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Abstract 

One of the essential topics in the history of science is to investigate the position and capabilities of 

Muslim scientists in scientific innovations because paying attention to this issue will moderate the 

common extremist ideas and propaganda toward Muslims. The current study is a review study with 

a descriptive-analytical design. In this research, the authors investigated how Andalusian Muslim 

scholars invented medications and their role in promoting the pharmaceutical science has been 

discussed by examining the books and articles related to the history of Islamic medicine. Among 

the important issues in recognizing the Muslims’ scientific heritage, especially the history of 

pharmaceutical science, is the research and testing methods. In this way, important results can be 

achieved, including a) Introducing the progress of eastern experimental sciences and Islamic 

civilization, b) The complementary role of science and religion in the islamic rulers’ thoughts and 

beliefs. In this article, some of the most famous Andalusian pharmacists have been introduced, 

including Ibn Juljul, Abou Salt Andaloussi, Ahmad Ibn Mohammad Al-Ghafiqi, and Ibn Abi 

Usaybi'a. The East and Islamic civilization introduced pharmaceutical science to the West. In 

general, the positive and constructive effect of Islamic culture and civilization on the development 

of pharmaceuticals and medicine is an undeniable historical fact. 
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 چکیده

های علوم است چراکه های دانشمندان مسلمان در عرصه نوآوریاز مباحث ضروری در تاریخ علم بررسی جایگاه و توانمندی

مطالعه حاضر یک پژوهش  گردد.ها و تبلیغات افراطی رایج علیه مسلمانان میاهتمام به این مسئله باعث تعدیل اندیشه

تحلیلی است. در این تحقیق، با بررسی کتب و مقاالت مربوط به تاریخ پزشکی اسالمی  -ژوهشی توصیفیمروری با روش پ

های ساخت دارو حکمای مسلمان اندلسی ازجمله: ابن جلجل، ابوصلت اندلسی، احمد بن محمد غافقی، ابن بیطار، به شیوه

ازجمله مسائل مهم در فرایند بازشناسی میراث  ه است.ها در پیشبرد علم داروسازی پرداخته شدابن ابی اصیبعه و نقش آن

توان به نتایج علمی مسلمانان به خصوص تاریخ علم داروسازی، روش تحقیق و آزمایش تجربی در آن است. از این طریق می

مکمل بودن علم و دین در آرا و  -2بازنمایی پیشرفت علوم تجربی شرقی و تمدن اسالمی  -1مهمی دست یافت: 

تأثیر مثبت و سازنده فرهنگ و تمدن اسالمی در پیشرفت داروسازی و پزشکی از حقایق غیر  های حکمای اسالمی.شهاندی

 غرب نفوذ کرده است. توان گفت علم داروسازی از شرق و از تمدن اسالمی بهانکار تاریخی است، تا جایی که می قابل
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 مقدمه

دانشمندان مسلمان در روزهای اوج تمدن اسالمی )قرون 

بندی علم سوم تا هفتم هجری قمری( موفق به طبقه

گردیدند. صورت نهایی تقسیم علوم در اسالم را ابن خلدون 

ه.ق، تونس( در کتاب مقدمه تاریخ بیان کرده  ۷32-۸0۸)

است، وی علومی که در جهان اسالم تحصیل و تدریس 

شد را به دو گروه علوم فلسفی و عقلی، و علوم نقلی و می

 وضعی تفکیک نموده است. 

تواند برحسب بر اساس علوم فلسفی و عقلی، انسان می

طبیعت اندیشه خود و به یاری مشاعر بشری خویش به 

ها موضوعات و مسائل و اقسام براهین و انواع تعلیم آن

وم طبیعی رهبری شود. این علوم مشتمل بر منطق؛ عل

دربرگیرندۀ طب و فالحت؛ علوم مابعدالطبیعی یا االهیات 

حاوی علوم ساحری و طلسمات، علم اسرار حروف و علم 

کیمیا؛ علم مقادیر یا تعالیم دربرگیرندۀ علم هندسه، علم 

 حساب، علم موسیقی، علم نجوم و احکام نجوم است.

م علوم نقلی هم شامل علم قرآن و تفسیر و قرائت آن؛ عل

حدیث و علم رجال؛ علم کالم؛ علم فقه؛ علم تصوف و علم 

 ( 1زبان عربی است )

نمودند: در نتیجه مسلمانان معرفت را از دو روش کسب می

شود و دیگری یکی وحی که با عنوان علوم نقلی یاد می

شود و علم عقالنی نام دارد. آنکه از طریق عقل دریافت می

 گیرند. قرار میاین دودسته در رسته علم حصولی 

ای دیگر از مسلمانان در کنار علوم نقلی و علوم عقلی دسته

علوم را معرفی نمودند که در رسته علوم حضوری قرار 

گیرد و شامل حکمت عملی و عرفان است و از کشف می

 (2شود. )مستقیم حقیقت حاصل می

در قرون نخستین اسالمی دانشمندان مسلمان علوم 

ر یونان، ایران، مصر، هند و چین را در مختلف تولید شده د

شناسی، های مختلفی مثل ریاضیات، فیزیک، زیستزمینه

های جغرافیا، نجوم، پزشکی و داروسازی مطالعه و آزمایش

های تجربیپیشین را تکرار کردند و در اغلب موارد، تکنیک

گذشتگان را اصالح نمودند یا بهبود بخشیدند، و اطالعات  

ها در آوری کردند. آنها را جمعاز این آزمایش آمدهدستبه

نهایت توانستند با اصالح اطالعات نادرست یا غیردقیق، 

اصول جدیدی برای علوم مختلف بنا نهند و حتی 

های جدیدی از علم که قبل از آن هرگز وجود شاخه

نداشت به منصه ظهور آورند، مثاًل در علم ریاضیات اصالح 

ی با تکمیل حساب دستگاه دستگاه عددنویسی هند

اعشاری آن، ابداع کسرهای اعشاری، به وجود آمدن علم 

ها جبر، کشفیات مهم و جدید در دانش مثلثات و علم کره

های عددی معادالت درجه دو و سه و ابداع یافتن پاسخ

(3 .) 

