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  چكيده
تاريخ پزشكي مسلمانان چه در غرب و چه در كشورهاي مسلمان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار 

تاوردهاي حاصل از اين تحقيقات نشانگر آن است كه رويكرد يك نگاه گذرا به دس. گرفته است
ها وامدار يك نگاه سنتي و محدود به پزشكي و تعريفي است كه صرفا  گران در اغلب اين پروژه پژوهش
تاريخ پزشكي در  ههاي نو به عرص در ساليان اخير نگاه. گيرد هاي تكنيكي و دانشي آن را در بر مي جنبه

هاي تازه  اين رهيافت. اي ديگر به پزشكي بنگرد خواهد به گونه يافته است كه مي معناي عمومي آن راه
اجتماعي ارائه كنند و  - به عنوان پديداري علميرا هاي اجتماعي از پزشكي  ها و تلقي قصد دارند برداشت

د هاي تاريخي مستلزم وجو كاربست اين رويكرد در پژوهش. پزشكي به جوامع گذشته بنگرند هاز دريچ
نگارنده اين نوشتار . زمان رويكردهاي نوين در آن لحاظ شده باشد شناسي انتقادي است كه هم يك منبع

هاي نوين تاريخ پزشكي  شناسي را به عنوان يكي از لوازم پژوهش در پي آن است تا بخشي از اين منبع
  .   با تكيه بر رويكردهاي جنسيتي ارائه نمايد

  
  .يايرانپزشكي نگاري، مطالعات جنسيتي، ن، تاريخپزشكي مسلمانا: ها كليدواژه
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 bhzkarimi@gmail.com :رايانامه. 2
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  مقدمه
» پزشكي مسلمانان«گران آن  پزشكي اسالمي كه ما آن را در اين نوشتار به اعتبار كنش

پژوهان و  هاي پژوهشي جديد مطمح نظر تاريخ اخير به عنوان يكي از عرصه هايم، در ده ناميده
رسد وقت آن رسيده است تا افزون بر  ميبه نظر . پژوهان قرار گرفته است نيز پزشكي

از جمله . هاي پزشكي قديم، به سراغ رويكردهاي نوين برويم هاي دانشيِ صرف از داده برداشت
در اين رويكرد، پزشكي يك . چون تاريخ اجتماعي پزشكي اشارت داشتتوان به رويكردهايي  مي
جا از  اي كه در اين نابراين پزشكيب ؛انساني است كه در بطن جامعه و فرهنگ قرار دارد هتجرب

معرفتي با كاركردهاي اجتماعي است و نه صرفاً يك واقعيت  هشود يك عرص آن صحبت مي
بررسي قرار يك واقعيت كلينيكيِ غيرتاريخي مورد  هتواند به مثاب پزشكي مي هرشت. شمول جهان

ظر گرفته شده كه اجتماعي و فرهنگي در ن هجا به عنوان يك برساخت بگيرد، اما در اين
سالمت و  ههاي اجتماعي و گروه پزشكان را در واكنش به دو مقول اي از افراد، شبكه مجموعه

پزشكي آدمي را  هدر واقع اين اجتماع و فرهنگ است كه تجرب. بيماري در خود جاي داده است
ار و نگرش به بيماري، بيم. دهد هاي مختلف آن را شكل مي بخشد و جنبه معنا و مفهوم مي

هايي هستند كه در  حتي بيماري و سالمت بيش از آن كه متعلق به بيمار و پزشك باشد پديده
اند؛ بدين معنا  هاي مفاهيم، اعمال، تنظيمات و مناسبات اجتماعي و پزشكي قرار گرفته اليه

در اين . شخصي هيك تجرب آيند و نه صرفا تماعي به حساب ميسالمت و بيماري رخدادهايي اج
از جمله  ،هاي موجود در جامعه پزشكي گفتماني است كه تحت تأثير ديگر گفتمان معنا

شناسي، نجوم و باورها و عقايد مردمي يا عاميانه  هاي فلسفي، ديني و سياسي، كيهان گفتمان
  . ها اثرگذار است قرار دارد و نيز بر آن

يكي از  هيم را به مثابها يا متون پزشكي قد توان داده با توجه به اين رويكردهاست كه مي
نگارانه يا  منابع مطالعه تاريخ اجتماعي در كنار ساير منابع شناخته شده همانند متون تاريخ

  . اسناد و مدارك تاريخي به كار گرفت
نگارنده اين مقاله بر اين باور است كه هنوز با استفاده از اين رويكردهاي اجتماعي، 

گيرد صورت  كه پزشكي ايراني نيز ذيل آن قرار مي پزشكي مسلمانان هپژوهش درخوري دربار
شناسي  رسد يكي از مشكالت و موانع بر سر راه اين كار، نبود يك منبع به نظر مي. نگرفته است

شناسي تاريخ پزشكي مسلمانان  عرصه منبع. باشددقيق متناسب با رويكردهاي ياد شده 
توانيم در اين زمينه نام ببريم،  شاخص را مي رود و ما دو اثر اي جديد در ايران به شمار مي عرصه

كتابنامة است اثر استاد احمد منزوي و ديگري  هاي فارسي فهرستوارة كتابيكي مجلد پنجم 
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ها در متن اصلي مقاله اشاره  اثر گروهي از نويسندگان كه به هر دوي آن تاريخ پزشكي اسالمي
چون جنگي است  ارسي است و اثر دوم همهاي خطي ف اثر اول تنها ناظر به نسخه. خواهيم كرد

كه بدون داشتن يك رهيافت نظري يا يك ساختار منظم، اطالعات فراواني را در يك جا 
  . گردآوري كرده است

نگاري پزشكي مسلمانان كه در آن رويكردهاي نوين  شناسي تاريخ منبع خألبا توجه به 
نگارنده . ه باشد، اين مقاله نگاشته شدشناسي پزشكي يا تاريخ اجتماعي پزشكي لحاظ شد جامعه

تري كه اين مقاله از  بزرگ هبه دليل ماهيت پروژ ،عالوه بر پاسخ دادن به اين كمبود پژوهشي
 شناسي مد نظر داشته دل آن استخراج شده است، رويكردي جنسيتي را نيز در تنظيم اين منبع

هاي جنسي و جنسيتي كه  پژوهش گران را در انجام تواند پژوهش اين رويكرد نوين مي. است
  . هاي مختلف پزشكي مسلمانان دارد، ياري دهد اي در گونه كامال آماده هزمين

هاي  اولين بخش را پژوهش. شود بر همين اساس اين نوشتار در دو بخش اصلي ارائه مي
هاي قديم و جديد به پژوهش تاريخ پزشكي مسلمانان  در اين بخش رهيافت. ام عمومي ناميده

بررسي و سپس منابع متناسب با رويكردهاي نظري نوين كه در باال به آن پرداختيم به دست 
جنسيتي نام دارد، متضمن بررسي منابعي  -بخش دوم كه مطالعات پزشكي. داده شده است

اند و خود پاسخي است به  است كه تاريخ پزشكي مسلمانان را با رهيافتي جنسيتي بررسيده
گران تاريخ اجتماعي پزشكي مسلمانان از  چنين پژوهش ه اين مقاله و همنگارند هثانوي هدغدغ

  .  جمله پزشكي ايران
      

  هاي عمومي  پژوهش. 1
ها به پزشكي و  تاريخ پزشكي به صورت عمومي براي مدتي طوالني پزشكان و نگرش آن

ر كانون توجه ها را د ها و دستاوردهاي فكري و مادي آن هاي سالمت و بيماري و نوآوري مقوله
ناميد اغلب » نگاه از درون«توان آن را  اين گونه از تاريخ پزشكي كه مي. خود قرار داده بود

