اعتقاد بر اين است که امراض منحصرا

به اين ترتيب که نيرو های مافوق طبيعت . جادويی ناشی می شوند
سالمت فرد را از طريق ارتباط با ساير اعضای جامعه تحت تأثير قرار 

  .می دهد

. در اعتقاد طب جادويی بدوی، جادوگر دارای قدرت متعددی ميگردد
يضان را شفا دهد، باران نازل کند، در هوا پرواز کند، او می تواند مر

  ...خود را به شکل حيوان در آورد و غيره

در اکثر جوامع بدوی و حتی جوامع قرون وسطايی، جاوگران به 
اشکال مختلف و به تذوير های گوناگون باعث فريب مردم می شدند و از 

  .آنها کمک های مادی دريافت می کردند
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ز جوامع اوليه برای طبيب شدن می بايست که فرد به در برخی ديگر ا
در ميان بومی های زامبيا، طبيب کسی بود که . دفعات مريض شده باشد

  .قبالً  به آن بيماری که معالجه ميکرد، مصاب شده باشد

در بررسی های خود در ميان » کرالی«يک نفز پژوهش گر به نام 
د که اعمالی نظير ختنه و بوميان استراليای مرکزی به اين نکته برخو

خال کوبی بيانگر اين تصور بود که که هرکس با اهدای ذره يی از يک 
عضو بدن خود در راه خدايان خواهد توانست که سالمتی تمام آن عضو 

» ويل دورانت«. با اين کار بقيۀ آن عضو متبرک می شد. را تأمين نمايد
وی .  مذهبی داشته استبر اين عقيده است که طبابت اوليه جنبۀ خرافی ـ

اشاره می کند که نخستين کاری که برای معالجۀ بيمار می شد آن بود که 
به او طليسمی می آويختند که بتواند روح شريری را که در بدن اوست، 

  .يافته خرسند سازد و از بدن بيرون کند

در کتاب مقدس . طب و طبابت جنبه های روحانی نيز داشته و دارد
 خوانيم که وقتی عيسی مسيح به خانه پطرس آمد، ديد که انجيل متی می

دست او را لمس کرد، تب او را رها . پطرس تب دارد) خشو(مادر زن 
کرد و يا وقتی شام ديوانه ها را نزد عيسی مسيح آورند، با سخن او همه 
شفا شدند و يا اين که ذکر شده است که مفلوجی ر ا نزد او آوردند، عيسی 

و !" برخيز، بستر خود را بردار و به خانۀ خود برو: "فتمسيح به او گ
و يا دعا خوانی روی مريضان . آن شخص برخاست و به خانۀ خود رفت

و گرفتن تعويض جهت دفع امراض که حتی در بعضی جوامع تا امروز 
  .دوام دارد؛همچنان نذر و خيرات جهت دفع مريضی

که طب در واقع حتی آنچه در اين رابطه قابل ياد آوريست، اين است 
قبل از تاريخ ارتباط و پيوند نزديک با عقايد و مذهب انسانها داشت و بعد 
ها چنانچه در بحث های قبلی ياد آور شديم، طب به االهيات ارتباط پيدا 
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می کند و نمونۀ مثال آن را می توانيم اسقلبيوس و هياجينا قبول بداريم که 
هم چنان در ادوار مختلف . دندالهه های صحت و سالمتی و تندرسی بو

تاريخ بشری با انواع گوناگون اعتقادات مذهبی طبابت همراهی و هم 
چه در شرق چه در غرب و ساير قاره ها و کشور . سويی داشته است

های جهان، طبابت به عقايد و مذهب انسانها راه داشته است و همزمان 
در کشور های . تبا درجات تکامل بشری اين پيوند هم کم رنگ شده اس

اسالمی به خصوص کشور ما افغانستان هنوز هم در نقاط دور افتاده از 
شهر نشينی مردم جهت معالجه و درمان نزد مالها و شيوخ و سادات می 
روند و از طريق دعا خوانی و گرفتن تعويض طالب شفای مرض خود و 

 که در سی الی چهل سال قبل به خاطر دارم. اطفال و اقارب خود ميشوند
افغانستان در کابل، هرات، قندهار، مزار شريف و تقريباً  همه شهر های 
افغانستان نزد معالجه گران مذهبی و دينی مراجعين روز ها در انتظار 

اين . می نشستند و نوبت می گرفتند تا تعويض و دعای آنها را بگيرند
فی ، مداواگران به نام های خليفه، سيد، شيخ، صاحب زاده، حضرت صو

مال، و آقا شهرت های آفاقی داشتند و مردم و مريضان جهت شفايابی به 
  .آنها توصل می جستند که تا امروز به گونۀ کم و بيش وجود دارد

  :طب سنتی

 يکی از معارف بشری است که طی آن انسان پوينده و  طب سنتی
جستجوگر در طول زندگی خويش به آن دست يافته و به راز و رمز بديع 

ين پديده های عالم خلقت و ناشناخته ترين و در عين حال مسلم ترين تر
پديده های جهان هستی آگاهی پيدا نموده و با مطالعۀ يافته های خويش و 

  .از همه مهمتر اميدوار به آيندۀ پر بار اين علم پيش رفته است

در اين ميان شناختنی که انسان از ماهيت روش های درمانی پيدا 
از پيدايش بر پايۀ روشهای تحقيقی منظم استوار نبود، بلکه کرده، در آغ

با گذشت زمان روش های علمی مناسب شناسايی گرديده و به تدريج 
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کاربرد روش ها مورد بررسی دقيق و نتيجه گيری قرار گرفته است و 
در پی نتيجۀ مطلوب پژوهندگان را به جستجوی راه های مفيد تشويق 

  .نموده است

ش ها در قلمرو طب سنتی زمينۀ بسيار مساعدی را در اين قبيل کوش
  .تأسيس مراکز علمی طب در پهنۀ گيتی فراهم ساخته است

طب سنتی را که يکی از حرفه های بسيار کهن و ظريف به شمار می 
رود، برخی به کلدانيان، برخی به افسونگران يمن، بعضی به ايران 

هنديان و يونانيان و مردم باستان و مدرسۀ جندی شاپور و برخی ديگر به 
اما آثار بجا مانده از پيشتازان طب سنتی در ادوار . چين نسبت می دهند

گذشته نشانه های پر ارزش اين ادعاست که همه پژوهش گران جهان در 
  .آن رقم زده و تجربيات خويش را به يک ديگر انتقال داده اند

ه يادگار مانده يکی از ارکان اصلی طب سنتی که از هزاره های قبل ب
است، شناخت بشر به خاصيت گياهان و نباتات طبی و چگونگی استفاده 

  .از آنها در معالجۀ امراض مختلف است

شناختی که از نباتات طبی پس از پی بردن به سود و زيان آنها در کار 
معالجه بدست آمده، ابتدا پيش از تاريخ به شکل افسونگری جلوه گر شده 

يموده است و طی قرنها مطالعه و تجربۀ عملی به و سپس راه کمال پ
  .عنوان عامل مهمی در علم طبابت چهره گشوده است

البته طب سنتی بر مبنای درمان و معالجۀ طبيعی يعنی اجتناب از 
عوامل امراض و سپس معالجه با دوا های طبيعی و نباتی پی ريزی 

ع مزاج آدمی بقراط حکيم چگونگی معالجه را بر چهار نو. گرديده است
و سودايی استوار ساخته و به ) لنفاوی(يعنی دموی، صفراوی، بلغمی 

دنبال آن تأثير روانی مزاج ها در اخالق نيز به اثبات رسيده است؛ زيرا 
جنبه های وجودی انسان اعم از جسمی يا روانی، در چگونگی حاالت 
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طبيعی را آدمی، شناخت الزم را از انسان پديد می آورد و کاربرد ادويۀ 
  .در معالجۀ امراض ميسر می نمايد

بديهی است که در طب سنتی همواره خلق و خوی انسان به عنوان 
عامل برخاسته از خصوصيت های جسمی مورد نظر بوده وجلوگيری و 
معالجه بر اساس اين ويژگی ها شکل گرفته و پيوسته نيروی شفا دهنده 

مل مؤثر در پذيرش ادويۀ يی که در داخل جسم وجود دارد، به عنوان عا
  .طبيعی به حساب آمده است

بنا بر اين در طب سنتی مصرف ادويه هم آهنگ با نياز های مختلف 
بدن انسان تجويز می شده است و بين دوا و غذا هم آهنگی الزم در تأمين 

  .سالمتی انسان وجود داشته است

 توجه طب سنتی به معالجۀ طبيعی، جلوگيری از ابتال به امراض
است؛ زيرا شناخت اين روش موجب خواهد شد که همواره تندرست باقی 

  . مانده و هرگز مريض نگرديم

بايد ياد آوری نمود هنگامی که تمام اعضای بدن درست کار ميکنند، 
انسان سالم باقی می ماند و بديهی است که امراض هنگامی بروز ميکنند 

 طبيعی نيازی به معالجۀ. که اصول حفظ سالمتی ناديده گرفته شود
دانستن علم تشريح و اناتومی ندارد و هر کس می تواند با کمی انديشه به 
اين روش دست يابد و به عنوان جلوگيری از بروز امراض از آن 

در معالجۀ طبيعی راه مبارزه با امراض، تغذيۀ درست، . برخوردار گردد
ر پی فعاليت دفع مواد زايد و سموم از بدن و نيروی شفا دهندۀ درونی د

منظم اعضای داخلی مورد توجه بوده و در تحقق آن دفع عامل بيماری 
از بدن با روش رژيم غذايی مناسب، جلوگيری از جمع شدن سموم در 
بدن با روش تغذيۀ درست، تحرک متعادل بدن و سالمت روان مورد نظر 

  .بوده است
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ل در معالجۀ طبيعی با شهوت رانی، پر خوری، خوش گذرانی، پو
پرستی، جاه طلبی که از بزرگترين علل امراض و مرگ نا بهنگام ميبود، 
. کامالً  توجه شده و روش مبارزه با آن مورد توجه قرار گرفته است

خالصه اين که طب سنتی مجموعه ای از تجارب بدست آمده عملی است 
که طی سالهای گذشته به عنوان عامل حفظ تندرستی مورد عمل قرار 

  .ای رفيع علم نوين طبابت را برپايۀ آن استوار ساخته اندگرفته و بن

البته بعد . در شناخت بيشتر طب سنتی بهترين الگو طب بقراطی است
ها در قرون وسطی در مشرق زمين به پيمانۀ زياد از آن استفاده ميشد؛ 
چه در خراسان زمين و چه در هندوستان و چين و ساير کشور های 

در افغانستان . ، طب سنتی مورد استعمال داردمشرق زمين تا امروز هم
در ادوار گذشتۀ تاريخی به شکل گسترده استعمال داشت و حتی تا اکنون 

اطبا و . هم استفاده از طب سنتی در برخی نقاط کشور وجود دارد
مداواگران طب سنتی را در افغانستان بنام طبيب يونانی ياد می کنند و 

و معالجۀ آنها بر اساس تفويض ادويه حتی تا امروز هم وجود دارند 
  .و هدايت رژيم غذايی می باشد) نباتات طبی(

در کشور های مسلمان ) طب اسالمی(طب سنتی در اصطالح 
گسترش قابل مالحظه و نقش مؤثر و ارزنده داشته است و در رابطه به 

مثالً  طب البنی، . طب اسالمی کتب و نوشته های مذهبی وجود دارند
در اسالم به صحت و سالمت انسان ارج و ارزش .  و غيرهطب االئمه

آثار علمی دانشمندان بزرگ چون ابن سينا و . فراوان به چشم می خورد
گرچه در . رازی ها روشنگر هدف های تمدن اسالمی شمرده می شود

اسالم اسمی از ميکروب به ميان نيامده، زيرا در آن زمان هنوز 
از وجود آن به عنوان شيطان نام برده ميکروب کشف نگرديده بود، ولی 

  .شده است
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در دوران قرون وسطی قارۀ آسيا بستر رشد بی وقفه نوعی طب سنتی 
و تجربی بوده است و برداشت متفاوت از کشور های غربی در رابطه به 

اين طبابت متکی به فرديت مطلق بدن انسان بود . مريضی و انسان داشت
) انرژی های حياتی(و ) عوارض(پذير که تحت تأثير ديناميزم تغيير 

  .قرار داشت

طب سنتی مختص به جوامع اوليه نيست و اشکال گوناگونی از آن را 
در جوامع پيشرفته نيز می توان مشاهده کرد و بديهی است که درجۀ 
شدت يا ضعف طب سنتی و محتوای آن با درجۀ سنتی بودن جامعه 

هر های کوچک و روستا های به عنوان مثال در ش. ارتباط مستقيم دارد
کشور های در حال توسعه، غير از دخالت گروههای حرفه ای، طبابت 
زن های پير و با تجربه و هم چنان مردان با تجربه و حکيم به صورت 

بررسی های جامعه شناسان نشان می دهد که در . گوناگون مشهود است
هم وجود مواردی، طب سنتی و اعتقادات مذهبی و طب علمی در کنار 

  .دارند

نمونه های زيادی را از طب سنتی می توانيم مثال بياوريم؛ به طور 
نمونه غسل نمودن در آب چشمه های شفا، چشمه آب سلفر، توصيۀ 
اطبای سنتی از استفادۀ گياه های طبيعی، توصيۀ جالب های گوناگون و 

در ) بدايع الوقايع(به روايت نويسنده . شکسته بندی، گرفتن ناف و غيره
شهر هرات استخوان ران يکی از زنان سلطان حسين بايقرا خلع يا در 

به منظور عالج آن استاد حسين شکسته بند را . رفتگی پيدا می کند
پادشاه به او گفت که استخوان او را به جا بايد آورد، طوری که . آوردند

شکسته بند بعد از قدری انديشه . دست تو به جان آن خانم تماس نکند
 بدهند و آب نخورانند بعد از ١ستور می دهد که گاوی را سه روز تريدد

                                                 
  .تريد يک نوع خوراک قوی گاو است  ١
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سه روز بالشی در پشت گاو انداخته آن خانم را سوار کردند پاهای او را 
با فيته در زير شکم گاو محکم بستند و طشتی در پيش گاو پر آب کرده 

به يک . گاو شروع به آب خوردن کرد و شکم گاو بر آمدن گرفت. نهادند
رگ زدن . ار آواز استخوان بر آمد و استخوان به جای خود قرار گرفتب

و حجامت انواع ديگر طب سنتی است که با خارج نمودن خون، قدری 
طب سنتی در جوامع مختلف . بهبودی برای شخص احتماالً  پيدا می شود

. بشری با انواع و اقسام گوناگون و اعتقادات متفاوت وجود داشته است
سنتی و ادويۀ سنتی در مواردی خطراتی را برای مريضان تدابير طب 

  .در قبال داشته است

با توجه به تعداد نمونه ها مالحظه می کنيم که طب سنتی را نميتوان 
به طور دقيق از طب بدوی از سويی و از پزشکی جديد از سوی ديگر 

طب سنتی حاصل تجربيات بشر در تالش به خاطر زيستن . تفکيک نمود
ن متمادی است و در بسياری از موارد متضمن فوايدی در جهت طی قرو

  .معالجۀ امراض نيز هست

به نظر می رسد آنچه قابل توجه است اين است که طب سنتی در 
جهان معاصر در مواردی به حيث رشته های تخصصی عرض وجود 

به خصوص بعد از اين که تالش و جهد فراوان روی دريافت . می نمايد
کثر نباتات طبی و مواد غذايی و ميوه ها و سبزيها در خصوصيت های ا

برابر پرابلم های صحی در اين اواخر گسترش يافته است بعضاً  به فوايد 
پژوهش ها و تحقيقات طبی . اکثر ميتود های طب سنتی انجاميده است

بيانگر آن است که اکثر توصيه ها و ادويه های مروج طب سنتی دارای 
ماری های مربوطه می باشد و طور يکه ياد آور شديم فوايدی در زمينۀ بي

به . حتی امروز رشته های به خصوص معالجه در اين زمينه وجود دارد
هنر معالجۀ امراض با اعتقاد از (گونۀ مثال آب درمانی و نچر و پاتی 
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و غيره که هنوز هم پژوهش های دوامدار در زمينۀ ) روش های طبيعی
  .و مواد قابل مصرف انسانها ادامه داردشناخت تأثيرات محيط زيست 

در نگرش های نوين طبابت، تالش بر اين است که طب سنتی و نيرو 
های آن در تمام سطوح را، به ويژه در کشور های در حال توسعه برای 
ارتقای سطح سالمت مورد استفاده قرار دهند و با هدايت و نظارت بر 

مجموعه . کانات آنها استفاده کنندفعاليت های آنها به جای طرد آنها از ام
يی که تحت عنوان طب سنتی و پوشش خدمات بهداشتی معالجوی توسط 
سازمان صحی جهان انتشار يافته است، اين موضوع را مورد تجزيه و 

در اين مطالعه توصيف تحليلی زمينه هايی مانند . تحليل قرار داده است
طب سنتی در طب قومی، طب سنتی و روان پزشکی در افريقا، 

امريکای التين، ستاره شناسی و طبابت، طب سنتی چين، طب سوزنی، 
هموپاتی، طبيعت درمان، آب درمانی، خواب مصنوعی، نقش قابله ها يا 
ماما های تعليم نديده و کار برد گياهان دارويی مورد توجه قرار گرفته 

  .اند

نتی در سنيگال تالش های زيادی نه در جهات حذف معالجه گران س
مسئولين . بلکه در جهت مشارکت بيشتر آنان با اطبا صورت گرفته است

صحت و سالمتی انسانها اعتقاد دارند که بايد با استفاده از روش های 
  .خاص از آنان در ارتقای سطح سالمت مردم استفاده گردد

يکی از ويژگی های طب سنتی استفاده از ادويۀ طبيعی و نباتات طبی 
شناختی که گذشتگان ما از اين روش های . ض استدر معالجۀ امرا

معالجوی پيدا نموده اند، نتايج پر بهای چندين هزار سالۀ تجارب  آنها 
بوده است که به روز های پيدايش علم طبابت مربوط می شود و در 
حقيقت طب سنتی ميراث گرانبهای گذشتگان و نياکان ما است که طی 

اقص و نارساييها در خدمت قرون متمادی صرف نظر از بعضی نو
انسان قرار داشته است و بدون شک در تأمين صحت و سالمت آدميان 
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آنچه امروز در اثر پژوهش ها و تحقيقات . نقش ارزنده را ايفا نموده است
و ريسرچ های علمی در مورد نباتات و مواد غذايی انسانها به نفع صحت 

 تفکر ابتدايی که ريشه و سالمت به ميان آمده است، فقط رهنمود و طرز
دانشمندان با کشف اسرار . در طب سنتی دارد، شايان توجه بوده است

آميز اکثر خصوصيات مواد طبيعی، هنوز هم به اسرار و خصوصيات 
آنچه که در طب سنتی و معالجه يا . تعداد زيادی از آنهای پی نبرده اند

معقول از اين نباتات و گياه ها مورد نظر می باشد، استفادۀ درست و 
  .گونه گياه ها است

  طب قرون وسطا در خاور زمين

در آسيای صغير در قرن دوم ميالدی که همزمان با حيات جالينوس 
دانشمند معروف است، طبابت بر قواعد و اساسات کتب و نوشته های 
جالينوس ادامه داشت که آن هم بر اساس دانستنی های عهد قديم ترتيب و 

  .تنظيم شده بود

 ميالدی به روم شرقی و ٣٩٥د از تقسيم امپراطوری روم در سال بع
 ١٤٥٣روم غربی، در امپراطوری روم شرقی به نام بيزانس که تا سال 

ميالدی ادامه داشت، قريب به هزار سال در پهلوی ساير دست آورد های 
سزا داشت که بزرگترين طبيب ه تمدن آن دوران طبابت هم رونق ب

بود که در قرن ششم ميالدی صاحب دوازده » وترالالکساندر د«بيزانس 
  .جلد کتاب در طب بود

بعد از غلبۀ اسکندر به مشرق زمين و نفوذ تمدن غرب در اين 
سرزمين ها بديهی است که طب ايران زمين و افغانستان آن وقت نيز تابع 

در دورۀ ساسانيان و سالطين آن به خصوص خسرو و . آن تمدن گرديد
ی » برزويه« ايرانی رونق به سزا گرفت، چنانچه انوشيروان، طب

طبيب از جمله اطبای معروف آن زمان می باشد و مکتب جندی شاپور 
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 اطبا و عاين مکتب محل تجم. در زمان انوشيروان تأسيس گرديد
به خصوص وقتی که در نيمۀ . دانشمندان ايرانی و يونانی قرار گرفت

به کيش عيسوی ) ژوستی نين(اول قرن ششم ميالدی، امپراطور بيزانس 
گرويد، دانشمندان بسياری که آن کيش را نمی پسنديدند، از آن سرزمين 
فرار کرده به ايران آمدند و در شفاخانۀ جندی شاپور به معالجۀ مريضان 

  .تدريس طب در مدرسۀ جندی شاپور به زبان يونانی بوده است. پرداختند

 دورۀ کوشانی های بزرگ در افغانستان آن زمان و آريانای کهن در
که از قرن اول تا قرن سوم ميالدی ادامه داشت، در حقيقت دنبالۀ تمدن 
يونان باختری با اندکی تحول سير می نمود و چون مذاهب بودايی در 
اکثريت و زرتشتی و برهمنی هم در آن زمان مورد قبول مردم بود، 

 قسمًا با ارشادات طبابت در دورۀ کوشانيان قسماً  تابع فرهنگ يونانی و
  .بوديزم و ساير مذاهب ادامه داشت

هم سرنوشت طب و طبابت )  ميالدی٥٦٦ تا ٤٢٥(در زمان يفتلی ها 
در آريانای کهن به همان منوال تحت تأثير طب يونان باختری و مذهب 

  .قرار داشت و هم گاهی از طب هندی تأثير پذير بود

سرزمين آريانای کهن و بعد از سقوط يفتلی ها و تسلط ساسانی ها، 
ايران زمين تا ظهور اسالم از نظر فعاليت های پزشکی و طبابت تابع 
مکتب جندی شاپور بود که در واقع طب بر پايۀ علمی تمدن يونان و هم 

 مورخمرحوم غبار . تأثير پذير از آيين زرتشتی به حيات خود ادامه ميداد
و طبابت سرشته داشتند نامدار کشور ما می نويسد که ساسانی ها در طب 

  .و زراعت و تجارت در دوران آنها رونق به سزا داشت

و اما طوريکه قبالً  ياد آور شديم، بروزيۀ طبيب از جمله اطبای 
گفته . مشهور دورۀ ساسانيان بود که قبل از ظهور اسالم زندگی داشت

می شود که بروزيه در رأس هيئتی به هندوستان سفر کرده است و 
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طبی و اخالقی را با خود به دربار ساسانيان آورده است؛ به کتابهای 
طوری که ابن مقفع ميگويد شرح زندگانی بروزيه به قلم خود او باقی 

  .مانده است و ابن مقفع آن را در مقدمۀ کليله و دمنۀ خود آورده است

برزويۀ طبيب در اين مقدمه می نويسد که پدرش از سپاهيان و مادرش 
وی فرزند اين خانواده بوده و تربيت درست .  مغان بودنداز خانواده های

داشته است و در هفت سالگی به آموختن، خواندن و نوشتن آغاز کرده 
بروزيه چنان شيفتۀ علم طب . است و سپس متوجه علوم گرديده است

می گويد از طب . گرديد که هر چه بيشتر می خواند، راغب تر ميشد
ثروت، مقام، شهرت : يز را انتظار داشتممکن است يکی از اين چهار چ

برزويه پاداش خير را بر ثروت و مقام و . و پاداش خير از سوی خدا
رازی . شهرت ترجيح داده و هيچگاه در صدد جمع آوری مال نبوده است

  .در نوشته های خود به برزويه اشاره کرده است

 معروف است که برزويه نتيجۀ مشاهدات خود در هندوستان را در
کتابی نوشته است که بعد ها به عربی و در سال يکهزار و هفتادميالدی 

گفته می شود که برزويه شطرنج را از هند . به يونانی ترجمه شده است
  .به ايران آورده است که بعداً  به غرب رفته است

از اين بر می آيد که طبابت قبل از اسالم در ايران زمين و خراسان 
متأثر از طب يونان و روم بود بلکه از طب هند و زمين آن وقت نه تنها 

طبابت باستانی چين نيز تأثير پذير بوده است و با در نظر داشت 
موجوديت مذاهب زرتشتی، بودايی و برهمنی در آن سرزمين ها، طب 

  .هم چنان پيرو انديشه های مذهبی متذکره بوده است

 ميالدی تا قرن به اين گونه فعاليت های پزشکی و طبابت از قرن اول
هفتم ميالدی در شرق ميانه و آسيای ميانه هم چنان ادامه پيدا نمود تا اين 
که در قرن هفتم ميالدی، استيالی عرب و ظهور اسالم تحول ديگری را 
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در اوايل قرن هفتم مسيحی در جوار . در اين سرزمين ها به ميان آورد
شت که در شمال عربستان دو امپراطوری بزرگ روم و ساسانی وجود دا

عربستان امپراطوری روم شرقی گسترده بود و آخرين وارث تمدن قديم 
در شرق عربستان امپراطوری ساسانی تا دور . اروپا شمرده می شد

در اين امپراطوری . ترين نقاط شرق با شوکت و جالل حکمروايی داشت
مردم زير بار سنگين ستم و ظلم فيودالی زندگی داشتند و در شمال 

پراطوری روم شرقی هم نسبت به تزلزل و اضمحالل روم غربی به ام
دست قبايل جرمن و هون با نگرانی ادامۀ حيات داشتند، ولی طوری که 
قبالً  ياد آور شديم، روم شرقی يا بيزانس تا دير زمانی توانست ميراث 
تمدن يونان و روم را زنده نگه دارد و طبابت هم چنان با شيوۀ بقراطی و 

  .دانشمندان آن زمان مروج بوده استساير 

عرب های عربستان قبل از ظهور اسالم، از علوم چيزی نداشتند و 
تنها نوعی از نجوم و طب قديم، نبات شناسی و بيطاری را از زمانه های 

طب شان عبارت از َدم و دعا، داغ کردن، . قبل از بابلی ها گرفته بودند
همچنان معتقد به فال گيری . دقطع اعضا و بعضی ادويه و مشروبات بو

ايران ساسانی گرچه علوم مهمی نداشتند، ولی تا . و شگون و جادو بودند
اندازه يی در طب و طبابت سرشته داشتند که قبالً  از بروزيه و مکتب 

  .جندی شاپور تذکر به عمل آمد

 ميالدی و گسترش آن و ارشادات ٦١٠با ظهور اسالم در سال 
 صحت و سالمت انسان، به خصوص حفظ الصحه اسالمی در رابطه به

و وقايۀ امراض، تفکر ديگری نزد مردمان کشور های اسالمی به وجود 
گرچه دورۀ حکومت و خالفت اموی ها زياده تر به جنگ ها سپری . آمد

شد و شرايط اجتماعی، اقتصادی و سياسی تغيير نمود ولی طوريکه 
در عرصه های زندگی انتظار می رفت، انکشاف و تکامل چشم گير 

اما بعد ها در دورۀ خالفت . اجتماعی به خصوص طب به وجود نيامد
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عباسی ها که مردمان خراسان به رهبری ابومسلم خراسانی پايه و اساس 
آن را گذاشتند و امپراطوری اموی را در هم و برهم ساختند و نفوذ قوی 

ظر فرهنگ در ساحۀ امپراطوری عباسی را به دست آوردند، ديگر از ن
و تمدن جهانی عهد عباسی دورۀ درخشان در تاريخ اسالم و صفحۀ بارز 

دولت عباسی دوستدار فرهنگ قديم جهان بود . در تاريخ جهان است
  .علمای هر ملت و مذهبی را به استثنای مخالفين سياسی احترام می نمود

دربار عباسی محل خوبی برای مناظره و مناقشۀ فلسفی و دينی در 
روی اين ملحوظ رشته های علوم متداول وقت .  شمرده می شدجهان

منجمله علم طب در اين زمان رشد قابل مالحظه نمود و دانشمندان 
بزرگ اسالمی در فلسفه، نجوم، طب، رياضيات و غيره زبانزد جهان 
شدند و ارکان چهار گانۀ طب اسالمی و پايه گذاران آن يعنی ابن ربن 

بن سينا و سايرين قد بر افراشتند و در يک طبری، اهوازی، رازی و ا
مقطع گستردۀ زمانی قرون وسطا که تجرد و کوتاه بينی و ستم کليسا و 
اتو ـ را ـ فه و محکمۀ انگيزاسيون در اروپا بيداد می کرد، دانشمندان 
مشرق زمين به مباحثه و مناظرۀ علمی و نشر آثار علمی شام 

ييان از اين آثار و متون استفاده نموده ميپرداختند، که سالهای زيادی اروپا
  .و بهرۀ فراوان گرفتند

در مشرق زمين مترجمين سريانی، افغانستانی، ايرانی، هندی و 
سايرين متون و اطالعات عمدۀ علوم مختلف از قبيل رياضيات، نجوم، 
طب، طبيعيات، منطق، فلسفه، تاريخ، انشاء و قصص را به زبان عربی 