ه.ق( که از دانشمندان مسلمانی  430–3۵4ابن هیثم )

و تحقیق معروف است  های آزمایشاست که در ابداع شیوه

و پدر اپتیک مدرن، فیزیک تجربی و روش علمی محسوب 

( 4شود، از دانشمندان آن زمان در این عرصه است. )می

های دانشمندان توان به یافتههمچنین در پزشکی می

دارو، پزشکی و های گیاهتمدن اسالمی در شاخه

های چشم ازجمله آماس پزشکی مثاًل انواع جراحیچشم

مروارید، بیرون کشیدن مایع ای چشم، برداشتن آبغش

جمع شده در قرنیه و استفاده از انواع داروهای گیاهی، 

های چشم اشاره کرد. از معدنی و حیوانی در درمان بیماری

توان به حنین ابن پزشکی اسالمی میافراد معروف در چشم

ه.ق( 19۵ق( و علی بن عیسی )260-194اسحاق عبادی )

ها در قالب کتاب ازآن این یافته( پس3) اشاره کرد

دستنویس جهت مطالعه و بررسی مجدد، به نگارش درآمد. 

(2 ) 

رغم برخی تصورات که مسلمانان را در جبهۀ ضد به

توان ثابت کرد که مبنای روش داند میگرایی میتجربه

تجربی اروپایی برگرفته از دانش علمی مسلمین در قرون 

 مثال: طورنخستین است. به

لئوناردو داوینچی که مدعی اختراع دوربین عکاسی، پمپ 

آب و تراشکاری، و اولین هواپیما است، از چند جنبه تحت 
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های علمی و تأثیر دانشمندان اسالمی به خصوص کتاب

 (۵های حسن بن الهیثم است؛)آزمایش

یوهانس کپلر در اواخر قرن شانزدهم متوجه شد که 

ن آن قبالً توسط ابن هیثم اختراع تلسکوپ گالیله و قوانی

 شده است؛ 

های ابوریحان بیرونی ازجمله اثبات گردش شب و تالش

روز به دلیل گردش زمین بر محور خود نه بر محور 

خورشید، مورد توجه چندانی قرار نگرفت. تا اینکه پانصد 

سال بعد، آریستارک فون زاموس و در دوران رنسانس 

ه شدند اما بدون داشتن کپرنیکوس متوجه این مسئل

توانستند ادعای خود را اثبات نمایند. دوربین نجومی، نمی

 گوید:( شهید مرتضی مطهری می۵)

اشتباه بسیار بزرگی که مسلمین در این زمینه مرتکب »

ها شدند، این بود که، چون مجذوب علوم تجربی اروپایی

ها ییکه خود اروپاشدند، این حقایق را انکار کردند، درحالی

های بسیار هم علوم تجربی را از مسلمین آموختند. از دروغ

بزرگی که در دنیا گفتند یکی همین است که حکمای 

یونان برای تجربه ارزش قائل نبودند، مسلمین هم پیروی 

کردند. حکمای یونان برای تجربه ارزش قائل بودند و بیش 

را از  ها هم این راهها مسلمین قائل بودند و فرنگیاز آن

 ( 6« )مسلمین یاد گرفتند.

از دالیل مهم پیشرفت علوم تجربی از شرق و تمدن 

اسالمی به سمت مغرب زمین این است که مسلمانان به 

اند، توجه بودهبیان تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی بی

همچنین عداوت و خصومت کلیسای قرون وسطی با اسالم 

در تمدن  نیز در کتمان نمودن سرچشمه علوم تجربی

اسالمی اثر فراوان داشته است. به مرور زمان برخی 

اندیشمندان و مورخان مسلمان و غیر مسلمان به افشای 

باره این مهم اهتمام ورزیدند، ازجمله بریفولت دراین

 گوید:می

ترین موهبتی که شرق اسالمی به غرب ارزانی بزرگ»

