فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 139 - 117

پزشکانغیرمسلماندرجامعۀاسالمیدورۀمیانه؛ 
ها،کنشهاوتعامالت


نگرش
بهروز شورچه
معصومعلی پنجه

1

2

shourcheh61@gmail.com

 - 2استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیوم تحقیقیات (نویسینده
panjeh@srbiau.ac.ir

تاریخ دریافت98/01/18 :

تاریخ پذیرش98/03/30 :

مسیئول).

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.6.0

 - 1دانشییجوی دکتییری گییروه تییاریخ و تمییدن ملییل اسییالمی دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید علییوم

تحقیقییات.

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

چکیده
پزشکان لیرمللمان (ذمری) در دورة میانه بیش از دیگر ذمریان ،بوا ملولمانان در تموا
بودند و در شهرها و روستاها ،دربارها ،بیمارستانها و حتی خانهها با ه ارتباط داشوتاد
از این رو در ذهن و زبان و تجربۀ زیلتۀ مللمانان بیش از دیگران از آنان یاد شدهاست
این مقاله در پی واکواوی نگورش هوای ملولمانان بوه ایون پزشوکان و بررسوی رابطوۀ
مللمانان با این دسته از اهلذمره است نگرش مللمانان نلبت به پزشوکان ذمروی هو
ریشه در مااب (آیات و روایات) و باورهای دیای داشت ،ه مترثر از عرف و تجربههوای
زیلتۀ آنان با این گروه از لیرمللمانان در سدههای متمادی بود در ایون مقالوه نشوان
دادهشد دانش و توان حرفهای ،کاردانی و مهارتهای درمانی پزشکان لیرمللمان عامل
اصلی حضور چشمگیر آنان در جامعۀ اسالمی بودهاست پزشکان ذمی افزون بور کواش
های حرفه ای ،در رواج بعضی عادات و رفتارهای هاجارشکاانه در میان مللمانان مووثر
بودند اگرچه گزارشهایی از تعامالت مافی و گاه واکاشهای خصمانۀ مللمانان نلبت
به پزشکان لیرملولمان در دسوت اسوت ،امروا در ارزیوابی کوالن مااسوبات نخبگوان و
تودههای مللمان با این پزشکان در بیشتر زمانها ملالمتآمیز و سازگارانه بود
کلیدواژهها :اهل ذمره ،پزشکان لیرمللمان ،تاریخ پزشکی ،زندگی اجتماعی پزشکان

مقدمه

شمار قابل توجهی از پزشکان شاغل در جوامع اسالمی دور میانه ،غیرمسلمان (اهل
ذمّه) بودند .این پزشکان بی

ا ز دیگر غیرمسلمانان بیا مسیلمانان در تمیاس و ارتبیاط

بودند و در سرتاسر جهان اسالمی ،از اندلس گرفته تا فرارودان ،در شهرها و روسیتاها،
در دربارها ،بیمارستانها و حتی خانه های مسلمانان حضور و فعالیّیت داشیتند .روشین
است که ماهیت غیردینی طب نزد مسلمانان ،نییاز بیه درمیانگران حیاذق و کارکشیته و
بهره مندی خلفاء و سالطین مسلمان از این پزشکان ،زمینه و عامیل الیلی حضیور پیر
رنگ این گروه در جامعه اسالمی دور میانه بود .این مقاله از منظر تاریخ اجتمیاعی در
پی پاسخ به این دو پرس

است :نگرشها و ذهنییتهیای مسیلمانان نسیبت بیه ایین

پزشکان غیرمسلمان چه بود؟ کن ها و واکن های مسلمانان و این پزشکان نسبت بیه

پزشکان غیرمسلمان در ذهن و زبان مسلمانان

آیاتی که در شین غیرمسلمانان نازل شده مجموعهای از تحذیر و تهدید (آل عمیران،
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

۶1/3؛ نساء144/4 ،؛ مائده51/5 ،؛ انعام121/۶،؛ ممتحنه )۶0/9 ،تیا تشیویق بیه رعاییت
عدالت و حسن رفتیار (مائیده8،42/5 ،؛ توبیه4/9 ،؛ عنکبیوت4۶/29 ،؛ لقمیان15/31 ،؛
ممتحنه )8-9/۶0 ،با آنان را شامل میشد .به نظر میرسد نگیرش پییامبر اسیالم

پیشوایان مسلمان بیه غیرمسیلمانان از جملیه طبیبیان ذمّیی متیاثر از ایین آییات ،دارای
مالحظاتی بودهاست .روایت شده پیامبر

تنها پس از درخواست سهبیار مسیلمانان

جهت حضور طبیبی یهودی بر بالین مسلمانی بیمار با درخواست آنان موافقت نمیود و
در واکن

به درمان شفابخ

بیماری را آفریده درمان

وی از سوی این پزشک یهودی فرمودند« :همان کس که
را نیز آفریده اسیت» (ابین حییون /2 ،حیدیث  .)500جیواز

درمان بیمار از سوی طبیب یهودی یا مسیحی از نگاه امام بیاقر

(متوفیای 114؛ ابین

(متوفیای  )148دربیار ضیرورت وجیود

طبیبی بصیر و مورد اعتماد در جامعه (مجلسی )235 /78 ،بدون اشاره به دیین و آییین
او ،شاید نمایانگر فقدان پزشکان مسلمان در سرزمینهای اسالمی در آن دوره بودهاست
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حیون /2 ،حدیث )501و کالم امام لادق
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و

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

هم چگونه بود؟

که مسلمانان بیمار چاره ای جز مراجعه به آن پزشکان غیرمسلمان نداشتهاند.
اما در سده های بعد ،نگرش علما و فقهای مسلمانِ برخی مذاهب اسالمی بیشتر ناظر
بر منع تعامل با این پزشکان بودهاست .ترویج احکامی مبنی بر کراهت مراجعه به طبیب
غیرمسلمان (برای مثال نک .ابن قیم جوزییه134۶ ،1312 ،؛ ابین قفطیی )207 ،مسیدود
القلب و مطرود دانستن همه اهل کتاب از سوی ابومنصیور جیوالیقی (متوفیای )539در
مواجهه با ابن تلمیذ (متوفای )5۶0طبیب نصرانی دربار مقتفی باهلل عباسی (حک-530 .
 ) 555با استناد به قرآن کریم و خشم برخی از علمای حسیبه در بیهکیارگیری پزشیکان
ذمّی از سوی حاکمان و مراجعۀ مسلمانان به آنیان جهیت درمیان ،بییانگر ایین نگیرش
واگرایانۀ بخشی از نخبگان جامعۀ اسالمی نسبت به پزشیکان غیرمسیلمان اسیت (ابین
أزرق35۶/1 ،؛ ابن عبدون.)57 ،
موازین شرعی بود یکی دیگر از بسترهای بروز نگرشها نسبت به پزشکان غیرمسیلمان
بود .اختصاص ابوابی در کتابهای حسبه به «اهل ذمّه» و «اطباء» به لیورت جداگانیه،
نشان دهنده اهمیت این دو موضوع در زوایای پیدا و پنهان زندگی اجتماعی مسیلمانان
پزشکان و مشاغل وابسته از سوی دیگر نشان دهند عیدم وجیود نگیرش و دییدگاهی
منسجم نسبت به «پزشکان غیرمسلمان» نزد علما و مجریان حسبه است .اگرچه قیوانین
حسبه حتی شهادت اهل ذمّه در امور مرتبط با پزشکی و احکام آن را نمیپیذیرد (ابین
إخوه )254 ،و برخی از منابع نیز به عدم حضور پزشکان غیرمسلمان در جامعه اسالمی
حکم دادهاند (ابن عبدون )57 ،امّا سکوت این منابع درباره جواز یا منیع الیل طبابیت
غیرمسلمانان میتواند بیانگر عدم اتفاق نظر متولیان حسبه در اینباره باشید .بیه عنیوان
مثال تاکید قوانین و مقررات حسیبه بیر پرهییز از اتخیاذ هیر راهیی کیه باعیث تسیلط

