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سپاسگزاري

با آفتاب سپاس و ستایش خالقی را که گوهر عقل و خرد را در وجود آدمی به ودیعه نهاد و دنیاي عقل و خرد را 
هاي آفرینش و رموز هستی بر آدمی مکشوف گردد.علم و دانش روشنی بخشید تا شگفتی

محترم دري از درهاي علم و استادان و مساعدت عنایت توفیق داد تا با دانش ةجویندخدا را سپاس که به این 
این عزیزان تشکر و قدردانی دریغ دانم که از زحمات و عنایات بیمیالزمبر خود بنابراین ، دانش را بگشایم

کران محبتشان را پاسخگو بوده باشم.اي از دریاي بینمایم؛ باشد که ذره

استادان مشاورو زادهربانیجناب آقاي دکتر قدراناستاد راهنماي گرارزشمندزحمات از استبایستهدر ابتدا 
در لحظه لحظه این نوشتار یاري نمودند که مرا و جناب آقاي دکتر بهرامی، جناب آقاي دکتر منجمیارجمند

سپاس را داشته باشم. کمال

پدر و مادر بزرگوارم که شور آموختن را خصوصبه،امخانوادهدریغ دانم از زحمات بیبر خود الزم میهمچنین 
نهایت ،را به من چشاندند و قدم نهادن در مسیر علم را بر من آسان نمودندانش طعم خوش د، در من پروراندند

و از درگاه خداوند متعال سعادت و توفیقات روز افزون این عزیزان را خواهانم.تشکر را داشته باشم 

خانم دکتر جنگجو، خانم دکتر مارال دارابی و دوستان عزیزم مهربانم خواهرم و در پایان جا دارد از زحمات 
ان مختلف این نگارش لطف و مساعدت آنکه در مراحل آقاي مهندس کرمی و نژاددکتر دهقانطهماسبی، آقاي 

تشکر نمایم. ،همواره یار و راهنماي من بود

مریم دارابی 



ت

،تقدیم به مادرم

استترین تفسیر عاشقی او که روشن

و

تقدیم به پدرم

وجود،اشکه زالل جاري اندیشه

. عطشناکم را سیراب نمود



ث

چکیده 

تبحر خود، اندکی بعد در سایۀ دانش پزشکی وپزشکان ابتدا با هدف طبابت وارد دربار عباسی شدند؛ اما
نستند چه توااگرقدرت و ثروت زیادي به دست آوردند و درگیر مناسبات قدرت در دربار شدند. آنان 

متزلزل بود وگاه در اوج قدرت کسب کنند؛ پیوسته جایگاه آنان دربار عباسیدرجایگاه و موقعیت باالیی
صدد تحلیلی در-و با رویکردي توصیفیابراین پژوهش حاضر به روش تاریخیحضیض ذلت بودند. بنرگاه دو

در دوره عباسیان به چه شکلی بوده پزشکی نهاد قدرت با که نسبت سیاست واست پاسخ به این پرسش
فت فراهم درمان، زمینۀ ورود پزشکان را به دستگاه خالاین است که نیاز خلفا بهمدعاي پژوهش ؟است

ن پزشکان درطبابت، قدرت خلفا بخشید. عواملی چون موفقیت ایدربار قوت نمود و به حضور آنان در
هاي یافتهکرد. درباریان، جایگاه این پزشکان را دچار نوسان میدیگر درحمایت از آنان؛ همچنین تهدید

عنوان داشتند که بها اثرخلفچنان درمندي از دانش پزشکی، رهپژوهش حاکی از آن است که پزشکان با به
قتل که درعزل ونصب خلفا، مسمومیت وسان شدند، برآنبازیگران اصلی عرصۀ سیاست مطرح مییکی از

توانستند با فروگذاشتن مداواي آنان، زمینه را براي به قدرت رسیدن فرد ایی داشتند و میسزآنان نقش به
رسیدند. شدند و یا حتی به قتل مینین با تنزل جایگاه، زندانی و گاه تبعید میمچکنند؛ همطبوع خود فراهم 

.سیاست، قدرت، نهاد پزشکی، دوره عباسیها:واژهکلید
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1