لب داشت، روش علمی یا استقرایی تحقیق بود. هرچند غا

هایمتفکران مسلمان در تحقیقات علمی خود در زمینه

کردند، ولی رازی و مختلف از روش استقرایی استفاده می 

شوند. راجر ها محسوب میابن هیثم از پیشکسوتان آن

ها زبان بیکن در دانشکده علوم اکسفورد تحت تعلیم آن

عربی و علوم عربی )اسالمی( را آموخت. نه راجر بیکن 

ستحق آن است که ارائه روش تجربی منسوب به او هرگز م

. در واقع بیکن یکی از 1باشد و نه هم نام واپسین او

دهندگان روش مسلمانان در اروپای مسیحی بود. او اشاعه

معتقد بود که شناخت زبان عربی و علوم عربی برای 

عصرانش یگانه راه معرفت حقیقی است و از بیان آن هم

روش تجربی اعراب در زمان بیکن در کرد. هرگز ابا نمی

جا متداول بود.... دانش سرتاسر اروپا توسعه یافت و در همه

ترین افاضۀ تمدن عرب )اسالم( به دنیای جدید است، مهم

اما رشد کامل ثمرات آن به کندی صورت گرفت. تنها علم 

نبود که اروپا را از نو زنده کرد، بلکه تأثیرات گوناگون 

ز گرما و تابش ذاتی خود را به حیات تمدن اسالم نی

 ( ۷«. )اروپایی منتقل کرد

داروسازی یکی از علوم بسیار مهم تجربی است که 

های سریانی، یونانی، قبطی و مسلمانان با ترجمه کتاب

هندی با این علم آشنا شدند و با تلفیق میان طبابت 

ایرانی، سریانی، هندی، مصری و یونانی توانستند آن را 

های ( مسلمانان در این علم به پیشرفت۸ه ببخشند. )توسع

های اسالمی که سرزمینچشمگیری نائل گردیدند. ازآنجایی

بسیار گسترده بود توانستند با داروهایی که برای ملل دیگر 

ناشناخته بود آشنا گردند.اولین اطالعات دارویی که مبتنی 

ری آوبر پانصد ماده بود توسط دیوسکوریدس یونانی جمع

ه.ق(، 2۵۵های شاپور بن سهل )شده بود.از بررسی قراباذین

ه.ق(، رساله قسطا بن لوقا به 2۵6–1۸۵ابو یوسف کندی )

گردد از سده نام رساله فی تدبیر سفر الحج، مشخص می

شده در پزشکی سوم هجری داروهایی که استفاده می

 (3یونانی ناشناخته بوده است. )

                                                           
و  یکننام راجر ب از دانشمندان هم یکیکه  یکنب یسفرانس یعنی1 

 است. 1۵61متولد
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دا پزشک معموالً داروساز نیز بایستی توجه داشت که در ابت

ها آوری مواد اولیه مانند ریشهبود که دستیاری جهت جمع

و گیاهان و بذرها نیز داشت. تخصصی شدن داروسازی در 

دوران رشد و اعتالی پزشکی یعنی در دوران بعد از اسالم 

( برای بررسی سهم تمدن اسالمی در ۵صورت پذیرفت. )

ست که خود اسالم )قرآن و پیشرفت علم، اعتقاد بر این ا

حدیث( با تشویق و ترغیب به علم و دانش، و از همه 

تر با تساهل و تسامحی که در مورد اقوام غیر مسلمان مهم

و اهل کتاب انجام داد، باعث رشد و پیشرفت علم و تمدن 

توان حاصل دو ( تمدن اسالمی را می9گردید. )اسالمی

م پدید آمد و در پرتو آنچه به وسیله اسال -1جنبه دانست: 

ابتکار عمل مسلمانان گسترش یافت که منشأ اصلی آن را 

استفاده از میراث  -2 نام برد.« قرآن و سنت»توان می

های پیشین در قلمرو اسالم که به جای مانده از تمدنبه

دست مسلمانان توسعه و تکامل یافت و به رنگ اسالم 

اسالم از  درآمد که باعث شد در کمتر از یک قرن،

 ترکستان تا اسپانیا گسترش یابد.

در این مقاله هدف بررسی سهم حکمای مسلمان اندلس در 

پیشبرد علم داروسازی است که از روش پژوهشی، 

تحلیلی استفاده شده است. با بررسی کتب و  -توصیفی

های مقاالت مربوط به تاریخ پزشکی اسالمی، شیوه

سلمانان اندلسی و پرداختن به داروسازی توسط حکمای م

ها در پیشبرد علم داروسازی طرح شده است. در نقش آن

های پرداختن به ادامه به بررسی علم داروسازی که از شیوه

گرایی توسط مسلمان بوده آن استفاده از روش تجربه

 پردازیم.می

 

 هاروش

 پژوهشی روش بوده و مروری پژوهش یک حاضر مطالعه

می باشد و برای جمع آوری  یتحلیل -توصیفی تحقیق، این

داده ها از روش کتابخانه ای در زمینه سهم حکمای اندلس 

در پیشبرد علوم تجربی استفاده شده که با تکیه بر منابع 

متقدم که در ابتدا با فیش برداری از منابع آغاز و در ادامه 

مطالب به روش علمی و یا استدالل منطقی تحلیل 

بهامات و مجهوالتی که در گردیدند.جهت برطرف نمودن ا

رابطه با این موضوع در ذهن مخاطب ایجاد گردیده تالش 

با  شد تا  از طریق کتب و سندهای موجود اقدام گردد. لذا

بررسی کتب و مقاالت مربوط به تاریخ پزشکی اسالمی به 

شیوه های پرداختن به دارو سازی توسط حکمای 

لم داروسازی مسلمانان اندلسی و نقش آنها در پیشبرد ع

 پرداخته شده است.

 

 هايافته

 نقش مسلمانان در شکوفایی دانش پزشکی و داروسازی -1

در اینکه تمدن اسالمی تأثیر عمیقی بر پیشرفت علم 

ای وجود ندارد. با آمدن داشته است، هیچ شبهه 1مدرن

نفسی در اسالم در قرن ششم میالدی، ایمان و اعتمادبه

ها را در رهایی از افکار آمد، که آن پیروان این دین به وجود

یاری رساند و منجر به ایجاد  2ارتدوکسی و پاگانیسمی

روحیه پرسشگری در میان مسلمانان برای کسب دانش 

از آن بود که مراکز اسالمی برتر در شهرهایی شد. پس 

مانند بغداد، قاهره و قرطبه تأسیس گردید. پرفسور مطلب 

 نویسد: می

های جهان یعنی تغییرات م، یکی از شگفتیبا ظهور اسال»