بانها ترجمه نمودند که بيشتر از آثار سقراط، و بعد ها به ساير ز
افالطون، ارسطو، بطليموس، جالينوس، بقراط، هيروفيلوس، اقليدس، 

ترجمه های اين ذخاير . فيثاغورث، ارشميدس و غيره منشأ ميگرفتند
همچنين . علمی يونانی بيشتر مشتمل بر طبيعيات، رياضيات و فلسفه بود

 آريابارتا، براهما گوپتا و راها مهيرا و از رياضی دانان قديم هند، آثار
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در اين ميان مهم ترين ترجمان آثار . غيره به زبان عربی ترجمه شدند
هندی ابوريحان بيرونی و مشهورترين مترجمان از پهلوی خانواده های 

به . برمکی، بلخی و سهل سرخسی و ابن المقفع و نوبخت ايرانی بودند
يونانی، رومی، اسکندرانی، سريانی، اين ترتيب همۀ اين ذخاير علمی 

خراسانی، ايرانی، هندی و غيره موجب تکوين و تدوين علوم ممالک 
اسالمی در قرن های هشتم و نهم ميالدی گرديد و در قرن های دهم و 

فالسفه و دانشمندان اين دوره با وجود روش . يازدهم به اوج خود رسيد
ً  تفکر ايداليستی و  ماورأ الطبيعی داشتند و عدۀ های متعدد خود اساسا

خلفای اوليۀ عباسی، خلفای فاطمی، . محدودی مادی فکر ميکردند
پادشاهان افغانستان و ماورإلنهر، امرای ايران و خوارزم و مغرب و 
اندلس همه مشوقين نهضت اسالمی بودند و علمای هر دين و نژدای را 

هود، نصرانی، در اين مراکز عمدۀ دانش، علمای ي. احترام می نمودند
مسلمان، زرتشتی، صابی و هندو در يک رديف با امن و اطمينان زندگی 

دربار خلفا و . اطبا و منجمين در صف اول دربار ها قرار داشتند. داشتند
مجالس خلفا، شاهان و امرا و وزرا محل بحث و مناظرۀ علمی، فلسفی و 

  .مذهبی بود که تعصب در آن راهی نداشت

محمد غبار مورخ زنده ياد کشور ما می نويسد که مرحوم مير غالم 
اين فضای باز علمی و گسترش فرهنگ و آثار علمی فلسفی باعث آن شد 
که بغداد، دمشق، موصل، حلب، فسطاط، ری، بلخ بخارا، قاهره، قرطبه 
و غيره جانشين آتن، روم، بيزانيتوم، اسکندريه، گندی شاپور، انتاکيه، 

  .تی در بعضی از علوم بر آنها سبقت جستحران و قنسرين گرديد و ح

اين بود وقتی که عالم مسيحی : "جای ديگر روان شاد غبار می گويد
در جنوب ايتاليا و هسپانيا با تمدن و فرهنگ اسالمی مقابل شدند، چشمان 

کتب ." شان خيره گشت و به ترجمه از فرهنگ اسالمی متوجه شدند
، منطق و ما بعدالطبيعه را با رياضی، ستاره شناسی، طب، فلسفه طبيعی
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والکندی، فارابی، ابن . مؤلفات ارسطو از دانشمندان شرق ترجمه نمودند
در نتيجه مسيحيان به شکل . سينا، ابن باجه و ابن رشد را شناختند

کاملتری به مذهب ارسطو در منطق و طبيعی و مابعد الطبيعه آگاه 
ی ابن سينای بلخی و ابن رشد تا جايی که دانته دانشمند ايتالياي. گرديدند

در آن زمان فالسفۀ . انديسی را در رديف اعاظم حکمای يونان جا داد
در )  عقل(اسالمی فلسفۀ يونان را محترم می شمردند و با داشتن نظريه 

در حالی که دانشمندان عالی مسيحی در قرون . عهد خود ممتاز بودند
ی متوجه جنبۀ جدل وسطی در مسئله کليات يا بحث های طبيعی واقع

  .بودند و خيلی مجرد و کوتاه فکر می کردند

  :از بزرگترين فالسفه و علمای آن زمان می توان از اين ها نام برد

 رازی، زکرياابو يوسف يعقوب بن اسحق الکندی، ابوبکر محمدبن 
ابو نصر محمد فارابی، ابو علی ابن مسکويه، ابن الرشد، ابن خلدون، ابن 

از علما و دانشمندان افغانستانی موسی جابر بن حيات . باجهالطفيل و ابن 
خراسانی، ابو معشر بلخی، ابن قتيبۀ مروزی، احمد بن طيب سرخسيف 
ابو زيد احمد بن سهل بلخی، ابو الحسن شهيد بلخی، ابو سليمان 
سجستانی، ابو الخير بن خمار، ابو ريحان بيرونی، ابن سينای بلخی و 

  .گرانناصر خسر و بلخی و دي

 ميالدی فيلسوف معروف پيرو افالطونی جديد با ٨٧١کندی متوفی در 
مثل اعلی در نزد کندی سقراط . اضافاتی از مذهب فيثاغوری نوين بود

جهان بالقوه پايان ناپذير است نه باالفعل و برای : "کندی می گفت. است
 ٢٧٠او عالم تمام علوم عقلی عصر خود مؤلف ." حرکت پايانی نيست

بود و نفوذ او در » خزانۀ الکندی« و دارای کتابخانۀ معروفی به نام اثر
  .رياضيات و فلسفه تا قرن يازدهم کشيده می شد
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ی رازیزکرياابوبکر محمد بن 

به همين ترتيب فارابی، ابن رشد، ابن خلدون، ابن طفيل، ابوريحان  
بيرونی، رازی و ابن سينا سايرين همۀ آنها فالسفه و دانشمندانی بودند که 

ها به گونۀ مفصل دور از موضوع اين اثر است و ما بحث در رابطه به آن
  .فقط به شرح آنهايی می پردازيم که به طب و طبابت هم خوانی داشتند

  ی رازیزکرياابوبکر محمد بن 

 رازی ملقب به جالينوس العرب متولد 
 ميالدی متوفی در ٨٦٤در ری در سال 

 ميالدی فيلسوف و طبيب و عالم ٩٢٥
و در فلسفه شاگرد متبحر طبيعی و کيميا 

فيلسوف مشهور بلخی ابو زيد احمد بن سهل 
و بزرگترين نمونۀ تمايل به فلسفۀ طبيعی 

  .بود

خالق، : رازی اعتقاد به پنج قديم داشت
نفس کلی، هيولی اولی، مکان يا خال، 

او در عقيدۀ شنويت و . زمان مطلق يا دهر
 و پيروانش و هم تناسخ از عقايد زرتشتی و هندی متأثر بود و با ارسطو

. با متکلمين معاصر خود معارض بود و اديان و مذاهب را طرد می کرد
آثار رازی در فلسفه، طب و کيميا و شروحی بر آثار ارسطو و افالطون 

تأليفات رازی را بيشتر . و هم کتابی راجع به فلسفۀ فيثاغورث بوده است
ی و طب  جلد می دانند که مشهور ترين آنها کتاب الحاو١٣٠از 

رازی برای بار اول جوهر . المنصوری و کتاب الفصول در طب است
را از تجزيۀ زاج سبز و الکول را از تقطير ) اسيد سلفوريک(گوگرد 

او تجربه را بر علم مرجع می شمرد و . مواد قندی و نشايسته پيدا کرد
  .برای تحقيقات عملی آالتی منجمله قرع و انبيق را اختراع نمود
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است که شامل دستور » من ال يحضره الطبيب«ر رازی کتاب ديگ
کتاب ديگر وی . های ساده برای معالجه های گوناگون است

رازی کتاب هايی ديگر در کيميا به رشتۀ تحرير . نام دارد» برءالساعه«
و کتاب » االکسير«در آورده است که از مهمترين آنها می توان کتاب 

  .را نام برد» التدبير«

 المعارف طبی سی هزار ةرازی که در حقيقت داير» ویالحا«کتاب 
صفحه ای است که فقط برای ترجمۀ التينی آن در اروپای قرن سيزدهم 
بيست سال وقت صرف شد و نسخۀ منحصر به فردی از نخستين چاپ 

نگه داری » برشيا« که اکنون در کتابخانۀ ١٤٨٦متن اين ترجمه در سال 
و چهار قرن تمام همراه ترجمۀ قانون می شود، ده کيلوگرام وزن دارد 

  .ابن سينا کتاب درسی يونيورستی های اروپايی بود

برخی دانشمندان به اين عقيده اند که رازی تنها طبيب و کيميا دان و 
کاشف الکول نيست بلکه رازی متفکر و فيلسوفيست که از اين ديدگاه در 

و از ديدگاه علمی فلسفۀ اسالمی نقش کامالً  استثنايی دارد و شخصيت ا
می تواند در قطار شخصيت های علمی چون اسپينوزا، ولتر، هگل، 

بايد متذکر شد که رازی در زندگی  . نيچه، فروئيد و انشتاين به حساب آيد
حرفه ای خود يکی از نوع دوست ترين اطبای عصر خود به شمار می 

طبيب رفت، در حدی که در عين آن که جالينوس العرب ناميده می شد، 
زيرا همواره تنگ دستان و فقرا را معالجه می . الفقرا نيز لقب گرفته بود

او . کرد و غالباً  هزينۀ ادويه و معالجه شان را از کيسۀ خود می پرداخت
بيشتر دعوت هايی را که از جانب امرای وقت به عنوان بزرگترين 

رازی از بی . طبيب جهان اسالم از او صورت ميگرفت، رد ميکرد
دالتی های اجتماعی رنج می برد؛ چنانچه وقتی در پايان عمر کور شد، ع

به او پيشنهاد کردند تا مطابق روش ابداعی خودش، چشم های او را 
مورد عمل قرار دهند، گفت ترجيح می دهم کور بمانم و دوباره چشم به 
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 ابن سينای بلخی

رازی در بغداد شفاخانه يی . زشتی هايی که عمری شاهد آن بودم، نگشايم
می گويند . ياد نهاد و مدتی رياست آن شفاخانه را به عهده داشترا بن

برای تأسيس اين شفاخانه در چند محل قطعه های گوشت تازه را آويزان 
کرد، بعد در همان محلی که گوشت فاسد نشده بود، تهداب شفاخانه را 

  .گذاشت

رازی در پايان عمر به سبب کثرت کار و مطالعه نابينا شد و در سال 
 کتاب و ٢٧١ تا ٢٠٠آثار رازی شامل .  ميالدی از جهان در گذشت٩٢٥

رساله است در رشته های مختلف طبابت، رياضی، شيمی، طبيعات، 
  .ماورإالطبيعه، الهيات، منطق و فلسفه

  ابن سينای بلخی

 شرف الملک ـ حجت الحق ـ شيخ الرئيس 
ابوعلی حسين بن عبداهللا بن حسين بن علی 

ابن سينا يا ابو علی سينا بن سينا معروف به 
بزرگترين دانشمند، جامع ترين عالم عصر 
خود و از نامی ترين اطبای جهان به شمار 

  . می رود

.  می نامند(Avicenna)اروپاييان او را 
از » ستاره«پدرش از مردم بلخ و مادرش 

ابن . اهالی افشنه نزديک بخارا بوده است
 او در بخارا به کسب علم ١. ميالدی در افشنه تولد يافت٩٨٠ر سال دسينا 

وی منطق و هندسه و نجوم . پرداخت و در ده سالگی قرآن را حفظ داشت
                                                 

 ميالدی اين جانب نگارندۀ اين اثر سفری به بخارا داشتم، ١٩٩٠ وقتی در سال  ١
مدت يک ساعت به بخارا توسط اتوبوس از بخارا به افشنه رفتم و بعد از 

کيلومتر در حوالی بخارا واقع است و اين سفر به افشنه  ٣٠افشنه حدود . برگشتم
  .فقط و فقط به خاطر ديدن از زادگاه شيخ الرئيس بود
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را نزد ابو عبداهللا ناتلی آموخت و پس از کسب استادی به تحقيق و 
او فيلسوف مبتکر . بررسی علوم طبيعی و مابعد الطبيعه و طب پرداخت

ر مهم در فلسفه و طب و تفسير و تصوف و اخالق و کيميا و و مؤلف آثا
او تمامی اجزای . لغت و طبيعات و ساير علوم در عربی و دری است

 المعارفی داشت، از علوم معقول در کتب متعددی ةفلسفه را که حکم دائر
با اسلوب روشن و واضح مورد تحقيق قرار داد و رسايلی در مسايل 

تفسير فلسفی آيات و هم موضوعات عرفانی مختلف منطق، خلقيات، 
مشهور ترين . نگاشت و هم چنان بر کتب قدمای يونان شرح هايی نوشت

آثار او کتاب الشفا در منطق و قانون در طب است و هم چنين کتاب 
کتاب . نجات و کتاب اشارات از جمله کتاب های معروف او است

 الی قرن ١٢ سينا از قرن آثار ابن. دانشنامه عالئی او به زبان دری است
 چندين بار به زبان التينی و ساير زبانها طبع شده و مورد استفادۀ ١٧

 ميالدی ١٩٧٥در سال . دانشگاه ها و اهل علم اروپا قرار گرفته است
زمانی که اينجانب نگارندۀ اين اثر مصروف تحصيل تخصص در شهر 

ديد ما از يکی سن پترزبورگ بودم، منحيث جزئی از پروگرام درسی باز
از موزيم های مشهور آن شهر بود که از چهار منزل و طبقۀ آن موزيم 
يک طبقه به نام بو علی سينا نام گذاری شده بود که از پورتريت ها و 
آثار مطبوع او نمايشگاه های خيلی مجلل و با شکوه را در ويترين ها 

ط آثار، جای گزين نموده بودند و اطاق های زيادی در آن موزيم توس
کتب و نوشته های او و هم چنان محالت زيست و شخصيت های هم 

من در آن موزيم به مدت دو روز با . زمان او تزئين و آماده شده بود
برخی از اين آثار قلمی بودند که به . بسياری از آثار او آشنايی پيدا نمودم

بان کتاب های قانون و شفا را هم به ز. زبان عربی نگاشته شده بودند
کتب و آثار . عربی و هم به زبان های روسی و انگليسی مشاهده نمودم

شيح الرئيس به تعداد زياد السنه خارجی در ويترين های شيشه ای و 
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الماری های محفوظ نگهداری می شدند و به مشکل می توانستيم به همه 
در صورت . آثار دسترسی داشته باشيم و فقط می توانستيم نظارگر باشيم

رت اجازه نامۀ استفاده از آثار با يک بيروکراسی دور و دراز ضرو
آن روز را به خاطر دارم که نسبت احساس هموطنی با اين . همراه بود

بزرگ مرد کشور ما که در ديار بيگانگان دانش ساالری می کند و دولت 
مداران کشور متبوعش کمترين ارجی به او و نام او قايل نيستند، نهايت 

  .بودماندوهگين 

ابن سينا به روش خاصی از فلسفۀ قديم مقيد نبود و فقط آنچه را 
. پسنديد، گرفت؛ چه از ارسطو چه از افالطونيان جديد و چه از فارابی

در تمام مباحث علوم . ولی پيروی به تمام معنی از هيچ کدام نمی کرد
ابن سينا خلود روح را . خويشتن را در منزلت ارسطوی اسالمی قرار داد

تائيد و تناسخ را رد می کرد و با اعتقاد به معاد، معاد را طبق تلقی اهل 
. يعنی معاد جسمی را نمی پذيرد مگر از راه شريعت. دين قبول ندارد

روش مستقالنۀ ابن سينا هم فالسفۀ مشائی را مشل ابن رشد و هم متکلمين 
زی ی رازکريااو با . را مثل امام غزالی به انتقاد عليه او واداشت

معارض بود در حالی که فقها و متعصبين قبالً  او را محکوم به تکفير 
 امر کرد که مولفات ١١٥٠خليفۀ عباسی المستنجد در سال . نموده بودند

ابن سينا فلسفۀ مثائی ارسطور را چشم پت . ابن سينا را در بغداد بسوزانند
وپا با قبول نمی کرد و مدت ها پيش تر از به وجود آمدن دکارت در ار

يعنی ابن سينا در عصر خود يگانه . فلسفۀ ارسطو مبارزه نمود
متفکريست که در مسير علمی تعبد و تقليد از گذشتگان را طرد و نفی می 

کتاب قانون او در طب از قرن سيزده تا شانزده در اروپا نافذ بود و . نمايد
انته او د. آرای او در فلسفۀ مسيحی قرون وسطايی تأثير زياد بجا گذاشت

را در بين بقراط و جالينوس قرار می دهد و سکاليجر در طب او را 
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  .١برابر جالينوس و در فلسفه برتر از او می شمارد

 مؤرخ مشهور طب فرانسه (J. Fauvet)ابن سينا به اعتقاد ژان فووه 
پر اهميت ترين طبيبی بوده است که تاريخ بشريت در طول قرنها به 

م فيلسوف بود و هم طبيب و مهم ترين اثرش يعنی او ه. وجود آورده است
تا مدت ها پس از رنسانس، مهم ترين کتاب کالسيک » قانون«کتاب 

جهان طبابت به شمار می رفت و در دانشگاه های مون پليه و لوون 
مورخ مذکور بر اين عقيده بود که ابن سينا علی الرغم . تدريس می شد

يار مطلق گرايانه داشت، فرد اين که در بيان عقايد خويش لحن بس
اروپاييان او را ارسطوی اسالم و بقراط . بوده است) مشاهده(عالقمند به 

با اينکه در دورۀ قرون وسطی در گيری های نظامی . ثانی لقب داده اند
زيادی ميان اعراب و اروپاييان در جريان بود و مؤرخين اروپايی از 

ا آثار پزشکی موجود در تمدن جنگ تمدن ها و مذاهب ياد کرده اند، ام
علوم طب و کيميا . اسالمی در اروپای آن دوران نفوذ فراوان می يابد

رشته هايی بودند که از مشرق زمين به غرب نفوذ کردند و سالها مورد 
  .استفاده بودند

وقتی . ابن سينا در خورد سنی نوح بن منصور سامانی را معالجه کرد
ل اين کار چيزی از او طلب نمايد، ابن سينا پادشاه از او خواست تا در بد

چيزی نخواست، اما وقتی پادشاه اصرار نمود، گفت اجازه بدهيد از 
پادشاه پذيرفت و بعد ابن سينا از . کتابخانۀ شما برای مدتی استفاده نمايم

ابن سينا پس از . کتابخانۀ نوح بن منصور سامانی استفادۀ فراوان کرد
گويند .  از طرف غزنويان به همدان آمدمرگ پدرش و تصرف بخارا

ابو علی سينا او . شمس الدوله فرمانروای همدان مصاب قولنج سختی بود
. را معالجه کرد و از مقربان دربار او گرديد پس از چندی وزير او شد

                                                 
  ، جلد اول١٦٤ افغانستان در مسير تاريخ، صفحۀ  ١
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پس از رهايی . سپس به علت سعايت درباريان چند ماهی به زندان افتاد
دوله در آمد و در سفری که عألالدوله به اصفهان رفت و در خدمت عألال

به همدان کرد، شيخ الرئيس همراه او بود که در عرض راه مريض گشت 
  .و در همدان چشم از جهان پوشيد و در همانجا دفن گرديد

تأليفات بو علی سينا زياده از يکصد جلد است که اکثر اين تأليفات به 
کشور های اروپايی، زبانهای خارجی ترجمه شده اند و در موزيم های 

کتاب قانون او در طب مشتمل بر پنج کتاب . آسيايی و افريقايی موجود اند
  :است

  ).کليات علم طب( کتاب اول در امور کلی طب - ١
  ).ادويۀ مفرده( کتاب دوم در رابطه به ادويۀ ساده - ٢
 کتاب سوم در بارۀ امراض جزئی که به طور آشکار و نهان بر اندام - ٣

  .ز سر تا قدم عارض می شودهای آدمی ا
 کتاب چهارم در مورد امراض جزئی که مخصوص يک اندام يا - ٤

و هم چنين امراض مربوط به ) عمومی است(عضو خاص نيست 
  .آراستگی ظاهر وجود

شيخ .  کتاب پنجم در ترکيب ادويه و اين همان کتاب اقرا با دين است- ٥
  :الرئيس در قسمتی از کتاب قانون چنين می نويسد

و مرا باز تصميم بر آن است که بعد از فراغت از اين مباحث، کتاب 
ديگری در جزئيات امراض که مخصوص عضو معينی نيستند، تأليف 
کنم و در آن اسلوب شناساندن امراض مربوطه به آراستگی ظاهر بدن را 
نيز بگنجانم؛ بر آنم که در اين کتاب نيز روشی در پيش گيرم که در کتاب 

  .لی خود از آن پيروی کرده اممختصر قب

اگر به ياری يزدان بزرگ اين کتاب پايان پذيرد، در تعقيب آن کتاب 
را تأليف کنم و آن کتابيست که هر کس دعوی حرفۀ طبابت » اقرابادين«

کند و بخواهد در اين پيشه توشه يی بدست آورد، الزم است آن را داشته 
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تاب مطالبی در بر دارد که هر چه اين ک. باشد و بر محتوی آن آگاه گردد
طبيبی اقالً  بايد آنها را بداند و در کتاب نيز اين مطالب بيشتر از حد اقل 

اگر خداوند اجل در اجل مهلتی دهد و سرنوشت مرا . الزم نيامده است
  .ياری کند، کوشش ديگری در اين زمينه در پيش دارم

 نبوده است که با از گفتار ابوعلی سينا چنين بر می آيد که او معتقد
ايجاز و اختصار بتواند بر همه گوشه های طب عملی روشنی بيندازد، به 
همين جهت وی تصميم داشته است تا در فرصت مناسب و يا فراغت 
بيشتر، کتاب جامع تر و مشروح تر از پنج جلد قانون در طب به رشتۀ 

مل تحرير در آورد و در آن مسايل طب عملی را به گونۀ مشروح و کا
ولی متأسفانه چنين توفيقی حاصل نشده . مورد بحث و بررسی قرار دهد

  .است و شايد هم اجل مهلتی نداده است

او در کتاب قانون . بو علی را قرنها در اروپا شهزادۀ اطبا می ناميدند
از يک موجود نامرئی ) طاعون، آبله، سرخک و غيره(در فصل تب ها 

بو علی در مسايل علمی چنانکه بر . که مولد مرض است، نام برده است
او به زبان . ديگران خرده گير بود، سائرين نيز بر او انتقاداتی داشتند

در اينجا دو رباعی او را ميآوريم که از تکفير . دری شعر نيز می سرود
  :متعصبين نسبت به او حکايه دارد

  کفر چو منی گزاف و آسان نبود  
  محکمتر از ايمان من ايمان نبود  
  ر دهر چو من يکی و آن هم کافرد  
  پس در همه دهر يک مسلمان نبود  

    با اين دو سه نادان که چنان می دانند       
  از جهل که دانای جهان آنانند      
  خر باش که اين جماعت از فرط خری      
  هر کس نه خر است کافرش می خوانند      
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  سيد اسماعيل جرجانی

ين يا شرف الدين و معروف سيد اسماعيل فرزند حسن ملقب به زين الد
 ١٠٤٢بر جرجانی از اطبای نامدار قرن يازدهم ميالديست  که در سال 

ميالدی در جرجان متولد شد و سپس به خوارزم رفت و در آن شهر 
جرجانی شاگرد ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی بن ابی صادق . زندگی کرد

  .وختنيشاپوری ملقب به بقراط ثانی بود و طب  را نزد او آم

. جرجانی تأليفات طبی خود را به زبان فارسی به تحرير در آورد
جرجانی با چهار تأليف ارزندۀ خود توانست جميع معلومات طبی زمان 

گرچه قبل از . خود را گرد آوری و يافتۀ علمی خويش را به آن بيفزايد
ظهور جرجانی تعداد کتب طبی به زبان پارسی تأليف و تصنيف گرديده 

از آن جمله می توان کتب طبی پارسی ابن سينا و کتاب های بود که 
را ياد آوری نمود، اما جرجانی تنها » هدايت المتعلمين«و » االبنيه«

طبيب است که تمام تأليفات او به زبان پارسی و انشاء کم نظير به رشتۀ 
. تحرير در آمده است و از متون بسيار ارزندۀ پارسی محسوب می شود

 ةزبد«و » الطب الملوکی«، » خفی عالئی« جرجانی از ميان آثار
ذخيرۀ «معروف ترين کتاب او .  را می توان نام برد» الطب

 ميالدی به نام قطب الدين ١١١٢است که آن را در سال » خوارزمشاهی
محمد بن انوشتکين خوارزمشاه نوشته و در زمرۀ بزرگترين کتب طبی 

نا به شمار می رود و همه ی رازی و قانون ابن سيزکريامانند حاوی 
مباحث طبی را که در آن زمان شناخته شده بود، به زبان سليس پارسی 

کتاب ذخيره جرجانی در دوازده جلد است که هر جلد به چند . در بر دارد
جرجانی در اواخر عمر ذخيره را به عربی ترجمه . فصل تقسيم می شود

جرجانی به . ه گرديدکرد و بعد ها کتاب وی به عبری و ترکی نيز ترجم
 . ميالدی در مرو ديده از جهان فرو بست١١٣٦سال 
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  ابن ربن طبری

ابوالحسن علی بن ربن طبری از اطبای عاليقدر و مشهور اواخر قرن 
وی گذشته از طب در ادب و . دوم و نيمۀ اول قرن سوم هجری است

سی او به دربار خليفۀ عبا. حکمت و منطق و علوم طبيعی نيز استاد بود
از آثار مهم او فردوس الحکمه . الواشق و المتوکل قدر و منزلتی پيدا کرد

روشی که در اين کتاب به کار رفته است، بسيار منطقی است که . است
 شامل ةفردوس الحکم. بعد ها ابن سينا نيز اين روش را به کار بسته است

تمام اطالعات طبی زمان اوست و در آن از اطالعات اطبای بزرگ 
ذشته مانند جالينوس و بقراط و اطبای بزرگ هندی و نيز از آثار اطبای گ

ابن ربن طبری کتاب .  نزديکتر مانند حنين بن اسحق استفاده شده است
های ديگر در طب و دواسازی و غيره داشته است که از ميان آنها به 

  .می توان اشاره کرد» ةالدين و الدول«کتاب حفظ الصحه و کتاب 

  

 (Alhazen) ابن هيشم

، (Aventan)ابن هيشم که در آثار التينی سده های ميانه به 
  معروف(Alhazen)،  آونتهان و بيشتر به (AvennaThan)آونتان
با وجود شهرت بسيار ابن هيشم در فزيک، .  در بصره به دنيا آمداست،

رياضی، نجوم و طبابت به ويژه در چشم پزشکی اطالعات زيادی در 
آنچه در بارۀ اين عالم . معلمان و استادان او در دست نيستبارۀ زندگی و 

بزرگ اسالمی می دانيم، غالباً  رواياتی است که حدود سه سده پس از او 
پس از آن . نقل کرده است.)  م١٢٢٧(از يوسف فاسی .)  م١٢٤٨(قفطی 

طبيب تاريخنگار تمدن اسالمی به تفصيل .)  م١٢٧٠(ابن ابی اصيبعه 
گذشته از . ۀ او نوشته و به خط خود او استناد نموده استبيشتری در بار

اين ها روايات ديگری هم از بيهقی و شهر زوری در دست است که 
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او زمانی در . او در علوم عقلی جايگاه رفيع داشت. متناقض ميباشند
بعد طبق . بصره در زمان حکومت آل بويۀ عراق سمت وزارت داشت

 ابتدا از او قدردانی شد، بعد مدتی .دعوت خليفه فاطمی به مصر رفت
زندانی شد، بعد از رهايی از زندان بقيۀ عمرش را به تحقيق و تأليف 

خاورشناسان اروپايی پس از پژوهش های گسترده، نو آوری . گذراند
خود او . های اين دانشمند و طبيب متمدن اسالمی را تحسين کرده اند

از اين تعداد . ر شمرده است هجری هفتاد رساله ب٤١٧آثارش را تا سال 
 اثر در رياضيات و يک اثر در علوم ٢٥ اثر در طبيعيات و طب، ٤٤

. است» ضوء القمر«از آثار برجستۀ ابن هشيم در طب . اوايل بوده است
اين اثر را ابن رضوان طبيب مشهور مصر هشت سال قبل از وفات او 

جری بوده  ه٤٣٠تاريخ وفات او . به نام خودش استنساخ کرده است
  .است

  ابن ماسويه

ی شاپور و از اطبای  ابن ماسويه از تربيت يافتگان جندزکرياابو 
وی در عهد هارون الرشيد به . بن اسحق استان ينستاد حو امعروف 

ابن ماسويه عالوه . تعليم طب و ترجمۀ کتب طبی در بغداد اشتغال داشت
را به » نوادا الطبيهال«، »دغل العين«بر کار ترجمۀ کتب متعدد، از جمله 

ابن ماسويه در زمان مأمون و معتصم و . رشتۀ تحرير در آورده است
واثق به طبابت اشتغال داشت و پدر او نيز در جندی شاپور عطاری 

