سرمقاله
اهوازي ،پزشك نامآور ايران
دكتر محمدحسين عزيزي :جراح و متخصص بيماريهاي گوش ،گلو و بيني -تهران

»رحيم و پاكچشم و مهربان و خيررسان و خوشزبان باشد و در درمان«
بيماران به خصوص مسكينان و فقرا به جد كوشد«.
»پندنامهي اهوازي ـ سدهي چهارم هجري برابر با سدهي دهم ميﻼدي«

 اين مقاله در مجله ديابت و ليپيد ايران .ويژه نامه اخﻼق و تاريخ پزشكي  ٩٧-٩٩منتشر شده است.

دوره شكوفايي طب در ايران ،از سده نهم تا چهاردهم مـيﻼدي
بوده است .از اين رو ،دوران مزبور را »دورهي طﻼيي پزشكي ايران«
ناميدهاند .يكي از نامآوران تاريخ پزشـكي در ايـن دوره» ،علـيبـن
عباس مجوسـي اهـوازي« ،مولـف كتـاب »كامـل الصـناعه الطبيـه
الملكي« ،است كه در قرن چهـارم هجـري برابـر بـا سـدهي دهـم
ميﻼدي در اهواز چشم به جهان گشود .كتاب »طب ملكي« اهوازي
تا زمان تاليف آثار طبي ابنسينا ،از كتب مرجع در طب بـه شـمار
ميرفت .كتاب مزبور داراي مشاهدات باليني جالبي است.
پيشگفتار

پيشينهي پزشكي در ايران ،به گذشتههـاي دور بـازمـيگـردد.
دورهي شكوفايي طب در ايـرانزمـين ،سـدهي نهـم تـا چهـاردهم
ميﻼدي بوده است .از اين رو ،دوران مزبور را در تـاريخ طـب ايـران
»دورهي طﻼيي پزشكي ايران« ناميدهاند .٢در همين عصر بـود كـه
برجستهترين پزشكان ايران باليدهاند» :عليبن ربن طبري« ،مؤلـف
كتاب »فردوسالحكمه« )تاليف سال  ٢٣٦ه.ق  ٨٥٠ /م( كه استاد
»رازي« بوده ٣از جمله پزشكان آن دوران است .پزشك نامدار ديگر
در آن عصر» ،ابوبكر محمـدبن زكريـاي رازي« ) ٢٥١ـ  ٣١٣ه.ق /
 ٨٦٥ـ  ٩٢٥م( اسـت كـه اثـر درخشـان او »الحـاوي« ،از سـدهي
دوازدهم تا هفدهم ميﻼدي ،در مغرب زمين مورد توجـه دانشـوران
طب بوده است .٤پس از رازي» ،عليبن عباس مجوسـي اهـوازي«،
مؤلف كتاب »كاملالصناعه الطبيه الملكي« ،در قرن چهارم هجـري
برابر با سدهي دهم ميﻼدي ،تاريخ طـب ايـران خـوش درخشـيده
است» .٥ابـنسـينا« ) ٣٧٠ـ  ٤٢٨ه.ق  ٩٨٠ /ـ  ١٠٣٧م( از ديگـر
نامآوران پزشكي همان دوره است كه كتاب مشهور او» ،قـانون« در
طب ،تا نيمـه دوم سـدهي هفـدهم مـيﻼدي ،بـزرگتـرين مرجـع
پزشكي در جهان بوده اسـت و پـس از دورهي نـوزايي )رنسـانس(
بارها در اروپا به چاپ رسيده اسـت ٦و بـاﻻخره پـس از ابـنسـينا،

پزشك مشهور ديگري به نام »اسماعيل شرفالـدين جرجـاني« در
سدهي ششم هجري پا به عرصهي وجود نهاد .جرجاني مؤلف كتاب
»ذخيرهي خوارزمشاهي« است كه مهمترين دايرهالمعارف پزشـكي
كهن به زبان فارسي است .٧نوشتار كنـوني بـه اجمـال بـه معرفـي
كتاب اهوازي ميپردازد.
***
عليبن عباس مجوسي اهوازي ،مشهور به »اهوازي« ،در سدهي
چهارم هجري قمري )حدود سال  ٩٣٢م( در اهـواز بـه دنيـا آمـد.
متاسفانه اطﻼعات زيادي دربارهي زنـدگي او در دسـترس نيسـت.
اهوازي از پزشكان برجستهي در تاريخ طب ايران به شمار مـيرود.
اروپاييان او را به نام » «Haly Abbasميشناختند.٨
تنها تأليف پزشكي اهوازي ،كتاب »كامل الصناعه الطبيـه الملكـي«
)هنر كامل پزشكي( است كه در ايران به كتاب »طب ملكي« و نزد
اروپاييان بـا عنـوان » «Almalekiو » «Liber Regiusمشـهور بـوده
است .٩اين كتاب به زبان عربي نگاشته شده و داراي حدود پانصـد
هزار واژه است .١٠كتاب »طب ملكي« تـا زمـان تـأليف آثـار طبـي
ابنسينا ،متن رسمي تدريس طب به شمار ميرفت .اهوازي در اين
كتــاب ،آراء پزشــكان يونــاني و مســلمان پــيش از خــود را آورده و
محاسن و معايب آنها را برشمرده است .١١براي نمونه آثار بقراط را
بسيار موجز و حتّي مبهم مـيشـمارد ،در حـالي كـه نوشـتههـاي
جالينوس را پر طول و تفسير و ماﻻمال از تكرار وصف ميكنـد .در
مقدمه ي كتاب ،اهوازي ميكوشد تا تاريخچـهاي از تحـول طـب را
بيان كند .وي كتاب خود را به عنـوان يـك كتـاب درسـي تـأليف
نموده است و افزون بر ذكر آراء پيشينيان ،در آن تجربيات بـاليني
خود را مستقﻼً بيان كرده است .١٢كتاب طب ملكي ،شهرت خود را
همپاي قانون ابنسينا در سدههـاي ميانـه تـا عصـر جديـد حفـظ
نمود.١٣
امروزه ،نسخ خطّي متعددي از كتاب اهوازي در كتابخانهها و مراكز
٣
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»بر پزشك است كه در جميع احوال آنچه كه بقراط حكيم فرموده رفتار نمايد و «