         1.شد پزشكي نگارش مي هاندركاران حوز توسط پزشكان و دست

                                                 
آبادي و  محمود نجم: ها اشاره كرد شاخص تحقيقات پزشكي در ايران و آثار آن هتوان به دو چهر براي نمونه مي .1

. پزشكي دانستنگاه از درون به تاريخ  هتوان نمون آبادي خود پزشك بود و كارهاي او را مي نجم. مهدي محقق
اما نگاهش به تاريخ پزشكي  ،ادبيات و فلسفه است هاش در دو حوز محقق نيز به رغم آن كه تحصيالت دانشگاهي

مجموعة متون و مقاالت در تاريخ و مهدي محقق، : دنيها اي از آثار اين دو اين نمونه. آبادي است همانند امثال نجم
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گرايانه و فكري بود كه ماجراي زندگي  در واقع اين تاريخ پزشكي يك تاريخ پزشكي درون
هاي خود قرار داده بود كه البته اين جريان فكري هنوز  پژوهش هماي نوابغ پزشكي را دست

بزرگ  هجا كه نويسنده آگاهي دارد چندين پروژ شود و تا آن  گيري مي چنان در كشور ما پي هم
اولين . هاي علمي و پژوهشي در حال تأليف و تدوين است محور از سوي نهادها و مؤسسه پزشك
، مورخ آمريكايي )م1977-1910( 1ند از زمان انتشار آثار جرج روزنهاي تغيير در اين رو نشانه

نسل جديد مورخان تاريخ پزشكي  2.م تداوم يافت1980و  1970هاي  شود كه در دهه ديده مي
توان تاريخ پزشكي دستاورد اين  در واقع مي. پژوهش شدند هاين بار با رويكردهايي نو وارد عرص

شناسي علوم اجتماعي  شناسي آن اغلب وامدار روش د كه روشنامي» نگاه از بيرون«گروه را 
جديد است كه پزشكي را ذيل علوم  هرشت تالش اين نسل جديد تأسيس يك ميان هنتيج. است

پزشكي،  هشناسي حرف اغلب به جامعه» تاريخ اجتماعي پزشكي«. كند بندي مي اجتماعي طبقه
توان  رشته را نيز مي اصلي اين ميان دو هدف. پردازد فرهنگ عاميانه و سالمت عمومي مي

كه با دانست دهندگان عاميانه  گران پزشكي از پزشكان آكادميك گرفته تا شفا توصيف كنش
بيماري و  هزدند و بررسي و مطالعه تجرب هاي جادويي دست به درمان بيمار مي استفاده از روش

  . گردد ممكن ميهاي درمان آن در يك بافت وسيع اجتماعي  شيوه
كانوني پژوهش قرار  هكه بيمار در نقط استجديد اين  هرشت يكي از دستاوردهاي ميان

بريتانياييِ تاريخ پزشكي  هگران برجست ، يكي از پژوهش)م2002-1946( 3روي پورتر. گيرد مي
محور را يكي از عوامل تحريف تاريخ پزشكي ارزيابي كرده  درخشان رويكرد پزشك هدر يك مقال

گران اين حوزه خواسته است تا به جاي بررسي دستاورد  ن مقاله از پژوهشاو در اي. است
ها  آن همردم از دو مقوله سالمت و بيماري و چگونگي مواجه هپزشكان به دنبال فهم نگرش تود

   4.خواند مي» از پايين«او تاريخ پزشكي ناشي از اين رويكرد را تاريخ پزشكي . با پزشكان باشند

                                                                                                                   
تاريخ طب در ايران پس از آبادي،  ؛ محمود نجمتاريخ طب ايرانآبادي،  نجم؛ محمود اخالق پزشكي در اسالم و ايران

  . )از ظهور اسالم تا دوران مغول(اسالم 
1. George Rosen 

  :ها بودند دو اثر مهمِ روزن كه در واقع مسير تحقيقات تاريخ پزشكي را تغيير داد اين .2
George Rosen, A History of Public Health, New York, MD Publications, 1958; 
George Rosen, Madness in Society: Chapters in the Historical Sociology of Mental 
Illness, Chicago, University of Chicago Press, 1968.  
3. Roy Porter 
4. Roy Porter, “The Patient’s View: Doing Medical History from Below” Theory 
and Society, 14 (1985), pp. 175–198. 
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هاي نو به تاريخ پزشكي رو به رشد گذاشته بود، رويكرد  يل نگرشدر حالي كه اين قب
نوين ديگري به پزشكي ظهور كرد كه بيمار را در كانون توجه خويش قرار داد، اما اين بار براي 

 تاريخ. شد برجسته كردن چيزي كه اعمال قدرت گفتمان پزشكي  بر بدن بيمار خوانده مي
كه با نام فوكو، مبدع آن گره خورده  - نهادنام تاريخ بر آن توان  هالبته اگر ب -پزشكي جديد 

شود كه در واقع با تمركز بر بدن  ناميده مي 1است، تاريخ ذهنيت يا اصطالحاً تاريخ منتاليته
و علوم اجتماعي حركت  -شناسي تاريخ پزشكي و روان: جا در اين -بيمار در مرزهاي تاريخ

ها در فرانسه دانست،  توان آنالي كه واضع اصلي آن را ميهدف اصلي اين نوع از تاريخ . كند مي
ها تأكيد  رمزگشايي از شرايط امكان توليد گفتمان پزشكي است و در آن بيشتر بر بازنمايي

هاي كالسيك تاريخي رايج  طور كه در پژوهش كاوي تاريخي آن شناسي يا داده شود تا بر داده مي
يك رژيم گفتماني وجود داشته است  ه تاريخي صرفادور فوكو بر اين باور است كه در هر 2.است

هاي مختلف هر دوران  رسند و گفتمان اي تعادل مي يا نظام دانايي به گونه 3كه در اپيستمه
 4اي از پارادايم كوهني توان اپيستمه را گونه حاكم است و از اين جهت مي هاپيستم هدهند بازتاب
گيرد كه معتقدند در هر  هاي گفتماني قرار مي لب رويكردفوكو در تقابل با اغ هاين ايد. دانست

هاي مختلف در كنار يكديگر و يا در رقابت با هم براي كسب حق تعريف حقيقت  دوره گفتمان
   5.قرار دارند

                                                 
1. mentalités history 
2. Patrick H. Hutton, “The History of Mentalities: The New Map of Cultural 
History”, History and Theory, 20 (1981), pp. 237–59; Fedwa Malti-Douglas, 
“Mentalités and Marginality: Blindness and Mamlûk Civilization”, in C. E. 
Bosworth et al. (eds) The Islamic World from Classical to Modern Times: Essays in 
Honor of Bernard Lewis, NJ: Princeton, Darwin Press, pp. 211–237. 
3. episteme 
4. paradigm 

اين برابرنهاده  .است كه البته نارساست» مشقسر«آرام براي واژه پارادايم احمد برابرنهاده پيشنهادي مرحوم استاد 
پارادايم از نگاه كوهن شامل اصول و . گاه جايگزين پارادايم نشدندهيچ »الگوواره«و  نيز پيشنهادهاي ديگر از جمله 

ساختار تامس كوهن، : نك( ينه عالمان در هر دوره زماني استاز سوي بيش فلسفي-قواعد پذيرفته شده علمي
      .)1369سروش، تهران، احمد آرام،  ه، ترجملميهاي ع انقالب

فوكو در نگاه به تاريخ، روند تكامل يا پيشرفت را نوعي حركت از جوامع پست به جوامع پيشرفته عصر حاضر كه  .5
مبتني بر (نوسان از يك نظام سلطه  هبلكه تاريخ را به مثاب ،كند بر پايه دانشي عميق استوار شده باشد تلقي نمي