او در کنار دجله محلی برای تشريح ميمون ها ساخته بود و در . داشت
  . هجری قمری فوت شد٢٤٣سال 

  ابوسهل مسيحی

يحيی مسيحی يکی از اطبای بزرگ قرن چهارم ابوسهل عيسی بين 
او علم طب . هجری است و عموماً  به ابوسهل مسيحی مشهور می باشد
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. را در بغداد آموخت و در دربار خلفای عباسی مقام بلند و ارجمند داشت
اما عاقبت بغداد را ترک نمود و به دربار مأمون بن محمود خوارزمشاه 

  .رفت

ده سالگی به توصيه و صالح ديد ابوسهل به ابوعلی سينا در سن شانز
وی به هنگامی  که . ابو سهل کيش مسيحی داشت. تحصيل طب پرداخت

ابوعلی سينا عازم گرگان بود، همراه او رفت و در راه و در بيايان 
 هجری قمری ٤٠٠خوارزم در سن چهل سالگی نسبت مريضی به سال 

  .درگذشت

ور زيادی در قرون وسطی در  به همين ترتيب اطبا و پزشکان نام آ
مشرق زمين و تمدن اسالمی عرض وجود کرده اند که هر کدام شان 
تأليفات و آثاری از خود به جا گذاشته اند که ما فقط به ذکر نام های شان 
اکتفا می نماييم و شرح زياد ايجاب پژوهش های گسترده را مينمايد و اين 

 مخصوص عضد الدوله ديلمی، ابو سعيد عبيد اهللا طبيب: ها عبارتند از
ين ابن اسحق، مجوسی نابوالحسن ثابت، حسن قطان مروزی بخارايی، ح

اهوازی، ابن ابی اصيبعه، ابو العال معروف به ابن ذهر، زهراوی، 
صهاربخت ملقب به ابو يزيد، علی بين عيسی، صاعد ابن يحيی، ابن ابی 

انشمند و طبيب صادق که از  شاگردان ابو سينا بود، اما فخر رازی د
معروف که شرحی بر قانون ابن سينا نوشته است و سايرين که هر کدام 
آنها صاحب آثار و تأليفاتی بودند که در تاريخ طب و روند تکاملی آن 

  .تأثير قابل ارزش را به جا گذاشته اند

به همين گونه در خاور زمين در بستر تاريخ قرون وسطی به دربار 
وقت اطبا و دانشمندانی وجود داشتند که در حيطۀ خلفا، شاهان و امرای 

جغرافيايی هر کدام از اين سالطين و امرا، پزشکی و طبابت مطابق به 
بعد از به وجود آمدن خود . ايجاب زمان رونق قابل مالحظه داشت
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کامگی خراسان زمين از خالفت عباسی و قرن های بعد از آن چه در 
ان و صفاريان و غوريان و زمان طاهريان و غزنويان و ساماني

خوارزمشاهيان و ساير سالطين و حکمروايان علوم متداولۀ وقت منجمله 
علم طب از رشد و گستردگی خاص برخوردار بود که پرداختن به 
تفصيل آن ايجاب پژوهش و تحقيق مزيد را می نمايد، اما طب در ساير 

 طول کشور ها از قبيل هند، چين، کشور های شرق دور و غيره در
همين قرون با استفاده از فرهنگ بومی اين سرزمين ها و طب يونان و 
روم و هم تأثير پذير از مذاهب بودايی، برهمنی و رزتشتی به حيات خود 
ادامه داده است که تعصب و تجرد قرون وسطايی اروپايی را در بر 

  . نداشته است

طبابت طی در ساير قاره ها از جمله افريقا و آستراليا و امريکا، 
دوران قرون وسطی بر بنياد ايجاب و تقاضای زمان به شيوه های 
گوناگون اعم از طب يونانی، قبيلوی، مذهبی و عنعنوی ادامه داشته 

  .است
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 محمد زکريای رازی هنگام معاينۀ يک مريض
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  خش چهارمب
  طب از آغاز دورة رنسانس تا آغاز هزارة سوم ميالدي

 

تقسيم بندی اروپاييان دوره های تاريخی را بر اساس قرون چنين 
 :نموده اند

  قرون قديم، قرون وسطی و قرون جديد

قرون قديم يا عهد عتيق عبارت از دورۀ پيش از قرون وسطی يعنی 
بعضی ها شروع قرون قديم را عهد هومر . عهد يونان و روم می باشد

بعضی ها قرن پنجم قبل از ميالد را ). ده قرن قبل از ميالد مسيح(ميدانند 
از قرن پنجم ميالدی تا قرن چهاردهم ميالدی .  می دانندشروع قرون قديم

  .را قرون وسطی نام نهاده اند

قرن های بعد از قرون وسطی را قرون جديد می نامند؛ يعنی قرنهای 
 را قرون ٢٠ و ١٩ که از جمله قرن های ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥

 و ١٥و اما در قرون جديد قرون ) . قرون مدرن(معاصر نيز می نامند 
رنسانس در معنی .  می نامند(Renaissance) را دورۀ رنسانی ١٦

  .واقعيت نوزايی، زايش نو و تجديد حيات تمدن قديم شمرده ميشود
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از خواب عميق و طوالنی و رکود فاحش فرهنگی اروپا در قرون 
در آن زمان کليسا تا سرحدی بيداد . وسطی در مباحث قبل ياد آورد شديم

 عفو گناه را پاپ ها به فروش می رساندند و هر کس می نمود که اوراق
می توانست گناهان خود و اسالف خود را در برابر پول خريداری نمايد 

هم چنان پاپ ها با فرامين پادشاهان کشور های . تا که به بهشت برود
نسخه های انجيل . اروپايی و دنيای مسيحيت را معزول و مقرر مينمودند

هيچ تفکر و . ه گونۀ جعلی ميان مردم انتشار ميدادندرا طبق دلخواه خود ب
از . انديشۀ روشن بين و واقع بين جرئت تظاهر و خود نمايی نداشت

جانب ديگر اروپاييان خود را در مقابل تمدن اعراب و مشرق زمين که 
آنها به کشف قطب نما و . مخترعين و مکتشفينی داشتند، مواجه ديدند

اينجاست که پيروان مکتب .  نايل آمده بودندوسايل بحر پيمايی و غيره
رنسانس و مسيحيان در يک تقابل تاريخی قرار می گيرند و اروپا متوجه 

  .تمدن های قديمی تر از خودش می شود

اين مسئله » ويژگی های قرون جديد«دوکتور علی شريعتی در کتاب 
  :را به نام تناقضات رنسانس اينطور بيان می نمايد

 عوض می شود، مسئله ای در رنسانس به وجود ميآيد جهان بينی که
رنسانس يعنی چه؟ رنسانس جنگ همه جانبه، جنگ بر . به نام تناقضات

تناقضات که ايجاد . ضد مسيحيت و دين و رسوم و قوانين قرون وسطی
  :می شوند عبارت اند از

از آنجا که قبالً  فقط نسخه های :  انتشار چاپ در برابر نسخ خطی- ١
ً  انجيل در دسترس کشيش ها بود، آنها حرفهايی می کتب  مخصوصا

. گفتند و استناد به انجيلی می کردند که فقط در دسترس خود شان بود
اما با رشد صنعت  چاپ، انجيل های متعدد تکثير شد و در دسترس 
همه قرار گرفت و گذشته از آن انتشار و چاپ سبب نشر افکار آزادی 
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ان شد و موجب انتشار ايده ها و عقايد آنها خواهی و افکار روشنفکر
چون يکی از بدبختی ها اين بود که روشنفکران وسيله يی . گرديد

برای اشاعۀ نظريات خود نداشتند و نمی توانستند در مقابل قدرت 
  .کليسا عرض اندام نمايند

کليسا معتقد بود که همه بايد به :  زبان مادری در برابر زبان التين- ٢
دی که همان زبان خداست، يعنی زبانی که انجيل به آن زبان واح

اما مخالفان . نوشته شده، صحبت کنند، چون همه  امت خدا هستند
معتقد بودند که اوالً  التين زبان خدا و زبان انجيل نيست، چون انجيل 
به زبان عبری نوشته شده و بعد روميان آن را به زبان التين نوشته اند 

گذشته از اين هر کس . ن زبان کتاب مقدس نيستو به اين جهت التي
زبان مادری خود را بهتر می فهمد پس برای تعليم و تربيت از زبان 

در گذشته از آن به زبان التين در کليسا تدريس . (مادری استفاده کردند
  .و به اصطالح دين عمومی و عاميانه شد.) ميشد

وقتی که : ه زبان التين انتشار انجيل به زبان ملی در برابر انجيل ب- ٣
انجيل به تعداد زياد و به زبانهای ملی منتشر شد، سبب شد که همه 

  .مردم فرق بين محتويات انجيل واقعی و کشيش ها را دريابند

يعنی :  اوقيانوس نوردی در برابر ساحل نوردی و رودخانه نوردی- ٤
و قبالً  مسافرت منحصر به همان حدود مديترانه و سواحل دريا ها 

ولی با استفاده از قطب نما و وسايل بحری که . رود خانه ها بود
اعراب ساخته بودند، اوقيانوس را پيمودند و ممالک جديد را کشف 
کرده و با تمدن های ديگر آشنا شدند و بنا بر اين اوقيانوس نوردی 

  .جهان بينی را وسيع کرد

يعنی : م مسيحی جانشينی ناسيوناليزم مسيحی به جای انترناسيوناليزي- ٥
  .حکومت ملی جانشينی حکومت جهانی مسيحی يا حکومت پاپ ها شد
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حکومت السيک يعنی :  حکومت الئيک در برابر حکومت مذهبی- ٦
البته بايد توجه داشت که غير مذهبی با مخالف (حکومت غير مذهبی 

يعنی . و مبارزۀ الئيسيزاسيون شروع شد) و ضد مذهبی فرق دارد
  .سازمان های دولتی آغاز گرديدغير مذهبی کردن 

يعنی :  جانشينی حکومت پادشاهان و اميران به جای حکومت پاپها- ٧
  .ديکتاتوری مذهبی تبديل به ديکتاتوری فردی شد

سوالی که در اين جا مطرح می شود اين است که آيا اين نو سازی و 
 که مبارزه عليه مذهب بوده يا عليه تمام هنر ها و علوم؟ جوابش اين است

هنر و علم در آن زمان مثل قرن نوزده نبوده و ملت ها هيچ مالکی جز 
آنها می خواستند تمدن درخشان گذشته را متجلی . تمدنهای کهن نداشتند

ملت آلمان بايد مباهات : "سازند، مثالً  هتلر در سخنرانی خود می گويد
و آنها کند که تاريخش از حاال شروع می شود، يعنی آينده از آن آنهاست 

چرا؟ چون اين ملت تاريخ ." هستند که آيندۀ ملت را به وجود می آورند
اما ملت های آن روزی همه . کهن نداشته و تمدن درخشان از قديم ندارد

متکی به تمدن يونان و روم بودند و به گذشته افتخار می کردند و می 
ل قرون اما رنسانس در مقاب. گفتند ای مردم به چندين قرن پيش برگرديد

وسطی خوب و بهتر بود، چرا که دين و کليسا فاسد و خراب و آلوده شده 
بود و هر چيز آلوده و فاسد بايد از بين برود، ولو حق باشد؛ زيرا طبيعت 
به طرف اليق است، نه کسی که حق دارد و حقی که لياقت نداشته باشد، 

  .ترجيح ندارد بر ناحقی که لياقت دارد

حکومت فردی اميران و پادشاهان جانشين رنسانس پيروز شد و 
اروپايی که يک چهرۀ . حکومت پاپ ها شد و اروپای جديد به وجود آمد

مسيحيت داشت و حاال چهره های متعدد با پادشاهان خاص خود پيدا کرده 
از رنسانس اين تجربه حاصل شد که يک گروه يا ملتی در مبارزه . است
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 برای پيروزی خود استفاده می با دشمن هنگامی که از همه امکانات
کنند، بايد متوجه باشد که يکی از اين امکانات دام و دشمن تازه برای او 

در رنسانس همين موضوع پيش آمد؛ يعنی از قدرت اميران و . نگردد
پادشاهان که منافع شان با پاپ ها يکی نبود و در خطر بود، استفاده 

ی آنها و دامی تازه برای آنها اما بعد همين قدرت ها سبب گرفتار. کردند
شد و ديکتاتوری اميران و پادشاهان به اوج قدرت خود رسيد و از اين جا 
فکر دموکراسی به وجود آمد و اولين ميوه اش انقالب کبير فرانسه است 
که مثل جرقه يی در تمام کشور ها منتشر شد و عکس العمل بزرگ مردم 

  ١. دشاهان ظهور کرددر برابر ديکتاتوری فردی اميران و پا

در قرون وسطی، مهار کردن علم و فرهنگ به وسيلۀ مذهب موجب 
زوال علم و روشنفکری بوده و اولين کارش در همان دوره به خصوص 
دورۀ ژوسستنين بستن دروازه های دانشگاه ها و مدارس بود و اجازه 

 مسايل ندادن به فالسفه و دانشمندان بود که راجع به پيدايش انسان و ساير
می » اسکوال«مدرسه های آن زمان را . بتوانند آزاده صحبت نمايند

ناميدند؛ يعنی مدرسه ای که طالب می نشستند و درس مذهبی می 
اين مکتب را اسکوالتيسزم می گفتند؛ ولی آنچه در يک تقابل . خواندند

رنسانس در برابر قرون وسطی اتفاق افتاد، آيا يک جريان ساده بود که 
جد و جهد های فراوان، مبارزۀ پيگير و دوامدار . گفت نه خيربايد 

دانشمندان و روشنفکران که منجر به قتل و کشتار شان و سوزاندن شان 
  :به گونۀ مثال. در آتش شد، جنبش رنسانس را در قبال داشت

پس از ) ١٥٤٣ – ١٤٧٣  Copernic(نيکوال کوپرنيک لهستانی 
 کرد و خورشيد را مرکز منظومۀ هزاران سال نظريۀ بطليموس را رد

  .شمسی دانست

                                                 
  . ويژه گی های قرن جديد، مولف دکتور علی شريعتی ١
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  .سيروتوس طبيب و عالم الهيات قربانی دادگاه تفتيش عقايد شد

مبارز خستگی ناپذير فرضيۀ ) م١٦٠٠ – ١٥٤٨ Bruno( برونو  
مرکزيت خورشيد و گردش زمين که مخالف نظريۀ کليسا بود، به محاکمه 

  .انگيزاسيون کشيده شد و او را زنده سوختاندند

 کار های کوپرنيک و برونو را ادامه داد و قانون (Galilèe)گاليله 
چند بار در محکمۀ . شاقول و سقوط اجسام را به زمين کشف کرد

انگيزاسيون محاکمه شد؛ در فرجام به حبس خانگی محکوم شد و در 
  .همين دورۀ حبس از جهان رفت

پزشک و فيلسوف معروف ) ١٧٥١ – ١٧٠٩ Lamettrie(المتری 
. فرانسوی بود  و کليسا و کشيشان او را کافر گفته به مرگ محکوم کردند

تعداد زيادی از فالسفه، دانشمندان، اطبا و علما که قربانی انديشه و 
نظريات علمی و انسانی شدند و اما ريشه های طب جديد را در رنسانس 

آزادی انديشه، اصالح دينی، گسترش روابط انسانی، . بايد جستجو کرد
ختراع چاپ و بسياری عوامل ديگر زمينه های رشد طبابت علمی را ا

طب مشرق زمين و نگرش های تجربی آن به رشد علم . فراهم ساخت
آثار ابن سينا در دانشگاه های اروپا مورد توجه . طبابت کمک بسيار کرد

با اين مقدمات آنچه که می توان علم طب ناميد، از حدود . قرار گرفت
گرايش های .  ميالدی در اروپا شکل گرفت١٨٥٠ا  ت١٨٠٠سالهای 

  .علمی در ابتدا متوجه شناخت بهتر و طبقه بندی امراض بود

بعد از قرون وسطی، اطبا به تشکيل گروه حرفه ای پرداختند و با 
پيشرفت مبانی علمی طبابت، اعتقاد عمومی به جنبۀ فنی طبابت و لياقت 

تحول هنگامی رخ داد که هيئت اين  . حرفه ای صاحبان آن افزايش يافت
 شد که اساس اقتدار حرفه ای آن را به وجود زطبی به دانش نظری مجّه

آورد و دسترسی اطبا به اين اطالعات به آنها تسلط و آزادی عمل برای 
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با اين ضابطه اين امکان به تدريج پيدا شد که مريض . معالجه بخشيد
تدوين اصول اخالقی، ارزش با . بتواند طبيب را از غير طبيب تميز دهد

پزشکی جديد در مقايسه با طبابت يونان . های حرفه ای نيز ايجاد شد
باستان و نيز طبابت رايج در قرون وسطی دارای چند ويژگی اساسی 

. طب جديد متکی بر علوم تجربی است و دارای استقالل فنی است. است
 طبيب نقش طبابت جديد دارای سازمان اجتماعی است، سازمانی که به

ثابتی می دهد و وقتی که پزشک علم خود را در راه معالجۀ مريض به 
  .کار می برد، به حمايتش ميپردازد

هر چند که دانش عمومی طبابت با افرادی مانند بقراط و ابن سينا و 
بسياری ديگر شکل گرفت و صاحب هويت خاص گرديد، اما تحول 

و توليد واکسين به ويژه واقعی در عصر جديد طبابت با کشف ميکروب 
واقعيت . فعاليت های علمی پاستور و يا اکتشافات بنيادی ديگر ايجاد شد

های که يافته های طبابت را دگر گون ساخت و بر بسياری از چيز هايی 
که واقعيت تصور می شدند، خط بطالن کشيد، بر اثر پژوهش های آنان 

وانی مريضان التيام طول عمر زياد شد و بسيار از درد های جسمی و ر
 توانايی (Scanner) و دستگاههای اسکنر Xبا استفاده از اشعۀ . يافت

اطبا و پژوهشگران تخنيک طبابت در جهت ايجاد سالمت بيشتر برای 
  . انسانها افزايش يافت

در اين دوره قسمت اعظم از دانشهای مربوط به علوم و فنون شناخت، 
 آهنگ بسيار سريع توسط محققان جلوگيری، وقايه و معالجۀ امراض با

برای اين که اين شروع ممکن گردد، الزم بود که علوم . حاصل گرديد
ديگری که ارقام و يافته های آنها و هم تکنيک های آنها که می بايستی 
در علم طبابت مورد استفاده قرار گيرد، رشد الزم پيدا کند؛ چرا که در 

دی و يا پتالوژی بدن انسان غير اين صورت امکان شناخت کار کرد عا
  . فراهم نمی گرديد
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از آغاز دورۀ رنسانس تا حدود دو نيم قرن که در واقع قعر و قلب 
دورۀ جديد تاريخ اروپاست، دنيای کهنۀ هزار سالۀ قرون وسطی به جهان 

بر افتادن فيوداليزم و ريشه گرفتن سرمايه . نوينی در غرب مبدل ميگردد
ای مرکزی، ترقيات صنعتی و علمی، کشف راه داری با استقرار دولت ه

های بحری و بنادر افريقا و هند و امريکا، رنسانس صنعتی و ادبی 
اروپا، اصطالحات مذهبی، آزادی عقيده، تحقيق و مطالعۀ حکما و 
فالسفه در تشکيالت سياسی، باالخره مبارزه بر ضد قدرت مطلقۀ دولت 

دی و طلب حکومت های ملی فيودالی، بر ضد عدم مساوات حقوقی و آزا
همه محصول تکامل اقتصادی و علمی همين دوره در مغرب زمين است 
  .که باالخره راه را برای انقالب کبير فرانسه و اعالم حقوق بشر باز نمود

در اين راستا و مقطع زمانی، مبارزۀ مردمانی چون مارتين لوتر و 
توليکانی بودند که از آنها کا. طرفداران اصالحات دينی قابل ياد آوريست

  .کليسای روم جدا شدند و به فرقه های مختلف تقسيم شدند

به همين گونه ولتر مشهور ترين فرد قرن هجدهم فيلسوف، شاعر، 
مورخ و داستان نويس که دشمن سرسخت دستگاه مسيحيت کليسايی بود 
و محبوب ترين و وحشت انگيز ترين نويسندۀ قرن خود به شمار ميرفت، 

  . مشهور دوران جديد تاريخ اروپا محسوب می گرددمبارز

پس از ايجاد کارگاه های  مانوفکتور در قرن پانزدهم و ازدياد توليد، 
مسافرتهای طوالنی به اکناف جهان جهت تهيۀ . تجارت رونق گرفت

بازار های جديد و داد و ستد با ملل دوردست شروع شد و زمين های 
ين های تازه به ذخيرۀ ادويۀ آن جديدی کشف گرديد و همين کشف زم

از چين و هند ادويه، ترياک، کافور، صمغ و ادويۀ . زمان بسيار افزود
پس از کشف امريکا پوست گنه گنه، چوب . نباتی ديگر به اروپا وارد شد

  .آلش، ريشۀ چلپ، ميوۀ کوکا و غيره به ذخيرۀ ادويه اضافه گرديد
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تاده مانند امريکا، آسيا و نتيجۀ همين مسافرت ها بود که ملل عقب اف
  .افريقا پس از جنگ های استعماری مغلوب و مستعمره شدند

اختراع چاپ در اواسط قرن پانزدهم سبب شد که بر تعداد خوانندگان 
پس از فتح بيزانس توسط ترکها و . کتاب و دانشجويان اضافه گردد

با مهاجرت دسته جمعی علما و دانشمندان روم شرقی به سمت مغرب که 
خود نه فقط تمدن يونان قديم بلکه تمدن ممالک مشرق زمين را نيز به 
اروپا آوردند، دورۀ رنسانس يعنی تجديد حيات تمدن قديم در اروپا شروع 
شد و دانشمندان با وجود مخالفت کليسا به کشف های علمی جديدی نايل 

  .آمدند

ونۀ نمونه در اين جا برخی از اطبا و دانشمندان دورۀ رنسانس را به گ
  :به نگارش می آوريم

طبيب و ): ١٥٤١ – ١٤٩٣ Paracelse(پاراسلز
شيمی دان نامی سويس يکی از مخالفان سرسخت 
کليسا بود و تعليمات جالينوس و ديگر قدما را غلط 

به نظر او تمام اعمال فزيولوژيک بدن . می دانست
نتيجۀ فعل و انفعاالت شيميايی بوده و ناخوشی ها بر 

ختالل در فعل و انفعاالت شيمايی بدن به وجود اثر ا
پاراسلز گفتار قدما را در بارۀ اخالط ها و . می آمد

روش معالجه به دور انداخت و برای اولين بار دوای 
وقتی به استادی دانشکدۀ طبی بال در . کيمياوی در معالجه به کار برد

ن و گروه سويس برگزيده شد، در روز افتتاح کالس در برابر دانشجويا
پاراسلز را ميتوان . مردم کتاب های جالينوس و بو علی سينا را سوختاند

  .در حقيقت بنيان گذار پزشکی جديد دانست

 پاراسلز
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طبيب ايتالوی بود و ): ١٥٥٣ – ١٤٧٨ Fracastore (فراکاستور
مسئلۀ سرايت امراض ساری و انتانی را مطرح کرد و پديد آورندۀ آن را 

توانند مرض را از يکی به ديگر انتقال اجسام کوچکی دانست که می 
  .او سه کتاب در بارۀ امراض عفونی نوشت. دهند

اهل ): ١٥٦٤ – ١٥١٤ Vesalse (وزال
بلژيک، استاد دانشکدۀ طبی پادوا، موسس و بنيان 

او نعش مصلوبين را . گذار تشريح کنونی است
مخفيانه ميدزديد و تشريح می کرد و هفت جلد 

او ثابت . ير به چاپ رساندکتاب تشريح با تصاو
کرد که تشريح جالينوس از روی نعش حيوانات 

بوده و کامالً  با تشريح انسان ) ميمون و خوک(
وزال برای اولين بار دريچه های قلب را کشف کرد و . مطابق نميکند

کليسا و کشيشان وزال را ملحد . گردش کوچک خون را توضيح داد
فير کردند و گفتند که خدای مسيح حوا را دانسته و باالی منابر او را تک

آدم تکوين کرد؛ بنابر اين ممکن نيست تعداد ) ضلع يا قبرغه(از يک دنده 
دنده و يا اضالع مرد و زن مساوی باشد بلکه يک ضلع مرد هميشه کم 

وزال مجبور به ترک کرسی استادی شد و به ناچار جانب بيت . است
اکرده استغفار کند و از تعقيب المقدس رهسپار گرديد تا از گناه ن

دانشمند مذکور در بازگشت به اروپا در بحر . انگيزاسيون در امان بماند
  .غرق شد

طبيب و فزيولوژی دان انگليسی ): ١٦٥٧ – ١٥٧٨ (ويليام هاروی
او گردش و جريان کوچک و بزرگ خون را از هم مجزا کرد و به . بود

 نيز در تمام نکات مهم به گونه ای صحيح آن را توضيح داد که امروز
به مدت سه سال استاد کرسی طب در دانشگاه . حقيقت مطابقت دارد

 وزال
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» سن بارتلمو«بعد ها به رياست شفاخانۀ . کمبريج وظيفه اجرا نمود
  .او داکتر رسمی دربار چالز اول بود. انتخاب گرديد

ام بنيان گذار جراحی جديد ياد به ن: (Ambroise Pare) پاره امبرواز
 می ١٥٩٠ و ١٥١٠او يک جراح فرانسوی بود که بين سالهای . گردديم

. نامبرده در طرز قطع دست و پا اصالحات تکميلی به عمل آورد. زيست
بستن و گره زدن شريان بريده را به جای سوزاندن آن معمول داشت و 
چون زخم گلولۀ آتشين را بدون انتان و عفونت ميدانست، از ريختن 

آن که تا آن زمان معمول بود، خودداری کرد و زخم روغن جوشان در 
را با زردۀ تخم مرغ، روغن گل سرخ و تربانتين پوشانده با پارچۀ کتانی 

او در ابتدا در شفاخانه به سمت شاگرد سلمانی کار می . تميز می بست
امبرواز پاره شالوده و اساس هنر . کرد که به تدريج جراح اليقی گرديد

نامبرده مهارت در تولد نوزاد . و مامايی را بنيان نهادمدرن و فن قابله 
زنده و زايمان روی تخت مقام و موفقيت خاص خويش را نزد قابله ها و 

  .ماما ها افزون تر ساخت

طبيب مشهور ايتالوی که در حدود : (Gabriel Fallopio)فالو پيو
 ١٥٦٢درمودنا به دنيا آمد و در پادوا در سال او ميالدی ١٥٢٣سال 

او با اينکه کمتر از چهل سال عمر کرد، انسانی پر . ميالدی وفات يافت
سپس کرسی . اودرومودنا و احتماالً  پادوا و فرارا طب خواند. ثمر بود

استادی دواسازی فرارا، جسد شناسی پيسا و پادوا را به خود اختصاص 
  .داد و مصدر خدمات ارزنده گرديد

اين کتاب در . نام دارد» اسیمشاهدات کالبد شن«يکی از آثار او 
به نام ساختمان بدن » وزال«حقيقت شرح بی تصويری از اثر معروف 

فالوپيو در اين اثر کوشيده است تا نواقص کتاب مزبور را بر . آدمی است
  .طرف نمايد
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عالوه بر اکتشافات علمی طبابت در دورۀ رنسانس، دانشمندانی از 
تو در رشته های فزيک، مکانيک و قبيل لئوناردونسی، دکارت، کيلر، نيو

زيرا بورژوازی غرض . علوم طبيعی نيز به کشف های مهم نايل آمدند
از اين . تأمين منافع خود خواستار پيشرفت علوم و اختراعات جديد بود

رو نوزايی و رنسانس نه تنها در طب بلکه در همه عرصه های حيات 
ونۀ غير منتظره اروپا از اجتماعی انسانها در اروپا سر بدر آورد و به گ

خواب طوالنی قرون وسطی بيدار گشت و در برابر خرافات و تعصب 
کليسايی تجرد پسند و محاکمۀ انگيزاسيون قد علم نمود و دوران حيات و 
زندگی نو و جديد را که نمايانگر انکشاف و توسعۀ علمی و تحقيقاتی 

  .بود، آغاز نمود

و فنون منجمله علم طب در و اما در مشرق زمين سر گذشت علوم 
  .بستر دورۀ رنسانس چه راهی را پيمود و چه سرنوشتی را گذراند

با عدم تدبير و تفکر نابجای سلطان محمد خوارزمشاه به گونه ای که 
خوانندگان تاريخ خاور زمين به خاطر دارند، خشم و غضب چنگيز خان 

ين مرد مغول بر انگيخته شد و صاعقۀ بس خطرناک و خانمان سوز ا
خون آشام و فرهنگ ستيز از چين و مغلستان آغاز و سراسر کشور ها و 
سرزمين های ماورإلنهر و خراسان و آسيای ميانه تا شام و سرزمين 