مجله چشمپزشكي بينا -دوره  -٢٣شماره ) ١پاييز (١٣٩٦

The" Golden Age of the Persian Medicine" is between the
9th and 14th centuries. One of the most prominent Iranian
medical scholars in this era is Ali ibn Al-Abbas Al-Majusi
who is known as Ahwazi( or in Latin as Haly Abbas).He was
born in Ahwaz about 932.His chief medical work was Alkitab Al-Maliki means the Royal Book. It was regarded as a
reliable
scientific
source
for
many
centuries.
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علمي جهان موجود است .براي نمونـه در كتابخانـه ملّـي مادريـد،
دانشــگاه هــاروراد ،مــوزهي بغــداد ،دانشــگاه امريكــايي بيــروت،
كتابخانهي بريتانيا ،كتابخانه پزشكي ارتش ـ كيلولند ،و نسخههاي
خطي كتاب در ليدن ،پاريس ،مـونيخ ،فلـورانس ،تـونس ،واتيكـان
و ١٤...را ميتوان نام برد.
كتاب طب ملكي اهوازي ،نخستين بار در سدهي پانزدهم مـيﻼدي
توسط »كنستانتين« افريقايي ) (Constantineبه ﻻتين ترجمه شده
و در سال  ١٩٤٢در ونيز و در  ١٥٣٢م در ليون فرانسه چاپ شده
است .١٥-١٧اين كتاب به زبان تركي نيز ترجمه شده است .همچنين
در سالهـاي  ١٢٨٣و  ١٢٩٤هجـري ،در ﻻهـور چـاپ سـنگي آن
منتشر گرديده است .ترجمه قسمتهايي از كتاب را »دوكونتيـك«
تصحيح و به فرانسه برگردانده است و آن را با عنوان »سـه رسـاله
تشريح به عربي« ،در سال  ١٩٠٣م منتشر كردهاند.١٨
اهوازي ،كتاب خود را به »امير عضدالدوله ديلمي« )وفـات ٩٨٢
م( اهدا كرده است .١٩كتاب طب ملكـي از دو بخـش كـه هـر بخـش ده
مقاله و هر مقاله داراي بابهاي متعددي اسـت ،تشـكيل مـيشـود .٢٠در
بخش نخست ،اهوازي به مباحث نظري طب پرداخته اسـت و در بخـش
دوم ،اصول علمي پزشكي از جمله روشهاي جراحي اندامهـاي مختلـف
را به دقّت و تفصيل بيان نموده اسـت .در مجمـوع ،كتـاب طـب ملكـي
اهوازي نسبت به كتاب »الحاوي« رازي ،منظّمتر و مختصـرتر ،امـا جنبـه
كاربردي ـ علمي آن از قانون ابنسينا بيشتر اسـت .كتـاب مزبـور داراي
مشاهدات باليني جالبي است .به عﻼوه بخشي از آن نيز به بررسي داروها
اختصاص دارد .افزون بر آن در باب دوم ،مقالـهي نخسـت از كتـاب اول،
اهوازي ،اندرزها و وصاياي طبي بقراط و ساير پزشـكان پـيش از خـود را

ذكر كرده است .اين بخش از كتاب طب ملكي ،حاوي نكتههـاي ظريفـي
در زمينهي اخـﻼق پزشـكي ) (Medical Ethicsاسـت٢٢-٢٣و .٢٠زنـده يـاد
»دكتر محمود نجـمآبـادي« ايـن بخـش از كتـاب اهـوازي را بـا عنـوان
پندنامهي اهوازي يا آئين پزشكي ترجمه نمـوده كـه انتشـارات دانشـگاه
تهران آنرا چاپ كرده و در اسفند  ١٣٣٤شمسي منتشر گرديده اسـت.٢٤
اهوازي دربارهي آموزش علمي )باليني( پزشـكي نيـز نظريـات اسـتواري
دارد و دانشجويان را ترغيب ميكند كـه بـه آمـوزش بـاليني بپردازنـد و
دانستههاي نظري خود را با مشاهده و معاينه بيماران تكميل نمايند .وي
نوشته است» :طالبِ علم طـب بايـد پيوسـته در بيمارسـتانهـا و محـل
بيماران ،در خـدمت اسـتادان دانشـمند و پزشـكان حـاذق بـه كارهـاي
بيماران و احوال آنان پردازد تا در مصـاحبت و خـدمت و زيردسـت ايـن
استادان و پزشكان ،از عوارض و احوال بيماران آنچه كه خوانده است ،ياد
گرفته ،از نيكي و بدي فرجام بيماريها آگاه شود .اگر چنين كند در ايـن
صناعت به مقامي بلند برسد ٢٥و اين شيوهاي است كه تا امروز نيـز بـراي
آموزش پزشكي نوين نيز از آن بهره ميبرند.
اهوازي ،پزشك نامدار ايراني حدود سال  ٣٩٥ه.ق برابر بـا  ٩٩٥م،
جهان را بدرود گفت .٢٦روشن نيست در بغداد يا شيراز فوت كـرده
و در كداميك از اين دو شهر به خاك سپرده شده است.٢٧
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