يورگنسن و : چنين نك ؛ هم450پستر، (داند  مي) با دانش خاص خود(هاي سلطه  به ديگر نظام) ش خاص خوددان
رسد و آن را بسط  گسست است كه فوكو به مفهوم آرشيو يا بايگاني مي هبر اساس همين انديش. )36فيليپس، 
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با يك واقعه ها  تاريخي از نگاه فوكو مبدأ و مقصدي دارد كه هر يك از آن ههر دور
او معتقد است كه با تأسيس  ،گفتمان پزشكي هدر همين زمين مثال، شود شناخته مي

آن  هم به اين سو يك گفتمان پزشكي مدرن آغاز شد كه بر پاي1760هاي مدرن از  درمانگاه
اي آن  هاي داده كار فوكو يك كار نظري است كه پايه اصوال. گفتمان پزشكي معاصر بنا گرديد

 و ، هجدهم و نوزدهم ميالدي استهاي هفدهم سده هويژه تاريخ فرانس وقايع تاريخ اروپا به
تواند مانع تعميم رويكرد  فوكو از وقايع تاريخ اروپا نمي هكه اين استفاد است نگارنده بر اين باور

هاي غيراروپايي گردد، اما در اين راه بايد با احتياط فراوان حركت كرد  او در باب تاريخ سرزمين
هاي او در باب پزشكي  هاي فوكو، تعميق قيتخال. چشم بسته و ناروا برحذر بود هاي و از تعميم

توان با برچسب اروپايي بودن كنار  و جنسيت و غور شگرف او در باب جزئيات اين امور را نمي
  .گذاشت و به سادگي از آن عبور كرد

هاي تاريخ پزشكي ايران يا رويكردهاي نويني كه  جاي خالي پژوهش ،ها با وجود همه اين
بسياري از مورخان تاريخ . شود هاي غربي احساس مي حتي در ميان پژوهش ها اشاره شد به آن

 هتر و درست پزشكي مسلمانان، صرفايا به عبارت ب ،پزشكي بدون توجه به پزشكي اسالمي
توان در اثر  را مي مدعااعالي اين  هنمون. اند هايي اروپامحور از اين حوزه از تاريخ ارائه داده روايت
ها را از  مورخ آمريكايي يافت كه البته اثر درخشاني است، اما تاريخ بيمارستان، )م1932( 1ريسه

هاي مسيحي و آنگلوساكسون بررسي كرده است  معاصر با تكيه بر سرزمين هعهد باستان تا دور
   2.پردازد آمريكا مي هو در انتهاي كار به اياالت متحد

جالب . داديخ علوم غربي نيز تعميم تر به تار وسيع هتوان در يك گستر اين رويكرد را مي
، مورخ و فيلسوف )م1996-1922( 3كوهن. تحت تأثير اثر تامس اس كه اين حوزه شديدا آن

شان مورد مطالعه  هاي فرهنگي هاي علمي را در بافت علم آمريكايي است كه تالش كرده پارادايم
ي كه اغلب از سوي مورخان رسد در بررسي تاريخ پزشكي عمومي يا جهان نظر مي  به. قرار دهد

اثري از تحوالت  العات تقريبادر اين مط و محور غالب است ، الگوي غربه شدهغربي نوشت
  . يابيم پزشكي مسلمانان و به طور كلي پزشكي شرقي نمي

                                                                                                                   
: سست از سوي خود فوكو نكبراي ايضاح مفهوم گ .265- 264خالقي، : براي تفصيل اين موضوع نك(دهد  مي

  . )، جاهاي متعدددرآمدفوكو، بخش 
1. Guenter Risse 
2. Guenter B. Risse, Mending Bodies, Saving Souls, New York, Oxford University 
Press, 1999. 
3. Thomas Samuel Kuhn 
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جالب است كه ابعاد اجتماعي و فرهنگي كنش پزشكي در جوامع مسلمان به صورتي 

هاي  در پژوهش. نگرفته استقرار  - ها جا ايراني در اين–ن گران مسلما پژوهش همشابه مورد توج
ه محور يا چگونگي مواجه فراوان صورت گرفته در باب تاريخ پزشكي ايران رويكرد بيمار تقريبا

كه  توان گفت با وجود آن در مجموع مي. موضوع اصلي نبوده است پزشك اصوال/متقابل بيمار
اي شناخته شده تبديل و با توجه روزافزون  شتهتاريخ اجتماعي پزشكي در غرب به ر هرشت

  . مورد اقبال قرار نگرفته است ،ويژه در ايران به ،در كشورهاي مسلمان ،گران مواجه شده پژوهش
ها متمركز  اشاره شد تاريخ پزشكي در ايران اغلب بر پزشكان و ابداعات آن كه قبالچنان 
تاريخ پزشكي مسلمانان در  اميِ بريتانياييِگر ن پژوهش 1اسميت، -چنان كه سويج هم ؛شده است
ميانه به تحوالت  همسائل تاريخ پزشكي مسلمانان در دور ،درخشان عنوان كرده است هيك مقال

هاي پزشكي از سوي پزشكي مسلمانان و انتقال يا گردش  علم پزشكي، پذيرش ديگر سنت
ان گفت كه اين رويكرد، يك تو در واقع مي. پزشكي در دنياي اسالم محدود بوده است هانديش

   2.محور است رويكرد سنتي صرفا متن
پژوه آلماني در  ، مورخ و عرب)م1931. ت( 3بيش از سي سال از نگارش اثر مانفرد اولمان

ميانه  هباب پزشكي مسلمانان كه براي مدت طوالني، پژوهش در تاريخ پزشكي مسلمانان در دور

                                                 
1. Emilie Savage-Smith 
2. Savage-Smith, “Gleanings from”, p.247. 

3. Manfred Ullmann 
وي . بيستم ميالدي همانفرد اولمان، خاورشناس آلماني در علوم پزشكي و معرّف زبان عربي به جامعة اروپا در سد

نوزدهم ميالدي در دانشگاه جان هاپكينز امريكا علم شيمي را فراگرفت و براي تدريس در اين رشته  هدر اواخر سد
او را،  طب اسالمي كتابشناسي عربي باستان، و  دي برجسته در زبانشايان ذكر است، وي را دانشمن. آماده شد

ويژگي ژرف م، 1972در  و شعر رجز در زبان شفاهي عربيم، 1966اند او در  خدمتي بزرگ به علم پزشكي دانسته
ان اولم. را تدوين كرد هاي كيميا در كتابخانه چستربيتي نويس معرفي دستم، 1976را نوشت و در  دانش در اسالم

را معرفي  هرمس حكيمم، كتاب 1994هاي خطي فرهنگستان مونيخ را آغاز و در سال  م، گردآوري نسخه1978در 
 فرهنگ لغت عربي ـ آلمانيم، 1996را نوشت و در  هاي ميانه وابستگي اشعار عربي سدهم، 1995كرد، سپس در 

آن را تنظيم كرده بود، بررسي ) م1939. د( كه گرهارد اندرس فرهنگ عربي ـ يونانيمنتشر شده در ويسبادن، و 
نوزدهم ميالدي از آن براي ترجمه متون پزشكي،  هآخرين كار اولمان، تنظيم فرهنگي بود كه مترجمان سد. نمود

  :است ها ايناين معرفي  همنابع مورد استفاد. كردند فلسفي و علمي يونان به زبان عربي استفاده مي
W. F. Bynum and Roy Porter (eds) Companion Encyclopedia of History of the 
Medicine, London Routledge, 1996; Pormann, “Worterbuch zu”, pp.105-107. 
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يكي از انواع پزشكي  اولمان در اين كتاب صرفا 1.گذرد مي ،را تحت تأثير خود قرار داده است
پزشكي تنها سنت پزشكي در  همسلمانان را بررسي كرده و چنين وانموده است كه اين گون