 ميالدی در مشرق زمين شاهد هجوم هقرن سيزد. عرق را در بر گرفت
قهر آميز و قتل و کشتار بيرحمانۀ مغل در اين سرزمين هاست که نه تنها 

ای بشری در اين حدود جغرافيايی به پيمانه خيلی گسترده از ميان رفت قو
بلکه کانون های فرهنگی و مراکز ثقافت بشری که در طول قرون 
وسطی صاحب اعتبار جهانی شده بودند، کامًال به نابودی و تخريب 

هزاران دانشمند، عالم، منجم، شاعر، طبيب و غيره سر به . مواجه گشت
ده شدند و تعدای هم که توانستند به گونه ای متواری نيست و شکم دري
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شدند، آثار و متون با ارزش علمی و ثقافتی به آتش کشيده شد و در واقع 
  .تا حدود يک صد و پنجاه سال دامنۀ اين جنگ و نبرد ها ادامه پيدا نمود

بعد از به قدرت رسيدن تيمور گورگان در نيمۀ دوم قرن چهارده، باز 
تسلط جويی و جنگ قدرت طلبی در سرزمين های آسيای هم فتوحات و 

ميانه، خراسان زمين و شرق نزديک تا سالها ادامه داشت و زمان تفکر 
. علمی و زمينۀ احيای اين همه نابسامانی های دوران گذشته نا ميسر بود

بعد از در گذشت تيمور، اوالد ها و نواده های تيمور توانستند تا اندازه 
گری ها و نابودی های مادی و معنوی ميراث گذشته را ای اين ويران 
دوران اقتدار شاهرخ ميرزا و سلطان حسين بايقرا که شهر . جبران نمايند

هرات پايتخت اين شاهان بود و در گسترۀ وسيع خراسان زمين ، 
ماورإلنهر و ايران حکمروايی داشتند، علوم و فنون، ادب و هنر و ساير 

ی رونق به سزا يافته دانشمندان و علما عرصه های زندگی اجتماع
مؤرخين توانا چون مير . فرصت تأليف و تحرير متون با ارزش را يافتند

خوند و خواند مير مؤلفين تاريخ های روفته الصفا و حبيب السير سر بر 
  .افراشتند، ادبا و فضالی کثيری صاحب شهرت و مقام شدند

هلوی ساير مشخصه های و اما طب و طبابت  در اين زمان نيز در پ
فرهنگی و اجتماعی رونق بسزا يافت و چون اشراف و اعيان و صاحبان 
پول و ثروت به معالجه و مداوای شان ضرورت احساس ميکردند، از 

طب آن زمان ترکيبی از . اين رو اطبا را احترام و حرمت می نمودند
. ن بودطب يونان ـ طب اسالمی و هم تأثير پذير از طب هند و کشور چي

اطبای زيادی در آن زمان فعاليت داشتند که از جمله می توان عبدالحی 
  .طبيب را نام برد

به قول عبدالرزاق سمرقندی، خواجه احرار دوست نزديک 
عبدالرحمن جامی هنگام مريضی خويش از امير علی شير نوايی وزير 
 مقتدر سلطان حسين بايقرا خواهش نمود تا طبيبی جهت معالجۀ او از
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چون هرات در آن وقت مرکز مهم علمای طب بود، امير . هرات بفرستند
علی شير خواهش روحانی پير خواجه احرار را پذيرفت و نظام الدين 

گفته می شود که اين روحانی . عبدالحی طبيب را برای معالجۀ او فرستاد
پير که تا اين وقت دشمن علوم ظاهری بود، مجبور گرديد از علم مدد 

 گرچه عبدالحی طبيب نتوانست خواجۀ پير رامعالجه نمايد، ولی .بخواهد
قدر و منزلت او نزد مير علی شير و سلطان حسين هم چنان باقی بود و 
او به حيث طبيب دربار گاهگاهی به عيادت خانوادۀ سلطنتی می رفت و 

  .به همين شغل طبابت به حرم سلطان راه يافته بود

 در زمان امير علی شير تکميل دولت شاه سمرقندی که تذکره اش
گرديده است، فهرست عماراتی را که امير علی شير در هرات ساخته 

  :است، چنين شرح می دهد

مسجد جامع، مدرسه، خانقاه، بيمارستان يا شفاخانه و حمام های 
  .عمومی که همۀ اين عمارات در کنار نهر انجيل اعمار گرديده بودند

 که شهر هرات در زمان تسلط تيموريان از اين نوشته چنين بر می آيد
هرات، به خصوص سلطان حسين بايقرا و وزير دانشمند او امير علی 
شير نوايی محل تجمع اطبا و دارای شفاخانه يی بوده که به معالجه و 

  .مداوای مجروحين و مريضان می پرداخته است

زندگانی مير «بار تولد مستشرق شهير روسی در رساله يی تحت نام 
 دسمبر سال ٢٨چنين می نگارد که روز دو شنبه » علی شير نوايی

 ميالدی خبر مراجعت سلطان حسين بايقرا از سفری دور از شهر ١٥٠٠
امير علی . هرات به امير علی شير که سرپرست مقام سلطنت بود، رسيد

وقتی از اسپ پياده شد، . شير به استقبال سلطان به خارج شهر رفت
به کمک . د حالش بود، نتوانست نزد سلطان برودنسبت مريضی که عاي

افرادی که بازوهايش را گرفته بودند، توانست دست سلطان را ببوسد، اما 
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اطبا . به زمين افتاد و ديگر به پرسش های سلطان جواب داده نتوانست
مورخ جوان خواند مير که در روز . در معالجۀ او اختالف نظر داشتند

شير در کنار او بود، در اين مباحثات شرکت های آخر زندگی مير علی 
عدۀ ميخواستند امير علی شير را در همانجا بگذارند و منتظر بهبود . کرد

ديگران به شمول بزرگترين طبيب . او باشند و بعد از آن به هرات ببرند
وزير عليل را بايد به هرات برد و در : "عصر عبدالحی تونی می گفتند

به اصرار خواند . "طبا را در معالجۀ او گرفتآنجا مشورۀ بزرگترين ا
مير فيصله شد تا اقدامات فوری به عمل آيد، اما قبل از اينکه اجازۀ 
. سلطان را بگيرند، سه فرسخ ديگر طی گرديد و موقع از دست رفت

انجام شد، اما فايده نکرد و امير علی شير داعی اجل را ) رگ زدن(فصد 
بر می آيد که در شهر هرات، در آن از اين مطلب چنين . لبيک گفت

زمان اطبايی رويهمرفته دانا وجود داشتند و طبابت در يک سطح وسيع 
  .تر اوج داشته است؛ ولی نه به کيفيت قبل از حملۀ مغول

روانشاد غبار مورخ نامی کشور چنين می نگارد که گرچه فرهنگ 
 دورۀ قبل از افغانستان در همين دوره از نظر فلسفی جامد بود و به پايۀ

هجوم مغل نمی رسد، معهذا بعد از تخريبات مغل به جايی رسيد که 
مرکز فرهنگی آسيای وسطی شمرده می شد و استادان، علما، شعرا و 
هنروران از ماورإلنهر، ايران و هندوستان در شهر هرات جمع می شدند 

مدارس .  و مکتب هرات نمونۀ مثال فرهنگی اين کشور ها محسوب ميشد
اليه پايتخت هرات با استادان دانشمند يازده هزار شاگرد را تدريس می ع

ادبيات، تاريخ و نجوم و طب بيشتر طرف استقبال طبقات ممتاز . نمود
 از اطبای آن زمان خواجه رشيد الدين، نجيب الدين سمرقندی، ابن ١.بود

نفيس قريشی، قطب الدين شيرازی، عالمه شمس الدين، افضل الدين 
  .، ابوزين کمال و غيره می باشندکرمانی

                                                 
  ، جلد اول٢٧٧ر تاريخ، صفحۀ  افغانستان در مسي ١
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از شروع قرن شانزدهم تا نيمۀ دوم قرن هجدهم دولت مغلی هند با 
تجمل و . شکوه و جالل فراوان بر سرير قدرت دهلی فرمانروايی داشتند

شکوه دربار شان و در اخير هم تسلط جويی و جنگ های شان زبانزد 
علوم منقول گرچه در عرصۀ ادبيات و زبان و بعضی . مردم بود

پيشرفت هايی داشتند ولی در عرصۀ علوم عقلی، حرکت محسوسی 
طب آن زمان در دورۀ شاهان مغلی هند مخلوطی از طب . نداشتند

اسالمی و طبابت هندی بود که آن هم در خدمت درباريان و اشراف و 
بعد از اضمحالل امپراتوری تيموری در هرات اين . اعيان قرار داشت
شيبانی ها در ماورإلنهر، صفوی : ه قسمت تجزيه گرديدامپراتوری به س

وضع طب . ها در ايران و مغول ها در قسمت های شرقی و دربار دهلی
اما در قلمرو صفوی . و طبابت در حکومت های شيبانی آنقدر خوب نبود

ها که تا بغداد می رسيد، طبابت باز هم بر منوال گذشته طب اسالمی 
اد تر به ترويج مذهب شيعه اشتغال داشتند و بود؛ اما چون صفوی ها زي

لشکر کشی و تسلط جويی شان هميشه توأم با جنگ ها بود و با شان و 
جالل و شکوه دربار زندگی می کردند، فرصتی و انديشه يی در انکشاف 
علوم نداشتند و همه متون و نوشته های آن زمان مختص به بنياد تشيع 

  . اوايل قرن هجدهم ادامه داشتسير و حرکت داشت و اين حالت تا

 ١٤٥٣امپراتوری ترکان عثمانی بعد از فروپاشی بيزانس در سال 
ميالدی ساحۀ وسيعی را تا بخش هايی از اروپای شرقی و نواحی بالکان 

در اين امپراطوری که ميراث عظيم بيزانس و . در تصرف داشت
ه دوش انکشاف و ترقی عرصه های مهم حيات اجتماعی و فرهنگی را ب

می کشيد، همۀ رشته های علوم منجمله علم طب بر اساسات و موازين 
طب در ساحات قلمرو عثمانی در آن زمان . اسالمی سير و حرکت داشت

ی رازی و زکريابر بنياد متون دانشمندان اسالمی چون ابو علی سينا و 
  .سايرين ادامه داشت و گاهی هم از طب يونان و روم تأثير پذير بود



 طب از آغاز دورۀ رنسانس تا آغاز هزارۀ سوم ميالدی

١٦٧ 

 انقالبات بورژوازی قرنهای شانزده و هفدۀ :وران سرمايه داریطب د
ميالدی در اروپا، ملوک الطوائفی را بر انداخت و سرمايه داری را 
برقرار کرد که از خواص عمدۀ آن تمرکز سرمايه در دست عدۀ قليل و 

تبديل کارگاه دستی . سلب مالکيت ابزار کار از دست مردم بود
 پس از کشف قوۀ بخار برای اولين بار در به ماشين) مانوفاکتور(

کار ماشينی موجب پيدايش امراض . انگلستان مورد عمل قرار گرفت
 و ١٦٣٢ که بين سالهای (Ramazzini)رامازينی . حرفه ای گرديد

 زندگی داشت و استاد دانشکدۀ پادوا بود، در بارۀ زيانهای ناشی ١٧١٤
ی، کار معدن، بنايی، از کار در رشته های مختلف نساحی، کوزه گر

  .چاپ و غيره به تحقيق پرداخت و کتابی در اين باره نوشت

از پايان قرن هفدهم دنيای غرب تصويری ميکانيکی از جهان آفريده 
است که محرک قوی برای کليه پيشرفت های علمی و تخنيکی بوده 

در واقع بايد گفته شود که پيشرفت عناصر مختلف فرهنگ، آسايش . است
منجمله طب علمی . و تمدن را برای بشريت به ارمغان آورده استمادی 

نظامهای طب . که جايگاه برگزيده يی در مجموعه عناصر فرهنگی دارد
باستانی بدون شک منسوخ به نظر می آيند و دانشمندان زمينه های رشد 
علمی را با دقت زايد مورد جستجو قرار دادند تا به کشف نمونه های 

  .ستثنايی نايل آيندجالب توجه و ا

مکتب اسکوالستيک و سلطۀ کليسا در تمام شئون علمی تا قرن هجدهم 
طبيب ) ١٧٥١ – ١٧٠٩ -Lamettrie(الماتریِ  . در پاريس برقرار بود

) سياست داکتر ماشياولی(و فيلسوف معروف مادی فرانسوی کتابی بنام 
 دست انتشار داد که در آن روش اسکوالستيک دانشکدۀ طب پاريس را

انسان يک ماشين «انداخت و مسخره کرد و کتاب ديگری نيز بنام 
کليسا و . ، در هالند به چاپ رسانيد و در آن منکر روح شد»است

  .کشيشان او را کافر دانسته به مرگ محکوم کردند
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سلطه و نفوذ کليسا در پاريس که آخرين دژ مکتب اسکوالستيک 
 از هم ١٧٨٩انسه در سال قرون وسطی بود، با انقالب بورژوازی فر

سرمايه داری که پس از کشف ماشين بخار به سرعت . فروريخت
طبقۀ حاکمه نيز . پيشروی می کرد، به قدرت بازوی کارگر احتياج داشت

اما شيوع امراض ساری و اپيديميک . برای جنگ به سرباز نيازمند بود
فوس می و شرايط بد بهداشتی طبقات فقير موجب تلفات زياد و تقليل ن

گرديد و به همين جهت سرمايه داران و طبقۀ حاکمه در جلوگيری از 
مرض . امراض ذی نفع شده و توجه مخصوصی بدان معطوف داشتند

 به کرات در اروپا به گونۀ اپيديميک ظاهر شد ١٨در قرن ) آبله(چيچک 
 تنها در پاريس بيست هزار ١٧٢٣در سال . و کشتار فراوان ببار آورد

 شانزده در صد اهالی شهر برلين از مرض ١٧٤٠در سال . تنفر را کش
 در شهر ناپل شانزده هزار تن در ١٧٦٨چيچک تلف شدند و در سال 

بحر پيمايان انگليسی . عرض چند هفته از مرض چيچک درگذشتند
طريقۀ آبله کوبی چينی را به اروپا به ارمغان آورند و اطبا برای 

اما .  را به شخص سالم می کوبيدندجلوگيری از مصابيت چرک دانۀ آبله
چون خطراتی در بر داشت و بعضی از تلقيح شدگان به شکل خيلی وخيم 

  .دچار چيچک شدند و در گذشتند، به زودی متروک شد

طبيب انگليسی در نتيجۀ ) ١٨٢٣ – ١٧٤٩ Jenner(داکتر ادواردينر
را مشاهدات خود دريافت که زنانی که شير گاوِ  مصاب به آبلۀ گاوی 

 ١٨علمای قرن . مينوشند، هيچگاه به آبله يا چيچک مبتال نمی شوند
ً  طرفدار نظريۀ ميتافزيکی بودند آنها به عدم تغيير . ميالدی اکثرا

موجودات در طبيعت پس از پيدايش عقيده داشتند، منکر تکامل بودند و 
  .تبديل مواد غير عضوی را به عضوی غير ممکن می دانستند

فيلسوف آلمانی اولين دانشمندی بود ) ١٨٠٤ – ١٧٢٤ Kant (کانت
که در بارۀ ايجاد عالم نظر داد که همه اجسام سماوی در ابتدا از يک 
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 منجم (Laplace)و الپالس . تودۀ مه يا غبار اوليه به وجود  آمده اند
فرانسوی آن را تائيد و فرضيۀ ايجاد سيارات منظومۀ شمسی را از نظر 

برای اولين ) ١٨٨٢- ١٨٠٢ Wohler(ش ولر فريدري. مادی بيان کرد
بار موفق شد اسيد اوريک مادۀ عضوی را از ترکيب مواد غير عضوی 

  .در خارج بدن يعنی در قرع و انبيق البراتوار تحقيق بدست آورد

بنيان گذار نسج شناسی به ) ١٨٦٩-١٧٨٧ Purkinje(پورکينژه 
تات و حيوانات از ساختمان انساج انسان وحيوان پی برد و دانست که نبا

  .سلول های مشابهی ترکيب يافته اند

دانست که احتراق مواد در بدن ) ١٧٩٤- Lavoisier١٧٤٣(الوازيه 
به وسيلۀ اکسيژن به عمل می آيد که توليد انرژی می کند و اصل تبديل 
انرژی و بقای ماده و اينکه در فعل و انفعاالت کيمياوی چيزی از بين 

  .نمی رود، بيان کرد

طبيعت دان فرانسوی بين انواع ) ١٨٢٩-١٧٤٤  Lamarck (مارکال
حيوانات و نباتات حدود مشخصی قايل نبود و چنين نظر داد که شرايط و 
تأثيرات محيط انگيزۀ تکامل و تغيير موجودات است و اين تغييرات به 

  .نسلهای بعدی به گونۀ ارثی انتقال می نمايد

رش نژاد های مختلف اصل پرو) ١٨٨٢-١٨٠٩ Darwin(داروين 
حيوانات خانگی و نباتات را که نتيجۀ تجربيات روستاييان بود، به تمام 
موجودات زنده تعميم داد و با نظريۀ تکامل انواع و بقای اصلح نظريۀ 

را واژگون کرد و ) غير قابل تغيير بودن نوع موجود زنده(ميتافزيکی 
ع مناسب انتخاب و به دانست که با تغيير محيط و شرايط زندگی جديد، نو

با امکان تبديل مواد غير . مرور زمان موجود جديدی توليد می شود
عضوی به عضوی، شباهت حجرات حيوانی و نباتی و اصل تبديل 
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انرژی و اين که تمام محصوالت طبيعی نتيجۀ رشد و تکامل و يک 
  .سلسله تغيرات است، غلط بودن فرضيۀ ميتافزيک به ثبوت رسيد

 در رشته های مختلف طبابت ١٩ و در اوايل قرن ١٨رن در اواخر ق
  .نيز پيشرفت های شايان پديد آمد

دانشمند فرانسوی در ) ١٨٧٨-١٨١٣  Claudebernard (کلودبرنارد
رشتۀ  فزيولوژی وظايف نخاع و چگونگی پيدايش واکنشها، اهميت و 
وظيفۀ پانکراس و غدد جهاز هاضمه، عمل ذخيره کليکوژن در کبد و 

تقالب گلوکوز در بدن، وظايف دستگاه اعصاب نباتی و تأثير آن در اس
کلودبرنارد را می توان بنيان گذار . رگ های خون و غيره را کشف کرد

  . فزيولوژی جديد دانست

ايوان پتروويج پاولوف : (Pavlov) پاولوف
دانشمند و فزيولوژست معروف روسی بين 

 او در.  زندگی نمود١٩٣٦ و ١٨٤٩سالهای 
 ١٨٩٧ريازان در کشور روسيه تولد شد و در 

او . استاد انستيتوت طب تجربوی مسکو گرديد
) کلوبرنارد(در واقع يکی از آخرين مريدان دقيق 

محسوب می شود و بزرگترين اکتشاف او عبارت 
از جمله . از موضوع اعمال غير ارادی است

ين ا. سه های شرطیکريزش اشک در چشم، ترشحات لعابی و ساير ع
پاولوف .  جايزۀ نوبل طب را نصيب پاولوف کرد١٩٠٤تيوری در سال 

موزيم . بعد ها استاد اکادمی طب نظامی شهر سن پترزبورگ گرديد
  .مشهور پاولوف در اين شهر موقعيت دارد

 پاولوف
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تشخيص امراض که تا : ١٩ و ١٨تکميل وسايل تشخيص در قرن 
 زمان تکامل يافت  به گرفتن نبض و مشاهدۀ ادارا بود، به مرور١٧قرن 

  .و طرق جديد فزيکی و کيمياوی تشخيص امراض کشف شد

طبيب معروف ) ١٨٠٠- ١٧٢٢  Auenbrugger (آون بروگر
 Percussionچگونگی تشخيص کانون مرض را به وسيلۀ قرع يا 

 گوش ١٨١٠  طبيب فرانسوی در سال (Laennec)الئنيک . آموخت
صدا های قلب و ريه به دادن با گوشی يا استاتسکوپ را جهت تشخيص 

 افتلموسکوپ ١٨٥٠ در سال (Helmholtz)هلم هولتز . کار برد
(Ophtalmoscope)نه و مشاهدۀ قعرعين و ساختمان های يا را برای مع

  .چشم ساخت

 که برق کشف شد، دستگاه های برقی جهت ديدن ١٩در اواسط قرن 
وپ  داخل قصبات برونکوسک(Cyst scope)داخل مثانه، سيستوسکوپ 

(Bronchcoscope) داخل مری از وفاگوسکوپ 
(Oesophagoscope) و داخل معده (Gastroscope) و تشخيص 

  .مستقيم امراض به کار رفت

 دانشمند فزيک دان (Rontgen) رونتگن
 اشعۀ ايکس را کشف ١٨٩٥آلمان در سال 

کرد و طريقۀ تشخيص امراض به وسيلۀ 
 معمول Radioscopyعکس برداری و 

  .گرديد

کيميای عضوی نيز به تدريج تکامل يافت 
و تجزيۀ کيمياوی ادرار، ترشح و افرازات 
معده، خون و غيره در البراتوار جهت 

  .تشخيص امراض به کار برده شد

 رونتگن
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و مشاهدۀ اجسام ) فورمول لوکوسيتر(تعيين انواع گلوبول های سفيد 
شکل دار، مايع نخاع شوکی و افرازات ديگر و نسج تومور زير 

  .به تشخيص کمک فراوان نمود) بيويسی(کروسکوپ مي

 وسايل تشخيص امراض ٢٠ و اوايل قرن ١٩خالصه در اواخر قرن 
به قسمی تکامل پيدا کرد که معاينۀ مريض از بستر بيماری به البراتوار 
و اطاق اکسريز و غيره منتقل گرديد تا با معاينۀ ادرار، خون، افرازات 

رداری از ريه، قلب، معده، کليه و غيره معده، مدفوع و غيره و عکس ب
اما به خاطر بايد داشت که در طول . تشخيص درست امراض داده شود

 در مجموع تخنيک و وسايل تخنيکی با پيشرفت تکاملی ١٩ و ١٨قرن 
  .خوب همراه بود

  :کشف دوای بيهوشی اتروکلوروفورم

 از  يکی١٩با کشف دوای بيهوشی اتروکلوروفورم در نيمۀ اول قرن 
بزرگترين مشکالت عمليات های جراحی که احساس درد نزد مريض 

قرنهای متمادی بود که از شيرۀ کتان هندی و . بود، برطرف گرديد
بعضی نباتات، ترياک و شراب جهت رفع درد در عمليات های جراحی 

 طبيب (Jackson) جاکسون ١٨٤١استفاده می کردند؛ تا اين که در سال 
 سيمسون ١٨٤٧ کنندۀ ايتر را دانست و در سال امريکايی اثر بيهوش

(Simpson)  انگليسی متخصص امراض زنانه کلوروفورم را جهت 
بيهوشی به کار برد و با کشف ايتر و کلوروفورم، عمليات های جراحی 

  .بدون احساس درد و ناراحتی ميسر گرديد

با کشف اين دو نوع ادويه، انستيزی مريضان قابل عمليات به وجه 
  .مًال خوب و با اطمينان صورت گرفتکا

در انستيزی شهرت به ) ١٨٦٨ – ١٨١٩(ويليام جی مورتون 
  .خصوص کسب نمود و انستيزی استنشاقی را عملی نمود
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  :جلوگيری از انتان رحمی و عفونت جروحات بعد از عمليات

 هفتاد در صد مادران پس از تولد به تب نفاسی دچار ١٩تا اواخر قرن 
ميزان تلفات بعد از عمليات . ام عمليات ها چرک می کردميشدند و تم

  .جراحی به مراتب بيش از تلفات خود عمليات بود

متخصص )  ١٨٧٠- ١٨١٨ Semmel Weiss(زمل وايس اتريشی 
نسايی والدی برای اولين بار دانست که علت تب نفاسی دست ها و سامان 

.  انتقال می دهدو مالزمۀ کثيف طبيب و قابله است که عفونت را به رحم
. البته در آن زمان مشکالت عفونی از اين ناحيه نهايت باتلفات همراه بود

زمل وايس سفارش کرد که قبل از شروع زايمان و يا هر عمليات ديگر 
در . در رحم، دست های و سامان و مالزمه با آب آهک شسته شود

ضد زايشگاه هايی که دست ها و سامان مورد ضرورت را با آب آهک 
عفونی می کردند، تعداد مبتاليان به تب نفاسی تقليل فاحش يافت و به اين 

  .لقب داده اند" نجات دهندۀ مادران"جهت زمل وايس را 

در يکی از کتاب ها زجر آور ترين عملی که از طرف به اصطالح 
جراح در سه صد سال قبل به منظور نجات زن حامله به شيوه ای که 

ومی ياد می شود،  ذکر گرديده است که به گونۀ امروز به نام کراينوت
خيلی دلخراش بدون بيهوشی پارچه های بدن طفل با چکش، انبور و اره 

  .از رحم مادر بيرون آورده می شد و مادر به عفونت نفاسی جان ميداد

پس از کشف ميکروب آن موجود زندۀ ذره بينی که عامل عفونت و 
سط پاستور دانشمند ديگری به چرک جروحات بعد از عمليات است، تو

 اسيد فنيک را برای کشتن ميکروب ١٨٦٧ در سال (Lister)نام ليستر 
ً  ادويۀ مؤثرتری جای آن را گرفت و ضد عفونی  پيشنهاد کرد که بعدا
کردن دست و لوازم عمليات و محل عمليات در هر عمل جراحی معمول 

تن طريقۀ ضد با کشف ادويۀ بيهوشی اتروکلوروفورم و دانس. گرديد
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عفونی کردن دست و لوازم عمليات اعمال جراحی با موفقيت توأم گرديد 
و جراحان بدون واهمه از عمليات های سطحی و کوچک به عمليات های 

  .بزرگ و عميق پرداختند

 جراح (Kocher) جراح اتريشی و کوخر (Billroth)بيلروت 
. ام دادندسويسی عمليات های پروستات، مری، معده و رحم را انج

 يک معدۀ سرطانی را عمليات کرد و ١٨٨١بيلروت برای اولين بار در 
 فرانسوی و (Roux)رو . قسمت مأوفۀ آن را بريد و به دور انداخت

 سويسی شاگردان کوخر از جراحان معروف (Quervain)کورون 
  . به شمار می روند١٩اواخر قرن 

  :کشف ميکروب

ه امراض انتانی، چيچک، کولرا  نيز مانند قرن های گذشت١٩در قرن 
و محرقه به دفعات در اروپا به شکل ساری و اپيديمک ظهور کردند و 

 ميالدی ١٩٠٦ و ١٨٣١در سالهای بين . صد ها هزار نفر را تلف کردند
مرض کولرا در چندين نوبت اروپا را فرا گرفت و حتی به امريکا نيز 

آلمان تلفات  مرض چيچک در ١٨٧٢- ١٨٧٠در سالهای . سرايت کرد
 مرض کولرا در ايران کشتار فراوان ١٨٩٢در سال . زياد ببار آورد

به همين ترتيب کولرا در افغانستان و هندوستان در همان سالها . کرد
چون عامل مرض عفونی يعنی ميکروب . تلفات مرگ بار به وجود آورد

پس از کشف . ناشناخته بود، جلوگيری و وقايه نيز غير ممکن ميگرديد
ميکروب توسط پاستور، طريقۀ جلوگيری و وقايۀ امراض عفونی و 

  .ميکروبی به وسيلۀ واکسن به دست آمد
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کيميا دان و ): ١٨٩٥- ١٨٢٢ Pasteur (پاستور
بيولوژی دان فرانسوی هنگامی که چگونگی تخمر 

 دريافت ١٨٥٤شراب را مطالعه می کرد، در سال 
 تخمر سبب) نوع قارج(که يک موجود زندۀ ذره بينی 

است و با اين کشف بزرگ به اين نتيجه رسيد که 
موجودات زندۀ ذره بينی می توانند پديد آورندۀ 

او پس از تجسس استرپتوکوک . امراض عفونی باشند
دانست ميکروب مولد قيح يا چرک  و باسيل سياه زخم را کشف کرد و 

که با حرارت می توان از شدت سميت ميکروب کاست و به اين طريق 
باسيل سياه زخم با سميت کمتر که همان واکسين سياه زخم باشد، تهيه 

  .آخرين کشف پاستور واکسين هاری بود. شد

 ١٨٨٤ بيولوژی دان روسی در (Metchinkov) ميچنيکوف
را کشف ) فاگوسيتوز(خاصيت ميکروب خوارگی کرويات سفيد خون 

  . می کرد زندگی١٩١٦ – ١٨٤٥او شاگرد پاستور بود بين سالهای . کرد

 به ١٨٧٦ در سال (Koch)روبرت کوخ 
کشت خالص ميکروب سياه زخم موفق شد و 
طريقۀ رنگ کردن ميکروب را با انيلين آموخت 
و همين روبرت کوخ بعد ها ميکروب توبرکلوز و 

کوخ را ميتوان بنيان . ميکروب کولرا را پيدا کرد
اکثر ميکروب های . گذار باکتريولوژی دانست