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

در دوره میانه است .بررسی مجموعۀ قیوانین حسیبه دربیار اهیل ذمّیه از ییک سیو و
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حسبه و قوان ین آن که ناظر بر کنترل و هدایت عملکیرد افیراد و نهادهیا بیر اسیاس

غیرمسلمانان بر مسلمانان شود (ابن قیم جوزیه )1159/3 ،در مقابل الزاماتی کیه حسیبه
غیرمسلمان دارد (ابن اخوه )257 ،از دالیل وجود نگرشهای متفاوت نسبت به پزشکان
غیرمسلمان است که احتماالً کن های متفاوتی را نیزبه دنبال داشتهاند.
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در خصوص ضرورت آزمودن دانشجویان و طبیبان با منیابع علمیی و تییلیفی پزشیکان

تسامح خلفا و اراد دربارهای مسلمان در بهکارگیری و استفاده از طبیبان غیرمسلمان
هرچند خود معلول عواملی بود ،امّا در شیکلگییری نگیرشهیا و مواضیع متفیاوت در
جامعه نسبت به پزشکان ذمّی بیتیثیر نبود .شین و جایگاه پزشکان غیرمسلمان به دلییل
مالزمت با دربار و دستگاه حاکمیت گاه چندان ارتقاء میییافیت کیه بیرخال

انتظیار

جامعه از فرط مقبولیت بین خلیفه و مسلمانان وساطت میکردند (نک .ابن قفطی،187 ،
 )29۶که نشانی بارز از تسلط آنان بر مسلمانان دانسته میشد .بیه عنیوان مثیال شیین و
جایگاه جبراییل بن بختیشوع (متوفای  )213نزد هارون رشید (حک )193-170.تا آنجیا
ارتقاء یافته بود که این خلیفه خطاب به اطرافیان

گفت« :هرکس حاجتی از من دارد به

جبراییل بگوید ،زیرا هر آنچه او از من بخواهد برآورده میسازم» (نک .ابن قفطی.187 ،
علّونی .)15۶-155 ،ابنتوما نیز به دلیل احترام وییژهای کیه نیزد خلیفیه نالیرلدین اهلل
قفطی)29۶ ،؛ در ا ین شرایط علمای مسلمان در لورت نییاز بایید حاجیت خیود را از
پزشکی غیرمسلمان طلب می کردند(!) .و یا ایین کیه بیا ورود بیه حیرم مکیه و مدینیه
بیاعتنایی خود را نسبت به حساسیتهای شرعی مسلمانان در ایین زمینیه بیه نمیای
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

میگذاشتند که به نظر میرسد این مسائل باعث ایجاد نگرش منفی و اعتراض مسلمانان
میشد (رهاوی.)149 ،
بیشک توان حرفهای پزشکان غیرمسلمان بهویژه در سدههای نخست اسالمی عامیل
اللی حضور چشمگیر آنان در جوامع اسیالمی بیود .ایین توانیایی ،در اندیشیه و آثیار
دانشوران و شاعران مسلمان نیز بازتاب داشتهاست .محمد بن ادریس شیافعی (متوفیای
 )204با افسوس میگفت « :ثلث علیم را تبیاه کردنید و آن را بیه یهودییان و مسییحیان
سهردند»(!) .منظور او دان

طب بود که آن را پیس از علیم فقیه ،شیریفتیرین علیوم
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عباسی (حک )۶22-575.داشت ،به عنوان واسطه بین او و مردم عمل میکرد (نک .ابن

میدانست (ابن طولون دمشقی .)۶ ،تمجیدها و ستای هیای ابیوالعالء مَعَیرِّی (متوفیای
 )449شاعر و فیلسو

عرب از جالینوس و بقراط (ابین أبیی الییبعه )220 ،نشیانی از

120

میتواند قلمداد شود .نالرخسرو حکیم و جهانگرد (متوفای )481سیده پینجم هیم در
اعترا

به سابقه و تجربۀ این پزشکان چنین سرود« :عیرب بیر ره شیعر دارد سیواری/
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اعتماد برخی از نخبگان مسلمان به مشی علمی و حرفهای پزشکان گذشتۀ تمدن یونیان

پزشکی گزیدند مردان یونان» (نالرخسرو ،دیوان اشعار ،قصیده شیماره  .)177افیزودن
واژه یونان زمین و مزرب زمین به طبیب در آثار مکتوب مسلمانان شاید بتوانید بییانگر
تصویر مثبت پزشکان غیر مسلمان در فرهنگ و اندیشۀ مسلمانان دور میانه باشید .میثالً
سعدی (متوفای  )۶90ضمن سروده ای که در آن لزوم شکر مُنعم را یادآوری مینمایید،
پزشک و درمانگر غیرمسلمان را به عنوان فیلسوفی توانمند معرفی مییکنید چراکیه در
نهایت ،او بیماری ملک زاده را درمان کردهاست« :ملک زادهای زاسب ادهم فتاد /بگردن
درش مهره برهم فتاد /چو پیل

فرو رفت گردن به تن /نگشتی سرش تا نگشتی بیدن/

پزشکان بماندند حیران در این /مگر فیلسوفی ز یونان زمین (سعدی ،کلیات.)349 ،
تولیه های بهداشتی و درمانی مفید و فراوانی که از پزشیکان غیرمسیلمان در قالیب
مثل و جمالت کوتاه بر زبان جامعه جاری بود و در مجموعههای اجتماعی و ادبی نظیر
طبی غیرمسلمانان میتواند بود .جمالتی مانند اکلُ القلیلِ مما یَضُرُ خیرٌ من اکیلِ الکثییر
مما یَنفعُ 1،از بختیشوع بن جبرائیل درباره ضرورت کم خوردن؛ علیکَ مین الطعّیامِ بمیا
حدث و من الشراب بما قدم 2،از یوحنا بن ماسویه درباره رعایت کم و کیف خوراکیها
حاذقٌ ،از ثابت بن قره درباره آسیب ها و تهدیدات سالمت شیوی و پیران؛ ونظایر اینهیا
نمونههایی از این مدعاست.