 هپزشكي از نگاه اولمان بيشتر يك فعاليت فكري است تا يك پديد. جوامع مسلمان بوده است
ه اولمان در اين كتاب، پزشكي جالب است ك. اجتماعيِ قرار گرفته در يك فرهنگ خاص

او ! هزيرا اغلب منابع آن به زبان عربي نوشته شده بود ؛كند مسلمانان را پزشكيِ عربي معرفي مي
هاي پزشكي عربي را بررسي و مطالعه كرده است كه اين قضيه را  فراوان نسخه هبا دقت و حوصل

دو همتاي ديگر او . عربي مربوط دانست للغةا آكادميك او به فقه هتوان به گرايش و زمين البته مي
- 1902( 3، مورخ آلماني و ژوزف شاخت)م1945-1874( 2ماكس مايرهوفدر همين زمينه 

آلماني مطالعات اسالم و عرب در دانشگاه كلمبيا هستند كه همانند  -، استاد بريتانيايي)م1969
    4.ربي دستي داشتندع للغةا مند بودند و از قضا در فقه او به بررسي متون عربي عالقه

» انحطاط« هتحت تأثير انديش شود او سخت ثار اولمان فهميده ميچنان كه از بررسي آ آن
مطابق اين انديشه، بعد از دوران طاليي خالفت عباسي، جريان انحطاط در . قرار داشته است

له در هاي مختلف از جم جهان اسالم آغاز شد كه در نهايت به فروپاشي اقتدار آن در حوزه
شايد باورداشت او به همين انديشه و نيز گرايش به زبان عربي كه به آن اشاره . پزشكي انجاميد

اولمان بعد از دوران  هبه عقيد. تا او در آثارش به پزشكي ايران نپردازد هموجب شد ،گرديد

                                                 
1. Manfred Ullmann, Die Medizin Im Islam, Leiden/Koln, E.J. Brill, 1970. (Manfred 
Ullmann, Islamic Medicine, transalted to English by Jean Watt, Edinburgh, 
Edinburgh University Press,1978).  

زبان قرار خواهد  مندان فارسي اين كتابِ ارزشمند هم اكنون در حال ترجمه است و به زودي در اختيار عالقه
  . گرفت

2. Max Meyerhof 
3. Joseph Schacht 

  :ها اشاره كرد توان به اين از ميان آثار اين دو نفر مي .4
Max Meyerhof, The Book of the Ten Treatises on the Eye Ascribed to Hunain ibn Is-
haq (809–877 A.D.), Cairo, Govt. Press, 1928; Max Meyerhof, Sarh Asma’ al-
Uqqar (Explication des nom de drogues): Un glossaire de matière medicale, 
(explanation on names of drugs: A glossary of medical terms) Impr. Le Caire, de 
l’Institut francais d’archeologie orientale, 1940; Joseph Schacht and Max Meyerhof, 
The Medico-Philosophical Controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn 
Ridwan of Cairo: A Contribution to the History of Greek Learning among the Arabs 
Cairo, [n.p.], 1937; Max Meyerhof and Joseph Schacht, The Theologus Autodidactus 
of Ibn al-Nafis, Oxford, Clarendon Press, 1968.   
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تا  ، هيچ نوآوري در پزشكي مسلمانانسيزدهم ميالدي/هـهفتم  هدر سد) عربي(طاليي اسالمي 
   1.نوزدهم ميالدي يعني تا آغاز فرايند نوسازي پزشكي به سبك غربي صورت نگرفت هسد

ياد كرد، او  2توان از سيريل لويد الگود تاريخ پزشكي ايران به صورت خاص مي هدر حوز
اگرچه بر خالف جريان آكادميك تاريخ پزشكي غربي به ايران توجه خاص نشان داد و از 

آثار اولمان و ديگر  هكنند ي استفاده كرد، اما خطوط كلي آثارش تداعيهاي پزشكي فارس نسخه
به  ور داشت و پزشكي از نگاه او صرفامح شناسي متن الگود همانند اولمان روش. همتايان اوست

توان گفت، الگود هم در سلك نسل  در مجموع مي. شد هاي علمي مكتوب اطالق مي سنت
   3.ها نام برده شد گيرد كه از آن قديمي مورخان تاريخ پزشكي قرار مي

                                                 
ست كه در واقع باشد از آن ادوارد براون ا آراي اولمان مي هدهند يكي از آثار كالسيك در همين زمينه، كه بازتاب .1

ادوارد براون، (م 1921تا  1919هاي  سال همكتوب شانزده سخنراني او در دانشگاه كمبريج است در فاصل همجموع
  .   )طب اسالمي

2. Cyril Lloyd Elgood 
وي پس از ورود به دانشگاه آكسـفورد داوطلـب خـدمت در    . وود انگلستان متولد شد م در نورث1893الگود، در  .3

 پس از بازگشت بـه انگلسـتان و اتمـام   . م مجروح شد1919م به هندوستان اعزام و در 1914در. يتانيا شدارتش بر
زيادي  هالگود به فرهنگ شرق عالق. تحصيل در بيمارستان سن بارتولومه لندن، موفق به اخذ مدرك پزشكي گرديد

خود، عالوه بر طبابـت،   هت شش سالم، به عنوان پزشك سفارت انگليس به ايران آمد و طي اقام1925داشت و در 
دانست و با زبان عربـي نيـز آشـنايي     خوبي مي الگود كه فارسي را به . تاريخ طب در ايران پرداخت هبه تحقيق دربار
فكري دانشمندان ايراني، از بدو ورود به ايـران، بررسـي و پـژوهش در تـاريخ      ادوارد براون و با هم هداشت، به توصي

م، براي تكميل مطالعات خـود، بـه ايـران و برخـي     1938او يك بار ديگر بعد از . ان را آغاز كردپزشكي اسالم و اير
هاي قرنطينه در سواحل جنوب شركت داشت و بـه   الگود در مذاكرات واگذاري ايستگاه. كشورهاي منطقه سفر كرد

ت در مشرق آموخت بسيار هاي اقام چه وي پس از خروج از انگلستان و طي سال آن. عنوان پزشك شاه منصوب شد
م تـا  1932 وي از. تر و اثرگذارتر از آن چيزهايي بود كه در دوران تحصيل در لندن و آكسفورد فـرا گرفـت   گسترده
الگـود، عـالوه بـر     . م، به ترتيب در ويرهام، فلورانس، لندن، سودان، عربستان و قطر به طبابـت مشـغول بـود   1953

الگود، افـزون بـر   . شوق خود معرفي كرده، از ماكس مايرهوف نيز نام برده استترين م ادوارد براون كه وي را بزرگ
هايي  آمد داشت و آزمايش به بنگاه پاستور رفت و  1308الگود در سال . پزشك، كارگزار كمپاني هند شرقي نيز بود

سم بدر و دكتر كرانـدل،  وي با رئيس وقت اين بنگاه، دكتر ابوالقا هجا انجام داد كه ناشي از همكاري صميمان در آن
 هوقت خدمات پزشكي در جزير از آن پس، تا پايان عمر، رئيس پاره. رئيس بعدي آن و نيز ديگر اولياي مؤسسه بود

: اسـت هـا   او اين هدو اثر عمد. سيشل، واقع در اقيانوس هند درگذشت هم در جزير1349/1970وي در . سيشل بود
هـاي   تـاريخ پزشـكي ايـران و سـرزمين     .صـفويه  هطب در دور .م1934سال  باستان تا هتاريخ پزشكي ايران، از دور