اساسی در ایمان، فلسفه، سیاست، اقتصاد، هنر و باالتر از 

همه علوم مختلف و هر آنچه برای زندگی متمدن موردنیاز 

است و مانند آن در روی زمین وجود ندارد، به ارمغان 

آورده شد. با استقرار مراکز دانش در تمدن اسالمی، تحقیق 

های دانش شروع به رشد کرد. بسیاری از شاخه و توسعه در

شده، نوآوران و بسیاری از محققان و دانشمندان شناخته

پیشگامان دانش در زمان خود شدند. در دوران رونق تمدن 

اسالمی، به دلیل احتیاج بیشتری که به علم پزشکی وجود 

                                                           
ه پس از رنسانس در غرب باین علم  است.تجربه  علم مدرن مبتنی بر1 

 یشمازآ مشاهده ، که روش آن تجربه، یهر علم یطورکلهب .وجود آمد

 در حیطۀ علم مدرن قرار دارد. این علمو آزمون باشد  یپردازیهو نظر

 (10) .است یو انسان یعیشامل علوم طب

 2 tiPaganis  در  ییچند خدا یاو  یمیابراه یرغ یاناد، یشیکافرکبه

 شود.یگفته م یایلهقب یاناد یبرخ یزدوران باستان و ن
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«. داشت توجه به این علم بیش از بقیه علوم صورت گرفت

(11) 

ان عرب و غیر عرب از قرن دوم هجری به اهمیت مسلمان

این علم پی بردند و به ترجمه و مطالعه آن پرداختند. 

طورجدی فرهنگ و تمدن ترتیب که از این قرن بهاینبه

اسالمی با کمک میراث علمی اقوام و عناصر غیر عرب مثل 

هندی، ایرانی، یونانی و... با آمیختگی با روح اسالمی حاکم 

ع اسالمی حیات خود را آغاز کرد. درزمینۀ پزشکی بر جوام

های متمدن همچون و داروسازی، در مرحله اول کتب ملت

ایرانیان، یونانیان، سریانیان، هندیان و... به عربی ترجمه 

ها فهم، شد. در مرحله بعد کوشش شد تا این ترجمه

تر و تحلیل و نقد شوند و درنهایت این علم به صورتی کامل

 شد و این تمدن را رونق ور وارد حوزه علوم اسالمیتدقیق

عباس بیش از در دوره خالفت بنی»غنای خاصی بخشید.

پنج قرن، در طب و طبابت، ترجمه و تألیف و نقل علوم، 

تردید عده زیادی جنبشی عظیم به وجود آمد که بی

طبیب، مترجم و ناقل عرب و غیر عرب و مسلمان و پیروان 

ای ین جهش، نقش بزرگ و سازندهادیان دیگر در ا

 (12«. )داشتند

مسلمین برای آموختن علم پزشکی چنان بودند که 

جویندگان این علم، در شهرهای بزرگ اسالمی همچون 

بغداد، قرطبه و غرناطه )در اسپانیا یا اندلس(، استانبول، 

المقدس، ری، شیراز، تونس، قاهره، دمشق، اسکندریه، بیت

ها به پیروی از بور و بخارا و امثال ایناصفهان، مرو، نیشا

رفتند و از غرطبه به بغداد حدیث پیامبر از ری به قاهره می

اگر » کنند گونه که غربیان اعتراف میآمدند. و همانمی

نام اسالم و مسلمین از تاریخ خارج شده بود، عصر تجدید 

« افتادحیات علمی اروپا تا چندین قرن دیگر عقب می

م پزشکی، از طریق کشور ایتالیا و اسپانیا و دیگر (. عل13)

شده، از قرن یازده میالدی به بعد مراکز علمی تازه تأسیس

در اروپا فراگیر شد و باعث روی آوردن بسیاری از 

ویژه اسپانیا برای دانشجویان اروپایی به مراکز اسالمی به

 (9تحصیل این علم شد. )

ط وثیقی داشته.آشنایی داروسازی و پزشکی با یکدیگر ارتبا

صورت سنتی بوده و جنبه با داروشناسی در اسالم، ابتدا به

علمی نداشته است. زمانی که نهضت ترجمه در جهان 

اسالم اتفاق افتاد از قرن سوم هجری به همان صورت 

ترجمه شده پذیرفتند اما پس از مدتی مسلمانان با تالش 

مینه آغاز ای که در این زفراوان و تحقیقات گسترده

نمودند، این علم را که تلفیقی از طب ایرانی، سریانی، 

هندی، مصری و یونانی است را با تغییراتی که جنبه 

 گذاری نمودند.انتقادی و اصالحی داشت پایه

داروشناسی که شامل داروهای مفرده )االدویه المفرده( و 

داروهای مرکب )االدویه المرکبه( است ارتباط وثیقی با 

 ی داشته چراکه اکثر کتب تألیفی توسط پزشکانپزشک

مسلمان بخشی از آن مربوط به داروهای گیاهی، حیوانی و 

( نام صدها ادویۀ مفرده که برای 14معدنی بوده است. )

ها مجهول بود، در فارماکولوژی اسالمی وارد شد. یونانی

در ادویه مرکبه نیز »گوید: باره میکوب درایندکتر زرین

ب، مسلمانان توانستند بر معلومات دانشمندان مانند ط

گذشته بیفزایند.از سویی تنوع اقلیم و وسعت قلمرو اسالم 

که از مرز چین تا اندلس ادامه داشت، مسلمانان را بیش از 

گمان عنصر ها با انواع ادویه مفرده آشنا کرد.بییونانی

توان آغازین فارماکولوژی اسالمی، یونانی است، اما نمی

( کتابی که 1۵«. )صر ایرانی را نیز در آن نادیده انگاشتعن

 1«اقراباذین»در آن دستور تهیه داروها آمده بود را 

 (16نامیدند. )می

  