3

یکی دیگر از عوامل تلقی مثبت مسلمانان از پزشکان غیرمسلمان در جوامع اسیالمی
دور میانه ،اشتهار آنها به کاردانی بود .مثالً اقدام ثابت بن قره حرّانی لیابئی (متوفیای
 ) 288در بازگرداندن زندگی به جوان قصابی که عادت به خوردن پیه و جگرخام داشت
(ابن قفطی)1۶8 ،؛ تشخیو دقیق ابراهیم حرانی (متوفای  )309از انارهیایی کیه باعیث
بیماری مراجعه کننده شدهبود (ابن عبری)2 ،؛ اقدام بهموقع جبرایییل طبییب در نجیات

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

و اشامیدنیها؛ و لیس شیٌ اشدُ ضراراً بالشیخ من ان یکیونَ لیه جارییهٌ حَسینا و طبیایٌ
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التمثیل و المحاضره راه مییافت ،بیانگر وجود تلقی مثبت تود مردم از دانی

و بیین

هارون رشید که در رَقّه به اغما رفته بود (تنوخی)219 ،؛ مهارت ابوالحسین حرانیی در
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 - 1کم خوردن از آنچه که مضر است بهتر از زیادخوردن چیزی است که نافع است (ثعالبی.)122 ،
 - 2غذا هر آنچه که آماده شد و نوشیدنی هر چه که پی آوردند بخور (همان.)122 ،
 - 3برای پیرمرد چیزی زیانبارتر از داشتن کنیزی زیبا رو و آشهزی ماهر نیست (همان.)122 ،

نحوه فصد نمودن شریف محمد بن عمرو (سیبزواری)۶81 ،؛ و دانی

و مهیارت ابین

تلمیذ هبۀ اهلل بن لاعد که او را بقراط و جالینوس زمان مینامیدند (ابن قفطیی،)4۶3 ،
همگی باعث اعجاب مسلمانان و اشتهار این پزشکان میشد .به نحوی کیه بسییاری از
مردم این اقدامات موفق درمانی آنان را گاهی به سحر و جیادو تعبییر مییکردنید (ابین
عبری.)243 ،
سابقه و مهارت درمانی پزشکان غیرمسلمان باعث مراجعه مردم بیه آنیان و خلیوت
شدن مطب پزشکان مسلمان و در نهایت فقر و گلهگذاری آنان میشد؛ موضوعی که در
شکل گیری نگرش منفی پزشکان مسلمان نسبت به هملنفان غیرمسلمان خود مؤثر بود.
مشخصاً در سد سوم هجری ،این نگرش غالب بود که پزشکان غیرمسلمان از همتاییان
مسلمانشان تبحر بیشتری دارند .کثرت مراجعه بیماران مسلمان به یوحنا بن ماسیویه در
از اعتماد مسلمانان به مهارت حرفهای وی باشد .گزارشی از جاحظ (متوفیای  )255در
دست است که حکایت از مقبولیت باالی طبیبیان غیرمسیلمان نیزد مسیلمانان دارد .بیه
روایت وی پزشکی مسلمان بهنام اسد بن جانی ،فقیر و تنگدسیت بیود ،شخصیی از او
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

پرسید « :امسال بیماری فراوان است و تو دانشیور ،لیاحب تشیخیو و دارای روحییه
خدمت هستی ،این فقر چگونه گریبان تو را گرفته است؟ اسد بن جانی پاسخ داد« :دلیل
این است که من مسلمانم و این مردم قبل از اینکه من طبیب شوم ،نه ،بلکه قبل از اینکه
متولد شوم اعتقاد داشتهاند که مسلمان در پزشکی موفق نمیشود .اسم من اسد بن جانی
است ،بهتر بود که نامم للیب ،جبر اییل یا یوحنا باشد .امّا کنییه مین ابوالحیارث اسیت
سزاوار بود که ابوعیسی ،ابو زکریا و ابوابراهیم باشد .لباس من پنبهای سفید است بایید
که ردایی سیاه باشد و زبانم عربی است ،خوب بود که جندی شاپوری میبود» (جاحظ،
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مقایسه با پزشکان هم عصر او (الگود112 ،؛ و نیز نک .ابن قفطی )521 ،میتواند حاکی

 .)138/1اقبال تود مردم بزداد به طبیبی که لراحتاً اعتقیادات مسیلمانان را بیه سیخره
میگرفت (مسعودی )253/3 ،و مراجعه مردم به پزشکان غیرمسلمان بهرغم تنفری که از
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مهارت حرفهای آنان است.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.6.0

آنان داشتند (طسوجی تبریزی )215/2 ،نمونههایی دیگری از باور مسلمانان بیه تیوان و

کنش های هنجارشکنانۀ پزشکان غیرمسلمان

بعضی عادات و رفتارهای پزشکان ذمّی که در تعارض با شرع و اخالق اسالمی بود،
در منابع اسالمی بهتصویر کشیده شیده اسیت .شیراب خیواری و تولییه بیه آن ،فسیاد
اخالقی و عیاشی ،ثروتاندوزی و تجملگرایی و رشوهدهی و رشوهگیری از جملۀ این
عادت ها و رفتارها بود .ارتکاب این اعمال در نظیر مسیلمانان ،بییاعتنیایی بیه شیرع و
زیرپاگذاشتن ارزش های اسالمی و سرکشی از تعهدات ذمّیان به شمار میآمد.
می دانیم که خرید و فروش و تجارت شراب در جوامع اسالمی دور میانۀ بیشیتر در
انحصییار مسیییحیان و یهودیییان بییودهاسییت (ابییوالفرج الییفهانی 52/13 ،و 385/14؛
عبدالرحمن .) 157-15۶ ،در حیطۀ طبابت نیز اشاراتی به کارکردهای درمانی شیراب در
متون طبی برخی از پزشیکان شیدهاسیت (بیرای نمونیه نیک .ابین سیینا148-147/2 ،؛
مالحظات شرعی و عرفی را رعایت میکردند ،برخی پزشکان غیرمسلمان فارغ از ایین
مالحظات در تجویز و تولیۀ آن آزادنه اقدام میکردند؛ مردی از ماسویه طبیب جهیت
درمان نسخه ای خواست ،ماسویه مصر

شیراب و کبیاب را بیرای او الزامیی دانسیت

کسی که نوشیدنی او شراب و غذای

نان و گوشت است و ،...چگونه بیمار میشود و

میمیرد»! (همان .)19/5 ،چه بسا یکی از دالیل مراجعه به پزشک غیرمسیلمان امیید بیه
تجویز شراب فارغ از مالحظات شرعی بودهاست .در این لورت شخو مصر

کننده

به بهانه اینکه دارویی است که پزشک تجویز نموده از پاسخگویی به وجدان و عر

و

شرع در امان میماند .به نظر می رسد این موضوع در گستره جوامع اسالمی هرجا طبیب
غیرمسلمانی به طبابت اشتزال داشته ،مطرح بودهاست؛ سوزنی سمرقندی (متوفای )5۶2
با اعترا

ضمنی به این پدیده سرود« :بونصر طبیب اگر دهی خم را زود /گیردد ز تیو

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

(زمخشری .)11/5 ،طبیبی هندی در تولیه به شرابنوشی گفته بیود« :عجیب اسیت از
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 .)507-50۶/4در حالی که پزشیکان مسیلمان بیه حکیم مسیلمانی در تجیویز آن بایید

مریم و مسیحا خشنود» (سوزنی سمرقندی .)500 ،عیادت بیه شیرابخواری نیزد غالیب
(رهاوی ،) 139 ،و پزشکانی نیز به معرفی و بیان تیثیرات آن پرداختیهانید (بیرای نمونیه
نک .ابنسینا148-147/2 ،؛  .)507-50۶/4امّا عادت پزشکان غیرمسیلمان بیه شیراب و
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پزشکان به اندازهای بودهاست که در کتابهای اخالق پزشکی به آن پرداخته شدهاست