منابع مـورد اسـتفاده بـراي ايـن     . تاريخ پزشكي ايران دارد ههاي متعددي در حوز چنين مقاله او هم ؛خالفت شرقي
زشكي پژوهشي در تاريخ پمحمدتقي سرمدي، : استها  ها اشاره شد اين معرفي مختصر به جز آثار خود او كه به آن
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تر مطالعات تاريخ جوامع مسلمان شاهد رويكردي جديد  وسيع هاز سي سال پيش در حوز
ها از جمله طاعون و نوسازي پزشكي به سبك غربي  گيري ها، همه پزشكي، بيمارستان هبه حرف
پژوه شهير  عرب 1تال،نگارش اين قبيل از آثار توسط فرانتز روزن هشايد بتوان گفت جرق. هستيم
ميانه تحقيقاتي  همفهوم دانش در جوامع عرب مسلمان دور هروزنتال پيش از اين دربار. زده شد

 ههاي متأخر او شامل مطالعه قمار، حشيش و ديگر مواد دخاني و حرف كرده بود، اما پژوهش
علمي  هبه يك رشتاي از پزشكي به مثا با همان تلقي كليشهما در اين آثار نيز . شد يپزشكي م

    2.مواجه هستيم
هاي  ميانه بر اساس رويكرد هها براي نگارش تاريخ پزشكي مسلمانان در دور اما كوشش

زمان در سي سال اخير موج جديد  هم. شود متفاوت و جديد به آثار روزنتال محدود نمي
اغلب متأثر از ها  اين پژوهش. ها در اين حوزه آغاز شده است كه تا كنون ادامه دارد پژوهش
رسد با تأليفات جديد بايد اميدوار بود تا چند  به نظر مي. اند تاريخ پزشكيهاي نوين به  نگرش

تاريخ پزشكي مسلمانان در دسترس  هاي درخشان از آثار علمي در حوز سال ديگر مجموعه
. قرار داردچنان راهي طوالني در مقابل ديدگان  مندان قرار بگيرد، اما هم گران و عالقه پژوهش

هاي خطي  جدي از نسخه هاي در خور ذكر از استفاد متأسفانه حتي در اين آثار نيز نشانه
اعالي  هنمون. هاي عربي است چنان تمركز اين آثار بر نسخه شود و هم پزشكي فارسي ديده نمي

ن، او چندين اثر مهم و درخشان درباره طاعو. دانست 3اين مؤلفان پركار را بايد مايكل دالس
او ابعاد اجتماعي و . اسالمي تأليف كرده است هها و جنون در تاريخ ميان جذام، بيمارستان

از جمله ديگر مؤلفان  4.هاي پزشكي مورد بررسي قرار داد فرهنگي اين مسائل را فارغ از واقعيت

                                                                                                                   
تاريخ طـب در ايـران پـس از    ، همو؛ تاريخ طب ايرانآبادي،  مود نجم، ناشر؛ محو درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر
  .دارالفنونتحوالت فرهنگي ايران در دورة قاجار و مدرسة ؛ احمد هاشميان، اسالم، از ظهور اسالم تا دوران مغول

EIr s.v. “Elgood, Syrill Loyd”, by F. R. C. Bagley. 
1. Franz Rosenthal 

  :توان به اين دو اثر روزنتال اشاره كرد براي نمونه مي .2
Franz Rosenthal, “The Physician in Medieval Muslim Society”, Bulletin of the 
History of Medicine, 52 (1978), pp. 476–91; Franz Rosenthal, The Herb: Hashish 
versus Medieval Muslim Society, Leiden, Brill, 1971.  
3. Michael W. Dols 
4. Michael W. Dols, “The Plague in Early Islamic History”, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 94 (1974), pp. 376–83; Michael W. 
Dols, The Black Death in the Middle East, Princeton, Princeton University Press, 
1977; Michael W. Dols, “The Second Plague Pandemic and Its Recurrences in the 
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له أاست كه بعد از مرگ دالس با تمركز بر مس 1كُنراد. كوش در همين زمينه الرنس آي سخت
    2.عون و البته ديگر موضوعات مربوط به تاريخ پزشكي توانست آثار درخور توجهي ارائه كندطا

اي كوتاه به  اشاره طور كه قبال ه تاريخ پزشكي هماندر چهل سال گذشته در ايران، حوز
از . است  گران غربي تاريخ پزشكي قرار داشته آثار نسل قديمي پژوهش سلطهآن شد تحت 

در غالب اين آثار  3.اثر محمدتقي مير اشاره كرد كه خود جراح و پزشك بود توان به جمله مي
ها، ابداعات و در يك كلمه پيشرفت علمي نگاشته  تاريخ پزشكي به مثابة تاريخ نوابغ، موفقيت

گويي خواسته شده از طريق آن كه اي نوشته شده است  تاريخ در اين آثار به گونه. شده است

                                                                                                                   
Middle East: 1347–1894”, Journal of the Economic and Social History of the 
Orient, 22 (1979), pp. 162–89; Michael W. Dols, “Leprosy in Medieval Arabic 
Medicine”, Journal of History of Medicine and Allied Sciences, 34 (1979), pp. 314–
33; Michael W. Dols, “The Leper in Medieval Islamic Society”, Speculum, 58 
(1983), pp. 891–916; Michael W. Dols, “Insanity in Byzantine and Islamic 
Medicine”, Symposium on Byzantine Medicine, Dumbarton Oaks Papers, 38 (1984), 
pp. 136–48; Michael W. Dols, “The Origins of the Islamic Hospital: Myth and 
Reality”, Bulletin of the History of Medicine, 61 (1987), pp. 367–90; Michael W. 
Dols, “Insanity and its Treatment in Islamic Society”, Medical History, 31 (1987), 
pp. 1–14; Michael W. Dols, Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, 
Oxford, Clarendon Press, 1992. 

توسط  مرگ سياه در خاورميانهاز ميان آثار دالس كه در باال به آن اشاره شده است، كتاب مفصل و درخشان 
مندان  افشين شهرامي ترجمه شده است و به زودي از سوي انتشارات اميركبير در اختيار عالقهدوست ارزشمندم، 
  . قرار خواهد گرفت

1. Lawrence I. Conrad 
  :استها  برخي آثار قابل توجه كنراد در باب طاعون و وبا اين .2

Lawrence I. Conrad, “Arabic Plague Chronologies and Treatises: Social and Histori-
cal Factors in the Formation of a Literary Genre”, Studia Islamica, 54 (1981), pp. 
51–93; Lawrence I. Conrad, “Tåun and Wabå: Conceptions of Plague and Pestilence 
in Early Islam”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 25 
(1982), pp. 268–307; Lawrence I. Conrad, “Epidemic Disease in Formal and 
Popular Thought in Early Islamic Society”, in Terence Ranger and Paul Slack (eds) 
Epidemics and Ideas: Essays on the Historical Perception of Pestilence, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992, pp. 77–99; Lawrence I. Conrad, “A Ninth-
Century Muslim Scholar’s Discussion of Contagion”, in Lawrence I. Conrad and 
Dominik Wujastyk (eds) Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies, 
Ashgate, UK: 2000, pp. 163–77.  