گفتارپیش
و تاریخ علم دانشی در جهت بررسی و بیان چگونگی استها و رخدادهاتوصیف و توضیح دقیق پدیده،علم

رسد، تاریخ علم به انجام میةهایی که در حوزباشد. لذا فعالیتها میوقایع علمی و نیز تبیین چرایی وقوع آن
ها سابقه تاریخی یک موضوع علمی بررسی هایی که در آنفعالیت؛هاي گوناگونی خواهد بودواجد ابعاد و گستره

گیرد، ها به مباحث علمی مورد توجه قرار میها زندگی دانشمندان از منظر رویکرد آنمطالعاتی که در آنشود،می
هاي علمی یک دانشمند از جهت چگونگی سیر او در مدارج دانش، بررسی بررسی زندگی علمی و روند فعالیت

دانشمندان در یک اي ازنشمند یا ردهدر نگرش یک دایک یا چند اثر تاریخ علمی به نحوي که تطور مفاهیم علمی 
مفاهیم علمی، بررسی ةعصر در حوزیا غیر همهاي دودانشمند معاصر وه دیدگاهدهد، مقایسدوره معین را نشان می

هاي علمی و متمایز الیتتاریخ عمومی علم به معنی نگاه گذرا بر فعو ...تصحیح آثار علمیشناختی وتنقیح ونسخه
یک از ادوار تاریخی و یا مقایسه ی سنّت فکري و گفتمان علمی در هرار تحول علمی، بررسیک از ادوساختن هر

حوزه مطالعات تاریخ علم قرار باشند که دراز جمله موضوعاتی میهاي علمی ادوار مختلف و جز آن گفتمان
.1اهند بودتر خوتر یا جزییدارند. در این میان برخی از موضوعات یاد شده نسبت به برخی دیگر کلی

شته در د که دانش را از شبه دانش تشخیص دهد. این رکنتاریخ علم یکی از علومی است که به بشر کمک می
ستند و یا هخبربیاي نوپا است که بسیاري از پژوهشگران حتی از وجود آن رشتهو آکادمیک ایران جامعۀ علمی

-مجموعهز زیرابه عنوان یکی در این میان تاریخ پزشکیمجموعۀ آن دارند. هاي زیرآگاهی اندکی از آن و حوزه

ین زمینه هاي مفیدي در اپژوهشتوجه پژوهشگران قرار گرفته است و هاي اخیر موردطی سالخ علم هاي تاری
و ضمن هاي مهم تاریخ علم است که مسلمانان در آن درخشیدندشاخهیخ پزشکی یکی ازتارصورت گرفته است.

آنچه موضوع رساله اماتر ساختند.تر و غنیها خود آن را پربار، با ابتکارات و نواوريمیراث گذشتگاناستفاده از 
نگارنده را همین امرو به این موضوع پرداخته نشده است. مهجور ماندهاست در واقعاینجانب در تاریخ پزشکی

.وادار کرد که پژوهشی در این زمینه انجام دهد
یق در فصل نخست از پژوهش حاضر به کلیات طرح تحقفصل تدوین شده است.» پنج«در مطالب این رساله

ژوهش پپرداخته شده و در آن مواردي چون، موضوع پژوهش، مسأله پژوهش، اهمیت، ضرورت، اهداف و کاربرد 
به ها هآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات و دادروش پژوهش و چگونگی جمع،در ادامهاست. توضیح داده شده 

ر ایران، ، تاریخچۀ پزشکی د»تاریخچۀ پزشکی«م با عنوان ودپژوهش آمده است. در فصل ۀهمراه بررسی پیشین
است.مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهپزشکی در ایران باستان و پزشکی در میان اعراب پیش از اسالم 

1-1391:2براي اطالعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به عمادي-1
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پزشکی در دورة مورد بررسی قرار داده و در آن به مسائل مختلفی چون پزشکی دورة اسالمی را نیز فصل سوم 
پرداخته شده است.امویان، آل بویه و عباسیان 

هاي متفاوتی مورد بررسی بخش،»دورة عباسیاندرقدرت با نهاد پزشکی نسبت سیاست و«با عنوان فصل چهارم در
هاي شود و زمینهپرداخته میو ارتباط آن با دربار خالفت عباسی شاپور به جنديي این فصل ابتدااند. درقرار گرفته