شراب خواری به لورتی بود که ابایی از اشتهار به آن نداشتند .مثال نوعی از شیراب بیا
نام «دیناری» که نزد این پزشکان مشهور بود خود منتسب به ابن دینیار (متوفیای )453
طبیب حاذق اهل مَیافارِقین بود (ابن ابی الیبعه .)243/2 ،مصر

روزانیه چهیار رطیل

شراب از سوی حنین بن اسحاق (همان ،)2۶2،و گفتگو و هم سرایی ابونیواس ،شیاعر
خمریات (متوفای  ) 19۶با بختیشیوع بین جبرائییل شیاید نشیان از وابسیتگی پزشیکان
غیرمسلمان به این پدیده بودهاست.
فرهنگ شرابخواری پزشکان غیر مسلمان در طبقۀ حاکم و دربارهای مسیلمان هیم
تیثیر گذاشته بود .پزشکان غیرمسلمانی که به دربارهیای اسیالمی راه میییافتنید ،بنیابر
وظیفۀ حرفهای خود ،بر طعام و نوشیدنی های خلفا و درباریان نیز نظارت ویژه و مستمر
داشتند (ابن قفطی .)513 ،در برخی موارد نظارتهای درمانی این طبیبان تا جایی پیی
میشد (ابن ابی الیبعه ،)420 ،لذا اینان به منظور حفظ یا بازیابی سالمت خود نیاگزیر
از عمل به تولیه های پزشکان غیرمسلمان خود بودند که در مواردی با احکیام شیرعی
مزایرت داشت .الحاکم بامراهلل فاطمی (حک )411-38۶.که مردم را از خوردن نبیذ منع
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

می کرد با تولیه طبیب

اسحاق بن ابراهیم بن نسطاس که منافع خمر را برای او توجیه

میکرد ،اقدام به نوشیدن شراب کرد (نک .متز .)440 ،افیراط القیاهر خلیفیه عباسیی در
شرب خمر بیی ارتبیاط بیا پزشیک مخصیوص و میورد اعتمیادش ابویوسیف عیسیی
نبودهاست (ابن عبری .)22۶-225 ،خماری و میگساری متوکیل عباسیی (حیک-232 .
 )247و این گفتۀ حنین بن اسحاق در حضور وی که» :آفتاب مر خمار را زیان رساند یا
نه» (ابن جلجل)143 ،؛ قصه مجلس مامون عباسیی (حیک )218-198 .و میخائییل بین
ماسویه (متوفای قرن  )3و شراب طاهری (ابن ابی الیبعه ،)479 ،و موارد دیگیر نشیان
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میرفت که اگر حاکمی خال

تولیۀ پزشک خود عمل میکرد بیا واکین

او مواجیه

می دهد رواج میگساری در دربارهایی که پزشکی غیرمسلمان در آنجا خیدمت مییکیرد
بیشتر نمایان است .اما به طور عموم همانگونه که گفته شد از آنجا که پزشیکان وظیفیه
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(ابنجلجل ،)137 ،بهسختی می توان موضوع شرب خمر سالطین و شهریاران دربارهای
اسالمی را بدون اطالع و تولیۀ پزشکان آنان دانست؛ پدیدهای کیه عیالوه بیر تیرویج
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نظارت بر کم و کیف خوردنیها و نوشیدنی های خلفا و سالطین را بیر عهیده داشیتند

فرهنگ میگساری در دربارها ،به دلیل الگوپذیری عامه مسلمانان از اخالق و کردار خلفا
و سالطین ،باعث ترویج بیشتر آن در بین جوامع اسالمی هم مییشیدهاسیت .چیرا کیه
دربارها اگرچه در مواردی سعی بر پنهان کردن شادخواری و میگساری خلفا داشتند ،امّا
بودند افرادی که با انگیزه سیاسی یا روشینگری اقیدام بیه هوییدا کیردن اسیرار دربیار
می کردند که نتیجۀ آن آگاهی توده مردم از فضای دربار و الگوگیری از خلفاء ،سالطین
و امیران بود .شعر بشاربن برد طخارستانی (متوفای  ،)1۶7در بیان وضع دربار عباسییان
بازتابی از این دست روشنگریهاست « :ای قوم ،خالفتتان تباه شد پس آن را باز یابیید/
همانا خلیفه خدا بین مشک شراب و ساز و عود دست و پا میزند» (بستانی.)17 ،
یکی دیگر از عارضههای اخالقی پزشکان غیرمسلمان که در منابع گزارش شده و بیا
فرهنگ مسلمانان ناسازگار بود ،فساد اخالقی برخی از آنان بیود 1.یهیود و نصیاری در
با کشاندن پای زنان مسلمان حتّی به کنیسهها و عبادتگاها از آنان سوءاستفاده میکردند؛
موضوعی که باعث هشدارهای جدی درباره فاسق بودن کشی ها و اسقفهیا مییشید
(نک .ابن عبدون .)48 ،پزشکان این طبقه نیز -لیر
واکن

شرع و شروط ذمّه در ارتباط با زنان مسلمان موجبات

و اعتراض مردم و علما و فقها را فراهم میکردند .ابوعلی بن ابیی البقیاء نیلیی

پزشک مسیحی بزداد که زنان مسلمان را در راستای تیمین امیال خود بهکار مییگرفیت
آنقدر در این موضوع پی

رفت که در نهایت در شب ییازدهم ربییع االول سیال ۶17

هجری او را با زنی مسلمان به نام «ست شر » یافتند و او اقرار کرد که با دیگیر زنیان
مسلمان هم رابطه پنهانی داشتهاست (ابن عبری .)333 ،تولیه بختیشوع طبیب به مامون
عباسی مبنی بر بهره مندی از غالم بچگان و مباشرت با آنان و پرهیز از زنیان بیا هید
تیمین سالمت او واکن

شدید اطرافیان به ویژه پوران دختر حسن بین سیهل (متوفیای

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

مواردی با اعمال و گفتار خال

نظیر از ضیروریات درمیان -در
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برهههایی با سوء استفاده از نگرش تساهلآمیز حاکمان مسلمان بهرغم مخالفت فقیهیان

 )271را به دنبال داشت (حسینی .)۶70 ،این رویکرد ضد اخالقی پزشکان غیرمسیلمان
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 - 1با هد رفع ابهام و پاسخ به سوال مقدر در باره احتمال اراده منابع مسلمانان بیر تخرییب و نفیی پزشیکان
غیرمسلمان الزم به ذکر است که در بیان عادات و رفتار منفی و ناهنجاریهای اخالقی پزشکان غییرمسیلمان،
منابع غیر مسلمانانی چون مختصر الدول تیلیف ابن عبری و یا ادب الطبیب تیلیف رهاوی نیز بررسی شدهاست.

