
 پزشكان برجسته در عصر تمدن اسالمي

 معصومه سعيدي-دكتر محمدرضا دارابي-دكتر اكبر درخشان

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 مقدمه:

خدمات مسلمانان و در درجه اول ايرانيان در علوم گوناگون مانند منطق، 

فلسفه، رياضيات و علوم طبيعي مخصوصا علم پزشكي بر كسي پوشيده نيست. زماني 

ب در هاله اي از جهل و تاريكي به سر مي برد، دانشمندان مسلمان، كه غر

پرچمدار علوم و فنون بودند و كاروان علمي را به جلو سوق مي دادند و اين 

متقارن با زماني بود كه غربي ها در قرون وسطي در جهاني عقب مانده به سر 

 مي بردند.

 نتايج:

الينوس، بقراط، ارسطو و ديگر از ميان پزشكان مسلماني كه كشفيات پزشكي ج

پزشكان و دانشمندان يونان را بررسي كردند و مطالب با ارزشي به آن افزودند 

مي توان محمدبن زكرياي رازي، ابوعلي سينا، علي بن عباس اهوازي، فارابي، 

 ابوالقاسم زهراوي، ابن زهر و ابن نفيس را نام برد.

ي اصيل و تاليفات فراوان، محمدبن زكرياي رازي به لحاظ داشتن بحث ها

سالگي به  03بزرگترين دانشمند مسلمان در علم پزشكي به شمار مي آيد.او در 

پزشكي و شيمي روي آورد و در آرا و نظريه هاي پزشكي خود تحت تاثير نظريه 

 هاي جالينوس و تشخيص هاي پزشكي بقراط قرار گرفت.

كتاب و مقاله تاليف  003رازي در علم پزشكي ، شيمي و ساير علوم حدود 

كرد.كتاب ها و آثار باقي مانده او هم اكنون در يكي از بزرگترين تاالرهاي 

دانشگاه پرينستون امريكا نگهداري مي شود.كتاب او به نام الحاوي تا نيمه 

 ميالدي باالترين مرجع پزشكي در دانشگاههاي اروپا بود. 71قرن 

يي خود را در علم پزشكي بكار رازي نخستين پزشكي است كه اطالعات شيميا

شيمي جديد مي دانند.او  برد.دانشمندان غربي و شرقي رازي را بنيان گزار

سال به حرفه پزشكي پرداخت و در تدريس علم پزشكي، دروس باليني را  03حدود 

بر ساير علوم ترجيح و مرجح مي دانست.رازي نسبت به بيماران بسيار مهربان 

 ود آنان كوشش فراوان مي نمود.بود و براي درمان و بهب

ابوعلي سينا: از مشهورترين پزشكان اسالمي است.او دايره المعارف متحركي بود 

كه عالوه بر علم پزشكي در منطق، فلسفه، رياضيات ، اختر شناسي، شعر و 

پس از ارسطو و -موسيقي نيز مهارت داشت.دانشمندان به او عنوان معلم سوم

 فارابي داده اند و او را فرمانرواي همه پزشكان ملقب ساخته اند.

 73تاليف در رشته هاي گوناگون علمي داشت.وي در سن  033ابن سينا بيش از 

سالگي در علم پزشكي و ساير علوم به  71سالگي قرآن را از بر داشت و در سن 

بر اساس تجربه هاي علمي توصيف كمال رسيد.او عمليات جراحي و كالبدشكافي را 

كرده و در رشته اعصاب و روان نيز از شهرت كامل برخوردار بود.او معتقد بود 

شادماني و ديگر عوامل روي اعضاي -اضطراب-ترس-كه عوامل دروني از قبيل اندوه



بدن تاثير فراوان دارد و به همين جهت گاهي براي درمان بيماران خود از روش 

دارو و همچنين بيماريهايي را كه  163اده مي كرد.ابن سينا هاي رواني استف

 بر انسان عارض مي شود را بررسي نموده است.

 ابوالقاسم زهراوي

در علم جراحي يگانه روزگار خود بود.او ميان پزشكان زمان خود به پدر جراحي 

ملقب شد و به سبب پيشرفت قابل مالحظه اش در جراحي در شرق و غرب به شهرت 

ده است.به طوري كه دانشمندان غرب به بسياري از نظريه ها و مشاهدات رسي

باارزش او در اين زمينه استناد مي كردند.او همانند ستوني است كه بناي 

رفيع جراحي جديد به آن تكيه دارد.زهراوي سومين پزشك نابغه پس از رازي و 

راغدان هاي خود پزشك چراغ هايي بودند كه اروپاييان چ 0ابن سينا است و اين 

 را در علوم پزشكي با آن روشن كردند.

زهراوي در قرون وسطي و در دوره رنسانس اروپا استاد جراحي به شمار مي 

شكل از ابزار و  033عن التاليف بيش از آمد.كتاب او به نام التصريف لمن عجز

 آالت جراحي را شامل مي شود.

 نتيجه گيري:

كان گرانقدر ايراني هستيم كه در راه ما ايرانيان امروز نيز شاهد پزش

كشفيات و تحقيقات پزشكي و خدمت به انسانيت به درجات بسيار بااليي رسيده 

اند.اين پزشكان خدمتگزار و دلسوز مانند نياكان ايراني خود همچون ابوعلي 

فارابي و ديگران در راه كسب مدارج علمي باالتر و -سينا، محمدبن زكراي رازي

 ن همت خويش را مضاعف مي سازند.درمان بيمارا