براي آشنايي با زندگي دكتر مير ( تا ، انتشارات دانشگاه پهلوي، بي، شيرازن نامي پارسپزشكامحمدتقي مير،  .3
  . )224- 1/219عزيزي، : نك
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در اين ميان خبري از آثار واجد رويكردهاي جديد . گرايي تقويت شود گرايي و حس ملي كمال
  . به پزشكي نيست

از انتشار آخرين اثر الگود كه در پزشكي صفويه است و حدود سي بعد بيش از چهل سال 
ميانه  هنگاري در باب پزشكي مسلمانان در دور سال بعد از چاپ اثر معيار اولمان، يك تك

اند، تالش  اسميت، مؤلفان اين اثر اشاره كرده -و سويج 2طور كه پرمن همان 1.منتشر شده است
ها  آن. ميانه بررسي گردد ههاي پزشكي در جوامع مسلمان دور شده است تا در اين كتاب، سنت
روندها و  »زندگي بعد از مرگ«اند، اما در فصلي از كتاب با نام  اصوالً به پزشكي ايران نپرداخته

پيشامدرن تا امروز  هپزشكي مسلمانان را از جمله در ايران و هند از دورهاي مختلف  گرايش
    3.اند مورد بحث قرار داده

معاصر و موضوع نوسازي  هشايد جالب باشد بدانيم كه بررسي تاريخ پزشكي ايران در دور
گراني قرار گرفته  نوزدهم ميالدي بيش از ساير مقاطع تاريخي در كانون توجه پژوهش هدر سد

جا كه نگارنده آگاهي  تا آن و اند هاي نوين تاريخ اجتماعي پزشكي نظر داشته ست كه به نظريها
تقريباً قابل  شماركارشناسي ارشد و دكتري و  هنامه و رسال دارد سه كتاب، چندين پايان

پژوهش  هماي هاي فارسي و غيرفارسي، پزشكي معاصر ايران را دست اي مقاله به زبان مالحظه
  . اند ر دادهخود قرا

از  مشحونم مانند هميشه اثري 2004گر پركارِ تاريخ ايران در سال  ويلم فلور، پژوهش
اثر فلور اگر چه . هاي تاريخي با محوريت بهداشت و پزشكي در عصر قاجار ارائه كرده است داده

هاي ارزشمندي است، اما در برخي مواضع دچار لغزش شده و بيشتر اثري است  واجد داده
. او در اين كتاب تالش كرده است تا نگرشي جديد به پزشكي داشته باشد. وصيفي تا تحليليت

توان گفت اثر او تلفيقي است از نگرش نسل قديمي مورخان تاريخ پزشكي و  اما در مجموع مي
هاي  را در فصل» از پايين«توانيم تاريخ پزشكي  چنان كه مي رويكردهاي نوين به پزشكي آن

مشاهده  »سنتي شفادهندگان«و  »اسالمي-پزشكان جالينوسي«، »روحاني شفادهندگان«
    4.كنيم

                                                 
1. Peter E. Pormann and Emilie Savage-Smith, Medieval Islamic Medicine, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007.  
2. Peter E. Pormann  
3. Pormann and Savage-Smith, 162-182. 

-بي پور، بوشهر، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيايرج ن ه، ترجمسالمت مردم در ايران قاجار ويلم فلور، .4
  . ش1386درماني بوشهر، 
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ترين مركز تحقيقات  ترين و بزرگ تاريخ پزشكي در مهم هآموخت نژاد، دانش هرمز ابراهيم
 هكه موضوع اصلي آن دور ،پژوهشي را به سرانجام رساند 1،تاريخ پزشكي جهان، ولكام تراست

توان گفت اين براي  هشايد ب. قاجار است هپزشكي مدرن در دور گذار از پزشكي كالسيك به
گر از نسل جديد مورخان تاريخ پزشكي توانسته است با  نخستين بار است كه يك پژوهش

تاريخ پزشكي ايران ارائه  ههاي جديد يك پژوهش دقيق و درخشان را دربار استفاده از نظريه
ويژه بخش مربوط به بررسي نهاد وقف و ارتباط  بهنژاد  مباحث مطرح شده از سوي ابراهيم. كند

   2.پزشكي قابل توجه است هها و حوز آن با بيمارستان
بهتري با تلفيق نظريه و روايت  هآمريكا كه همواره مورخان آن ميان هدر اياالت متحد

 هورتبار در مقطع دكتري تاريخ، دو رساله در موضوع پزشكي در د گر ايراني اند، دو پژوهش داشته
شايق در پژوهش  سسيرو. هاي نوين سامان يافته است اند كه با ديدگاه معاصر ايران ارائه داده

امير ارسالن افخمي كه  3.هاي جديد از جمله فوكو تأكيد كرده است ويژه بر نظريه خويش به
گير اواخر  هاي همه تحليلي بر بيماري-هاي توصيفي نيز با استفاده از روشاست خود پزشك 

بهداشت دو رويكرد متفاوت  هرويكرد افخمي و شايق به مقول 4.قاجار متمركز شده است هدور
چنين  هم. گرايي ارزيابي كرد ملي هلأتوان مس است، اما وجه مشترك هر دو پژوهش را مي

                                                 
1. Welcome Trust 
2. Hormoz Ebrahimnejad, Medicine, Public Health, and the Qa�ja�r state: 
Patterns of Medical Modernization in Nineteenth-Century Iran, London, Brill, 2004.  
. اين كتاب به صورت مشترك توسط بهزاد كريمي و مهسا خليلي ترجمه شده است و به زودي منتشر خواهد شد

  :نك ،نژاد چنين براي روايت ديگري از پيوند نهاد وقف و آموزش پزشكي ارائه شده از سوي ابراهيم هم
Hormoz Ebrahimnejad, “The Waqf, The State and Medical Education in Nineteenth-
Century Iran”, in Hormoz Ebrahimnejad (ed.) The Development of Modern Medicine 
in Non-Western Countries, London, Routledge, 2009, pp. 59-81.  
3. Cyrus Schayegh, Science, Medicine and Class in the Formation of Semi-Colonial 
Iran 1900s-1940, Colombia University, 2004.   

و با اين  »توانا بود هركه دانا بود«اين رساله دو سال پيش با تجديدنظر و تغييراتي به صورت كتاب با عنوان 
  :مشخصات منتشر شد

Cyrus Schayegh, Who Is Knowledgeable Is Strong: Science, Class, and the 
Formation of Modern Iranian Society, 1900-1950, Berkeley, University of 
California Press, 2009. 

  :افخمي با اين مشخصات قابل دسترسي است هدكتري منتشر نشد هرسال .4
Amir Arsalan Afkhami, Iran in the Age of Epidemics: Nationalism and Struggle for 
Public Health: 1886-1926, Yale University, 2003. 

WWW.ATHAREBARTAR.COM



 1392 ستانپاييز و زم، هجدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 154

معاصر ايران در  ههاي متعددي با محوريت پزشكي، بهداشت و سالمت عمومي در دور مقاله
 هلأويژه در رابطه با مس ها به اند كه برخي از آن ارج از ايران منتشر شدهنشريات علمي ايران و خ

   1.جنسيت قابل توجه هستند
رسد در دو سه سال اخير، پزشكي و بهداشت در داخل ايران مورد اقبال  به نظر مي

كارشناسي ارشد و  هنام نگارش دو پايان. ويژه دانشجويان تاريخ قرار گرفته است دانشجويان به
در حالي كه قبل از اين توجه  ،مؤيد اين ادعاستدكتري در سه سال اخير  هاقل يك رسالحد

   2.شد چنداني به اين دست از موضوعات نشان داده نمي
  

  جنسيتي؛ رويكردي نوين   -مطالعات پزشكي. 2
افزون بر مطالعات عمومي صورت گرفته در عرصه پزشكي مسلمانان كه تا اندازه زيادي در 

سال گذشته در عرصه تحقيقات تاريخ  20ن به آن اشاره شد، رويكردهاي نويني در بخش پيشي
يكي از . حوزه مورد مطالعه ما را نيز متأثر ساخته است دپزشكي پديدار شده كه به نوبه خو

در اين رويكرد، . ها متضمن توجه كانوني به عامل جنسيت استترين اين رهيافتجدي
اي به مناسبات هاي پزشكي، روزنهكوشد تا از طريق دادهكي ميگر تاريخ اجتماعي پزش پژوهش

هاي متقن درباره در غياب داده. اجتماعي بگشايد كه تا پيش از آن اغلب مغفول مانده بود
- توان آن را به سرشت تاريخ ههاي جنسيتي در تاريخ ايران و جوامع مسلمان كه شايد بنگرش

چون منابع پزشكي كه نمودار  جوامع ربط داد، منابعي نگاري رسمي، درباري و مردساالر اين 
                                                 

ها اشاره شده  منتشر شده، به برخي از اين مقاله پيام بهارستانتاريخ پزشكي  هنام در ويژه اي كه قبال در مقاله .1
وي نوسازيِ نظام بهداشت و سالمت عمومي در عصر پهل چند نكته درباب جديد، الصحةحفظ «بهزاد كريمي، : است
-681، صص 1389تاريخ پزشكي، پاييز،  هنام دوم، سال دوم، ويژه ه، دورپيام بهارستان، »)ش1304- 1320(اول 
885 .  