 ١٨٩٠ و ١٨٧٠در سالهای بين مولد مرض 
اسامی ميکروبها و کاشفين آنها ذيالً  . کشف شدند

  :تذکر داده می شود

 طبيب برلينی در (Obermeier) اسپروکت تب راجعه توسط ابرماير -
 .١٨٧٣سال 

 پاستور

 روبرت کوخ
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طبيب  (Lesch)  آميب موجود يک سلولی مولد اسهال آميبی توسط لش-
  .١٨٧٥روسی در سال 

  .١٨٧٩طبيب نارويژی در سال  (Hansen) انزن باسيل جذام توسط ه-
طبيب امراض مقاربتی  (Neisser)  گونوکوک يا سوزاک توسط نايسر-

  .١٨٧٩در سال 
  طبيب فرانسوی در سال(Lavran)  هماتوزوئر مالريا توسط الوران-

١٨٨١.  
ميکروب سل يا توبرکلوز توسط کوخ ميکروب شناس آلمانی در سال 

١٨٨٢.  
  .١٨٨٣ کولرا توسط کوخ در  ميکروب وبا يا-
استاد دانشکدۀ طب برلن در سال  (Loffler)  باسيل دفتری توسط لوفلر-

١٨٨٤.  
 ميکروب شناس سويسی در سال (Ebert) باسيل محرقه توسط ابرت -

١٨٨٤.  
 پنوموکوک مولد مرض سينه بغل يا پنومونی توسط فرانکل طبيب -

  .١٨٨٦آلمانی در سال 
مننژيت توسط وايک سيلبام  ميننگوکوک مولد مرض -

(Weichselbaum) ١٨٨٨ طبيب وين در سال.  
 متخصص امراض (Ducrey)  باسيل شانکرنرم توسط دوکری -

  .١٨٨٩مقاربتی در روم، سال 
 ميکروب شناس برلينی در سال (Pfeiffer) باسيل انفلوآنزا توسط فايفر -

١٨٩٢ .  
صحه فرانسوی   استاد حفظ ال(Yersin) باسيل طاعون توسط يرسين -

  .١٨٩٤ ميکروب شناس جاپانی در سال (Kitasato)وکيتا ساتو 
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 ميکروب شناس جاپانی و (Shiga) باسيل اسهال خونی توسط شيگا -
  .١٨٩٨ميکروب شناس آلمانی در سال  (Kruse) کروزه

 حيوان  (Schaudinn) اسپيروکت مولد مرض سفليس توسط شاودين-
امراض جلدی و مقاربتی طبيب  (Hoffmann)شناس و هوفمان

  .١٩٠٥در سال ) آلمانی(
طبيب آلمانی در سال  (Nicolaer)  باسيل تيتانوس توسط نيکوالير-

١٨٨٤.  
 فزيولوژی دان روسی (Iwanowski) ايوانوسکی ١٨٩٢در سال 

هنگام مطالعه در بارۀ نوعی مرض برگ تنباکو بنام موزائيک 
(Mousaique)رۀ برگهای نا سالم زيرا شي.  به وجود ويروس پی برد

بعد از گذشت از صافی که باکتری ها را نگه ميدارد، باز مولد مرض 
 ميکروسکوپ (Zworykin)بعد ها وقتيکه زوريکين . موزائيک بود

الکترونی را که اجسام را صد هزار مرتبه بزرگتر نشان می دهد، کشف 
  .کرد و مشاهدۀ ويروس ممکن گرديد

  :کشف واکسين و سيروم

ف واکسين چيچک يا آبله توسط ينر و واکسين سياه زخم و پس از کش
هاری توسط پاستور، دانشمندان در تهيۀ واکسين از ميکروب تضعيف 
شده به منظور ايجاد معافيت و جلوگيری امراض انتانی به پيشرفت های 

  .بيشتری نايل آمدند

 يکی از شاگردان پاستور با همکاری گرن (Calmet)کالمت 
(Guerin)واکسين تضعيف شدۀ سل گاوی را موسوم به ١٩٢٦ال  در س 
(B.C.G) به نوزادان تلقيح کرد تا در مقابل مرض سل يا توبرکلوز 

 واکسين فلج ١٩٥٤ امريکايی در سال (Salk)سالک  . معافيت پيدا کنند
  .اطفال را با تضعيف ويروس مولد مرض کشف کرد
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ميکروب  ميکروب شناس آلمانی و کيتازاتو (Behring)برينگ 
 در سيروم خون چهارپايانی که با ميکروب ١٨٩٠شناس جاپانی در سال 

ضعيف دفتری واکسين شده بودند، انتی توکسين ميکروب دفتری را پيدا 
کرده و دانستند که تزريق اين نوع سيروم به انسان از مرض دفتری 

اين دو . جلوگيری می نمايد و حتی مرض دفتری را معالجه می نمايد
د به همين طريق سيروم محتوی انتی توکسين مرض تيتانوس را دانشمن

برينگ و کيتازاتو پايه گذاران معالجه به وسيلۀ سيروم . بدست آوردند
  .بشمار می روند

  : کشف راديوم و اشعۀ راديواکتيو

 دانشمند فرانسوی در اوايل قرن بيستم برای (Becquerel)بکرل 
اورانيوم، راديوم و غيره در اولين بار به وجود عناصر راديواکتيو 

طبيعت پی برد که از خود دايم ذرات اشعۀ الفا، بتا و گاما انتشار داده و 
  . هستۀ آنها در حال شکستن است

 و پير کوری (Marie)دو دانشمند ديگر فزيک دان فرانسوی ماری 
(Pierrecurie) دريافتند که اجسامی که تشعشع دايم داشته و هستۀ اتم 

ل شکستن است، به مرور زمان تبديل به عناصر ديگری می آنها در حا
  .شوند

 در (Frederic Joliotcurie) و فريدريک ژوليوکوری (Irene)ايرن
 ثابت کردند که اجسام ديگری نيز می توانند در مجاورت ١٩٤٠سال 

ايزوتوپ های . (عناصر راديواکتيو طبيعی راديو اکتيو شوند
  ).راديواکتيف

 ايزوتوپ های راديواکتيو مانند اشعۀ ايکس با تشعشعات راديوم و
فشار قوی و ولتاژ بيشتر دارای قدرت نفوذ و تأثير عميق در انساج بدن 

  .است و در معالجۀ تومورهای سرطانی به کار ميرود
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 که بنام قرون معاصر هم ياد می شوند، ٢٠ و ١٩در قرون جديد قرن 
 عرصه های علوم شاهد اکتشافات و اختراعات سرسام آورد در همه

تکنالوژی در ين دو قرن از انکشاف . منجمله علوم طبی می باشيم
  .گسترده برخوردار بوده است

  :بخش نسايی والدی و فن قباله

ويليام اسميلی را طور يکه ياد آور شديم، در انگلستان بنام پدر فن قباله 
داده و او در مورد والدت مطالعات گسترده انجام . يا مامايی می پندارند

  .شاگردان زيادی تربيه کرد

اين وسيله اولين بار در . حادثۀ ديگر عبارت از اختراع فورسپس بود
البته .  در يک والدت غير طبيعی مورد استعمال قرار گرفت١٧٣٠سال 

 مورد استفاده قرار می گرفت؛ ولی هم ساختمان ١٥٦٠اين وسيله از سال 
. محرمانه به کار می رفتآن بدوی و ناقص بود و هم آنکه کامالً  

اين سه که . اشخاصی که فورسپس نوع جديد را ساختند، سه نفر بودند
 و در واقع پدر و پسر (Chamberlain)عضو خانوادۀ انگليسی چمبرلن 

چمبرلن بزرگ گفته . و نوه بودند، از راه فروختن فورسپس مليونر شدند
نگليس و فرانسه است که فورسپس مدت دو قرن در خانواده های متمول ا

و هالند در مقابل دستمزد های کالن مخفيانه مورد استفاده قرار داشت و 
ً  انحصاری بود و ليکن آن را بعد از برطرف کردن نواقصش  تقريبا

  .عمومی کرديم؛ به طوری که اينک در اختيار همگان قرار دارد

 استاد دانشگاه (Robertlatto Dikensone) رابرت التوديکنسون
 نخستين طبيبی بود که در پيرامون تمايالت و ١٩٠٠ارک در سال نيوي

واکنشهای جنسی زن مطالعه و فعاليت کرد و اعالم نمود که ارضای 
  .جنسی زن برای زندگی و سالمت او اهميت فراوان دارد
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 زايشگاهی در آلمان افتتاح شد که رياست آن را داکتر ١٧٩٢در سال 
سال .  به عهده داشت(Benyamin Osyander)بنيامين اوسياندر 

) نسايی والدی( را بايد سر آغاز فصل جديد در علم ژينکولوژی ١٨٥٠
اولين قدم به وسيلۀ جراح جوان بنام جمس ماريون سيمز . دانست

(James Marionsims)در آن زمان چون .  در امريکا برداشته شد
از برای والدت های مشکل از فورسپس استفاده می ميکردند، بسياری 

زنان دچار فيستول و زيکوواژينال می شدند و داکتر ماريون سيمز اولين 
به همت داکتر . کسی بود که توانست با جراحی اين فيستول را ترميم کند

 (Astor) و استور (Dormus)سيمز و دو نفر خانم بنام های دورموس 
 ١٨٥٥در سال »  شفاخانۀ زنان نيويارک«اولين شفاخانۀ زنان دنيا به نام 

اين شفاخانه سی بستر داشت و . علی رغم مخالفت های فراوان افتتاح شد
اولين مريض او يک زن ايرلندی . يک ميز چوبی برای عمليات داشت

در ايرلند يک طبيب برای معالجۀ او . بود که مصاب به فيستول بود
چيزی شبيه چوب پنبه در مجرای مهبل او فرو کرده بود و به قول 

 دايمی او را بسته بود به عالوه سميز اولين کسی بود که خودش راه دفع
فهميد القاح فقط در حد فاصل روزهای دوازدهم تا شانزدهم بعد از شروع 

هم چنان روش معاينه اسپرم را که ابداع کرد، چنان . قاعدگی ميسر است
هياهويی در جهان برانگيخت و چنان مورد استفادۀ همکاران وی قرار 

او . ناميده شد) سيمز تست(ش اسپرم در سراسر جهان گرفت که آزماي
  . درگذشت١٨٨٣ سالگی در سال ٧٠سر انجام در سن 

  :عمل سزارين

بنا به عقيدۀ روميان نخستين قيصر روم بنام ژوليوس سزار از روی 
بطن مادر به دنيا آورده شده، بناًء بسياری از مورخان عمل سزارين را 

بعضی از مورخان اين وجه تسميه را . مشتق از نام ژول سزار ميدانند
 سال قبل از ١٠٠-٤٤(غلط می پندارند و می گويند در عصر سزار 
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مرض کشنده ای به طور اپيدميک در روم ظاهر شد و هزاران ) ميالد
گذاشت که به موجب ) لگاسزاريا(سزار قانونی را بنام . نفر را تلف نمود

 در حال نزع بود، دقايق قبل از آن اطبا اجازه يافتند هر مادر حامله را که
مرگ عمل کنند و جنين را از خطر مرگ حتمی نجات دهند و از اين راه 

  نفوس از دست رفته را جبران کنند

 ميالدی اوانوفر همسر ژاکوب نوفر پس از پنج روز ١٥٠٠در سال 
درد کشيدن از والدت عاجز ماند ژاکوب که اهل سويس بود و متخصص 

ان بود، برای رهايی همسرش از درد طاقت فرسای اخته کردن چهارپاي
والدت و نجات جان او نوک کارد را در قسمت زير ناف روی پيراهن 
همسرش گذاشت و شکم را با يک حرکت به طور افقی پاره کرد و نوزاد 

  .دختر و مادر هر دو زنده ماندند. را که دختر بود، از بطن خارج کرد

نام آمانتا که از درد والدت بی تاب  در جامائيکا زنی ب١٧٦٩در سال 
خون فواره زد و با . شده بود، از روی لباس با چاقو شکم خود را دريد

سپس . فشار بعدی نوزاد به همراه بند ناف و روده های خانم خارج گرديد
  .قابله روده ها را جمع کرده داخل بطن گذاشت و بند ناف را بريد

ی اروپايی وقتاً  فوقتاً  مورد بعد ها عمل سزارين در بعضی کشور ها
  .استفاده قرار گرفت و به گونۀ بهتر و متکامل تر عرض وجود کرد

کشفيات ديگری که واقعاً  مهم می باشند و در زمينۀ معالجه از اهميت 
خاص برخودار اند، عبارت اند از کشف ويتامين، هورمون، سلفايد و 

  . انتی بيوتيک ميباشند

 جزاير النگين ١٩٠١ روسی در سال  طبيب(Sobolew) سوبولف
هانس غدۀ پانکراس گوساله را برای معالجۀ مرض قند با موفقيت به کار 

  .برد
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 سه (Macleod) و ماکلود (Best)، بست (Banting) بان تينگ
 انسولين، هورمون جزايرالنگی هانس را ١٩٢٢پزشک کانادايی در سال 

  .کشف کردند

 به وجود ويتامين ١٩١٢ سال  کيميادان لهستانی در(Funk)فونک 
  . را تعيين کندB١های پی برد و توانست ساختمان کيمياوی ويتامين 

 دانشمند ميکروب شناس انگليسی در سال (Fleming) فلمينگ
 دوای انتی بيوتيک پنی سيلسن را کشف کرد و بيش از ده سال به ١٩٢٩

ر طول انجاميد تا اين قارچ کشنده ميکروب و نوشداروی عصر حاض
  .توانست به طور کامل در اختيار مريضان قرار گيرد

 موفق به ١٩٤٤ طبيب امريکايی در سال (Wacksmann) واکسمان
کشف انتی بيوتيک ديگری بنام استرپتومايسين که در معالجۀ توبرکولز 

  . به کار ميرود، گرديد

 موفق به کشف ١٩٣٥ داکتر آلمانی در سال (Domagk) دوماک
سلفاميد يک . ولين دوا از نوع سلفاميد بنام پرونتوزيل بودا. سلفاميد گرديد

  .دوای کشندۀ ميکروب است

 ١٩٠١ دانشمند ميکروب شناس وينی در (Landsteiner) الندشتاينر
گروپ های خون را يافت و اين کشف سبب شد که انتقال خون افراد هم 

 (Wiener)الند شتاينر با کمک وينر . گروپ بدون مخاطره عملی گردد
 در خون (Rhesus)دانشمند ديگر اتريشی عامل ديگری را بنام ريزوس 

  . معروف استRH بود و بنام ١٩٣٩کشف کرد که مصادف به سال 

پس از کشف انتی بيوتيک و سلفاميد خطر انتان و پيدايش چرک وقيح 
در عمليات های جراحی از ميان برداشته شد و جراحی های بزرگ با 

عد ها پيشرفت های درخشان و حيرت انگيز در ب. موفقيت عملی گرديد
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جراحی و عمليات های مغز، قلب و پيوند اعضای بدن نصيب طبابت 
  .گرديد

 ١٩١٣ دانشمند شوروی برای اولين بار در سال (Filatow) فيالتوف
موفق به پيوند قرنيه شد و قرنيۀ شفاف مرده را به جای قرنيۀ مکدر که 

  .مانع ديد ميشد، پيوند داد

 از کشف دستگاه اتوماتيک و خودکار دوخت شرايين و اوردۀ پس
در راس آنها (بزرگ و کوچک توسط انجنيران و اطبای اتحاد شوروی 

 عمل پيوند ١٩٤٥ در سال (Gudow)و گودو ) Woronojورنوژا 
 (Demichow)والديمير دمی خوف . اعضای بدن سهل و آسان گرديد

آمايش روی سگ به جراحی  پس از ١٩٥٠جراح اتحاد شوروی در سال 
 موفق شد سر يک ١٩٥٧قلب امکان جديدی را اضافه کرد و در سال 

سگ خانگی را به گردن يک سگ گله پيوند بزند و سگ دو سره بيش از 
دمی خوف توانست قلب سگی را با قلب سگ ديگر . يک ماه زنده ماند

قسمی تعويض کند و قلب سگی را در قفسۀ سينۀ سگ ديگر يپوند زند، به 
  .که سگ دارای دو قلب شود

 برای اولين بار ١٩٥٤ جراح امريکايی در سال (Merril) مريل
موفق به تعويض و پيوند کليه نزد دو برادر دوقلو گرديد و تا کنون به 
هزار ها پيوند کليه در انسانها انجام گرفته است و حتی کليه های اشخاص 

پيوند کليه در جراحی بی بضاعت به گونۀ نورمال تعويض شده است و 
حال پيوند اعضا در جراحی وارد . به يک امر معمول در آمده است

پيوند . مرحلۀ ديگری شده است و مرز تازه ای در جراحی گشوده است
دست، پا، قلب و ريه در انسان مراحل تجربوی و آزمايشی خود را می 

  .پيمايد
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ز بيلی جراح عمليات جراحی دسام ميترال در قلب در ابتدا توسط چال
چارلز بيلی جهت .  صورت گرفت١٩٤٧بيباک امريکايی در پايان سال 

او با يک چاقوی سر کج . معالجه تضيق ميترال دست به عمل جراحی زد
مخصوص از راه بطين چپ وارد قلب شد و جدار ميترال را به منظور 
فراخ نمودن بريده اين عمل به شکست مواجه شد و مريض بالدرنگ 

نامبرده چند بار ديگر نيز به اين کار مبادرت ورزيد ليکن . درگذشت
ولی بعد های يکی از اين عمليات های . ناکام بود و مريض ها درگذشتند

چندی بعد جراحان ديگری به نام . او نتيجه داد و باعث شهرت او گرديد
، و در لندن سيراسل بروک (Dwight Harken)های دوايت هارکن 

(Sir Russe Brock)ين عمليات را با موفقيت تکرار کردند و باالخره  ا
  .عمليات جراحی دسام ميترال عملی گرديد

بعد ها در مسير انکشاف عمليات های قلبی تضيق منرال و تفيق ابهر 
و هم چنان عدم کفايۀ اين دسام ها در جراحی در سراسر جهان به امر 

  .معمولی مبدل گشت

رده از يک عالم و طبيب انسان در اينجا الزم دانستم تا به گونۀ فش
البرت . دوست اوايل قرن بيستم به نام داکتر البرت شوايتزر يادی نمايم

 در دهکدۀ کوچک کايزرسبرگ ١٨٧٥ جنوری سال ١٤شوايتزر در 
او پله های آموزش و . واقع در الزاس مربوط کشور فرانسه به دنيا آمد

او جهت .  گرفتتحصيل را گذشتاند، از الهيات و فلسفه و طب بهره
کمک به نيازمندان مستعمرۀ کانگو با همسرش به افريقا رفت و در 
المبارنه زندگی را به شکل حقيرانه شروع کرد و شفاخانه يی را بنيان 

شفاخانه شوايتزر از حالت صحرايی بيرون گشت و به يک . گذاشت
او وقتی موفق به دريافت . مرکز بزرگ معالجوی مجهز مبدل گرديد

 گرديد، تمام پول آن را صرف گسترش ١٩٥٢ نوبل صلح در سال جايزۀ
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 ميالدی ١٩٦٥نودمين سالگرد تولدش در جنوری . شفاخانه المبارنه کرد
  .برگزار شد و در چهارم سپتمبر همان سال درگذشت

  :پيوند قلب در افريقای جنوبی توسط داکتر کريستين برنارد

 واقع در (Cap) ميالدی در شهر کاپ ١٩٦٧سوم دسامبر سال 
افريقای جنوبی که تبعيض نژادی در آن توسط نلسون مانديال محو و 

 شخصی به نام (Groot Schurr)نابود گرديد، در شفاخانه گروت شور 
 پنجاه و چهار ساله مبتال به (Louiswashkansky)لوی واشکانسکی 

مرض قلبی تصلب شرايين و ديابت با قلب ناتوان و در حال مرگ در 
چند ساعت بعد طی چهار .  يک پيوند قلب بی سابقه قرار گرفتآستانۀ

ساعت و چهل و پنج دقيقه يک جراح شهرستانی که تا آن زمان گمنام 
بود، نخستين پيوند قلب يک انسان را به انسان ديگر واقعيت بخشيد و 

 ساله ٢٤دهنده يا دونور قلب زنی ". اين قلب راه خواهد افتاد"فرياد زد 
متأسفانه اين پيوند . ثر تصادف جانش را از دست داده بودبود که در ا

پرشهرت قلب به ناکامی مواجه شد؛ زيرا پس از هجده روز راديو 
تلويزيون های جهان و به دنبال آنها روزنامه های و رسانه های گروهی 
سراسر جهان اعالم کردند که متأسفانه اولين انسان با قلب پيوندی در اثر 

اين خبر برای طرفداران پيشرفت علم .  عفونت درگذشتپيشرفت انتان و
طبابت ناگوار بود؛ ولی کريستين برنارد که اکنون شهرت جهانی يافته و 
. در هر محله و برزن نامش بر سر زبانها بود، دوباره دست به کار شد

 ماه ١٩اين پيوند . داکتر برنارد اين بار قلبی را به داکتر بليبرگ پيوند زد
در حقيقت داکتر .  سبب زنده ماندن داکتر بليبرگ گرديد روز١٥و 

قلب انسان که . برنارد با اين پيوند قلب به انسانی بسيت ماه زندگی بخشيد
از ابتدا تا زمان پيوند قلب تسخير ناپذير باقی مانده توسط داکتر برنارد 

  .فتح گرديد
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  :ياتوليد واکسن معالجه برخی از انواع سرطان و ايدز در استرال

 توسط دو دانشمند ١٩٧٥ تا ١٩٧٣تحقيقات مهم و مفيدی در سال 
 در (John Cartin)استراليايی در دانشگاه پژوهشهای طب جان کورتين 

کشف اين دو . شهر کانبرا انجام گرفت و منتهی به کشف بزرگ شد
نظام معافيت بدن "پزشک عالی قدر سبب درک اين موضوع شد که 

 ساز را می گيرد که کدام سلول سالم است و چگونه اين تصميم سرنوشت
در واقع آنها باعث تغيير بنيادی فهم ما از ". کدام سلول سالم نيست

هم چنين عالوه بر واکسن زدن موجب . چگونگی نظام معافيت شدند
هدايت تالشهای مربوطه به بهره گرفتن از نظام معافيت در مقابله با 

آنها به . ار کرده اند، گرديدندحجرات سرطانی که از غدۀ اين مرض فر
دانشمندان کمک کردند تا راه های مقابله با حمالت زيانبار نظام معافيت 

و قند ) مولتيپل اسکلروزس(را به انساج بدن در امراضی چون ام، اس 
اين دو دانشمند استراليايی دالف زينگر ناگل و ديگری پيتر . دريابند

  .داهرتی هستند

در دانشگاه بال ) سويس (١٩٤٤نگر ناگل متولد دالف زي: زينگر ناگل
 گرفت و ١٩٧٠سويس درس خواند و درجۀ طبابت خود را در سال 

 –پی، اچ، دی (درجۀ دوکتورا ) کانبرا(سپس از دانشگاه ملی استراليا 
PHD (دريافت داشت) .ميالدی١٩٧٥ (  

  پيتر داهرتی در دانشگاه کوينز لند استراليا درس خواند:پيتر داهرتی
و درجۀ دوکتورايش را از دانشگاه ادينبورو واقع در اسکاتلند گرفت 

)١٩٧٠.(  

 را به خاطر توضيح سادۀ ١٩٦٩اين دو پزشک دانشمند جايزۀ نوبل 
اين مطلب که نظام معافيت بدن چگونه حجرات ويروس زده را از 

  .حجرات عادی تشخيص می دهد، از آن خود کردند
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 توسط پاستور در نيمۀ دوم قرن ١٨٥٤بعد از کشف ميکروب در سال 
 کشف ١٨٩٢، تعداد زيادی ميکروب های مولد مرض تا سال ١٩

گرديدند و ثابت گرديد که مسوول تمام امراض تب دار و عفونی و 
بناًء انسانها به . می باشد) ميکروب(اپيديميک اجسام کوچک ذره بينی 

 شدند و فکر جلوگيری و وقايه از مصابيت به اين گونه امراض متوجه
 به وجود می آيد ١٩اينجاست که بخش ديگری از طب در نيمۀ دوم قرن 

زيرا با اتخاذ تدابير کامالً  ابتدايی نتيجۀ . که عبارت از طب وقايوی است
مثالً  هنگامی . بهتر در جلوگيری از بروز مصابيت ها به مالحظه رسيد

و يا عمل که زمل وايس سفارش کرد که قبل از هر گونه عمليات جراحی 
زايمان دست ها و سامان مورد ضرورت با آب آهک شسته و ضد 
عفونی شود، بعد از اتخاذ اين تدبير تعداد مبتاليان به تب نفاسی تقليل 

اطبا متوجه تدابير وقايوی در برابر ميکروب و يا اجسام . فاحش يافت
 قد ١٩طب وقايوی در نيمۀ دوم قرن . کوچک حيه مولد مرض گرديدند

راشت که بعد ها با تهيۀ واکسين ها و تطبيق واکسيناسيون شيوع و بر اف
  .بروز مصابيت ها مهار گرديد

طب وقايوی را چنين به تعريف آوردند که طب وقايوی عبارت از 
سيانس هنر وقايۀ امراض، تمديد حيات، تقويۀ صحت فزيکی، روحی و 

 بين کفايت بوده که بر اساس عمل کرد فردی و دسته جمعی توسط از
  .بردن عوامل امراض بر آورده ميگردد

به منظور تحقق بخشيدن تعريف فوق الذکر در طب وقايوی اهداف اين 
بخش عمدۀ طبابت يعنی طب وقايوی به ميان آمد که با تطبيق اهداف آن 

اتخاذ تدابير وقايوی . وقايۀ امراض و تمديد حيات انسان ميسر گرديد
 نتايج درخشانی را در ٢٠ول قرن برای جلوگيری از مرض بعد ها در ط

رابطه به طول عمر انسان و مؤثريت آدمی در امر پژوهش ها و دست 
با پيدايش ادويۀ مختلف، انتی . آورد های سرسام آور علوم ببار آورد
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بيوتيک ها و ظهور و گسترش رشته های علوم از قبيل فامکولوژی، 
با . صحت فراهم شدباکتريولوژی و فزيولوژی و غيره زمينۀ رشد تأمين 

پيشرفت و گسترش طب وقايوی در اروپا و بعد ها در ساير کشور ها 
امراض ساری و اپيديميک کشنده از قبيل جذام، سرخ باد، سل، محرقه، 
سفليس، چيچک، سرخکان، مالريا، کولرا و غيره تحت کنترول در آمدند 
ود و در واپسين سالهای قرن بيستم برخی از اين امراض محو و ناب

  .گرديدند

بعد از ايجاد سازمان صحی جهان در چوکات سازمان ملل متحد آن 
 پالن های وسيعی را در کشور های انکشاف نيافته (.W.H.O)سازمان 

روی دست گرفت که در مجموع اهداف طب وقايوی را در اين کشور ها 
رونق می بخشد و با پالن های دقيق و منظم در جهت محو امراض کشندۀ 

  . اپيديميک بذل مساعی به خرچ می دهدساری و

در يک مرحلۀ ديگر تکامل علم طب موضوع و مرحلۀ طب اجتماعی 
در اين مرحله انسان به اين مسئله پی می . مطرح بحث قرار می گيرد

برد که امراض تنها و تنها نتيجۀ عمل عوامل سببی امراض يعنی 
تور ها و ميکروب نيست، بلکه در ظهور وتيرۀ مرض يکی سلسله فک

عوامل متعدد ديگر هم رول دارند که اين فکتور ها و عوامل دست به هم 
. داده در تعيين سرنوشت صحی فرد و يا جامعه رول بازی می کنند

باالخره در اين دوره است که نقش فکتور های اجتماعی و اقتصادی و 
رابطۀ آن با صحت و مرض کامالً  مشهود می گردد و روی درک اين 

  . است که تدابير اصالحی روی کار آمده استواقعيت

در . امروز طبابت را از نقاط نظر مختلف بررسی و مطالعه می نمايند
اين دوره است که شعار صحت را نه تنها وقايۀ امراض تشکيل می دهد، 

  .بلکه تقويۀ صحت از زمرۀ اساسی ترين جزء اين شعار می باشد
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کی و محيط اقتصادی سه اصل عمدۀ محيط فزيکی، محيط بيولوژي
طب اجتماعی . بدون شک در سرنوشت صحت و مرض رول عمده دارند

در زندگی معاصر انسان از اهميت ويژه برخوردار گرديده است و طب 
با سوسيولوژی و حل پرابلم های اجتماعی دست به هم داده زمينه های 

بديهيست که شرايط . تأمين صحت و سالمت انسان را جستجو می نمايد
جتماعی و اقتصادی خوب و بهتر زمينۀ مساعد تأمين صحت و سالمت ا

را بار می آورد و در مقابل آن فقر و جهل مشخصۀ صحت انسان را به 
بعد از نيمۀ دوم قرن بيستم طب اجتماعی اهميت . مخاطره می اندازد

ويژۀ خود را روی مسايل صحی و دفع و طرد شرايط نابسامان اجتماعی 
  .ندبه اثبات می رسا