خش بسپس در.شوندهاي پزشک معرفی میخانداندر بخش بعدي شود. شاپور بررسی میافول دانشگاه جندي
که هاي این رساله در ادامه بخششود. اجتماعی پزشکان پرداخته می-و نفوذ سیاسیبعدي به جایگاه، اختیارات 

عوامل مؤثر در تنزل جایگاه پزشکان در و عوامل پیوند دهنده بین خلفا و پزشکان، وظایف پزشکانمشتمل بر 
شود.پرداخته می،استدربار عباسی

ترجمه شده و آثار ونهضت ترجمه ضت ترجمه و نقش پزشکان درباري درنهنهایت فصل پنجم به بررسی در
و پیشرفت پزشکی این دوره مورد بررسی قرار پزشکان در توسعه نقش اینشود وتألیفی این پزشکان پرداخته می

شوند و نقشی که پزشکان مسلمان در توسعه معرفی میهاي پزشکی رایج در دوره عباسی هخهمچنین شاگیرد. می
گیرد. اند مورد تجزیه و تحلیل قرار میها داشتهو گسترش این رشته

ی  مریم داراب
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مسألۀ پژوهش.1-1
شاپور در ایران و تمرکز علوم مختلف و باالخص پزشکی در آنجا باعث ایجاد محیطی گیري دانشگاه جنديشکل

اي برخوردار شد.اسالمی بوده است. بعد از ورود اسالم به ایران علم پزشکی از اهمیت ویژهعلمی قبل از تمدن

راي امرار معاش به بغداد رفتند هاي متفاوتی ب؛ گروهبـه بغداد مـنتقل شدخالفتدر زمان عباسیان مرکزکههنگامی
اداره امور مملکت کمک کردند، با استفاده از دانش و به تحصیل زبان عربی مشغول شدند. آنان عالوه بر اینکه در

ها بودند.خود، به پیشرفت عـلم نـیز مساعدت کردند. پزشکان یکی از این گروهو ادب

راهیابی آنان به مراکز قدرت و دربار به تدریج باعث به حضور پزشکان در مرکز خالفت عباسیان و همچنین 
وجود آمدن ساختاري نوین در مناسبات قدرت با محوریت پزشکان شد. پزشکان در این دوره صرفاً به عنوان 

ها، دخالت در شدند، بلکه نقشی فعال و تأثیرگذار در روابط قدرت داشتند. عزل و نصبپزشک شناخته نمی
هاي سیاسی پزشکان دربار خلفا بود. تورها و اموري از این دست، از عمده فعالیتصدور فرامین و دس

بختیشوع بن کارگیري دانش پزشکی توسط جورجیساولین حضور و نفوذ پزشکان در دربار خلفاي عباسی، با به 
نتوانستند وي را ق عملی گردید. در این سال ابوجعفر منصور، خلیفۀ عباسی بیمار شد و پزشکان بغداد 148در 

اي اندیشند و آنان همگی یادور درمان کنند. با اشارة خلیفه، پزشکان درباري جمع شدند تا براي بیماري او چاره
تواند شناسند و تنها او مینمی-شاپوررئیس بیمارستان جندي-بن بختیشوع تر از جورجیسشدند که پزشکی بزرگ

شاپور به دیدار جورجیس رفت و از او منصور، کارگزار وي در جنديبیماري خلیفه را درمان کند. به فرمان 
شاپور را به پسرش بختیشوع درواست کرد براي درمان خلیفه به بغداد رود. جورجیس، ریاست بیمارستان جندي

بن شهالفا و ابراهیم به بغداد رفت. جورجیس منصور را درمان کرد و با واگذار کرد و با دو شاگرد خود، عیسی
هاي پزشکی خود از سوي خلیفه به ریاست پزشکان بغداد برگزیده شد. ها و توانمندينشان دادن شایستگی

ویژه امتناع از شاپوري با دربار خلفاي عباسی بغداد بود. بهاین آغاز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی پزشکان جندي
شاپور راهی دربار آنان شوند. ن جنديپرداخت کمک مالی از سوي خلفاي عباسی باعث شد بسیاري از پزشکا