در موارد متعددی باعث ایجاد جو بدبینی و نگیرش منفیی مسیلمانان نسیبت بیه آنیان
میشد .در مواردی جامعۀ غیرمسلمانان نیز به رفتارهای هنجار شکنانه آنان واکن

نشان

میداد؛ اسحاق بن قنطار پزشک یهودی (متوفای  )448با کنیار گذاشیتن الیل ازدواج،
موضوعی که بر هر یهودی با هد

ازدیاد نسل واجب بود به عنوان فردی سینتشیکن

در احکام و اعتقادات دینی و اجتماعی شناخته میشد (ملولی .)145 ،یوحنابن ماسیویه
نیز به خاطر سرگرم شدن با زنان و ک نیزکیان فیراوان از سیوی علمیای نصیرانی میورد
سرزن

و مخالفت و طرد قرار میگرفت (ابن قفطی .)521 ،موفق بین شیوعه پزشیک

حاذق و شاعر یهودی مذهب نیز هرزگیهای

را میسرود (خلیلی.)1۶3-1۶0 ،

تجمل گرایی و زراندوزی پزشکان غیرمسلمان ،یکی دیگر از عوامل برانگیخته شیدن
احساسات و اعتراضهای مسلمانان علیه آنان بود .روایتهیایی از دسیتمزد ،پیاداش و
 )90با درمان حجاج (متوفای  )95به میال و رفیاه چشیمگیری دسیت یافیت (الییبعه،
)311/1؛ منصور عباسی به جورجیس ،پزشک مخصول

دارایی فروانی میبخشید تنها

زمانی که می خواست به جندی شاپور برگردد ده هیزار دینیار بیه اوداد (همیان)317 ،؛
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

اموال بختیشوع که از درمان درباریان و خلیفه به دست آوردهبود بسیار فراوان بود (ابن
قفطی) 220 ،؛ مکتوبی از جبرائیل بن بختیشوع به دست آمد که در آن گفته بود آنچیه را
که فقط از خاندان برمکی دریافت کردهاست ،هفتاد میلیون درهم بیودهاسیت (تنیوخی،
 .)245/1جدای از کراهت زراندوزی و تجملگرایی از منظر فرهنگ و آداب مسیلمانی،
در حافظۀ تاریخی مسلمانان ،غیرمسلمانان میباید در درجه پایینتیری از مسیلمانان بیه
لحاظ قدرت ،ثروت و مکنت قرار می گرفتند .به این دلیل تظاهر این پزشکان به برتیری
مالی و تجملگرایی و مالدوستی موجب خشم مسلمانان میشد .بهعنوان نمونه ثیروت
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ثروت فراوان برخی از پزشکان غیرمسلمان در دست است .برای نمونه ،تیاذوق (متوفای

و تجمل پرستی جبرائیل بن بختیشوع و فرزندان وی ،بر شهرت علمی آنان سایه افکنده
و شین علمی این خاندان را تنزّل دادهبود (الگود .)299 ،99 ،زراندوزی و تجملگراییی
12۶

برانگیخت و خلیفه را بر آن داشت که دستور مصیادره امیوال او را لیادر کنید .شییو
نفیس الدوله دمشقی در گرفتن پول از دانشجویان پزشکی قبل از شروع آموزش ،نشیانی
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و رفاه فوق العاده بختیشوع بن جبرائیل ،طبیب مسیحی متوکل عباسی ،حساسییتهیا را

از حرص و مال دوستی وی و مخالف نفوس فاضله قلمداد میشد (ابین عبیری.)378 ،
پول دوستی وافر یحیی بن سعید بن ماری پزشک مسیحی (متوفای 589؛ خلیلی)198 ،
در مخدوش کردن جایگاه اجتماعی وی نزد تود مسلمانان بیتیثیر نبود ،همانگونیه کیه
رفتار مسیحی بن ابی البقاء بن ابراهیم (متوفای  )۶08در نحوه خرید و فروش کتاب ،او
را نزد مردم مشهور به قلّیت دیانیت و سیوء تیدبیر میالی سیاخت (ابین قفطیی.)451 ،
زیادهخواهیهای میخائیل بن ماسویه (متوفای قرن )2واکن

تند هیارون را برانگیخیت

(الگود )108 ،و ثروت زیاد جبرائیل پزشک ،مقتدر خلیفه عباسی (حیک )297-320 .را
بر آن داشت تا با هد

تعدیل جایگاه و قدرت مالی این غیرمسلمان ،هدایای سیهاهیان

را با فروش اموال او تیمین نماید (همان .)155 ،ابن ملکا ابوالبرکات که با درمان یکی از
سالطین سلجوقی پاداش فراوانی به دست آورده بود هنگام بازگشت تجملگرایانه مورد
پزشک غیر مسلمان پس از شنیدن این هجویات دانست که برای رسییدن بیه بزرگیی و
رهایی از شماتت راهی جز مسلمان شدن ندارد (ابن عبری.)291 ،
رواج رشوهگیری و رشوه دهی در میان برخی از پزشکان غیرمسلمان به ویژه آنان که
غیر مسلمانی که در دربار خلفا و سالطین مسلمان خدمت میکردند به دلیل برخورداری
از موقعیت مالی و سیاسی نافذ در معرض اخذ و یا پرداخت رشوه قرار میگرفتنید کیه
نتیجه ای ن امر عالوه بر تشدید مفاسد اجتماعی و اخالقی موجبات تن

و بیدبینی بیین

این پزشکان و طبقات مختلف مسلمانان را فراهم مینمود .پزشکان غیرمسلمان از دادن
رشوه ،هد

سیاسی و مذهبی کالنی را دنبال میکردند؛ انتخاب رؤسای میذهبی یهیود

(جالوت) و نصاری (بطریق) برای مناطق مختلف از جانب خلیفه از جمله مواردی بود
که پزشکان غیرمسلمان شروع به مداخله و اثرگذاری در آن مینمودند .این پزشکان بیه
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إذا تَکلم تبدو فیه من فییه
 - 1لنا طبیبٌ یهودیهً حماقَتُیییهُ
کینه بَعدُ لم یخرج من التیه
یَتیه والکلبُ اعلی منه منزلهً
(ما پزشکی یهودی داریم که هرگاه حر میزند نادانی از دهان نمایان میشود .منزلت سیگ از او بیاالتر
است ،گویی هیچگاه از گمراهی خارج نمیشود (ابن عبری.)291 ،

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

با دربارها در ارتباط بودند تیثیرات منفی بر روابط اجتماعی بر جای مینهیاد .پزشیکان
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خشم ابن افلح شاعر (متوفای  )537قیرار گرفیت و او را میورد هجیو قیرار داد 1.ایین

لحاظ داشتن شرایط اقتصادی مناسب و هم به دلیل حضور در دربارهیای مسیلمانان بیا
پرداخت یا دریافت رشوههای کالن زمینه الزم برای انتخاب کاندیدایی خاص را فراهم
میکردند (علّونی .) 141 ،یکی از اطبای نسطوری به نام فنون نیز با پرداخت سیصدهزار
درهییم ،مقییام بطریقییی را بییرای خییود خریییداری نمییود (همییان .)147 ،گییزارشهییای
منابع تاریخی و اجتماعی نشان می دهند که این اقدام آنیان گیاهی بیا اهیدا

شخصیی

لورت میگرفت ،مثالً ابوعلی بن مسیحی بن ابی البقاء پزشک بزداد ،با دادن رشوههای
کالن از مجازات اعمال خال