  :تاريخچۀ بيمه های اجتماعی

خواست و آرزوی هر کارگری که غير از زور و بازوی خود متاعی 
برای فروش ندارد و از مزد کار خود زندگی روزمره را می گذراند، 
هميشه اين بوده است که هنگام بيکاری، پيری و يا از کار افتادگی هزينۀ 

  .دمعاش خود و زن و فرزند خود را تأمين کرده باش

تا اواخر قرن نوزدهم سرنوشت کارگران پير و عليل و از کار افتاده 
آنها فقط از راه طمع، . که از کار اخراج می شدند، بسيار تأسف آورد بود

صدقه و کمک افراد خير خواه نانی به دست آورده امرار حيات می 
  .کردند

 در قرون وسطی برای اولين بار کارگران ماهر کارگاه های دستی با
همکاری کارگران و کار آموزان از مزد خود سهميه يی در صندوق 
تعاون پس انداز کردند تا هنگام مريضی هزينۀ معالجه از صندوق 

  .پرداخته شود
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 که ماشين جای کارگاه های دستی را گرفت و ١٨ و ١٧در قرون 
سرمايه داری رو به تکامل گذاشت، درجۀ استثمار و فقر و تنگدستی 

ميزان بيماری و مريضی کار رو به تزايد . نتها رسيدکارگران به ا
گذاشت و ديگر صندوق تعاون کارگران با سهميۀ کم کارگر قادر به 

 اتحاديۀ کارگران در ١٩در قرن . رساندن کمک به تمام مريضان نبود
همه جا پايۀ محکم پيدا کرد و به مرور زمان تشکيالت آن تمام کارگران 

به حقوق خود آشنا شدند و شروع به مبارزۀ کارگران . را در بر گرفت
دسته جمعی نمودند تا باالخره در اوايل قرن بيستم دولت ها را مجبور به 
  . شناختن حقوق کارگر و وضع قوانين در بارۀ بيمه های اجتماعی نمودند

برای اولين بار در فرانسه، بلژيک و ايتاليا تاسيسات تعاونی مريضی، 
 ملوانان کشتی ها قانونی گرديد و سهميه يی از از کار افتادگی و پيری

سپس کارگران معادن . هزينۀ تعاون به عهدۀ صاحبان کشتی محول شد
در مقابل حوادث بيمه شدند و به مرور زمان قوانين بيمه های اجتماعی 
در ممالک ديگر يکی پس از ديگری وضع گرديد و به تمام کارگران 

اولين . ه پرداخت سهميۀ بيمه شدندتعميم يافت و کارفرمايان مجبور ب
کشوری که بيمه های اجتماعی را به يک سازمان قانونی تبديل کرد، 

امروز در اغلب ممالک جهان کارگران و کارمندان دولت، . آلمان بود
دانشجويان و دهاقين در مقابل مريضی از کار افتادگی، پيری و غيره 

  .بيمه هستند

ا، امريکا، کانادا و استراليا، جاپان در کشور های پيشرفتۀ جهان اروپ
و سايرين امروز همه مردم در مجموع بيمۀ صحی دارند و بيمه به يک 

  .موضوع مبرم و ضروری تبديل شده است

فکتور ها و عوامل اجتماعی به گونه ای خيلی مشهود روی صحت و 
تازه ترين اعالميه و اطالعيۀ سازمان . سالمتی انسانها اثر گذار هستند
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 ميالدی در رابطه به صحت و سالمت ٢٠٠٥ی جهان در سال صح
انسانها در کشور های مختلف جهان بيان گر آن است که بعد از بررسی 
ها و پژوهش های خيلی دقيق اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که 
عوامل اجتماعی موثر روی صحت و سالمت انسانها در کشور های 

اين سازمان در بررسی های خود .  باشدجهان زياده از پنجاه فيصد می
نتيجه گيری نمود که با وجود افزايش کميت دوکتوران و پرسونل صحی 
و تخنيک طبابت و پيشرفت های ديگر در ارتباط به صحت و سالمت 
انسانها هنوز عوامل اجتماعی نقش خيلی مهم و تعيين کننده روی صحت 

  .و سالمت آدمی دارد

 نزديک و صميمی خود را با ساير علوم طب اجتماعی امروز رابطۀ
منجمله سوسيولوژی، زيست شناسی، تربيت بدنی و محيط زيست برقرار 

در حال حاضر انسانها به اين نتيجه رسيده اند که محيط . نموده است
زيست مناسب و شرايط اجتماعی اقتصادی بهتر باعث تأمين صحت 

 کشور های پيشرفتۀ در. مردم شده و طول عمر بيشتر را در قبال دارد
جهان طرفداران محيط زيست به جنبش ها و نيرو های بزرگ سياسی 
مبدل شده اند که در بخش احزاب چپ کشور های دموکرات و 
دموکراسی پارلمانی کرسی های زيادی را به خصوص در کشور های 
ً  در ائتالف حکومت های چپ بر  اروپای غربی صاحب شدند و بعضا

در روند تاريخ . شور ها بر مسند قدرت نشستندسرنوشت سياسی آن ک
معاصر نيمۀ اول قرن بيستم شاهد دو جنگ جهانی بوده است که اين 
جنگ ها در واقع سدی در برابر پيشرفت و تکامل سريع رشته های 

آنچه در رابطه به کندیِ  . مختلف علوم به خصوص در اروپا بوده است
 ميتوان گفت آن است که ٢٠ گسترش و تکامل علم طب در نيمۀ اول قرن

تأثيرات ناگوار جنگ امکان فضای صلح و آرامش جهانی را مختل نمود 
و دانشمندان و اطبا در اتموسفير جنگ و نظامی گری به خصوص در 
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اروپا نتوانستند روی موضوعات ايجاد گری و ابداع به گونۀ شايد و بايد 
سه با نيمۀ دوم اين قرن از از اين رو نيمۀ اول قرن بيستم به مقاي. بينديشند

  .رهگذر ابداع و اختراعات به هيچ وجه قابل مقايسه نيست

نيمۀ دوم قرن بيستم شاهد اختراعات و اکتشافات شگرف در همه رشته 
ما در اين جا به . های علوم به ويژه علوم طب و تخنيک طبابت بوده است

  : می شويمقسم نمونه دو کشف و اختراع همين مقطع زمانی را ياد آور

تا پيش از بيست سال قبل تصور می شد که ناراحتی اعصاب و عادات 
شخصی باعث افرازات اسيد معده گرديده و تورم و التهاب معده، زخم 
معده و زخم اثناعشر را سبب می شود، چنانچه مقولۀ امريکايی بود که 
  می گفتند

"No acid, no ulcer "اما در . د اگر اسيد نباشد، زخم وجود نداريعنی
 دو دانشمند استراليايی ثابت کردند که يک باکتری به نام ١٩٨٢سال 

پايلوری در واقع مجرم اصلی به شمار  (Helikobacter)هليکوباکتر 
رابين وارن و بری مارشال دو دانشمند استراليايی نشان دادند که . می آيد

جاد بيش اين باکتری که در بخش انتهای معده رشد و نمو می کند، در اي
 در صد از موارد اين مرض نقش بازی می کند، اما به لطف ٨٠از 

مطالعات آنها زخم معده و قرحۀ امعاء ديگر از جمله امراض مزمن و 
ً  دردناک محسوب نمی شود، چرا که امکان معالجۀ قطعی آنها با  شديدا

  .مصرف کوتاه مدت دواها و انتی بيوتيک ها فراهم آمده است

بری مارشال به پاس خدمت بزرگ شان به علم طب رابين وادن و 
به همين گونه بر اثر .  طبابت را دريافت کردند٢٠٠٥جايزۀ نوبل سال 

 اعالم گرديد ٢٠٠٥در سال ٢٠پژوهش های علمی در سالهای اخير قرن 
که سلول پايه و يا حجره اساسی جنين از توان بالقوه تبديل شدن به کليه 

اين سلول در جريان . دن برخوردار استانواع حجرات و سلول های ب
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توسعه جنين توليد می شود و به تدريج به تشکيل ارگانهای مختلف در 
دانشمندان اميدوارند با توسعۀ تکنيک ها در آينده . بدن کمک می کند

بتوانند با تبديل سلول پايه به انواع بافت ها و انساج بدن و نشاندن آنها به 
ً  سلول های عصبی آسيب ديده در مغز کسانی جای انساج آسيب ديده مثال

که از پارکينسون رنج می برند، به معالجۀ امراض غير قابل عالج کمک 
کنند؛ چنانچه در يک مرحلۀ پيشرفته تر شبيه  سازی جنين انسان در 

  .کشور کوريای جنوبی و بريتانيا به موفقيت انجاميد

د دو جنگ جهانی بود نيمۀ اول قرن بيستم طور يکه ياد آور شديم شاه
که مجال اکتشافات در آن کمتر ميسر بود، ولی يک مطلب در اين بستر 
تاريخ قابل غور و تعمق است و آن اين است که وقوع دو جنگ جهانی 
اساس و بنياد طب حربی و طب نظامی را نهايت تقويه نمود؛ زيرا 
پتالوژی جنگ و تأثيرات اسلحۀ متنوع ساخت بشر نياز و ضرورت 

برمی را ايجاد کرد تا پرنسيب های معالجه و تداوی مجروحين تحت م
شرايط محاربوی به گونۀ خاص مد نظر گرفته شود و راه های بهتر 
مداوا و معالجه و هم چنان کمک به معلولين و معيوبين جنگ جستجو 

 دوام نمود، به ١٩١٨ الی ١٩١٤در جنگ اول جهانی که از . "گردد
اسلحۀ کمتر انکشاف يافته استفاده ميگرديد و مقايسه با جنگ دوم از 

 ١٩٣٩اما در جنگ دوم جهانی که از . پتالوژی وقوعات هم متفاوت بود
 دوام داشت، اسلحۀ جنگی مدرن تر و مخرب تر به کار برده ١٩٤٥الی 

می شد که شامل راکت ها، توپ های مخرب، بم افگن های قوی، سالح 
  ."د استفاده قرار گرفتسمی و در فرجام جنگ سالح اتمی مور

جنگ اول جهانی که به آن نام جهانی داده شد، تقريبًا ساحۀ اروپا را 
احتوا می نمود، اما جنگ دوم در اصل و ماهيت جهانی بود از اروپا به 

مولف ای ـ جی ـ پی ـ تيلر نويسندۀ کتاب های . آسيا و افريقا راه پيدا نمود
ر جنگ جهانی اول طومار می نويسد که د» جنگ جهانی اول و دوم«
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فرانسه و آلمان هر کدام . مرگ و مير به شمار بی سابقه ای رسيده بود
ً  يک مليون نفر تلفات . يک و نيم مليون نفر تلفات دادند انگلستان تقريبا

روسيه بيش از مجموع تلفات کشور های ديگر نفوس خود را از . داد
 به وجود آمد و در مليون ها معيوب و معلول در اين جنگ. دست داد

  .مجموع بيست مليون نفر در اين جنگ جان خود را از دست دادند

در جنگ جهانی دوم به اساس ادعای مورخ تيلر هفتاد مليون نفر به 
صفوف جنگ پيوستند که از جملۀ آنها  مليون ها نفر کشته شدند و به 

ست تنها اتحاد شوروی در اين جنگ بي. مليون های زخمی و معلول شدند
  .مليون نفر کشته داد

خالصه نيمۀ اول قرن بيستم شاهد تباهی تاريخی بشريت محسوب می 
بعد از اين دو جنگ جهانی و اعمال اسلحۀ مدرن اتمی و . گردد

هيدروجنی و اسلحۀ کيمياوی و بيولوژيکی، طب حربی و نظامی در 
برخی از کشور های جهان متوجه پتالوژی و مصابيت از اين گونه سالح 
ها گرديد و رشته های بخصوص جراحی حرب، داخله حرب 
تروماتولوژی حرب، اپيديمولوژی حرب، توکسيکو لوژی حرب، 
سازماندهی خدمات صحی حرب و ساير رشته های به خصوص توسعه 

 عرب و ١٩٦٧بعد ها جنگ ويتنام و جنگ . و انکشاف الزم يافت
وره را تقويت اسرائيل در اخير جنگ های عراق و افغانستان اين مفک

نمود که رشته های مختلفۀ علوم طبابت حربی و نظامی نيازمند توسعه و 
گسترش الزمه است تا بتواند در برابر پتالوژی ناشی از اسلحه تاثير 
کتلوی و دسته جمعی و سالح کيمياوی بيولوژيکی تدابير خاص اتخاذ 

ر و در طول تاريخ جروحات و زخم های ناشی از اسلحه از تي. نمايد
کمان و شمشير گرفته تا تفنگ، بم، راکت و توپ و ماين امروز به مرحله 
ای رسيده است که مصدومين و مصابين پولی تروماتيزم اکثريت فاحش 

به خصوص در مرحلۀ کنونی که . جروجات جنگ را تشکيل می دهند
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حمالت انتحاری مواد منفلقه اين مصيبت را چندين برابر افزايش داده 
عراق نشان داد که ديگر مواجه شدن با جروحات انفرادی جنگ . است

مرمی تفنگ و سالح ناريۀ دستی در برابر صدمات ناشی از بمباردمان 
. هوايی و حمالت انفجار انتحاری به پيمانۀ کم می تواند اتفاق افتد

اينجاست که طبابت در انتهای قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم در 
جدی مجروحين، مصدومين و مصابين جنگ برابر يک چلنج نهايت 

مواجه می شود و نياز جدی تدابير معالجوی و وقايوی اين مصيبت در 
ميان می آيد، چه رسد به اين که خدای نخواستته دکمۀ سالح اتمی فشار 

  .داده شود

و اما در مشرق زمين به خصوص افغانستان از اوايل قرن شانزده تا 
غانستان شروع می شود و دولت های زياده از دو صد سال تجزيۀ اف

شيبانی در شمال، صفوی در غرب و مغولی در شرق اين کشور بر 
در واقع اين دورۀ دو نيم قرنه نه تنها . مقدرات سياسی نايل می گردند

زمان تعطيل سير تکاملی تمدن در افغانستان بود بلکه دورۀ تنزل و 
که در رابطه به وضع انحطاط مادی و معنوی کشور نيز به شمار می آيد 

طب و طبابت مانند ساير عرصه های حيات اجتماعی هيچ گونه جهش و 
حرکتی نه تنها به وجود نيامد بلکه تنزل و انحطاط آن را نيز می توان 

  .شاهد بود

بعد از به قدرت رسيدن احمد شاه ابدالی در نيمۀ دوم قرن هجدهم و 
 آن به جنگ ها  تشکيل امپراتوری بزرگ، اين مرد نسبت مصروفيت

لشکر کشی و سرکوب عصيان گران فرصت مساعد نشد تا در زمينۀ 
طب آن زمان . مسايل اجتماعی و فرهنگی قدم های فراتر بر داشته شود

  .بر پرنسيب های طب سنتی و بعضاً  هم متأثر از طب هندی بود

از زمان احمد شاه ابدالی تا دوران امير حبيب اهللا  خان در نخستين 
رن بيستم، در تاريخ طب افغانستان هيچ گونه انکشاف و تکامل را سال ق
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حتی در . چه از نظر تيوری و چه از نگاه عملی مالحظه کرده نمی توانيم
زمان حکومت امير عبدالرحمن خان که خودش مصاب مرض نقرس 
بود، به نام داکتر و طبيب که بتواند حد اقل کمک های طبی را به 

ونۀ علمی انجام دهد، وجود نداشت و طبابت به مريضان و مصابين به گ
داکتر و . همان شيوۀ سنتی قرون وسطايی در افغانستان ادامه داشت

طبيب مخصوص امير عبدالرحمن خان ميرزا محمد ابراهيم خان مورخ 
و اديب بود و امير به هيچ داکتر خارجی هم اعتماد نداشت تا او رامعالجه 

ر حبيب اهللا خان مالحظه می شود که در فقط در زمان حکومت امي. نمايد
نصاب درسی مکتب رشديه يک مضمون به نام حفظ الصحه تدريس 

در کابل ايجاد شد که ) شفاخانه(ميگردد و هم چنان يک بيت العالج 
هم چنان گفته می شود که مکتب . مجروحين و مريضان را می پذيرفت

ست و احتمال می حربيه دارای باغ وسيع، عمارت و يک شفاخانه بوده ا
رود که اطبای اين شفاخانه پرسونل مسلکی به سويۀ متوسط بوده باشند و 

  .ا ز اطبای هندی تعليم گرفته باشند

 ميالدی شفاخانۀ ملکی کابل تأسيس و توسط داکتران ١٩١١در سال 
مدير شفاخانه داکتر مير عزت جراح ماهری . ترکی به کار انداخته شد

در اين شفاخانه . ايمی و پنج بستر احتياطی داشت بستر د٢٥شفاخانه . بود
عوض آب چيچک که قبالً  از هند وارد می شد، آب چيچک از گوساله 

  نفر، تعداد ١٩٥در سال اول تعداد بستر شدگان . استحصال گرديد
در سال دوم اين .  نفر بود٢٩٤٦٦ نفر و تعداد مراجعين ١٨وفويات 
  . نفر رسيد٥١٨٢٩تعداد به 

نظامی جداگانه و کوچکتر از اين بود و در آن داکتران هندی شفاخانۀ 
البته اين شفاخانه ها تنها در کابل بودند و  حتی برای مردم . کار ميکردند

دور و پيش آن استفاده از آن ميسر نبود، تا چه رسد در وقت استيالی 
 ١٩١٥چنانکه در شيوع کولرای سال . مرض ساری و امراض اپيدميک
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 نفر جان ٨٨٣ نفر مصاب و ١٤٢٢ روز ٤١ کابل در مدت تنها در شهر
. در حالی که اين مرض وبا سه ماه طول کشيد. خود را از دست دادند

 تعداد بی شمار انسانها در افغانستان تلف ١٩١٨همچنين در انفلوانزای 
 نفر ٢٥٠در قريۀ ده خداداد کابل که سه صد نفر نفوس داشت، . گرديدند
البته در لغمان، .  نفر تلف شد١٥٠٠ در چهار روز در پغمان. آن مردند

کنر، لوگر، پکتيا و ساير واليات کشور تلفات بيشتر بود ولی چون مثل 
در چنين ايام . کابل احصائيه گيری نمی شد، تعداد تلفات مجهول ماند

مصيبت اطبای کابل که طب قديم را به کار می بردند، صميمانه تا اندازۀ 
 می کوشيدند؛ از قبيل ميرزا محمد ابراهيم خان، توان در خدمت مردم

ميرزا عبدالغنی خان، ميرزا عبدالنبی خان، ميرزا عبدالقدوس خان، 
ميرزا عبدالقدير خان، ميرزا عبدالطيف خان، ميرزا تاج محمد خان، 

  ١.ميرزا محمد اسحق خان و چندين نفر ديگر

 همه ميرزا از سطور باال چنين استنباط می گردد که اطبای آن زمان
ها بودند و ميرزا به کسی گفته می شد که با سواد بود و تحرير و امال و 

  .انشاء خوب داشت

امير حبيب اهللا خان در تشکيالت نظامی هم تغيير وارد کرد، به گونۀ 
هر لوا مرکب از سه غند بود . مثال سپاه پايتخت را به دو لوا تقسيم کرد
کب از يک نفر داکتر، دو جراح و که در تشکيل هر غند يک شفاخانه مر

  .کمپودر وجود داشت

در آن زمان ها جراح به کسی گفته می شود که جروحات و زخم ها 
را معالجه می کرد و پسران را سنت می نمود، در شق نمودن ابسی ها، 
تطهير جروحات، پانسمان ها و زرقيات اقدام می نمود؛ ولی آنچه از نظر 

رد نکوهش است اين است که در طول تقدس طبابت قابل بحث و مو

                                                 
  ، جلد اول٧٠٥ افغانستان در مسير تاريخ، صفحۀ  ١
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 ميالدی در افغانستان اميران و پادشاهان از جراحان به ٢٠ و ١٩قرون 
حيث جالدان استفاده می نمودند، چنانچه اگر تاريخ سياسی اين دوره ها 
را از نظر بگذرانيم، تعداد زيادی از انسانها به فرمان حکمروايان و 

به چشم های شان . ساخته می شدنداميران توسط جراحان کور و نابينا 
نشتر فرو برده می شد و برخی هم چشم های شان توسط جراحان از 

چنانچه به امر شاه محمود سدوزايی توسط . حدقه بيرون کشيده می شد
جراحی که از کابل فرستاده شده بود، در قلعۀ عاشق شينواری چشم های 

زمانشاه در زمان به همين ترتيب . زمانشاه پسر تيمورشاه کشيده شد
به . سلطنت خود همايون برادر خود را کور ساخت وچشمانش راکشيد

عين شکل همايون پسر شاه محمود سدوزايی وزير فتح خان را توسط 
جراحان کور کرد و عطا محمد خان بامی زايی توسط برادران وزير فتح 
ی خان کور ساخته شد که همه اين اعمال را جبراً  توسط جراحان اجرا م

به عالوۀ آن پادشاهان و حکمروايان توسط جراحان دست و پای . نمودند
رقبای سياسی خود را قطع می نمودند که در واقع اين اعمال خالف تقدس 

  .مسلک و پيشۀ طبابت محسوب می شود

 برای ١٩٢٩ تا ١٩١٩در زمان حکومت امير امان اهللا خان، سال 
ت حکومت در جنب وزارت اولين مرتبه در تاريخ افغانستان در تشکيال

خانه ها مديريت مستقل طبيه به وجود آمد که امور صحی کشور را در 
دست گرفت و به تأسيس شفاخانه ها و مديريت های صحيه در مرکز و 
واليات پرداخت که مدير مستقل طبيه در آن زمان سردار محمد کبير خان 

  .بوده است

ن مديريت های صحيه  واليت کشور در آن زما٩گفته می شود که در 
در کابل و واليات در زمان امير امان اهللا خان شفاخانه های . به وجود آمد

ملکی و نظامی به وجود آمد و در کابل شفاخان، مستورات و در بيکتوت 
ماشين های اکسريز در کابل وارد شد و . پغمان سناتوريم ايجاد شد
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رست ديوانه ها و يتيم دارالمجانين و دارااليتام که محل نگه داری و مما
در امور صحی در زمان امان اهللا خان ترکها . ها بود، به وجود آمد
  ١.وظيفه اجرا می نمودند

بعد از جنگ جهانی دوم و تشکيل سازمان ملل متحد بشريت و در 
راس دولت ها و حکومات به اين نکته توجه نمودند که صلح جهانی 

لی و پيشرفت علم و تخنيک تضمين کنندۀ رفاه و سعادت همگانی و تعا
از اين رو . بوده و انسان سالم و صحتمند ميتواند اين آمال را تحقق بخشد

در تشکيالت سازمان ملل متحد سازمانهای ديگری به منظور تحقق 
اهداف اين مجمع جهانی به وجود آمد که از جمله به استقامت اهداف 

 و .W.H.Oصحی و تأمين صحت و سالمت مردم جهان سازمان جهان 
اين دو سازمان در . ايجاد شد) صندوق حمايۀ اطفال ملل متحد(يونيسف 

طول زمان موجوديت خويش در کشور های رو به انکشاف و کشور 
  .های کمتر انکشاف يافته با ارزش ترين خدماتی را اجرا نمودند

  :(.W.H.O)اساسنامۀ سازمان صحی جهان 

 ٦١الدی نمايندگان  مي١٩٤٦ جوالی سال ٢٢برای بار نخست در 
کشور جهان گرد هم جمع شدند و مصوبۀ ذيل را تنظيم و تصويب 

  :نمودند

 صحت عبارت از حالت بهبودی تام فزيکی، روحی و اجتماعی بوده - ١
  .و صرف عدم موجوديت مرض و ناتوانی صحت نمی باشد

 تمتع و برخوردار شدن از معيار عالی صحت حقوق اساسی افراد - ٢
دون در نظر گرفتن تبعيض نژادی، مذهبی، سياسی، بشر بوده و ب

  .اجتماعی و اقتصادی در خدمت افراد انسانی بايد قرار داده شود

                                                 
  ، جلد اول٧٩٧ افغانستان در مسير تاريخ، صفحۀ  ١
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 صحت مردم اساس حصول صلح و امنيت عامه بوده و بر آوردن آن - ٣
  .مربوط به همکاری فرد و دولت می باشد

 موفقيت هر دولت در ترقی و محافظت صحت برای همه دارای - ٤
  .استارزش 

 انکشاف نامتوازن ملل جهان در حمايۀ صحت و کنترول امراض - ٥
  .خاصتاً  امراض ساری به حيث انگيزۀ خطر عمومی می باشد

 انکشاف صحی طفل اهميت با ارزش داشته و برآوردن آن ايجاب - ٦
  .برقرار نمودن روحيۀ هم آهنگی را می نمايد

عۀ انسانی غرض نايل  تبليغ و پخش منافع طبابت و ساير علوم در جام- ٧
  .شدن به صحت خوب و بهتر امر کامالً  جدی می باشد

 ايجاد روحيۀ همکاری بين منورين و توده ها به منظور تأمين و - ٨
  .تکامل صحت حايز اهميت شايان است

 حکومت در برابر صحت مردم مسئوليت دارد تا آن را با اتخاذ تدابير - ٩
  .ده سازدعمومی، اجتماعی و صحی مناسب بر آور

 در طول زمان موجوديت خود تا .W.H.Oسازمان صحی جهان 
امروز در کشور های جهان به خصوص کشور های رو به انکشاف صد 
ها پالن و پروژۀ صحی را در جهت تأمين صحت همگانی در اين کشور 
ها به اجرا گذاشته است و در برابر پرابلم های صحی وقتاً  فوقتاً  از خود 

  .العمل نشان داده استواکنش و عکس 

مطابق ) صندوق حمايۀ اطفال ملل متحد(به همين گونه يونيسف 
پاليسی اجراآت خود از بدو ايجاد تا کنون صد ها پالن و پروژه را در 

  .حمايۀ صحت اطفال در سطح جهانی به اجرا گذاشته است
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در واقع نيمۀ دوم قرن بيستم در اروپا و امريکا خيزش و جهش نوين 
تخنيک بوده که اروپای ويران و به خاک و خون کشيده را طی علم و 

مدت زمان کوتاه کمتر از شصت سال به عالی ترين سطح باز سازی 
  .نموده و از دست آوردهای علم و تخنيک بهره ور ساخته است

و مهاجرت اروپاييان  ميالدی ١٤٩٢در سال بعد از کشف قارۀ امريکا 
کا در يک مدت زمان نه چندان طويل به به اين قاره، اياالت متحدۀ امري

کشور بزرگ سرمايه داری تبديل شد که در عموم بخش های علوم و 
همچنان در بخش علوم . تخنيک مدرن پيشرفت های شايانی داشته است
  .طب به اکتشافات و اختراعات فراوانی دست يافت

اتحاد شوروی که در جنگ عمومی دوم جهان بيست مليون انسان را 
ست داد، بعد از جنگ در نتيجۀ کار و فعاليت انسانی به بزرگترين از د

دست آورد ها به خصوص پژوهش های فضايی و کيهانی دست يافت که 
پيشرفت و گسترش علوم بالخاصه در بخش های تأمين صحت عامه و 

عرضۀ خدمات صحی . طب نظامی را ميتوان از آن جمله برشمرد
ميتوان از جملۀ بزرگترين دست آورد رايگان و مجانی را در اين کشور 

ساير کشور های جهان به شمول کشور های آسيا و . آن دوران شمرد
افريقا بعد از گذشت قرون وسطی در يک سطح عدم تکامل و پيشرفت 

بعد ها با دست يابی اروپاييان به بحر پيمايی و اسلحۀ . نسبی قرار گرفتند
 استعماری خويش در آورند که ناريه توانستند اين کشور ها را زير سلطۀ

بعد از اين که در طول قرن بيستم به آزادی و استقالل خود رسيدند ولی 
  .هنوز هم از قافلۀ تمدن بشری عقب افتاده اند

ما علل و انگيزه های عقب مانی کشور های آسيا و افريقا را که يکی 
ورخان از عمده ترين سبب آن استعمار بود، به داوران و تحليل گران و م

ميگذاريم؛ ولی آنچه برای ما و به خصوص برای متن اين کتاب قابل 
دقت است آن است که ديگر به گونه ای که انتظار می رفت، الگو های 
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وارثان رازی و ابن سينا در اين سرزمين ها سر بلند ننمودند و در جهان 
  .طبابت منتظر ابداع و اختراع غربيان باقی ماندند

 دورۀ قاجاريه نيز وضع طبابت بر منوال طب در کشور ايران در
امير «فريدون آدميت طی مقاله يی به نام . سنتی و طب قديم ادامه داشت

مريض خانۀ دولتی از کار های سودمند آن : می نويسد» کبير و تهران
 ١٢٦٨ آغاز شد و در ربيع االول ١٢٦٦بنای آن در سال . زمان است
داشت و در تاريخ جديد آن نخستين دواخانۀ مخصوص هم . افتتاح گرديد