 داروشناسی در اندلس -2

فتح اسپانیا یا اندلس تأثیر بسزایی در انتقال فرهنگ و 

( از زمانی که تمدن 1۷تمدن اسالمی به غرب داشت. )

پانیا شد و به ترویج فرهنگ و تمدن اسالمی وارد اس

اسالمی در این منطقه پرداخت، بسیاری از مردم و رهبران 

( و این ۸مسیحیت با آرا و عقاید اسالم آشنا شدند )

ترین مراکز ترین و مهمسرزمین تبدیل به یکی از درخشان

علمی جهان گردید. لذا از سده چهارم هجری بازار علم و 

                                                           
 است. رساله مختصر یمعنا به1 
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ونق گرفت و زمینه رشد نهضت دانش در این سرزمین ر

 رنسانس را در عصر نوزایی اروپا فراهم نمود.

قرآن کریم انگیزه اولیه جهت بررسی گیاهان را به 

اندیشمندان اسالم ارائه نموده است. چراکه گیاهان را از 

جهت متصور شدن بهشت و همچنین خلقت گیاهان که از 

ده است. های قدرت و عظمت خالق الهی است یاد نمونشانه

ای در طور گسترده( مسلمانان با الهام از ایمان خود به1۷)

اند. لذا اندیشمندان مسلمان کمک این زمینه تالش نموده

هایی که اند.درمانشناسی نمودهزیادی به توسعه دانش گیاه

گرفت به دو روش بود: توسط پزشکان مسلمانان صورت می

گفتند و یم« جرائحی»یکی با عمل جراحی که به آن 

شد نامیده می« طبایعی»وسیله دارو که دیگری درمان به

ای ( لذا از علومی که در کنار طب نقش مهم و پیشینه۸)

طوالنی داشته است داروشناسی و داروسازی است.در تمام 

مراکز بیمارستانی مسلمانان بخشی بنام داروسازی یا دارو 

علم در  فروشی وجود داشته است.از مراکز مهمی که این

شاپور در گردید، دانشکده جندیسطح باالیی تدریس می

( دانشمندان بسیاری از اقصی نقاط جهان 16ایران بود. )

شاپور شده و به یادگیری علم وارد ایران و دانشکده جندی

پرداختند، و اساتید داروساز ایرانی روش داروسازی می

دادند ها آموزش میساخت داروهای مرکب را به آن

بنابراین ایرانیان آغازگر این علم بودند و از همین رو نام 

بسیاری از گیاهان دارویی به فارسی است که خود تأییدی 

است بر سنت کهن داروشناسی در ایران.از طرفی علم 

داروشناسی از زمان حضور مسلمانان در اندلس نیز بسیار 

، هایی چون ایران، یونانپیشرفت نمود. این علم از سرزمین

های چین و هند سرچشمه گرفته بود، چراکه بسیاری از نام

داروها در کتاب های داروشناسان اندلس به زبان غیر عربی 

 ( 19بوده است. )

اگرچه مسلمانان فراتر از یونانیان از گیاهان جهت مصارف 

اند، چراکه در لیست نمودهو مقاصد دارویی استفاده می

اهی ناشناخته جهت دارویی مسلمانان صدها داروی گی

های آشنایی ( یکی از روش19یونانیان وجود داشته است. )

آثار بقراط و جالینوس وسیله مردم مشرق زمین با داروها به

با مجموعه بزرگ دیوسکوریدس است.که این مجموعه 

شامل داروهای یونان قدیم بود.زمانی که کنستانتین هفتم 

میالدی کتاب 94۸قیصر بیزانس بود در سال 

دیوسکوریدس را برای حاکم اندلس که عبدالرحمن سوم 

 بود، فرستاد. اما کسی در اندلس با زبان یونانی آشنا نبود

بنابراین عبدالرحمن از دربار کنستانتین خواستار مترجم 

عنوان میالدی، راهب نیکالس، به 9۵1شد که در سال 

مترجم به قرطبه وارد شد و به کمک پزشکان کتاب هدیه 

 ها از داروها وقیصر را ترجمه نمودند.اگرچه اطالعات آن

گیاهان کم نبود.در این زمان پزشک مخصوص خلیفه که 

ه.ق( نام داشت کتابی نوشت تحت 400-366ل )ابن جلج

وی با «. آنچه دیوسکوریدس نادیده گرفته است»عنوان 

مشاهدات و تحقیقات خود داروهای گیاهی آن را به هزار و 

رساند که شامل هم داروهای گیاهی، حیوانی و چهارصد می

 (۵معدنی است. )

رسد محور اساسی پیشرفت و توجه به به نظر می

در اندلس ورود کتاب الحشایش والنبات  داروشناسی

دیوسکوریدس در اوایل قرن چهارم هجری است و 

اندیشمندان متفقاً این کتاب را منبعی معتبر درباره 

اند. جالینوس گفته است: مفردات طبی معرفی نموده

چهارده کتاب درباره داروهای مفرد از آثار نویسندگان »

تر از ا کاملهام، در میان آناقوام مختلف دیده

( برای مثال ابن 14« )دیاسقوریدوس عین زربی نیافتم.