ها در زادگاه خود، مدتهاي بختیشوع و ماسویه با پیشینۀ پزشکی درخشان چون خاندانشاپوري همپزشکان جندي
هاي کهن پزشک خلفاي عباسی و بزرگان دستگاه خالفت عباسیان بودند. عالوه بر این پیشگامان ترجمه نوشته

هاي بیگانه به زبان عربی نیز شناسی، فلسفه و دیگر دانشانی در زمینۀ پزشکی، ستارهیونانی، ایرانی، هندي و سری
بودند. 
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ه.ق به عنوان 171بعد از جورجیس، پسرش بختیشوع ابتدا در دربار مهدي عباسی و سپس هارون الرشید در 
شد.پزشک مخصوص دربار خدمت کرد. بعد از بختیشوع نیز پسرش، جبرائیل وارد دربار خالفت

توان قطب دیگر دانش پزشکی در عهد خالفت عباسی به شمار آورد. ماسویه از داروسازان خاندان ماسویه را می
بختیشوع بن توسط جبرائیل-شاپوررئیس بیمارستان جندى-جندي شاپور بود. وي به معرفى و توصیه دهشتک 

شد. ماسویه مدتى همراه برادرش شد، دعوتساخته الرشید در بغداد براى کار در بیمارستانى که به دستور هارون
بختیشوع پرداخت. بن به شاگردى جبرائیل

نپایید، بین آن دو کدورتی به وجود آمد. همین امر باعث شد که بن بختیشوع دیريبا جبرائیلماسویههمکاري
هاي تاریخی است جبرائیل نیز از خواندنیکند. روابط ماسویه وشاپور از کار برکناردر جنديراجبرائیل، ماسویه
هاي نهان و آشکار بین پزشکان درباري در مناسبات قدرت دارد.و نشان از رقابت

مـاسویه بـعد از اینکه از کار خود برکنار شد، به قصد عـذرخواهی شـخصاً عازم بغداد شد ولی جبرائیل حتی 
ربیع (وزیر) و بنگزاران فضلیه با معالجۀ چشم یکی از خدمت. امـا اندکی بعد ماسوبپذیردحـاضر نشد او را

خود را در حرفه پزشکی نمایان کرد و توانست به موقعیتی باالتر از موقعیت قبلی خود وزیر مهارتمعالجۀسپس 
ایی ). از این طریق زمینۀ ورود وي به محیطی مناسب براي نشان دادن توان243-242: 1965برسد (ابن ابی اصیبعه، 

.خـود و بـعد از وي براي فرزندانش گشوده شد

نفوذ در دربار با استفادة ابزاري از دانش، همچنین دخالت در مناسبات قدرت و امور سیاسی، مواردي هستند که 
رسد می توان در دوران خالفت عباسیان در مورد پزشکان درباري و وابستگان آنان مشاهده کرد. البته به نظر می

ها در دوران اولیه حکومت عباسی با توجه به قدرت خلیفه بیشتر معطوف به مناسبات داخلی و یا رقابتاین 
اقتدار خلیفه و بازیگري بیشتر اطرافیان الیان پس از آن با کم شدن نفوذ وهاي پائینی قدرت بوده است. اما در سالیه

پزشکی، در این روابط درهم تنیده، نمود بیشتري خلیفه در روابط قدرت، دخالت پزشکان نیز با استفاده از دانش
از دانش اي بود که استفادههاي مخالفان و میل کشیدن به چشم مخالفان ... از جمله سوءپیدا کرد. مسمومیت

. گرفتهاي میانی و پایانی عهد عباسیان صورت میویژه در سالعهد خلفاي عباسی بهپزشکی توسط دولتمردان در
ترك که به قهر خلیفه عباسی متقی باهللا گرفتار شده بود، بااستفاده از دانش پزشکان دربار و میل کشیدن توزون امیر 

ه.ق) تا دیگر خطري براي توزون محسوب نشود. او به علت حساسیت 333به چشمان خلیفه، او را کور کرد (
بر روي جسم خلیفه باقی بماند براي خواست خلیفه بر اثر جراحت کشته شود و یا اثر جنایت اوکار و اینکه نمی