ميرزا محمد . بيمارستان ايران است که به نام بيمارستان سينا ياد می شود
داکتر کارزوالنی حکيم باشی . ولی حکيم باشی رئيس مريض خانه بود

  .مسئوليت مداوای بيماران را به عهده داشت) طبيب خارجی(نظام 

. تر اوج پيدا کردبا تأسيس مدرسۀ دارالفنون فن طب جديد بيش
دارالفنون را که نخستين دانشگاه علوم جديد ايران بر شمرده اند، در 
زمان سلطنت ناصر الدين شاه قاجار در آغاز کار جزء تشکيالت دربار 
بود و رئيس اين مدرسه به سبک اروپايی زير نظر شاه منصوب و اداره 

ن نظارت می شد و پيوسته يکی از شهزادگان و رجال درجه اول بر آ
معلمين اتريشی و ساير . ناصر الدين شاه توجه خاص بر آن داشت. داشت

مستخدمين خارجی و برخی فضالی ايرانی به تدريس در آن مشغول 
بعد ها شعبه های طب و جراحی با نام مدرسۀ طب از آن جدا . بودند
دروس طب اين مدرسه به دو بخش طب ايرانی و طب اروپايی . شدند

شرح «طب ايرانی از روی . به اين شکل ادامه داشتتقسيم شده و 
نخستين معلمی که برای . تدريس می شد» قانون ابن سينا«و » اسباب

تدريس طب ايرانی انتخاب شد، ميرزا احمد طبيب کاشانی بود که تا 
  . هجری قمری به اين کار اشتغال داشت١٢٨٧
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ر در بخش طب اروپايی نخستين معلم جزو هيئت هفت نفری داکت
پوالک اهل وين اتريش بود که بعد از فوت داکتر کلوک طبيب ناصر 

مدرسه . داکتر پوالک جراح ماهری بوده است. الدين شاه پزشک او شد
داران الفنون بدون ترديد منشأ تحول فکری و علمی و هم چنان علم 
پزشکی در ايران گرديد که در پايان دورۀ قاجاريه و اوايل دورۀ 

خالصه اين که طب ايران .  فراوان برخوردار بودمشروطيت از شهرت
 به گونه ای که در فوق ١٩ به خصوص اواخر قرن ١٩در نيمۀ دوم قرن 

  .تذکر رفت، به همان شکل طب قديم ادامه داشت

در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميالدی در مصر اجازه 
انۀ نامۀ رسمی اشتغال طبابت به فارغ التحصيالن طب در شفاخ

در . داده شد) قالوون(منصوری قاهره معروف به دارالشفای منصوری 
تمدن اسالمی شفاخانۀ منصوری را ملک منصور قالوون بر طبق نقشۀ 

آثار اين . شفاخانۀ دمشق ساخت و مورد استفادۀ امور معالجه قرار داد
در کتاب . شفاخانۀ قديمی هنوز هم در شارع اخاسين قاهره ديده می شود

دو اجازه نامۀ طبابت آمده که يکی » خ البيمارستانات فی االسالمتاري«
است و ديگری در بارۀ اجازۀ جراحی ) رگ زدن(مربوط به اجازه فصد 

  .ميباشد

در کشور ديگر مشرق زمين و همسايۀ شرقی کشور ما در همين دورۀ 
هند بريتانوی وجود داشت که طبابت در اين ) ١٩ و ١٨قرون (تاريخی 

ور نيم قاره در تمام طول اين مدت را می توان به دو بخش کشور پهنا
يک بخش آن طب قديم و طب سنتی بود که در ميان . مطالعه نمود

مردمان عشيره ای و قبيله ای با توجه به عقايد و اديان متنوع در نقاط 
بخش ديگر آن را طب . دور دست و هم قرا و قصبات ادامه داشت

يس ها در زمان تسلط شان در اين نيم قاره اروپايی ميتوان گفت که انگل
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آن را آوردند و زياده تر هم مورد استفادۀ درباريان و اشراف و اعيان آن 
  . کشور قرار داشت

اردو و فوج انگليس ها در آن زمان از طب اروپايی و پرنسيب های 
  .تشکيالت طب نظامی مستفيد می شدند

ت محير العقول و غير قابل نيمۀ دوم قرن بيستم با اکتشافات و اختراعا
اما در همين . تصور در همۀ عرصه های علوم و تکنالوژی همراه بود

دوره با وجود اين که بشريت توانست جلو شيوع اکثر امراض ساری و 
و ) آبله(اپيديمک را سد سازد و حتی برخی از اين امراض مانند چيچک 
 کشنده و غيره  را در سطح جهان نابود سازد، شيوع برخی امراض

اپيدميک مانند ايدز و انفلوئنزای مرغی يک بار ديگر نگرانی جدی جهان 
  .را برانگيخت

سرطان های اعضای بدن انسان که از دير زمان باعث مرگ و مير 
انسانها در سطح جهان می شد و به نام های گوناگون در طول قرون  ياد 

 کام مرگ می می شد، همچنان ناشناخته مردمان قاره های جهان را به
کشانيد، در نيمۀ دوم قرن بيستم مورد توجه عميق و جدی دانشمندان قرار 

  .گرفت

ً  بيست و دو مليون و پنجصد هزار نفر  طبق يک آمار رسمی تقريبا
امروز در سراسر جهان با امراض سرطانی زندگی می کنند و سرطان 

ن سرطا. به عنوان يک مرض مهلک جهان را هم چنان تهديد می کند
دومين عامل مرگ در کشور های توسعه يافته و در کشور های جهان 

ولی در . سوم يکی از سه عامل اصلی مرگ در ميان بزرگ ساالن است
اين اواخر باکشف ادويۀ ضد سرطان، شموتراپی  و راديوتراپی و وسايل 
تشخيص مقدم بشريت بر اين مرض مهلک پرابلماتيک به پيروزی های 

  .نايل آمده است
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ر دهۀ هشتاد نيمۀ دوم قرن بيستم، عامل يک مرض ساری و د
 Human Immuno)اپيدميک کشنده به نام ايدز شناسايی شد که 

Deficiency Virus) نام دارد و با مخفف (H.I.V.)معروف است  .
HIV نوع خاصی از يک ويروس به نام ريتروويروس (Retrovirus) 

 معمولی اورگانيزم ساده که اين ريتروويروس ها نسبت به ويروس های
  .تری دارند اما از بين بردن آن دشوار است

 در شهر لويس انجلس امريکا يک مرض ساری، ١٩٨١در سال 
مرکز تحقيقات طبی کاليفرنيا در الس . اپيديميک کشنده کشف گرديد

) هموسکسوال(انجلس گزارش داد که در پنج نفر جوان همجنس باز 
هده شده است که چندان عادی به نظر مشا) سينه بغل(مرض پنومونی 

اين موضوع تعجب اطبا را بر انگيخت و متوجه شدند که . نميرسد
اعراض و عالئمی از اين قبيل نزد مريضان وجود دارد و چون نمی 
توانستند اين اعراض و عاليم را به کدام مرض مشخصی نسبت دهند، 

ف آن به زبان که مخف) سندروم نقص معافيت اکتسابی(لهذا نام آن را 
  . است، نامگذاری نمودندAIDSانگليسی  

همزمان تحقيقات در مورد اين مرض هم در امريکا و هم در فرانسه 
لوک «و در فرانسه توسط » روبرت گالو«در امريکا توسط . شروع شد
  .انجام می گرفت» مونتانيه

 نيه کشف ويروس جديد مرض ايدز ا پروفيسور مونت١٩٨٦در نوامبر 
  . اعالم نمودHIVنام ويروس را به 

اين ويروس سيستم معافيت بدن را مصاب می سازد که انتانات و 
عفونت های بدن به نسبت از بين رفتن مقاومت عضويت باعث مرگ 
  .مريض می گردد که در حقيقت ايدز را بالی قرن بيستم می توان شمرد
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گذشته  مليون نفر در جهان از ابتال به ايدز در٢٨تا کنون در حدود 
ويروس مذکور سيستم دفاعی عضويت را مختل و ضعيف ساخته که . اند

در حالی . حتی کوچکترين عفونت و انتان باعث مرگ شخص می گردد
 سال از شناسايی اين ويروس می گذرد، هنوز هيچ نوع ٢٠که در حدود 
 مليون نفر ٤٢امروز در جهان .  کشف نگرديده استHIVواکسن برای 

 اين تعداد در کشور های ٣/٢بتال هستند که بيش از  مHIVبه ويروس 
وخامت گسترش اين مرض در . جنوب صحرای افريقا زندگی می کنند

اين منطقه به گونه ايست که در برخی از اين کشور ها از هر سه نفر 
به اساس يک راپور . بزرگ سال يک نفر به اين ويروس آلوده است

مبتاليان ايدز در جهان در  فيصد ازکل ٧٠سازمان ملل متحد حدود 
  .کشور های افريقايی زندگی می کنند

گسترش ويروس ايدز در کشور های اروپای شرقی و آسيای مرکزی 
از هر جای ديگر سريع تر است و به اساس نظر سازمان ملل بروز يک 

  .اپيديمی غير قابل انکار است

 ٢٠١٠بعضی از سازمانهای اطالعاتی تخمين می زنند که تا سال 
 مليون نفر با ويروس ٢٥ تا ٢٠ مليون نفر و در هند ١٠ميالدی در چين 

HIVآلوده خواهند شد .  

 مليون ٤٢يک سازمان وابسته به ملل متحد ادعا دارد که از جملۀ 
مصابين ايدز در سراسر جهان تقريباً  پنج مليون مورد آلودگی ها در سال 

 مجموع سه مليون اين گزارش می افزايد که در.  روی داده است٢٠٠٥
اين .  از مرض ايدز جان خود را از دست داده اند٢٠٠٥نفر در سال 

گزارش بيانگر آن است که گسترش اين مرض در سطح جهان با سرعت 
  .خيلی زياد محسوس است
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در قسمتی از اين گزارش آمده است که دسترسی به معالجات ضد 
د قابل مالحظه در ويروس ايدز به طور چشمگير بهبود يافته است و تعدا
و ديگر تنها کشور . سراسر جهان قادر به دسترسی به اين معالجه هستند

های ثروتمند اروپای غربی و امريکای شمالی نيست که افراد نيازمند 
پوشش معالجه در . معالجه از شانس خوبی برای دريافت آن برخودار اند

 در صد ٨٠ از کشور های مانند ارژانتين، برازيل، چلی و کيوبا اکنون
فراتر می رود؛ در حالی که بهبود شيوه های معالجه در کشور های 
اروپای غربی در رابطه به ايدز کيفيت زندگی افراد مبتال به ايدز را بهتر 

اما به نظر می رسد تدريجاً  از شتاب تالشها برای جلوگيری . کرده است
  .از اين مرض کاسته می شود

 نهايت عمده و اساسی و نگران کنندۀ قرن اين بود يکی از پرابلم های
بيستم و بيست و يکم جهان طبابت در برابر بشريت که همواره مورد 
توجه است و به منظور کشف واکسن و ساير فرآورد های دوايی جد و 

  .جهد و تالش فراوان در جريان است

پرابلم ديگری که در اين اواخر مايۀ نگرانی جهان بشريت شده است، 
ری انفلوئنزای مرغی يا پرندگان است که واقعات مرگ و مير مرض سا

ويروس اين . آن به کرات در کشور های آسيايی و اروپايی ديده شده است
. مرض که از پرندگان به انسان منتقل می شود، نهايت کشنده بوده است

بيانگر آن است » انستيتوت ملی تحقيقاتی طبی«مطالعات هيئت تحقيقات 
 از پرندگان به انسان منتقل ١٩١٨ ويروس انفلوئنزای سال که احتماالً 
تخمين زده ميشود که در جريان شيوع انفلوئنزای مرغی در . شده است

 که به نام انفلوئنزای اسپانيايی ياد می شد، يک مليارد نفز از ١٩١٨سال 
جمعيت جهان که در واقع نصف جمعيت جهان در آن زمان بود، به اين 

اين ويروس بيش از هر مرض ديگر حتی بيش از . مرض مبتال شدند
روی همين ملحوظ است که جهان . طاعون قرون وسطی قربانی گرفت
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انفلوئنزای مرغی آخرين ويروسی . را به تشويش و نگرانی واداشته است
به . است که زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا در آورده است

ز سايت انترنت  ا٢٠٠٦ فبروری سال ٢٠اساس يک خبر منتشره 
B.B.C. دانشمندان در يک کنفرانس ممتاز علمی در شهر سن لوئيس 

امريکا گفته اند که امراض عفونی و اپيديميک جديد اکنون با سرعت 
آنها می گويند اکنون ساالنه يک عدد بر . استثنايی در حال ظهور اند

يک متخصص . شمار عوامل بيماری زا در انسانها افزوده می شود
ض ساری اين کنفرانس ادعا نمود که اين بدان معنی است که آژانس امرا

ها و دولت ها بايد برای مسلط ماندن بر اوضاع سخت تر از هر زمان 
پروفيسور مارک وولهاوس اپيديمی شناس در دانشگاه . ديگر کار کنند

انباشته شدن عوامل جديد بيماری زا برای : "ادينبورو در بريتانيا گفت
امراضی مانند سل، مالريا و چيچک .  جريان داشته استهزاران سال

به همين ترتيب به انسانها عارض شده اند؛ اما در حال حاضر اين ) آبله(
ً  با سرعت خيلی زيادی در حال وقوع است بنا بر . انباشته شدن ظاهرا

اين به نظر می رسد در عصر جديد اوضاع متفاوت است و اکنون زمان 
." وامل بيماری زا به جمعيت انسانی استمناسبی برای حملۀ ع

 عامل بيماری زای متفاوت انسانی ١٤٠٠پروفيسور وولهاوس بيش از 
را دسته بندی و تصنيف کرده است و هر سال دانشمندان در حال 

  .شناسايی يک يا دو عامل تازه هستند

احتمال دارد که برخی از اين عوامل مدت ها وجود داشته اند اما به 
شمار ديگری که به تازگی ظهور پيدا .  ساحه خارج شده اندتازگی از

، ويروس عامل مرض سارس HIVکرده اند کامالً  جديد هستند مانند 
(SARS) . پژوهشگران می گويند فرقی که امروز وجود دارد، نحوۀ

به گونۀ مثال تغيير . کنش و واکنش انسان با حيوانات در محيط آنهاست
زراعتی به خصوص آن زمين ها يی که از در استفاده از زمين های 
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نابودی جنگل ها به ميان آمده می تواند انسانها را با عوامل تازه مريضی 
شايد همين موضوع در مورد تغييرات مالداری . ها در تماس قرار دهد

تداول گستردۀ . مانند استفاده از حيوانات غير عادی صدق کند) دام داری(
رت جهانی و بستری شدن در شفاخانه ها از سير و سفر بين المللی، تجا

  .ديگر عوامل انتشار بيماری زاست

 گفته است که تصويری BBCپروفيسور وولهاوس به وبسايت خبری 
 رئيس ١٩٦٠که من می خواهم از آن دوری گزينم، بيانيۀ مشهور دهۀ 

مريضی ها شکست "سازمان صحی عمومی امريکا بود که می گفت 
  !".خورده اند

سيستم نظارتی . ما نيازمند نظارت هستيم: ور مذکور افزودپروفيس
برای شناسايی امراض عفونی و اپيدميک در اکثر بخش های جهان 

به خصوص نظارت برای کشف امراض ساری در . بسيار ضعيف است
کارشناسان در نشست ." حيواناتی مثل موش که آفت به حساب می آيند

در شهر لوئيس در ايالت ميزوری ساالنۀ انجمن امريکايی پيشبرد علوم 
امريکا به گفتگو نشسته بودند و مطالب فوق الذکر دست آورد نشست اين 

  .کارشناسان بوده است

و اما جهان طبابت در پايان و انجام قرن بيستم شاهد دست آورد ها، 
اختراعات و اکتشافات خيلی فراوان بوده است که اين اکتشافات در سال 

سوم و قرن بيست و يکم به گونۀ محير العقول سر بر های آغازين هزارۀ 
ما به قسم مثال چند نمونۀ آن را در فرجام اين رساله به . آورده است

  :نگارش ميگيريم

 چنين آمده است که ٢٠٠٤ در يک اطالعيۀ علمی اکتوبر سال 
. دانشمندان موفق شدند يک ژن سرطان زا را از فعاليت باز دارند

ا در موش از فعاليت باز داشتند که می تواند نويد دانشمندان اين ژن ر
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تيمی از محققان در . بخش معالجات تازه برای مريضان سرطانی باشد
دانشگاه استانفورد در کاليفرينا برای متوقف کردن فعاليت اين ژن موسوم 

 که يک عامل شناخته شدۀ سرطانی است، از يک انتی (Myc)به ميک 
  .دندبيوتيک معمولی استفاده کر

اين . تا زمانيکه که اين دوا به موش ها داده می شد، سرطان نگرفتند
. دوا هم چنان سلول های سرطانی را به حالت عادی باز گرداند

منتشر » ينچر«متخصصان سرطان اين مطالعه را که نتايج آن در نشريۀ 
شده، نويد بخش می دانند؛ زيرا به گفتۀ آنها احتمال دست يابی به ادويۀ 

پژوهشگران اظهار اميدواری . سرطان را برای انسان تقويت ميکندضد 
می کنند که اين نتايج عالوه بر سرطان کبد که در مورد موش آزمايش 
شد، ممکن است در مورد سرطان سينه، روده و پروستات نيز صدق 

 منشأ (Epithilial)کند؛ زيرا تمام اين سرطان ها از حجرات اپی تيليال 
فتۀ موسسۀ تحقيقاتی سرطان بريتانيا، اين ژن ممکن است به گ. می گيرند

در يک هفتم مواردی که به مرگ مريض منجر می شود، نقش داشته 
داکسی «اما پس از گذاشتن موش ها تحت تأثير انتی بيوتيک بنام . باشد

از فعاليت باز ماند و رشد سرطانی سلول » ميک«ژن معيوب » سايکلين
قان داکسی سايکلين را قطع کردند، موش زمانيکه محق. ها مسدود شد

تجويز دوبارۀ داکسی سايکلين به موش ها . مبتال به سرطان حاد کبد شد
را از فعاليت باز داشت و ادامۀ رشد سرطان را » ميک«نه تنها دوباره 

  .مسدود کرد، بلکه سلول های سرطانی را به حالت عادی با زگرداند

مسئله مهيج اين : "مطالعه گفتداکتر دين فلشر پژوهشگر اصلی اين 
است که ميتوانيد سلول های سرطانی را به سلول های که ظاهراً  عادی 

اما وی گفت که با وجودی که سلول ها عادی به نظر می . اند، بدل نماييد
رسيدند، هنوز در صورت قطع انتی بيوتيک مستعد سرطانی شدن 

رخی مريضان مصاب وی گفت که شايد به همين دليل باشد که ب." بودند
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. به سرطان پس از قطع شيمی درمانی مجدداً  مبتال به سرطان می شوند
و هر مطالعه يی ) سرطان کبد(وی گفت اين يک سرطان وحشتناک است 

  .که در مورد سرطان کبد اميدوار کننده باشد، مهم است

داکتر ايلين ويکرز مسئول اطالعات علمی موسسۀ تحقيقات سرطان 
ثابت شده است که ژن ميک در بسياری از سرطان ها : "تبريتانيا گف

برآوردها حاکی از اين است که اين ژن ممکن . فعاليت غير عادی دارد
است در يک هفتم مواردی که به مرگ مريض ختم می شود، نقش داشته 

وی تحقيقات استانفورد را بسيار جالب خواند و گفت اين مطالعه . باشد
ن را که ادويۀ متوقف کنندۀ ميک ممکن است در شواهد موجود داير بر اي

  .آينده در معالجات سرطان موثر باشند، تقويت می کند

از کشف و پژوهش ذکر شده چنين بر می آيد که انسان ها در آغاز 
هزارۀ سوم بعد از قربانی دادن مليون ها نفر آخراالمر توانستند علل نا 

  .يدا می کند، کشف نمايندمعلوم و مجهول سرطان را که به ژن ارتباط پ

 بيانگر آن است که ٢٠٠٦يک بيانيۀ اطالعاتی مارچ سال 
پژوهشگران بريتانيايی برای آغاز تحقيقات گسترده پيرامون تأثيرات 

  .محيطی و يا ژنيتيکی در بروز امراض و بيماری ها آماده می شوند

اين طرح تحقيقاتی با شرکت پنجصد هزار داوطلب در خالل چندين 
 به اجرا گذاشته می شود و پژوهشگران اميدوارند با نمونه برداری سال

(D.N.A.) و زير نظر گرفتن وضعيت جسمانی اين افراد به اطالعاتی 
در مورد تأثير عوامل مورثی و شرايط محيطی در مبتال شدن انسانها با 

به گفتۀ پروفيسور روری کالينز سرپرست . انواع بيماری ها دست يابند
. ش تکميل اين طرح ميتواند نقش مهم در درک امراض ايفا کنداين پژوه

به گفتۀ اين پروفيسور با اتکا به نتايج اين پژوهش می توان در خالل ده 
بيست يا سی سال آينده به اظهار نظر در بارۀ نظريه های متنوع در 
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زمينۀ بيماری شناسی پرداخت و در نتيجه برای جلوگيری از امراض 
 راههای جلوگيری و معالجۀ امراض کشنده ای مانند کشف. اقدام کرد

ناراحتی های قلبی، مرض قند و سرطان می تواند از جمله دست آورد 
اين طرح تحقيقاتی با مشارکت سه هزار نفر از . های اين پژوهش باشد

ساکنان جنوب شهر مانچستر در شمال انگلستان آغاز می شود و انتظار 
ری ثبت نام از داوطلبان در نقاط مختلف ميرود تا ماه سپتمبر سال جا

  .صورت گيرد

  صدور مجوز برای شبيه سازی ژنيتيکی جنين در بريتانيا

 خبر و اطالعيۀ نهايت شگرف و با ارزش در ٢٠٠٤در اگست سال 
جهان طبابت سرو صدايی را بلند نمود و آن پذيرفتن پيشنهاد گروهی از 

 بود که از طرف يک آژانس دانشمندان و پژوهشگران طبابت در بريتانيا
اين گروه از دانشمندان به منظور . دولتی بريتانيا مورد تأئيد قرار گرفت

جهت معالجۀ آزمايشی ) کلون(توليد جنين شبيه سازی شده ژنيتيکی 
دانشمندان . مرض قند يا ديابت اين پيشنهاد را به هيئت دولت سپردند

تخراج شده از جنين را دانشگاه نيوکاسل قصد دارند سلول های پايۀ اس
جنين انسان قبل از اين . برای معالجۀ آزمايشی مرض ديابت به کار برند

در همين سال توسط گروهی از دانشمندان اهل کوريای جنوبی شبيه 
 ٢٠٠٤سازی شده بود و اين دانشمندان کوريای جنوبی در فبروری سال 

دند که از سلول ين انسان را شبيه سازی نمون ج٣٠اعالم نموده بودند که 
ين ها به دست آمده است، ميتوان برای جای گزينی نهای پايه که از اين ج

اما بعد از مدت زمان پروفيسور . هر عضو از بدن انسان استفاده کرد
سرپرست اين گروه از عمل کرد خود نسبت تقلبی که در کار رفته بود، 

 ولی دانشمندان .از مردم کوريا معذرت خواست و از مقام خود استعفا داد
دانشگاه نيوکاسل برای نخستين بار مجوز اين عمل را که خيلی هم بحث 

در آغاز اين پيشنهاد و مجوز، . انگيز بود و خواهد بود، به دست آوردند
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عکس العمل های خيلی زيادی را از رهبری مسيحيت و اسالم در بر 
ر نظارت ب«داشت، ولی بعد ها اين تقاضا از طرف موسسۀ دولتی 

در مرحلۀ اول برای مدت يک سال مورد » بارداری و جنين شناسی
  .موافقت قرار گرفت

هدفی که برای نيل به : "سرپرست اين گروه گفت» اليسون مرداک«
آن تالش می کنيم اين است که به افرادی که از امراضی مانند آلزايمر، 

می برند پارکينسون و ديابت که ناتوانی های جدی به بار می آورند، رنج 
کمک کنيم، راه درازی پيشرو داريم اما چشم انداز تحقق آن واقعاً  خيلی 
خوب است و برای همين خيلی خوشيم که اکنون می توانيم نخستين گام را 

  .برداريم

کلون (تيم پروفيسور مرداک قادر خواهد بود جنين شبيه سازی شده 
 های پايۀ را برای حد اکثر دو هفته پرورش دهد و سپس سلول) شده

اين سلول های پايه از توان بالقوۀ . جنينی را از آن استخراج خواهد کرد
مبدل شدن به کليه انواع انساج بدن از جمله سلول هايی که انسولين توليد 

بنا براين معالجه باالقوه مؤثر چنين امراضی . می کنند، برخودار اند
پيشرفت در اين زمينه با اين حال برخی ناظران نگران اند که . خواهد بود

کار را برای ساير محققانی که به استندرد های اخالقی پايبند نيستند، 
اما سوزی لدر، رئيس موسسۀ . برای شبيه سازی جنين آسانتر خواهد کرد

دولتی نظارت بر حاملگی و جنين شناسی گفت که اين نگرانی نبايد مانع 
ه در اين زمينه تا کنون کليه کشور هايی ک. پژوهش های تازه شود

قوانينی وضع کرده اند، شبيه سازی انسان برا توليد مثل را ممنوع کرده 
  .اند

اما حتی تيم پژوهشگران نيوکاسل نيز ادعا می کنند که تحقيقات سلول 
پايه دست کم تا يک دهه ديگر به کاربرد های عملی در معالجات طبی 

  .منجر نخواهند شد
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 امراض قلبی به خصوص به همين گونه پژوهش ها در مورد
انفارکتوس ميوکارد حاکی از پيشرفت های مثبت و نهايت اميدوار کننده 
است که ادويۀ خيلی مؤثر در جهت رفع اين پرابلم مورد تائيد قرارگرفته 

  .است

دست آورد های نهايت با ارزش از پژوهش ها و تحقيقات در مورد 
ن اکنون در جريان بسياری از پرابلم های ناشناختۀ جهان طبابت همي

است و مراکز بزرگ تحقيقاتی روی همرفته به گونۀ مداوم مشغول 
بررسی و نتيجه گيری مشکل ترين مسايل پرابلماتيک طبابت بوده و همه 

  .روزه نويد و مژدۀ اميد بخش را به همراه دارد

قرن بيستم شاهد گسترش وسيع رشته های علم طب بوده که ديگر می 
در بخش های وسيع اين علوم . ای علوم طبابت ناميدتوان به آن رشته ه

اعم از کلنيک و پاراکلنيک از قبيل ارگان های داخلی، کارديولوژی، 
نفرولوژی، اندوکرينولوژی، درماتولوژی، گستيروانترولوژی، 
آنکولوژی و غيره و همچنان شعبات جراحی عمومی، جراحی صدر، 

ورتوپيدی، جراحی مغز جراحی بطن، جراحی اوعيه، تروماتولوژی و ا
و اعصاب، جراحی فک و استوماتولوژی، اورولوژی، جنيکولوژی، 
گوش و گلو و بينی، اوفتلمولوژی و جراحی چشم، انستيزی و ساير 
ارگان های عضويت و هم چنان شعبات پاراکلنيک  نهايت مشخص 

(Specific)  و تخصصی به وجود آمده است که هر کدام از اين شعبات
ه های علوم مستقل طبابت با مدرن ترين وسايل تخنيکی در منحيث رشت

در تمام اين بخش ها در کشور . خدمت مجروحين و مريضان قرار دارد
های جهان بالخصوص کشور های پيشرفته پژوهش ها و تحقيقات روی 
مبرم ترين مسايل حل ناشده در جريان است که در جهت تأمين صحت و 

ظريف ترين عمليات های قلبی، مغز، . دطول عمر انسانها فعاليت دارن
اعصاب، کاسموتيک و ساير ارگانها به شکل موفقيت آميز انجام می 
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با استفاده از اشعۀ ليزر عمليات های نهايت ظريف چشم انجام می . شوند
پيوند ارگانهای عضويت انسان از قبيل پيوند قلب، کليه و ديگر . پذيرد

  .راستارگان ها به گونۀ معمول در حال اج

در بخش های طب وقايونی و اجتماعی در جهان کنونی کار و فعاليت 
پرابلم های صحت محيطی و حفظ الصحه به . گسترده در جريان است

ويژه در کشور های روبه انکشاف و کمتر انکشاف يافته در حال کم شدن 
  .و از بين رفتن است

موسسات صحی خيريه در جنب صليب سرخ جهانی و سازمان صحی 
 يا (.M.S.F)جهان و يونيسف در حالت گسترش اند، از قبيل موسسۀ 

 و غيره، که همۀ شان در Save the Childrenدوکتوران بدون مرز، 
نقاط مختلف جهان و محل ضرورت مصروف ايفای خدمت در جهت 

  .صحت انسان اند

مرور کوتاهی بر وضع طب و صحت عامه در طول قرن بيستم در 
  :افغانستان

 ١٩١٨ سلطنت شاه امان اهللا شاه تجدد پسند و مترقی در سال در آغاز
ميالدی طرح طب نوين در کشور به وجود آمد که در سطور قبل تا 