شناسی در جلجل از این حقیقت آگاه بود که پزشکی و گیاه

سرزمین اندلس پس از آشنایی مسلمانان با کتاب 

دیوسقوریدس یونانی و ترجمه آن به عربی توسط 

های عربی برای ازآن مسلمانان ناممسلمانان بوده است. پس

شدند هان و داروهایی که برای اولین بار شناخته میگیا

ها هنوز مورد استفاده استفاده کردند. بسیاری از این نامه

است.در ابتدا این کار توسط ابن العوام شروع شد که حدود 

گیاه دارای خواص دارویی را برشمرده که در  600

نوع از  300بندی که ابن بیطار ذکر نموده حدود طبقه

( در میان 20کر نگردیده و یا ناشناخته مانده است )ها ذآن

ای به علم های اسالمی سرزمین اسپانیا توجه ویژهسرزمین
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عنوان توان بهپزشکی و داروسازی داشته است که میگیاه

نمونه به افراد ذیل که از طبیبان و داروسازان حاذق آن 

زمان هستند، اشاره نمود: ابو داوود سلیمان بن حسان 

ه.ق(، ابوصلت امیه بن 400-366روف به ابن جلجل )مع

ه.ق(، احمد بن  460عبدالعزیز بن ابی صلت اندلسی )

ه.ق(، ابن ابی 646ه.ق(، ابن بیطار ) ۵61محمد غافقی )

ه.ق(. جهت نشان دادن تأثیر  66۸ -۵9۵اصیبعه )

دانشمندان مسلمان اندلسی بر توسعه داروشناسی و 

ها پرداخته ترین آناز معروفداروسازی، به معرفی تعدادی 

 شود:می

ق(:  400 -366ابو داوود بن حسان معروف به ابن جلجل )

از داروشناسان و پزشکان اهل شهر قرطبه بود. وی در سن 

ساله بود که  24سالگی به آموختن علم طب پرداخت.  14

به سبب تبحر در طب، جالینوس مسلمانان نام گرفت. وی 

ها و ساختن داروها و و خواص آندر شناخت ادویه مفرده 

( کتب معروف 21ها بسیار حاذق بوده است. )ترکیبات آن

وی در علم داروشناسی شامل: تفسیر اسماء االدویۀ المفردۀ 

)شرح بر کتاب الحشائش دیسقوریدس(، مقالۀ فی ذکر 

االدویۀ الّتی لم یذکرها دیسقوریدس فی کتابه، رسالۀ 

لمتطببین، مقالۀ فی ادویۀ التبیین فیما غلط فیه بعض ا

التریاق، و طبقات االطباء و الحکماء می شود. ابن جلجل در 

نوع  1400کتاب آنچه دیوسکویدس نادیده گرفته است از 

گیاه دارویی که خود یافته بود، نام برده و در کنار آن به 

 (۵مواد دارویی حیوانی و معدنی نیز اشاره نموده است )

ـ  460زیز بن ابی صلت اندلسی )ابوصلت امیۀ بن عبدالع

ق(: وی معروف به طبیب فیلسوف بوده است.ابن بیطار ۵29

در کتب خود از نظریات وی در مورد برخی داروهای 

ترین آثار وی در داروهای گیاهی نام برده است.از مهم

توان به کتاب االدویۀ المفردۀ اشاره نمود که گیاهی می

ها وهای ساده و تأثیر آنباب است و در آن از دار 20شامل 

 (22در اعضای بدن سخن گفته شده است. )

ق(: از دیگر  ۵61ابوجعفر احمد بن محمد غافقی )فوت 

دانشمندان مسلمان علم داروسازی در اندلس غافقی است 

آوری و شناخت گیاهان دارویی به سراسر که جهت جمع

های علمی خود را در کتاب اسپانیا سفر نمود و تالش

آوری نمود. این کتاب از ی به نام األدویۀ المفردۀ جمعجامع

منابع مهم و پایه جهت داروشناسان کنونی اروپایی است و 

تحولی عظیم در علم داروسازی جدید ایجاد نموده است. 

(22) 

بدون تردید ابوجعفر »مایر هوف معتقد است که 

شناس قرون وسطی در داروشناسی نوآور و بهترین گیاه

( وی تمام گیاهان سرزمین اندلس 23« )م استجهان اسال

بندی کرد و نام هر یک را به سه زبان بربری، را دسته

عبری و التینی بیان نمود، سپس شرح کامل و خواص 

 (24دارویی هریک را یادداشت کرد )

ضیاءالدین ابو محمد عبداهلل احمد بن محمد مالکی معروف 

وشناسان بزرگ ق(: یکی دیگر از دار646به ابن بیطار )

اندلس است که جهان شاهد کمک علمی بسیاری از او در 

( وی جهت تحقیق داروشناسی 14علم داروشناسی است. )

آوری گیاهان در داخل اندلس پرداخت و بعد ابتدا به جمع

به کشورهای حوزه جهان اسالم نظیر مراکش، الجزایر و 

و در  تونس سفر نمود. همچنین به یونان، شام و قاهره رفت

ترین شاگردان ابن شام با ابن ابی اصیبعه که از معروف

نویس بیطار در داروشناسی و پزشکی و همچنین تذکره

بود، آشنا شد. ابن ابی اصیبعه درباره علم و اخالق استاد 

 خود چنین نوشته است:

شناسی، تحقیق و گزینش گیاهان و وی[ در گیاه»]

ها دانشمند زمان آنهای گوناگون شناسایی رویشگاه و نام

خود بود.... و من در او زیرکی و تیزهوشی و درایت 

های انگیزی در شناخت گیاهان و در نقل گفتهشگفت

دیسقوریدس و جالینوس دیدم... همچنین نیکی رفتار، 

خلقی، خوش فهمی و طینتی، خوشجوانمردی، خوش

آور بود که توصیف شدنی نفس او چندان شگفتعزت

  (14« )نیست.