خود رهایی یافت و عیسی بن شهالفا (متوفای قیرن )2

پزشک مخصوص منصور عباسی با سوء استفاده از قدرت و نفیوذی کیه در دربیار بیه
دست آورده بود برای به دست آوردن مال و ثروت بیشتر حتّی اسقفها و مطرانهیا را
تحت فشار قرار میداد و از آنان طلب رشوه میکرد .او بیه خیط خیود مکتیوبی بیرای
امور خلیفه در دستان من است اگر بخواهم بیمارش مییکینم و اگیر بخیواهم شیفای
میدهم .البته مطران با بیم و احتیاط بسیار این مکتوب را به خلیفه رسانید و خلیفه هیم
در واکنشی خشمگینانه طبیب ذمّی

را تادیب و اخراج نمود (ابن قفطی432 ،؛ ابن ابی

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

الیبعه.)321 ،
تعامالت پزشکان غیرمسلمان با نخبگان سیاسی و دینی مسلمان

روابط پزشکان غیرمسلمان با پیشوایان دینی و علمای مسلمان تابعی از نگیرشهیای
پی گفته است .در لدر اسالم گهگاه این پزشکان با پیشیوایان و بزرگیان مسیلمان در
تماس بودند .بر پایۀ برخی گزارشها ،ابو رِمثَه جراح و طبیب غیرمسلمان معالر رسول
اهلل

 ،به دیدار حضرت رفت و دربار نشانی که بر دوش مبارک ایشان بود ،سخنانی

گفت 1.حارث بن کلده یکی دیگر از پزشکان عصر پیامبر
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مطرانِ نصیبین نوشت و از او چیزهایی طلب کرد و در مقام تهدید نوشت :امروز همیۀ

بود که قبل از اسالم پس

 - 1ا بورمثه چون آن نشان بر دوش مبارک دید پنداشت که علمی است ،اسیتدعای معالجیه نمیود و خطیاب بیه
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عرضه داشت « :در این امور رفیق الصنعهام ،آنچه کنم به رفق و مدارا به جای آورم» .آنحضرت در
پیامبر
پاسخ فرمودند« :أنتَ رفیقٌ و الطبیبُ اهللُ» (نک.ابن حنبل ،حدیث 17499؛ ابن جلجل .)57 ،برخی نیز گفتهاند:
در پاسخ أبی رمثه فرمودند« :أنت طبیبٌ و الرفیقُ اهللُ» (نک .ابن قفطیی .)585 ،در هیر دو لیورت
پیامبر
چنانچه الل گزارش لحیح باشد این گفتگوها میتواند نشانی از وجود پزشکانی غیرمسلمان در عهد رسول

از فراگیری دان

طب در مرکز علمی جندی شاپور به وطن خود بازگشته بود و مدتی

مسلمانان را درمان می کرد .استعالج مسلمانان از این پزشک ،مجوزی جهت مشیاوره و
درمان پزشک غیرمسلمان قلمداد شد (ابن جلجل 1.)57 ،این پزشک غیرمسیلمان ،دور
خلفای راشدین را نیز درک کرد و به هنگام مرگ خلیفه دوم بر بالین وی حاضر بیود و
بنا بر قولی گفتگوهایی با امام علی

و نیز معاویه درباره مسائل پزشیکی داشیتهاسیت

(ابن اثیر52/3 ،؛ ابن قفطی .)224 ،القوابلی (پل ایگینایی) پزشک مسیحی روزگار خلیفه
دوم که در امراض زنان آگاهی و تجربه داشت محل مراجعه قابلههایی بیود کیه نیزد او
میآمدند و درباره بیماریهای زنان از او سوال میکردند (ابین عبیری 2.)139 ،فعالییت
درمانی این طبیب نیز نشان از وجود مناسبات و آزادیهایی برای پزشکان غییرمسیلمان
در دورهای دارد که شروط و معاهدات علییه ذمّییان تیدوین یافیت (ابین قییّم جوزییه،
نوعی از تعامالت بین این پزشکان با پیشوایان دینی باشد (مستزفری.)72 ،
نمونههایی از نزدیکی و تعامالت حسنۀ خلفا و علمای مسلمان در دورههای بعید بیا
اطبای غیرمسلمان نیز در دست است؛ شیفقت منصیور عباسیی (حیک )158-13۶ .بیر
حج بردن جبرائیل بن بختیشوع بن جورجیس (متوفیای  )213توسیط هیارون رشیید و
ورود او به حرم (رهاوی )149 ،و نماز خواندن معتصیم خلیفیه عباسیی (حیک-218 .
« )227به شیوه مسیحیان» بر جنازه سلمویه بن بنان (متوفیای  )225در سیرای خالفیت
(ابن عبری ،) 149 ،لر

نظر از وجوه شرعی آن ،نشانی از احترام و روابط متقابل ایین

دو گروه بود .چنان که اقدام هبۀ اهلل بین تلمییذ پزشیک مسییحی در درمیان رایگیان و
و ارتباط و گفتگو بین آنان باشد .شایان ذکر است که ابن حنبل ،أبو رمثه را در گروه چهارم مسیانید
خدا
خود نام بردهاست.
به عیادت من آمد و فرمود:
 - 1از سعدبن أبی وقاص روایت میکنند که او گفت :وقتی من بیمار شدم رسول
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بروید و حارث بن کلده را بر بالین سعد بیاورید که او مردی پزشک و معالج است (ابن جلجل 57 ،به نقل از
سنن أبی داود).
 - 2اب ن ندیم نام القوابلی را فولس اجانیطی ضبط نمودهاست و کتابهای کناش فی الطب و علل النساء را از آثار
او میداند (نک .ابن ندیم.)522 ،

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

جورجیس بن بختیشوع (متوفای  )152در پایان عمر این طبیب (ابن قفطیی)220 ،؛ بیه
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 .)1159/3گفتگوی عالمانۀ امام لادق

با طبیبی هندی نیز میتواند نشیانی از وجیود

محترمانۀ علما و فقهای مسلمان نظامیه بزداد (ابن أبی الیبعه)351-350 ،؛ مرثییه سیید
رضی (متوفای  )40۶در سوگ ابراهیم بن زهرون لابی (متوفای  )384و اظهیار انیدوه
قاضی بزداد از فقدان مانی طبیب (حسینی )432 ،نیز در همین راستا قابل تحلیل اسیت.
همنشینی و رابطۀ لمیمانۀ قاضی اکرم جمال الدین قفطی (متوفای  )۶4۶با یوسف بین
یحیی بن اسحاق (متوفای قرن )7نیز جالب توجه اسیت؛ ایین دو بیا هیم عهید بسیتند
چنانچه هر یک از ایشان زودتر وفات یافت در عالم خواب ،جهان پس از مرگ را برای
دیگری ولف نماید (ابن قفطی.)531 ،

1

این روابط حسنه گاه سبب اسالمپذیری طبیب غیرمسلمان میشد .مثالً وقتیی یحییی
بن عیسی بن جزله پزشک مسیحی بزداد (متوفای  )473با هد

فراگیری علم منطق به

درس ابوعلی بن الولید شیخ معتزله (متوفای قیرن )5راهنمیایی شید ،حسین سییرت و
قاضی القضات وقت ،ابوعبیداهلل دامزیانی (متوفیای  )478را بیر آن داشیت تیا از فیرط
خوشحالی او را به خود نزدیک ساخته و ضمن سهردن امور کتابیت سیجالت بیه وی،
مقرری او را نیز افزای