-1320بهداشت و بهداري در ايران رقيه قاسمي، : توان به اين دو پژوهش دانشگاهي اشاره كرد براي نمونه مي .2
بهداشت و نوسازي در ايران و آفرين توكلي،  1388، نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس ، پايانش1300
مفصل شصت و شش  هفرحناز سلطاني در يك مقال. 1390دكتري، دانشگاه تهران،  ه، رسالش1332-1304
هاي  نامه اگرچه بيشتر پايان. تاريخ پزشكي و علوم مرتبط با آن معرفي كرده است هدانشگاهي را در حوز هنام پايان

گران تاريخ  با تاريخ پزشكي ندارند، اما در مجموع مراجعه به اين فهرست بلندباال براي پژوهشمعرفي شده ارتباطي 
هاي  نامه عنوان از پايان 66بررسي «فرحناز سلطاني، . تاريخ معاصر ايران ضروري است هويژه در دور پزشكي به

تاريخ  هنام دوم، سال دوم، ويژه هر، دوپيام بهارستان، »دانشگاهي ايران در زمينه تاريخ پزشكي و علوم وابسته
  . 590- 555، صص 1389پزشكي، پاييز، 
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 هجديدترين كار فلور در زمين. يابندمناسبات اجتماعي زمانه خويشند، اهميتي دوچندان مي
اي ارزيابي كرد  ها براي بررسي حوزه ترين كوشش غربي مطالعات جنسيتي در ايران را بايد تازه

م منتشر شد و 2008ن پژوهش اخير فلور در سال اي. كه مباحث آن ريشه در اين رويكرد دارد
آثاري از اين دست را  هاين اشتياق به ترجم. كمتر از دو سال بعد در اروپا به فارسي ترجمه شد

بايد به اشتياق خوانندگان حريص ايراني منتسب كرد كه در فضاي كنوني گويي در جستجوي 
    1.اند هاي زندگي شخصي اجداد خويش آگاهي بيشتر از ممنوعه
برخي از افراد و مؤسسات ياد شود كه در چند  ههاي پراكند جا از تالش جا دارد در اين

علوم و به ويژه  ههاي خطي در حوز سال اخير كوشش كردند با تدوين و تنظيم فهرست نسخه
بديل  هاي بي در تداوم كوشش 1379در سال . گران اين عرصه را ياري دهند پزشكي، پژوهش

 هفهرستوارجلد پنجم  ،المعارف بزرگ اسالمي ةمنزوي و همكاران او در مركز دائراستاد احمد 
اثر استاد . با موضوعات پزشكي، داروسازي، علوم طبيعي و كيميا منتشر شد هاي فارسي كتاب

گران را از سردرگمي براي يافتن فهرست  هاست كه پژوهش در واقع فهرست فهرست منزوي
گران را گرفته به سرمنزل  چون بلد راهي است كه دست پژوهش رهاند و هم مورد نظر مي

                                                 
انتشارات فردوسي، ، محسن مينوخرد، استكهلم ه، ترجمتاريخ اجتماعي روابط سكسي در ايرانويلم فلور،  1

گزاري  اي از كتاب را از سر لطف به نگارنده هديه كرد سپاس از دوست گرانقدر، مسعود عرفانيان كه نسخه. م2010
تاريخ فرهنگي  هگران جوان يهودي در حوز نظير پژوهش هاي مستمر و كم هاي اخير شاهد تالش در سال. كنم مي

باشد در قالب  حاضر مرتبط مي هحاصل كوشش دو تن از اينان كه دستاوردهايشان با مقال. ايم جوامع مسلمان بوده
اين دو كتاب كه در واقع حاصل . تشر شده استم من2009م و 2006هاي  دو كتاب به زبان انگليسي در سال

هاي  هاي نوين در پژوهش دهد كه چگونه استفاده از ديدگاه هاي آكادميك مؤلفان آن است نشان مي پژوهش
  :تاريخي خاورميانه جدي گرفته شده است

Dror Ze'evi, Producing Desire, Berkeley, University of California Press, 2006; Miri 
Shefer-Mossonsohn, Ottoman Medicine, New York, State University of New York 
Press, 2009. 

چنين براي يك  هم. گزارم ، دكتر بهرنگ صديقي كه توجه مرا به اثر زيوي جلب كرد سپاس از استاد فرهيخته
رضا  محمد :گيرد نك ر برميپزشكي مسلمانان را نيز د هها كه مقاالت در حوز زبان هبه هم  شناسي مفصل كتاب

، راه كمال با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تاريخ پزشكي اسالمي هكتابنامشمس اردكاني، فريد قاسملو و ديگران، 
اي  نسخه هويژه براي هدي جا به از دوست ارزشمند، فريد قاسملو بابت الطاف هميشگي در اين. 1387 ،تهران، تهران

  . كنم از اثر اخير قدرداني مي
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ت فرهنگستان علوم ايران، فرهنگستان علوم پزشكي به هم 1387در سال  1.رساند مقصود مي
هاي خطي پزشكي و علوم وابسته  مشترك نسخه هوارفهرستو دانشگاه علوم پزشكي تهران ايران 

د پنجم استاد تخرج از مجلپزشكيِ مس هوار ع فهرستمنتشر شد كه در واق هاي ايران در كتابخانه
   2.منزوي است

عنوان سوژه در تحقيقات مربوط به تاريخ  جايگاه زنان مسلمان چه به عنوان ابژه و چه به
زمينه، ترين اثر در اين  شايد اولين و جدي. ندرت مورد توجه قرار گرفته است پزشكي ميانه به

به  مسلمانانمحور در تاريخ پزشكي  گشاي رويكرد زن كه راهم است دستاورد ارزشمند باسم مسل
بعد از  3.گيري كنند و تداوم بخشند م را پي، اما كم بودند كساني كه راه مسلرود شمار مي

دو سه كتاب و چندين مقاله در اين  م صرفات سال از انتشار كتاب مسلگذشت بيست و هف
. له زنان در تاريخ پزشكي استأگران به مس وهشحوزه ارائه شده كه نشان از عدم توجه كافي پژ

بيستم كوشيد  هشناس برجسته به همراه ديگر همتايان خود از اواخر سد ، مردم4مارسيا اينهورن
له بارداري و كنترل آن در جوامع مسلمان از جمله مصر نقش زنان را در أتا با محوريت مس

                                                 
سلسله تهران، المعارف بزرگ اسالمي،  ة، جلد پنجم، مركز دائرهاي فارسي فهرستوارة كتاباحمد منزوي،  .1

اي از اين كار سترگ،  نسخه هگزارِ استاد بزرگوار، احمد منزوي هستم كه با هدي سپاس. 1382انتشارات كتابخانه، 
  .   مرا مورد لطف قرارداد

هاي خطي پزشكي و علوم وابسته در  فهرستوارة مشترك نسخهران، رضا شمس اردكاني و ديگ محمد .2
اي از اين اثر را آقاي  نسخه. 1387، تهران، سبز آرنگ با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، هاي ايران كتابخانه

ديگر آثار در همين زمينه كه . گزارم گران آن به پاس دوستي هديه كرد كه سپاس فريد قاسملو، از تدوين
، تهران، هاي چاپي فارسي طبي و فنون وابسته به طب فهرست كتابآبادي،  محمود نجم: ها هستند ترند اين قديمي