 يک تعداد متعلمين به امر شاه ١٩٢٧در سال . اندازه يی ياد آور شديم
جهت تحصيل به رشتۀ طب به اروپا فرستاده شدند تا بعد از ختم تحصيل 

از آن .  و شاگردان و سايرين را تربيۀ مسلکی نمايندبه وطن عودت نموده
جمله شادروان پروفيسور صفر علی خان بود که تحصيالت عالی طب را 
در فرانسه فرا گرفت و بعد از مراجعت به وطن کرسی تدريس داخله را 

مرحوم صفر علی خان مدتی در . در دانشگاه طب کابل به عهده گرفت
ت و زمانی هم جهت تدريس طب به فرانسه به تدريس اشتغال داش

الجزاير کشور افريقايی مستعمرۀ فرانسه فرستاده شده بود که خاطرات 
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نيک تدريس استاد مرحوم را شاگردان شان منجمله اين حقير، نويسندۀ 
  .اين سطور همواره به خاطر دارم

در زمان پادشاهی محمد نادر شاه به مشورۀ دوکتور رفقی بيک ترکی 
ع حکمت که از ترکيه وارد کابل شده بودند، در ابتدا کورس و فواد و ربي

ً  مکتب طبی تأسيس شد در آن ايام . های دواسازی و کمپودری و بعدا
شاگردان فارغ صنوف ابتدائيه و رشديه به حيث شاگردان طب انتخاب 
می شدند و مقر مکتب مذکور در قلعۀ باقرخان کابل بوده است و فارغين 

ودن يک دورۀ يکساله ستاژ به کار عملی می آن بعد از سپری نم
 به ١٩٣٥اولين دسته فارغ التحصيالن مکتب طبی در سال . پرداختند

در صنف اول . حيث معاونين داکتر به جامعه تقديم شدند که ده نفر بودند
موسسۀ مذکور اناتومی، بيولوژی نباتی و حيوانی، فزيک و کيميای 

  .عمومی تدريس می شد

 ١٣١١ مطابق به اول عقرب سال ١٩٣٢تبه در سال برای اولين مر
هجری خورشيدی دانشکدۀ طب کابل رسماً  از طرف دولت افتتاح شد و 

 استادان ترکی چون پروفيسور حسن رشاد متخصص ١٩٣٣در سال 
امراض جلدی وارد کابل شد و پروفيسور مذکور به حيث رئيس فاکولتۀ 

ای صنف دوم شد و در همين سال دانشکدۀ طب دار. طب تعيين شد
مضامين انساج، اناتومی و کيميای حياتی و عضوی در نصاب صنف 

 چند نفر از محصالن صنف سوم اين ١٩٣٤در سال . دوم شامل شد
فاکولته جهت تطبيقات عملی مضمون اناتومی به کلکته اعزام شدند؛ زيرا 

در واقع . در آن وقت وسايل کافی مورد نياز در کابل وجود نداشت
 فاکولتۀ طب اساس اولين تحصيالت عالی در کشور محسوب می تأسيس
 کورس قابلگی در شفاخانۀ مستورات به وجود آمد ١٩٣١در سال . شود

در آن زمان شفاخانۀ علی آباد . که يک خانم فرانسوی مديرۀ آن بوده است
و سناتوريم آن که به نام سناتوريم رفيقی بيک ياد می شد، به فعاليت آغاز 
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د که محصالن فاکولتۀ طب دروس عملی شان را در اين شفاخانه نموده بو
فارغ التحصيالن دورۀ اول فاکولتۀ طب هفت نفر . تعقيب می نمودند

بودند که مرحومين پوهاند دوکتور فقير محمد شفا، دوکتور عبدالرحمن 
. حکيمی و پوهاند دوکتور محمد اسمعيل علم از جمله همين فارغان بودند

ای دوم و سوم هم چنان هشت نفر و احتماالً  يازده نفر فارغان دوره ه
. بعد ها دوکتوران هندی نيز به تدريس در اين فاکولته آغاز نمودند. بودند

در سال های پسين پروتوکول تواميت بين فاکولته های طب کابل و ليون 
فرانسه به امضا رسيد و استادان فرانسوی به تدريس در اين دانشکده 

به مرور زمان تعداد محصالن اين فاکولته زياد شد و هم . آغاز نمودند
چنان استادان مجرب افغانی با تحصيالت عالی خارج از کشور شامل 

تعداد بستر های شفاخانه علی آباد و شفاخانۀ مستورات اضافه . کار شدند
  .گرديد و اين هر دو شفاخانه برای دروس عملی محصالن آماده شد

حمود خان که يک شفاخانۀ نظامی بود، سابقۀ در کابل شفاخانۀ پل م
بعد ها . پيشينه دارد که به معالجۀ منصوبين اردو و نظامی می پرداخت

با پيدا شدن . در بعضی از واليات بزرگ کشور هم شفاخانه ها ايجاد شد
فارغان مکتب طبی و ازدياد فارغ التحصيالن فاکولتۀ طب عرضۀ 

شت و در واليات شهر های خدمات صحی در کشور اندکی گسترده گ
  .بزرگ خدمات طبی بهتر راه پيدا نمود

 فاکولتۀ فارمسی تأسيس شد که اولين رئيس آن مرحوم ١٩٥٨در سال 
اين فاکولته دارای . سيد عبداهللا از تحصيل کرده های فرانسه بود

ديپارتمنت های فارمکولوژی، ميکروبيولوژی، فارمکودينامی يا 
با فراغت . ، بيوشيمی و مواد غدايی بودتوکسکولوژی، فارمسی شيمی

محصالن از اين دانشکده اساس فارمسی و دواسازی در کشور بر پايۀ 
  .علمی گذاشته شد
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ً  افتتاح شد١٩٦٣در سال  استادان اين .  فاکولتۀ طب ننگرهار رسما
فاکولته متخصصين امريکايی بودند و شفاخانۀ صحت عامۀ جالل آباد به 

در پهلوی استادان . می اين فاکولته قرار گرفتحيث بيز درسی و تعلي
امريکايی استادان دانشکدۀ طب کابل جهت تدريس به اين فاکولته اعزام 

 فاکولتۀ طب کابل به انستيتوت دولتی طب کابل ١٩٨١در سال . می شدند
تغيير نام کرد که در ترکيب اين انستيتوت فاکولته های طب معالجوی، 

بعد ها فاکولتۀ طب اطفال و فاکولتۀ طب نظامی فاکولتۀ استوماتولوژی و 
تعداد محصلين در اين انستيتوت زياده از دو هزار نفر بود . شامل بودند

اما يک تعداد استادان مجرب و . که تعداد استادان نيز رو به تزايد گذاشت
ورزيده و سابقه دار در اين زمان و سال های بعد نسبت جنگ های 

در زمان ايجاد انستيتوت دولتی طب کابل . مودنددوامدار کشور را ترک ن
به نام ابوعلی سينا پروتوکول تواميت ميان انستيتوت طب تاجکستان واقع 

متخصصين اتحاد . شهر دوشنبه و انستيتوت طب کابل به امضا رسيد
شوروی در عموم ديپارتمنت های اين انستيتوت در پهلوی استادان و 

  .متخصصين افغانی کار می کردند

 در واليت بلخ دانشکدۀ طب بلخ ايجاد شد که در ابتدا ١٩٨٨در سال 
از صنوف نخستين آغاز و در سالهای بعد فارغان اين فاکولته به جامعه 

ً  . تقديم شدند استادان اين فاکولته از تشکيل انستيتوت طب کابل و بعضا
شفاخانۀ صحت عامه در شهر مزار . هم از کادر محل اکمال گرديد

. ه حيث مرکز فعاليت های درسی و ستاژ محصالن قرا گرفتشريف ب
 فاکولتۀ طب هرات به فعاليت آغاز نمود و در چوکات ١٩٩٠در سال 

دانشگاه هرات آموزش محصالن را به عهده گرفت اين فاکولته هم از 
شفاخانۀ دو صد بستر منطقوی هرات منحيث مرکز درسی و ستاژ استفاده 

اکولتۀ طب هرات از نظر تعداد محصالن ذکور مينمود که در اين اواخر ف
  .و اناث و تعداد استادان افزايش قابل مالحظه داشته است
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اما در رابطه به تربيۀ کادر های مسلکی طبابت در فاکولته های طب 
افغانستان يک مطلب قابل ياد آوريست و آن اين است که کمبود استادان 

کمبود وسايل تخنيکی مجرب، عدم موجومديت بيز های درسی مجهز، 
طبی، عدم موجوديت مواد درسی و کتب و لکچر نوت های درسی، نبود 
فضای صلح آميز و تأمين امنيت استاد و شاگرد همه و همه بر کيفيت 
تدريس و آموزش و سويۀ تحصيلی اثر گزار بوده است که با تأسف می 
توان گفت موسسات تحصيالت طبی طی سالهای جنگ نتوانست به حد 

ولی از . قل استندرد های بين المللی فارغان خود را به جامعه تقديم نمايدا
جانب ديگر می توان به کميت فارغ التحصيالن اين موسسات شکر گذار 
بود، زيرا اطبا و دوکتوران جوان کشور طی سالهای جنگ بيدادگر 
خدمات بس ارزنده و انسانی را در حيطۀ توان خود به مجروحين 

  .ابين کشور ايفا نمودندمصدومين و مص

در پهلوی تربيۀ کدر های دوکتوری در موسسات تحصيالت عالی، 
تربيۀ پرسونل متوسط صحی از قبيل البورانت ها، نرس قابله ها، معاون 
دوکتوران، تکنيشن ها و سايرين نيز از طرف وزارت صحت عامۀ وقت 

ولی . دتربيه شدند و در شفاخانه های مرکز و واليات شامل خدمت شدن
تعداد دوکتوران، نرس  قابله های و عموم پرسونل طبی به مقايسه با 
موجوديت و تمرکز نفوس کشور در شهر ها و قرا و قصبات به هيچ 
گونه جوابگوی نيازمندی های حد اقل در کشور را نمی نمود و به هيچ 
شکل نمی شود تا بتوانيم آن کميت ها را با استندرد های بين المللی زمان 

همين اکنون در هر پنج هزار نفوس کشور يک نفر داکتر . مقايسه نماييم
در حالی که در فرانسه در پنج هزار مريض پنج داکتر . تصادف می نمايد
در کابل پايتخت کشور بزرگترين و سابقه دار ترين . تصادف می کند

شفاخانه همانا شفاخانۀ علی آباد بود که بعد ها شفاخانه های ديگر ابن 
نا، وزير اکبر خان، جمهوريت، شفاخانۀ نور، شفاخانۀ زايشگاه، سي



 طب در گسترۀ تاريخ
 

٢٢٠ 

. شفاخانۀ توبرکلوز و شفاخانۀ صحت طفل به نام اندراگاندی تأسيس شدند
اين شفاخانه ها در آغاز هر کدام تحت پوشش کمک های کشور های 
خارجی قرار داشتند که در پهلوی دوکتوران و متخصصين داخلی، 

در واليات و شهر های . يفه اجرا می کردندمتخصصين خارجی نيز وظ
بزرگ کشور در نيمۀ دوم قرن بيستم نيز شفاخانه هايی تأسيس شد که از 

  .نظر سامان و لوازم تخنيکی به اندازۀ الزم مجهز نبودند

 شفاخانۀ چهارصد بستر اردو که توسط متخصصين ١٩٧٧در سال 
اين شفاخانه با . دساختمانی اتحاد شوروی تکميل گرديده بود، افتتاح ش

سامان و لوازم مدرن به سويۀ منطقه مجهز شده بود و ساختمان آن هم با 
متخصصين و کدر های . معيار های ساختمانی جهانی همسری داشت

مسلکی وزارت دفاع ملی اعم از دوکتوران و پرسونل صحی متوسط به 
در پهلوی پرسونل متخصص داخلی، . وظايف اين موسسه گماشته شدند

گرچه در تشکيل . تخصصين اتحاد شوروی نيز وظيفه اجرا می نمودنم
بنام اکادمی علوم طبی قوای مسلح ياد می شد، ولی در حقيقت امر تا 

البته به تربيۀ . اخير نتوانست مقام و منزلت اکادميک را صاحب شود
کادر های متوسط طبی اقدام نمود و چندين دوره از معاون دوکتوران 

هم چنان کورس های مسلکی نرس . تربيه و فارغ ساختقوای مسلح را 
ها و کورس های مسلکی طب نظامی را برای دوکتوران و نرس ها 

اين شفاخانه . ايجاد و در مهارت مسلکی شان خدمات ارزنده را ايفا نمود
طی سالهای جنگ چند مرتبه به تجديد تشکيل مواجه شد که تشکيل آن به 

بستر رسيد و در واقع همان سالها به  بستر و هزار ٨٠٠ بستر، ٦٠٠
پذيرش معالجه و مداوای ده ها هزار مجروح، مريض و مصدوم جواب 

به . گويی نمود که خدمات مسلکی اين موسسه قابل ارج فراوان است
همين ترتيب همه شفاخانه های کابل علی آباد، ابن سينا، ميوند، 

پل محمود ( مسلح جمهوريت، وزير اکبر خان و شفاخانۀ نمبر دوم قوای
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، شفاخانۀ صحت طفل به نام اندراگاندی در طول زمان جنگ )خان
مجروحين، مريضان و مصابين را به کميت های چندين هزار در سال 

هم چنان شفاخانه های صحت عامه . تحت معالجه و مداوا قرار دادند
واليات و عموم مراکز صحی کشور وظايف نهايت انسانی را در امر 

راجعين شان انجام دادند که خدمات عموم کارمندان رشته های معالجۀ م
  .مختلف طبابت قابل ارج و احترام است

بعد ها در زمان حاکميت طالبان به نسبت منع و قيود مطلق تحصيالت 
عالی و کار برای دختران و خانم ها رکود و کاهش فارغان از موسسات 

د عرضۀ خدمات تحصيلی طبی رونما گرديد و از طرفی هم نياز اش
صحی در همه سطوح اعم از خدمات صحی مراکز صحی ولسوالی ها، 
شفاخانه های عمومی و شفاخانه های تخصصی به وجود آمد که واقعاً  از 
نظر اکمال کدر های مسلکی طبابت در همان زمان صدمۀ جدی به شمار 

در همين مقطع يک مطلب را بايد تذکر داد که موسسات صحی . می رفت
 و يونيسف طی WHOی به خصوص موسسات سازمان ملل خارج

سالهای جنگ در افغانستان هزينه های قابل مالحظه ای را در جهت 
عرضۀ خدمات صحی روی پالن و پروژه های مشخص به مصرف 

، )مراقبت های صحی اوليه( PHCبه گونۀ مثال در بخش . رسانيده اند
حی، ورکشاپ های ، واکسيناسيون ها، تعليمات ص(Nutration)تغذی 

  .تربيوی مسلکی و غيره

 ١٣٧٠توظيف پروفيسور سيد الف شاه غضنفر در سالهای دهۀ 
 در (.W.H.O)خورشيدی به سمت مشاور رئيس سازمان صحی جهان 

امور افغانستان، زمينه های مساعد هر چه بيشتری را در امر کمک های 
 و ارزندۀ خدمات فراوان. اين سازمان جهانی به کشور ما مهيا ساخت

استاد گرانمايه پروفيسور غضنفر در عرصه های مختلف طبابت 
  .افغانستان قابل ارج و احترام است
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دوکتوران بدون  (MSF هم چنان موسسۀ صليب سرخ جهانی و 
و ساير موسسات خارجی خدمات ارزنده ای را به نيازمندان انجام ) مرز
ی چند سال از اينک در اينجا بر حسب نمونۀ جدول مقايسو. دادند

امکانات خدمات صحی کشور را که ارقام رسمی احصائيوی وزارت 
  :صحت عامۀ آن زمان بوده است، طبق ذيل يادآور می شويم

جدول مقايسوی تعداد شفاخانه ها، بستر و مراکز صحی افغانستان از سال 
  .خ.هـ١٣٥٧-١٣٥٢

  ١٣٥٧  ١٣٥٦  ١٣٥٥  ١٣٥٤  ١٣٥٣  ١٣٥٢  نام ها

  ٥٦  ٥٥  ٥١  ٥١  ٤٨  ٤٨  تعداد شفاخانه

  ٢٤٠١  ٢١٦٦  ١٨٧٦  ١٧٧١  ١٧٠٧  ١٦٥٧  تعداد بستر

تعدادمراکز 
  صحی

١٤٧  ١٢٢  ١١٤  ١١٢  ١٠٤  ٨٦  

از مالحظۀ جدول تزايد و ارتقای شاخص ها در همه سطوح و سنوات 
قابل ديد است، ولی باز هم بايد ياد آور شويم که اين ارقام در نازل ترين 

عيار های قبول شده و توزيغ سطح از نظر نيازمندی های زمانی و م
  .نفوس در سطح کشور قرار دارد

در بخش ديگری از احصائيۀ همان زمان مالحظه می شود که در سال 
 نفر بوده است ٨٨٦ خورشيدی تعداد دوکتوران در سطح کشور ١٣٥٧

 ١٧٠٠٠که با مالحظۀ نفوس کشور در همان زمان يک نفر داکتر برای 
 نفر بوده است ٩٩٧چنان تعداد نرس ها هم. نفر نفوس تصادف می نمايد

ً  ١٥٠٠٠که يک نرس برای   نفر تصادف می نمايد که اين رقم تقريبا
در بخش ديگری از اين . نازل ترين رقم در سطح جهان شمرده می شود

 تعداد بستر ها در سطح ١٣٦٩احصائيه مالحظه ميشود که در سال 
مراکز صحی ، ١٤٣، تعداد مراکز صحی اساسی به ٥٦٦٧کشور به 
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 و ٥٥٧، تعداد فارمسيست ها ٢٥٠٤، تعداد دوکتوران طب ٢٩فرعی به 
  . نفر رسيده است٤٣٦٦پرسونل متوسط طبی به 

 محو مرض ١٣٥٥در اثر تطبيق پالن سازمان صحی جهان در سال 
در همين سالها . در افغانستان در سطح جهانی اعالم گرديد) آبله(چيچک 

  .تلوی گام های موثر برداشته شددر بخش صحت محيطی و معافيت ک

در ذيل در رابطه به تربيۀ کادر های مسلکی طبابت در اواخر سالهای 
 .قرن بيستم جدولی را بيان می ناييم که بيانگر رشد کمی کادر ها می باشد

  

ارقام حقيقی مربوط به فارغان محصالن فاکولته های طب و شاگردان 
  .خ. ـ ه١٣٦٨مکاتب متوسطۀ طبی در اخير سال 

  .خ١٣٦٨.م١٩٩٠  .خ١٣٦٧.م١٩٨٩  واحد مقياس  شاخص ها
   نفر٢٨٨   نفر٤٧٩  شاگرد  مکاتب متوسطۀ طبی
   نفر٢٥٢   نفر٢٤٨  محصل  فاکولته طب معالجوی

   نفر١٠٣   نفر٥٩  محصل  فاکولته طب معالجوی ننگرها
   نفر٢٦   نفر٢٥  محصل  فاکولته ستوماتولوژی
  رغ نداردفا  فارغ ندارد  محصل  فاکولته طب اطفال
   نفر٥٠   نفر٣٥  محصل  فاکولته طب نظامی

  فارغ ندارد  فارغ ندارد  محصل  فاکولته بلخ
   نفر٤٣١   نفر٣٦٧  محصل  مجموع تحصيالت عالی

 

بعد از سقوط حکومت طالبان و آغاز بازسازی در کشور اميد های 
تازه در رابطه به تربيۀ کادر های مسلکی طبابت و توسعه و گسترش 

 صحی در همه نقاط افغانستان انتظار برده می شود، عرضۀ خدمات
 يک شفاخانه به نام انستيتوت صحت ٢٠٠٦چناچه به تاريخ ده اپريل سال 

 بستر در کابل افتتاح ٢٥٠طفل به کمک فرانسه و صندوق آقاخان شامل 
 ميالدی دوکتور فاطمی وزير صحت ٢٠٠٦به تاريخ ده اپريل سال . شد
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خبر نگار بی بی سی گفت که تعداد دوکتوران افغانستان در مصاحبه به 
 مليون نفوس کشور ٢٢ نفر ميباشد که در برابر ٧١٠٠در سطح کشور 

  . نفر يک داکتر طب تصادف می نمايد٣١٠٠برای هر 
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 در اين جا پرسشهايی مطرح می شود که آيا گذار از اين :فرجام سخن
ن مخاطره بستر تاريخی زياده از شش هزار ساله راهی هموار و بدو

برای رهروان مايل به سالمت و تندرستی انسان و بشريت بوده است؟ آيا 
تفکر و انديشه های اوليه و ابتدايی در مسير تکامل ايده های متکاملتر با 
موانع ذهنی و عقيدتی برخورد نکرده است؟ يقيناً  که جواب اين است که 

هنی همواره مواجه اين راه ناهموار و پر مخاطره بوده است و با موانع ذ
بوده است که بدون شک عدم تکامل فرهنگ انسانی و تمدن بشريت را 

متفکرين و انديشمندان تاريخ طب در . می توان معارض اين پديده دانست
به . اين راه دراز و طوالنی از اهانت تا سر به نيست شدن را متقبل شدند

شمندان زيست  ميالدی همه آنچه دان١٩ تا قرن ١٧گونۀ مثال از قرن 
شناس در بارۀ تأثير احتمالی باکتری ها در پيدايش بسياری از امراض 
مطرح کردند، مورد مخالفت جدی کليسا قرار گرفت؛ زيرا به گونه ای به 

وان «فزيک دان وطبيب هالندی . اساسات مذهبی کليسا مغايرت داشت
 به تنهايی چهار صد گزارش علمی در اين زمينه در طول» ليوونهوک

سالها به رويال سوسايتی لندن ارايه نمود که به هيچ کدام از آنها ترتيب 
. اثر داده نشد و در همان مدت هزاران نفر از امراض ساری جان سپردند

مسئله ميکروب فقط در يکصد سال پيش به طور جدی مورد توجه قرار 
يعنی اشخاص باالخره توانستند جرئت به خرچ دهند تا عوامل . گرفت
از گناه را در پيدايش امراض ساری به طور جدی مورد بحث قرار غير 
ولی باز هم تلقيح واکسين برای جلوگيری از امراض مورد مخالفت . دهند

ً  عليه واکسيناسيون فتوی صادر  قرارگرفت و پاپ ليون سيزدهم رسما
در همان زمان کليسا با آبله کوبی نيز مخالفت خود را ابراز می . کرد
  .نمود

تمام ) جمهوری کنونی چک( صومعه نشينان برنو ١٩واخر قرن در ا
نوشته های گرگورمندل يکی از همکاران شان را که حاوی بررسی های 
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علمی چندين سالۀ او در بارۀ قوانين توارث بود، پس از مرگ وی به 
زيرا در اين آثار نحوۀ رشد بر . عنوان نوشته های کفر آميز سوختاندند

  .ک مورد بحث قرار گرفته بوداساس قوانين ژنيتي

ی زکريابا دو تن از نوابغ بشری و دنيای اسالم و تاريخ بشريت يعنی 
رازی و ابوعلی سينای بلخی رفتار خصمانه نسبت به داليل علمی شان 

ی رازی زکرياصورت گرفت، چنانچه به روايت برخی از تاريخ نگاران 
 آن که کتاب های او بزرگترين طبيب تاريخ اسالم در سنين پيری بر اثر

را بر سرش کوبيدند، بينايی خود را از دست داد و شيخ الرئيس ابن سينا 
دانشمند جهان اسالمی مولف قانون و شفا و بيش از يک صدو بيست 
کتاب و رساله ديگر که آثار ترجمه شدۀ التينی او تا چندين قرن بعد از 

يی بود از جانب خودش از مهم ترين کتاب های درسی دانشگاههای اروپا
به اصطالح فقها و متشرعين عصر خود زنديق و ملحد اعالم شد و اکثر 

 هجری سوختانده شد و بسياری اساتيد از تدريس ٥٥٥کتابهايش در سال 
حتی متفکر سرشناس چون ابن رشد در . نوشته های او خودداری کردند

اسی تابع اندلس او را مورد حمله قرار داد که انسان را از نظر زيست شن
. همان قوانينی دانسته است که به طور مثال موش نيز شامل آن است

متفکر ديگر چون سهروردی تأليف شفا را از جانب ابن سينا تغافل او از 
متفکر ديگر امام فخرالدين ابن غيالن حکيم . پيغمبر اسالم دانست

سرشناس قرن ششم هجری يک رسالۀ کامل در تخطئه ابن سينا نوشت به 
به همين گونه معروف ترين . ن دليل که وی به معجزه اعتقاد ندارداي

حکيم و فيلسوف وقت حسن االربلی در قرن هفتم هجری در آخرين سخن 
خود در بستر مرگ گفت گواهی ميدهم که خدواند بزرگ است و ابن سينا 

  .کذاب است

قرن بيستم قرنی که بعضی ها آن را بهترين و بد ترين قرن تاريخ 
ناميده اند، به نوبۀ خود هم قرن ويرانگری ها و هم قرن بزرگترين جهان 
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شمار کسانی که در دو . سازندگی های تاريخ بشری محسوب ميگردد
جنگ جهانی اين قرن و در چندين جنگ محلی اين قرن کشته شده اند از 
صد مليون نفر تجاوز می کند و هم چنين در پهلوی اين تلفات مرگ بار 

ان و معلولين نيز ارقام سرسام آوری را در اين قرن مجروحين، مريض
  .نشان داده اند

علی الرغم همه جنگ ها و همه فاجعه های طبيعی جمعيت جهان به 
اثر پيشرفت های بی سابقه حفظ الصحوی و طبی و دهقانی از يک و نيم 
مليارد نفر جمعيت در آغاز قرن به شش مليارد نفر در پايان همين قرن 

در حالی که اين رقم در درازی پنج هزار سال تنها از . تافزايش ياف
  .پنجاه مليون به يک و نيم مليارد نفوس تزايد نموده بود

در طول قرن بيستم جهان ما بيش از پنجاه قرن گذشته در زمينۀ طب 
امراض ساری و اپيديميک تباه کن چون وبا . و صحت عامه پيشرفت کرد

که جهان را با مرگ های تباه کن ) هآبل(، طاعون، سل و چيچک )کولرا(
  .تهديد می نمود، تقريباً  به کلی ريشه کن شدند

 حتی در اروپای غربی و امريکای پيشرفته از هر ١٩٠٠در سال 
.  کودک می مردند١٦٢هزار کودک که به دنيا می آمد، به طور متوسط 

 در کشور های جهان سوم طبعاً .  کاهش يافته است١٤امروز اين رقم به 
اين رقم باالتر است ولی در آنجا نيز اين رقم نسبت به سالهای گذشته 

  .کمتر شده است

 ٤٧حد اوسط عمر که در آغاز قرن بيستم در کشور های پيشرفته به 
  . رسيده است٦٠ و ٨٠ سال بود، اکنون به ٣١سال و در بقيه کشور ها 

ن و همين اکنون که ما در آغاز هزارۀ سوم قرار داريم، دانشمندا
پژوهشگران سخت در تالش اند تا با اکتشافات و اختراعات علمی روی 
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مسايل ژينتيک و ساير شاخص های ممد حيات بر طول عمر انسانها 
  .بيفزايند

دانش طبابت در جهان امروز يکی از پيشرفته ترين رشته های دانش 
در جهان حاضر ما در بيش از يکصد و هشتاد کشور جهان که . بشريست
عضو سازمان صحی جهان وابسته به سازمان ملل متحد اند، در همگی 

حدود سيصد هزار شفاخانه و کلنيک عمومی و خصوصی با بيش از 
. پانزده مليون دوکتور طب و پرسونل صحی و پرستار مشغول کار اند

روزانه به طور متوسط يکصد مليون نفر در جهان تحت درمان و معالجه 
  ً همه اينها با دستگاههای فنی مجهز و هم گاه قرار می گيرند و تقريبا
  .خيلی مجهز انجام می شود

ششصد هزار پژوهشگر و محقق به طور منظم در همه رشته های 
طب و طبابت و دوا شناسی و دوا سازی فعاليت می کنند و قريب ده 
هزار نشريۀ تخصصی يا عمومی در کشور های مختلف جهان در ارتباط 

ً  بخش مهمی از برنامه های . ی شودبا مسايل صحی منتشر م تقريبا
راديويی و تلويزيونی کشور های پيشرفتۀ جهان به گزارش های صحی و 

هم چنان در انترنت ارقام و احصائيه ها . حفظ الصحوی اختصاص دارد
و اکتشافات فراوان جديد در مورد جهان طبابت در اختيار استفاده 

ل تغذی در جهان امروز که بخشی در رابطه به مساي. کنندگان قرار دارد
. از مسايل صحی را تشکيل می دهد، توجه خاص مبذول شده است

هزاران مرکز تخصصی و آزمايشگاهی در رابطه به مواد غذايی در 
هزاران کتاب و نشريه در ارتباط به مفاد و اضرار . جهان فعاليت دارند

  .مواد غذايی به دسترس انسانها قرار دارد
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