دهد (ابن عبیری .)272،حکیایتی در دسیت اسیت کیه طبیبیی

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

نصرانی با مشاهد قاروره بشیر حیافی (متوفیای  )227اسیالم آورد (إبشییهی .)152 ،و
طبیبی تَرسا به دلیل درخواست بیمار مسلمان
را مسلمان شدن طبیب

-که از بزرگان بود و شرط بهبودی خود

دانسته بود -اسالم را پذیرفت (نراقی.)17۶ ،

با وجود سختگیری های نظری که در منابع حسبه درباره عدم به کارگیری و استعانت
از غیرمسلمانان وارد شدهاست (ابن إخوه93-92 ،؛ و نیز نک .شیزری ،فصیول )39 ،37
اما در عرله عمل ،حضور و بیهکیارگیری پزشیکان غییرمسیلمان در جوامیع اسیالمی
سدههای میانه قابل توجه است .بهره گیری مسلمانان از طبیبان ذمّی در درمان و خدماتی
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استدالل این دانشور مسلمان باعث اسالم آوردن پزشیک مسییحی شید؛ موضیوعی کیه

نظیر اداره بیمارستانها ،ریاست اطباء ،ریاست آزمیونهیا و نظیایر اینهیا از دالئیل ایین
مدعاست 2.حضور پزشکان غیر مسلمان در دربارهای اسالمی و کیفییت رابطیۀ آنهیا بیا
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 - 1از قضا این پزشک غیر مسلمان زودتر از قاضی جمال الدین از دنیا می رود و پس از دو سال در عالم رویا به
فقیه میگوید« :کلی به کلی پیوست و جزئی در جزئی ماند» (نک .ابن قفطی .531 ،ونیز این عبری.)337 ،
 - 2به عنوان مثال ،هارون رشید جبرائیل بن بختیشوع را به ریاست أطباء گماشت (ابن قفطی )187 ،و عضدالدوله

خلفا و درباریان که شائبه نفوذ و تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان را به ذهن متبادر
مینمود ،احتماالً واکن

منفی نخبگانی از مسلم انان را در پی داشته اسیت؛ ایین سیخن

معتصم خلیفه عباسی که « سلمویه طبیب نزد من از قاضی القضات شهر بزرگتیر اسیت»
باید توجه و حساسیت قاضی را برانگیخته باشد که نتیجه آن هر چه باشد بیی تفیاوتی
نخواهد بود (ابن ابی الیبعه.)43۶ ،
در منابع به برخی رفتارهای سوء و تیوهینآمییز ایین پزشیکان بیا مسیلمانان اشیاره
شده است .به عنوان مثال در روزگار هارون رشید ،طبیبی دهری که مقبولیت عام داشت،
مورد مراجعه بیماران فراوانی بود که با قارورههای خود جهت درمان نزد او مییآمدنید.
او در ازدحام بیماران برمیخواست و میگفت« :ای گروه مسلمانان شما که مییگوییید
سود و زیان فقط از خداست پیس چیرا نیزد مین مییآییید و سیود و زییان را از مین
عده ای از مردم با این سخنان او را رها میکردند و تن به مرگ میدادند عدهای هم کیه
میماندند باید ادامه سخنان تحقیرآمیز او را تحمل میکردند کیه مییگفیت« :ایمیان تیو
ضعیف است وگرنه توکل برخدا میکردی و او همچنان کیه تیو را بیمیارکرده بهبیودی
به این پزشک مراجعه کردهبود نمونه دیگر این رفتار توهینآمیز است (نک .ابن عبیری،
 1.)153تمسخر و خند یوحنا ابن ماسویه (متوفای  )243از سیوالی کیه دربیاره طبیائع
چهارگانه از او پرسیده بودند (ابن حمدون )44۶/9 ،نیز نشان از ویژگی شخصیتی او در
ارتباط با مسلمانان است .گستاخی این پزشکان با برخی از وزیران و سالطینی که به هر
جبرائیل بن عبیداهلل بن بختیشوع را به ریاست بیمارستان عضدی انتخاب کرد (همان .)202 ،هارون بن لاعد
مکنی به ابی نصر (متوفای  ) 444رئیس اطباء بعداد در بیمارستان عضدی بیود (همیان )4۶1،و هیارون رشیید
منصب امینی دارالترجمه را به یوحنا بن ماسویه سهرده بود (ابن جلجل .)137 ،همچنین ریاست امتحان اطبای
بزداد با ثابت بن سنان قره حرانی (متوفای  )3۶3بود (نک .سبزواری.)۶58 ،
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 - 1مردی نزد ماسرجویه (متوفای قرن ) 1از حاالت خود هنگام گرسنه شدن سخن میگفت غافل از اینکیه تمیام
این حاالت نشانه سالمتی است نه بیماری ،در این هنگام ماسرجویه با لحنی تیوهین آمییز بیه او گفیت :ایین
بیماری مورد خشم خدا واقع شود که ندانسته کجا برود و نزد چیون تیو فروماییهای آمیدهاسیت (نیک .ابین
عبری.)153،

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

میبخشید» (نک .مسعودی .)225/3 ،برخورد ماسرجویه طبیب با مردی که جهت درمان
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می جویید(؟) برویید پی

خدایتان و توکل بر او کنید تا کردارتان مطابق گفتارتان باشد.

دلیل در لدد برخیورد قهیری بیا آنیان نبودنید نییز غیرمؤدبانیه و تحقیرآمییز گیزارش
شدهاست؛ به عنوان مثال رفتار طبیبی نصرانی با ابوالفضل بن عمید (متوفای  )3۶0وزیر
آل بویه نمایانگر اوج بیاحترامی و تحقیر است آن گاه که ابن عمید باقی مانده نوشیدنی
خود را با نیت اکرام به طبیب نصرانی که در خدمت داشت تعار

نمود و گفت« :ایین

باقی مانده را بنوش» در این هنگام طبیب نصرانی با تنیدی ظیر

را پیس زد و گفیت:

«پیامبرتان از ته مانده سگ نهی کردهاسیت(!) (توحییدی4۶0 ،؛ نییز نیک .ابین بحتیری
حلبی 1.)70 ،لبر و بردباری ابن عمید در مقابل اهانیت ایین غیرمسیلمان نیام او را در
کتاب اخالق وزیران ماندگار ساخت .گاه این رفتارهای آنان با پاسخهایی از سوی مردم
مواجه میشد .مثال هنگامیکه اسحاق طبیب (متوفای قرن )2بر بیالین یکیی از بزرگیان
مسلمان جهت مداوا حاضرشده بود به ناگیاه بیا حضیور ابودالمیه شیاعر(متوفای )1۶1
بیماری او را ضعیف کرده این نسخه را مینویسند(؟) (الفهانی.)431/10 ،
این پزشکان غیرمسلمان چنانچه در لدد نقض شروط عمومی اهل ذمه بر میآمدنید
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

و یا با انجام اعمالی سوگندنامه حرفهای خود را نادیده میانگاشتند ،مانند سایر طبیبیان،
مورد خشم و تعقیب لاحب حسبه قرار میگرفتند (ابن جماعه .)248 ،به عنوان نمونیه
خصیب نصرانی (متوفای قرن ) 2به دلییل نوشیاندن شیربتی بیه محمید بین ابوالعبیاس
(متوفای قرن ) 2باعث بیماری و در نهایت مرگ او شد و خصیب زندانی شد و در آنجا
مرد (إلفهانی.)505/14 ،
مناسبات پزشکان غیرمسلمان و دیگر پزشکان