شناس، داروساز و پزشک بزرگ عنوان گیاهابن بیطار به

های علمی دوران قرون وسطی است؛که به معرفی روش

های تجربی اعتبار بخشید.ایشان عالوه بر عربی با آزمایش

های یونانی، التین، اسپانیایی و بربر آشنا بوده است که زبان
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ی نماید. ها خدمات شایانتوانسته به انتقال دانش به اروپایی

ترین و معتبرترین اثر علمی ابن بیطار که ( از مهم2۵)

شناسی و گیاهان دارویی استفاده جهت تدریس علم گیاه

شود، کتاب الجامع لمفردات االدویه و االغذیه یا جامع می

 مفردات االدویه و االغذیه یا الجامع فی الطب بین گیاه

در این رساله دارای جایگاه واالیی بود. 1۸شناسان تا قرن 

دارو و گیاهان، مواد معدنی و جانوری  1400حدود 

گیاه را خود کشف نموده  300خوراکی آورده شده، حدود 

اند. در این کتاب به بود که تا پیش از آن ناشناخته بوده

نویسنده که اکثراً مسلمان بوده مانند:  1۵0بیش از 

ن به اسپانیایی، ایرانی، هندی، سریانی، کلدانی و همچنی

 (26برخی از دانشمندان یونان استناد شده است. )

الدین ابوالعباس احمد بن قاسم سعدی اصیبعه، موفقابیابن

ق(: از شاگردان معروف ابن بیطار 66۸ -۵9۵خزرجی )

است. وی به همراه ابن بیطار در اطراف دمشق به 

شناسی از پرداخت و در گیاهوجوی گیاهان طبی میجست

ترین آثار وی در ( یکی از مهم14خت. )او بسیار آمو

 است.« عیون االنباء فی طبقات االطباء»داروشناسی کتاب 

همانطور که پیشتر  -کتب داروشناسی مسلمان اندلسی 

گذاری علم به التین ترجمه شد و باعث پایه -آمد

 (9داروشناسی در غرب گردید. )

 

 بحث

به جهان  ترین عوامل انتقال نهضت علمی مسلماناناز مهم

غرب ترجمه آثار علمی جهان اسالم از زبان عربی به زبان 

توان گفت که کار التینی است. بر اساس شواهد ضمنی می

در قرن نهم  1ترجمه آثار عربی به التین به جربرت اوریالک

گردد اما، ورود علم پزشکی به اروپا احتماالً با میالدی بازمی

داشته است. شخصی مکتب کهن پزشکی در سالرنو ارتباط 

به نام کنستانتین آفریقایی جهت تحصیل علوم پزشکی به 

دنیای اسالم سفر کرده و پس از آموختن ملزومات به 

سالرنو بازگشته و به ترجمه آثاری به زبان التین پرداخته 

                                                           
1Gerbert Aurillac 

درباره پزشکی که علی عباس  2است. ازجمله کتاب الملکی

ر قرن پزشک قرن دهم در عراق تألیف نموده بود. د

دوازدهم مترجمان اسپانیایی ازجمله دومینیک 

 گوندیسالوی و جرارد کرمونا در ترجمه کتب عربی به

 (2۷التین تالش نمودند. )

توجهی یا خصومت قابل ذکر است که بر اثر بی

نگاران، جایگاه و نقش تمدن اسالمی در انتقال علم تاریخ

انده شده فروغ نمایبه جهان غرب نادیده گرفته شده یا کم

است. مثاًل آرتور کستلر در کتاب خوابگردها نوشته است: 

دهندگان، حافظان حقیقت این است که اعراب تنها انتقال»

ها از خود دانش و قدرت و راویان میراث یونان هستند. آن

خالق زیادی نداشتند. باوجودی که تنها حافظان چنین 

کوشش  گنجینه عظیمی بودند اما، برای استفاده از آن

چندانی نکردند. اعراب به پیشرفت دانش نظری هیچ 

« ها به جایی نرسید.کمکی نکردند و سعی و کوشش آن

( این در حالی است که مسلمانان بر اساس تأکید اسالم ۵)

آموزی سبب تولید دستاوردهای مهمی در پیشبرد بر علم

علوم شدند، تا جایی که در متون برخی از اندیشمندان 

بدیل مسلمانان در ، اعتراف به نقش بیمنصف غرب

( باید توجه داشت که ۵) شود.پیشرفت علم مشاهده می

سهم داروسازان مسلمان تأکید بر نقش تجربه و مشاهده 

 عنوان منبعی از دانش بود. به

ها و تجربیات بنابراین متفکران اسالمی با انجام آزمایش

های اج و نظریهپیاپی با صبر و تحمل زیاد، قوانین را استخر

ها با استفاده از دادند. آنخود را مورد واکاوی قرار می

پرداختند و نظریه و تجربیات یکدیگر به تولید نظریه می

ها بر اساس ساختار فکری ویژه شان وقفه آنتالش بی

 (۵) .های علمی شدباعث تولید روش

الصحه اسالمی مستقیماً تقلید اروپائیان از سیستم حفظ

ها با تمدن ترین منطقه آشنایی آن( مهم۵) اند.هنمود

اسالمی منطقه اندلس است. بیش از هشتصد سال حکومت 

مسلمانان بر این منطقه، باعث گردید تا قوانین اسالمی، 

ها جزء الینفک زندگی مردمان وسایل زندگی و تمدن آن
                                                           
2Liber Regius 
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میالدی که  1240و  1231های این منطقه شود. در سال