، تهران، كتابخانه ملي شناسي نسخ خطي پزشكي ايران كتاب؛ اكرم ارجح و ديگران، 1342انتشارات دانشگاه تهران، 
متأخرترين اثر در . گيرد ي چاپ سنگي را هم در برميها آبادي كتاب البته اثر نجم. 1371جمهوري اسالمي ايران، 

پرست از  است كه دوست همراهم، علي اكبر وطن هاي چاپ سنگي پزشكي ايران كتاب هوار فهرستهمين حوزه، 
محمد رضا شمس : چنين نك اي از آن را به نگارنده هديه كرد كه بسيار قدردانم؛ هم گران اين اثر، نسخه تدوين

، تهران، چوگان با هاي چاپ سنگي پزشكي ايران كتاب هفهرستوارپرست،  اسملو و علي اكبر وطناردكاني، فريد ق
  .  1390همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

3. B. F. Musallam, Sex and Society in Islam, Birth Control before the Nineteenth 
Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 

جا  م را در اختيار گذاشت كه در ايناي از كتاب مسل از سر لطف، نسخه استاد انديشمند، دكتر بهرنگ صديقي
  . كنم مراتب قدرداني خود را تقديم ايشان مي

4. Marcia Inhorn 
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م و برخي جدي مسل رسد به جز كار ر ميدر مجموع به نظ 1.تاريخ پزشكي بررسي و مطالعه كند
ها در  هاي پراكنده كار اساسي ديگري در حوزه تاريخ پزشكي زنان و يا بررسي نقش آن تالش

  2.تحوالت تاريخ پزشكي به عنوان سوژه و ابژه انجام نشده است
  

  كتابشناسي
ي جمهوري اسالمي ، تهران، كتابخانه ملشناسي نسخ خطي پزشكي ايران كتاباكرم و ديگران، ، ارجح

  . ش1371ايران، 
  .   ش1351بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، نيا،  مسعود رجب هترجم طب اسالمي، ، ادوارد براون،
. اف. ، در آر»ميشل فوكو و نظريه عدم استمرار در تاريخ: نوع جديدي از تاريخ« .، ماركپستر

تهران، علي نوذري،  حسين ه، ترجمنگاري شناسي و تاريخ فلسفه تاريخ، روشاتكينسون و ديگران، 
  .ش1387طرح نو، 

  . ش1390دكتري، دانشگاه تهران،  ه، رسالش1304-1332بهداشت و نوسازي در ايران  ،آفرين توكلي،
گام نو، تهران، ، سياسي معاصر- قدرت، زبان، زندگي روزمره در گفتمان فلسفي .احمد خالقي،

  .ش1382
تهران،  ،، ناشريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضرپژوهشي در تار ،محمدتقي سرمدي،

 .ش1380- 1377مؤلف، 

هاي دانشگاهي ايران در زمينه تاريخ پزشكي و علوم  نامه عنوان از پايان 66بررسي « ،فرحناز سلطاني،
-555، صص 1389تاريخ پزشكي، پاييز،  هنام دوم، سال دوم، ويژه ه، دورپيام بهارستان، »وابسته

590 .   

                                                 
اين توان به  حاصل كوشش اينهورن  و همكارانش در قالب چندين كتاب و مقاله ارائه شده است كه از جمله مي. 1

  :دو اثر جدي اشاره كرد
M. C. Inhorn, Quest for Conception, Gender, Infertility and Egyptian Medical 
Traditions, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994; M. C. Inhorn and 
F. van Balen (eds.), Infertility around the Globe, New Thinking on Hildlessness, 
Gender, and Reproductive Technologies, Berkeley, University of California Press, 
2002.  

  : را نام بردتوان اين دو كتاب و مقاله  اين كارهاي پراكنده مي هاز جمل .2
A. Giladi, Infants, Parents, and Wet Nurses. Medieval Islamic Views on 
Breastfeeding and their Social Implications, Leiden, Brill Academic Publishers, 
1999; R. L. Verma, “Women’s Role in Islamic Medicine Through the Ages”, Arab 
Historian, 22 (1982), pp. 21–48. 
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محسن جاويدان، با  ه، ترجمم1934باستان تا سال  هتاريخ پزشكي ايران، از دورسيريل لويد الگود، 
   .ش1352، تهران، اقبال، آبادي محمود نجم همقدم

  .ش1357محسن جاويدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ه، ترجمصفويه هطب در دور، همو
ته در هاي خطي پزشكي و علوم وابس مشترك نسخه هوارفهرسترضا و ديگران،  محمد، شمس اردكاني
  .ش1387، تهران، سبز آرنگ با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، هاي ايران كتابخانه

، راه كمال با همكاري دانشگاه تاريخ پزشكي اسالمي هكتابنامفريد و ديگران، ، قاسملو ،رضا محمد ،همو
  .ش1387: علوم پزشكي تهران، تهران

هاي چاپ سنگي پزشكي  كتاب هفهرستوار، علي اكبر پرست، فريد و وطن، قاسملو ،محمدرضا ،همو
  .ش1390، تهران، چوگان با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران
نگاهي به زندگي و آثار شادروان دكتر محمدتقي مير، استاد دانشكده پزشكي « .محمدحسينعزيزي، 

مركز تحقيقات اخالق و حقوق تهران، ، هايي در تاريخ پزشكيجستاردر محمود عباسي، » شيراز
 .224- 1/219، 1387پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

انتشارات ، محسن مينوخرد، استكهلم ه، ترجمتاريخ اجتماعي روابط سكسي در ايران ،ويلم فلور،
  .م2010فردوسي، 

پور، بوشهر، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  بيايرج ن ه، ترجمسالمت مردم در ايران قاجار ،همو
 .ش1386درماني بوشهر، - بهداشتي

 .ش1389گام نو، تهران، عبدالقادر سواري،  ه، ترجمشناسي دانش ديرينه .ميشلفوكو، 

كارشناسي ارشد، دانشگاه  هنام ، پايانش1300- 1320بهداشت و بهداري در ايران  ، رقيه قاسمي،
  .ش 1388تربيت مدرس، 

نوسازيِ نظام بهداشت و سالمت عمومي در عصر  چند نكته درباب جديد، لصحةحفظ ا« ،بهزاد كريمي،
تاريخ پزشكي،  هنام دوم، سال دوم، ويژه ه، دورپيام بهارستان، »)ش1304-1320(پهلوي اول 

  . 885- 681، صص 1389پاييز، 
 .ش1369سروش، تهران، احمد آرام،  ه، ترجمهاي علمي ساختار انقالب ،تامس كوهن،

، تهران، سروش، متون و مقاالت در تاريخ و اخالق پزشكي در اسالم و ايران همجموع، مهديمحقق، 
 .ش1374

تهران، المعارف بزرگ اسالمي،  ة، جلد پنجم، مركز دائرهاي فارسي كتاب هفهرستوار ، احمد منزوي،
  .ش1382سلسله انتشارات كتابخانه، 

  .ش1341، تهران، چاپ هنربخش، ج اول، تاريخ طب ايران ،محمود آبادي، نجم
، تهران، انتشارات دانشگاه )از ظهور اسالم تا دوران مغول(تاريخ طب در ايران پس از اسالم  ،همو

  .ش1366تهران، 
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، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، هاي چاپي فارسي طبي و فنون وابسته به طب فهرست كتاب، همو
  .ش1342
، تهران، مؤسسه جغرافيايي دارالفنون هقاجار و مدرس هرهنگي ايران در دورتحوالت ف ،احمد هاشميان،

 .ش1379و كارتوگرافي سحاب، 

نشر تهران، هادي جليلي،  ه، ترجمنظريه و روش در تحليل گفتمان ،لوئيز ماريان و فيليپس،، يورگنسن
  .ش1389ني، 
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