این کار از پزشکان کمک گرفت. حتی جبرائیل که زمانی از افراد بسیار مورد اعتماد هارون بود، به گفتۀ طبري در 
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/ 8: 1983(طبري، کرد ایام احتضار فرامین وي را اجابت نمیون درانتظار مرگ خلیفه بود و دراواخر عمر هار
339 .(

داد تا در امور ترین افراد به خلفا بودند. این امر به پزشکان امکان میه بر دانش خود، از نزدیکپزشکان با تکی
کردند هاي خلفا تأثیر بگذارند. خلفا در امور مختلف و مهم با آنان مشورت میدرباري مداخله کنند و بر تصمیم

شد که پزشکان ).همین امر باعث می187: 1347قفطی،کردند (ابنو حتی گاهی پزشکان به جاي آنان توقیع می
درباري مورد حسادت سایر درباریان قرار گیرند و نوعی رقابت بین آنان به وجود آید. نفوذ پزشکان در دربار، 

که این موقعیت مالی گاه حسادت اطرافیان را طوريآورد، بههمچنین ثروت فراوانی را براي آنان به ارمغان می
نظیري دهد که پزشکان دربار ثروت کالن و تمکّن مالی بیبن بختیشوع نشان میوت جبرائیلانگیخت. میزان ثربرمی
پزشکانی دانست که با استفاده توان ازمیمتوکل نیز، نیزماسویه، پزشک دربارخلیفهیوحنابنشاگرداند. حنینداشته

به ریاست دانشمندان و دست آورد ونست ثروت کالنی را به نهاد قدرت تواازدانش پزشکی و مناسبات جاري در
). 137مترجمان نائل آید (ابن جلجل، بی تا: 

- ها و دسیسهدرون دربار متزلزل بود و گاهی پزشکان در معرض انواع توطئهوقعیت پزشکان در برابر قدرت و درم

هارون قرار بختیشوع به سبب صراحت لهجه مورد غضببنگرفتند. براي نمونه، جبرائیلهاي دربار قرار می
گرفت. و چون هارون بیمار شد جبرائیل او را درمان نکرد. خلیفه نیز او را به زندان انداخت و حتی فرمان قتل 

که مأمون بر امین پیروز شد فرمان داد اموال جبرائیل مصادره و خودش زندانی شود. وي را صادر کرد. یا وقتی
اره به بغداد خوانده شد و او را معالجه کرد، این امر بر خیزران همچنین در بیماري هادي پسر مهدي، بختیشوع دوب

اند، بنابراین ابوقریش را به دشمنی با او گران آمد که با وجود پزشک خاص او، ابوقریش، چرا او را فراخوانده
- یشوعشاپور بازگرداند. همچنین متوکل اموال بختطوریکه خلیفه مجبور شد بختیشوع را به جنديبرانگیخت. به

جبرائیل( بختیشوع سوم) را مصادره و به بحرین تبعید کرد. بن

درهم تنیدگی قدرت و سیاست در حوزة دانش پزشکی در عصر خالفت عباسیان و تأثیري که بر مناسبات پزشک 
مایه پژوهشی تواند دستپذیرفت، موضوعی است که میگذاشت و همچنین تأثیري که از آن میمی(خلیفه) و بیمار

تأثیرگذاريوتأثیرپذیرينهادهاي اثرگذار قدرت و همچنیندرپزشکاندر تاریخ علم پزشکی قرار گیرد. حضور
- تصمیمدر سطحپزشکیدانشیافتنبه نوعی موجب اهمیتسیاست،در مناسبات و روابط مبتنی برقدرت وآنان

سیاست و تأثیر قدرت سیاسی عرصۀبرتأثیر پزشکانارتباط پزشکان و خلفا،نحوةگیرندگان قدرت شد. بررسی
بر نهاد پزشکی از جمله مباحثی هستند که نیاز به بررسی دارد.
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هاي صورت گرفته در این میان، دانش پزشکی و بده بستانمطالعه روابط بین ساختار قدرت وسیاست با پزشکان و
انتأثیرات متقابل آن با مناسبات پزشکآفرینی پزشکان و نهاد علم پزشکی در مناسبات قدرت و همچنین تبیین نقش