ه دست مسیحیان افتاده بود، قیصر منطقه اندلس ب

های فریدریش دوم، با قوانین فراوانی، به تحکیم قانون

پزشکی و دارویی اسالمی موجود پرداخت، باید متذکر شد 

ها اطالعات کافی داشته که او از همه داروها و بیماری

است.وی مانند کشورهای اسالمی میان پزشکی و 

ها ل در مورد داروخانهشد و کنترداروسازی تمایز قائل می

و داروسازان و پزشکان بر اساس کتاب داروسازی رسمی 

( لذا در اینجا دولت بجای کلیسا بر ۵گرفت. )صورت می

نمود و تمام داروگرها و داروسازی و پزشکی نظارت می

کردند.با توجه به پزشکان باید در برابر قیصر قسم یاد می

شده توسط وانین وضعممانعت و کارشکنی کلیسا اما تمام ق

فردریش دوم که همان قوانین اسالمی در مورد پزشکی، 

عنوان زیربنای تمام قوانین داروسازی و داروگری بود، به

پزشکی اروپا شد که وضع و تحکیم قوانین اسالمی در این 

هایی شد جهت بیرون رابطه در سرزمین اروپا، اولین گام

ن مسیری شد آمدن از دوران تاریک قرون وسطی و ای

جهت ورود اروپا به دوران مدرن؛ که این اتفاق بزرگ را 

آوری باشند.در اروپا جمعمدیون دانشمندان اسالمی می

عنوان کتاب های دارویی در یک کتاب که بهفرمول

داروسازی مطرح بود نیز الگو گرفته از دانشمندان مسلمان 

 بود.

فریقایی وسیله کنستانتین آترجمه کامل طب اسالمی به

صورت گرفت که تأثیرات بسیار زیادی بر روی داروسازی 

های هیلدگارد فون که در نوشتهچناناروپا گذاشت. آن

ازآن بود که ( پس۵توان آن را مشاهده نمود. )می 1بینگن

رئیس مدرسه سالرنو نیز کتاب داروسازی خود را منتشر 

اروسازی های دیگری نیز در ارتباط با دنمود و تعداد نوشته

از دانشمندان این مدرسه منتشر گردید که همگی برگرفته 

                                                           
1 Hildegard von Binge (109۸ – 1۷ 11۷9 سپتامبر )با که 

شود. او رودخانۀ راین نیز شناخته می یا حکیمۀ هیلدگارد حضرت نام

شناسی و داروشناسی را به صورت نامه، متون علمی و تخصصی گیاه

نامۀ اخالقی نوشت و احتماالً اولین نمایشهای مذهبی، و اشعار میترانه

 .تسوا ۀوشتن

از روش داروسازان مسلمان بود.چنان نام مسلمانان بر روی 

کتب پزشکی و داروسازی تأثیر داشت که بسیاری از 

های خود های عربی برای نوشتهها نامنویسندگان این کتاب

قرار  کردند تا بیشتر مورد توجه دانشمندانانتخاب می 

بنابراین تأثیر مستقیم علمی مسلمانان بر روی دانش  گیرد.

کس پنهان نبود. داروسازی در اروپا تا قرن نوزدهم بر هیچ

ازآن اروپاییان منکر این ارتباط شدند اما امروزه لیکن پس

دوباره مسئله این ارتباط در مجامع علمی غربی به بحث 

شرفت علمی گذاشته شده است. باید اذعان داشت که پی

اروپای کنونی و خصوصاً در علم داروشناسی، مدیون تالش 

 باشند.اندیشمندان مسلمان می

 

 گیری نتیجه

با نفوذ اسالم و احیای فرهنگ اسالمی در کشورهای 

مسلمان و همچنین کشور اسپانیا یک تحول علمی و 

ترین تمدنی صورت گرفت. در آن ایام اروپا به سمت تاریک

کرد ولی در شهرهای خرافه حرکت میاعماق جهل و 

مسلمانان جهان ازجمله اندلس پیشرفت قابل توجهی 

شد. علم خطیرترین سهم تمدن اسالمی از مشاهده می

جهان مدرن بود که به بار نشستن آن مدت زمان طوالنی 

طلبید. نفوذ فراوان و گوناگون تمدن اسالمی، اولین می

ورد. هرچند نفوذ قاطع آ ها را به زندگی اروپاییروشنایی

انصافی است فرهنگ اسالمی در اروپا نمایان است ولی، بی

های علوم اروپا را حاصل فرهنگ که تمام پیشرفت

 دانشمندان مسلمان بدانیم. 

مدت در مسلمانان تحقیقات تجربی را با جزئیات در طوالنی

اند. این ارتباط با فلسفه واقعی کسب دانش، معرفی نموده

وسط داروسازان مسلمان در دوران تمدن اسالمی موضوع ت

به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده است. باید 

ها تأکید بر نقش تجربه و توجه داشت که سهم اصلی آن

عنوان منبعی از دانش بود. لذا مسلمانان در مشاهده به

اند. تنها معارض بلکه پیشرو بودهاحیای روش تجربی نه

ان اسالم کنونی معرفی تمدن اسالمی با یکی از وظایف جه

گذار علوم مختلف در عنوان پایهبیان مستدل و علمی به
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های جهان و تشویق جوانان مسلمان جهت رسیدن به قله

تر از پیشرفت و توسعه است. بدیهی است این کار مهم

  فهرست نمودن دستاوردهای گذشتگان است.
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