دهد.مسألۀ اصلی این پژوهش را تشکیل میخلفا و 

)اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش (چرایی پژوهش درباره این موضوع.1-2
بررسی. بودوسیاستقدرتعرصۀبهورودشانساززمینهدرباریان،وخلفادرمانبرايدرباربهورود پزشکان

نقش این پزشکان مداخله درامور سیاسی ودرباریان،وخلفاواالي آنان نزدجایگاهپزشکان،وخلفاارتباطنحوة
ت در توسعه و پیشرفت پزشکی و همچنین ثروت به دست آمده از دانش پزشکی، از جمله مباحث مهم دورة خالف

در دوره(خلیفه)وبیمارشکپزدرنسبتنهاد پزشکیبررسی دارد. تأثیري کهعباسی است که نیاز به مطالعه و
دانشتاریخازبخشیپذیرفتند؛تأثري که میاند وگذاشتهیکدیگربرقدرت،تاثیرساختارهايتحتعباسیخالفت
. پرداختآنتحلیلوبررسیبهبایستیکهاستپزشکی

عباسیخلفايدرباردرپزشکانحضورتبیینوتوضیحابتدا باید بهکارکردي،نگاهیدربراي نیل به این موضوع
پرداخته و نشان داده شود که پزشکان(خلیفه)و کارکردهاي سیستماتیک پزشک، نهاد پزشکی و روابط آن با بیمار

- نقش این تأثیرپذیري بر مؤلفهپذیرفتند وگذاشتند یا تأثیر میمیدرباریان تأثیروخلفاسیاسیهايبرنامهبرچگونه

هاي تاریخی و اهتمامی رسد با توجه به بررسیکاري که به نظر می. چگونه بوده استو پزشک خلفا هاي ارتباط 
ها و زوایاي جهت تبیین تمامی گوشهدرپزشکی، تاریخ پزشکی و همچنین اخالق پزشکی که در این دوره به دانش

هاي روز علمی است. پیدا و پنهان آن، نشان داده شده، مورد نیاز و از ضرورت

ش اهداف پژوه

هدف اصلی:
.) هجري قمري447-132مطالعه نسبت سیاست و قدرت با نهاد پزشکی در دوره خالفت عباسی (.1

اهداف فرعی:
. تبیین نقش پزشکان در مناسبات سیاسی دربار خلفاي عباسی؛ 1

-132عباسی(خالفتدورهو پزشک درخلیفه . مطالعۀ تأثیر نسبت سیاست و قدرت با نهاد پزشکی در مناسبات 2
قمري؛) هجري447
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-447بررسی تأثیر نسبت سیاست و قدرت با نهاد پزشکی بر پیشرفت علم پزشکی در دوره خالفت عباسی (.3
قمري.) هجري132

قلمرو پژوهش.1-4

الف) قلمرو مکانی: 
است.طور ویژه دارالحکومه عباسیان هاي تحت خالفت عباسی و به قلمرو مکانی پژوهش شامل سرزمین

ب) قلمرو زمانی: 

) هجري قمري است.447-132قلمرو زمانی این پژوهش شامل دوران خالفت عباسی (

ج) قلمرو موضوعی:
) هجري قمري را مورد 447-132سیاست با نهاد پزشکی در عصر خلفاي عباسی (قدرت واین پژوهش نسبت 

مناسبات پزشکان دربار خلفاي عباسی درلمرو موضوعی این رساله به حضور ونقش دهد. لذا قبررسی قرار می
و پزشک گذاشته خلیفه تأثیري که این مناسبات در روابط آفرینی ایشان در این زمینه وپذیري یا نقشقدرت و نقش

پردازد.است، می

هاي پژوهش سؤال. 1-5

سؤال اصلی:
بوده است؟) چگونه 447-132دوره خالفت عباسی(پزشکی در.  نسبت سیاست و قدرت با نهاد 1

سؤاالت فرعی:
مناسبات سیاسی و قدرت ایفا می کردند؟نقشی در.پزشکان دربار خلفاي عباسی چه 1

) چه ساختار ماهوي و شکلی داشت؟132-447و پزشک در دورة خالفت عباسیان (خلیفه .مناسبات 2

حکومت عباسیان پیشرفت دانش پزشکی درقلمروپزشکان چه کمکی بهحضور پزشکان در دربار خالفت عباسی .3
کرد؟