مناسییبات پزشییکان مسییلمان و غیرمسییلمان در دور میانییه ،طیفییی از کیین هییا و
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مواجه شد که خطاب به این پزشک غیرمسلمان گفت« :ای کافرزاده» آیا برای مردی که

واکن های دوستانه و خصمانه را شامل می شد .در کل گوییا تعیامالت ایین دو گیروه
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 - 1ابن ماسویه هنگام مرگ میمون خطاب به شخصی که بر او شهادتین را تلقین میکرد گفت فریاد نزن او اکنون
تفاوت بین پروردگارش و مانی را نمیداند (نک .ابن بحتری حلبی )70 ،و نیز تمسیخر واثیق خلیفیه عباسیی
(متوفای- )233که رو به ضعف داشت  -از سوی پزشک مخصول  ،نمونه ای از این گستاخیهاست (نیک.
ابن عبری.)19۶ ،

بی

از آنکه ستیزجویانه بوده باشد ،مسالمتآمیز بودهاست .پزشکی در نظیر مسیلمانان
1

گونه ای از حکمت بود (نک .محمدی ری شهری )33 ،و از آنجا که فراگیری حکمیت
حتی از مشرکان تولیه شیدهاسیت ،بیه نظیر مییرسید آمیوختن پزشیکی نیزد طبییب
غیرمسلمان اشکال و ایرادی جدی نداشتهاسیت (مجلسیی .)97/2 ،شیکلگییری رابطیۀ
شاگرد-استادی می ان پزشکان مسلمان و غیرمسلمان خود نشانهای از روابط حسنه مییان
این دو گروه است .اسحاق بن عمران (متوفای )279پزشک مسلمان ،شاگردی برجسیته
به نام اسحاق بن سلیمان اسرائیلی (متوفای )320داشت که ایین پزشیک یهیودی خیود
استاد ابن جزّار (متوفای )3۶9پزشیک و داروشیناس برجسیته مسیلمان بیود (ابین ابیی
الیبعه .)182 ،178/3 ،افرائیم بن زَفّان (متوفای قرن )5نییز شیاگرد علیی بین رضیوان
(متوفای ) 4۶0پزشک مسلمان مصری بود .یکی از بهترین شاگردان ابوعلی سینا (متوفای
 ،)41۶بهمنیار (متوفای )44۶به احتمال زیاد زرتشتی بودهاست (بیهقی .)91 ،گیاهی نییز
حضور طالبی شیفتۀ علم در کالس درس طب به دلیل تفیاوت در دیین و آییین (رکین
الحکماء )9۶ ،نشانی از تیثیر برداشت و لو اشتباه از گزارههای اعتقادی در شیکلگییری
مصاحبت و دوستی پزشکان مسلمان و غیرمسیلمان و تیئیید و تکیریم آنیان از هیم،
نشانههایی از مناسبات حسنۀ این دو دسته است .همنشینی ابنسیینا ،ابوسیهل مسییحی
(متوفییای ،)403ابوریحییان بیرونییی (متوفییای )427و ابییوالخیر خمّییار (متوفییای )440و
گذراندن ایامی با عی

مکاتبت و مجالسیت در بارگیاه ابوالحسیین احمید بین محمید

سهیلی(متوفای  ) 418که مردی حکیم و کریم و از وزیران ابوالعباس میمون خوارزمشیاه
(حک )407-399 .بود (نظامی عروضی سمرقندی ،)118 ،و رابطۀ دوستانۀ ابینسیینا و
ابوسهل مسیحی تا آخرین لحظه حیات این پزشک مسیحی در بیابانهای گرم خیوارزم

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

نگرشها میتواند باشد.
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اختالفات مذهبی مانع از شکلگیری رابطۀ شاگرد-استادی میشد .چنان که ممانعیت از

(همان )118 ،و إهدای کتاب تحفهسعیدیه قطب الدین شییرازی (متوفیای )710پزشیک

 - 1در حدیثی از پیامبر اسالم
محمدیری شهری.)33 ،

دان

بر دو گونه دانسته شدهاسیت؛ دانی

دیینهیا و دانی

بیدنهیا (نیک.
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حاذق مسلمان به سعدالدوله (متوفای  )۶90پزشیک یهیودی دربیار ایلخانیان (کثییری،

 ،)131نمونه هایی از این رابطۀ لمیمانه است .گزارشی در دسیت اسیت کیه ابیوالفرج
عبداهلل بن طبیب (متوفای ،)435پزشک مسیحی بزداد از سوی ابوعلی سینا مورد تمجید
قرار گرفته است (رکن الحکماء .)147 ،همچنین ابوالحسین علیی بین رضیوان پزشیک
مسلمان مصری ،از ابوالخیر حسن بن سُوار معرو

به ابن خمّار(متوفای  )445تاییید و

تمجید میکرد (ابن ابی الیبعه.)53/3 ،
با این همه ،رابطۀ این دو گروه همیشه دوستانه نبود و گیاه مییان آنیان کشیمک

و

ستیزهایی در می گرفت .اگرچه وجود منازعات و مفاخرات بین دانشیمندان و حکمیای
مکاتب مختلف علمی امری معمول بوده اسیت ،امّیا آنگیاه کیه پیای اخیتال

عقایید و

تعصبات دینی به میان می آمد ،تهدیید جیان یکیدیگر دور از ذهین نبیود (نیک .نظیامی
عروضی سمرقندی .) 91-90 ،در عرلیۀ پزشیکی نییز اخیتال

بوده است؛ منازعات و ستیزهای میان ابن

بطالن پزشک مسیحی بزداد (متوفای  )455و علی بن رضیوان پزشیک مسیلمان مصیر
وانواع توهینها و ردیه نویسیها و نظایر اینها میتواند ناشی از اخیتال

عقایید آن دو

تلقی شود (ابن عبری .)2۶5 ،چنان که ممانعت ابوالحسن سعید بن هبۀ اهلل بین حسیین
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

پزشک مسلمان (متوفای  )495از حضور یهودیان و مسیحیان در مجلس درس

متیثر از

اختالفات دینی بودهاست (رکن الحکماء .)9۶ ،کشمک های طبیبیان ،گیاه مییان خیود
پزشکان غیرمسلمان در می گرفت .اخراج ماسَوَیه ابو یوحنا (متوفای قیرن )3بیه دسیت
جبرائیل بن بختیشوع (متوفای  )213از بیمارستان جندی شاپور از اولین نمونههای بروز
این منازعات میان طبیبان غیرمسلمان با یکدیگر است (رهیاوی .)152 ،همچنیین تین
میان حنین بن اسحاق (متوفای )2۶0و بختیشوع بن جبرائیل (متوفیای  )25۶تیا بیدانجا
رسید که منجر به توطئه علیه حنیین شید (ابین ابیی الییبعه .)484-741 ،تیالشهیای
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مسلمان و غیرمسلمان درمواردی موجب تن

میذهب بیین پزشیکان

جرجیس انطاکی (متوفای قرن )۶در راستای فروکاستن از قدر و منزلت ابوالخیر سیالمۀ
بن رحمون (متوفای قرن )۶دیگر پزشک غیرمسلمان اسباب سرای

هجویهای علییه او

134

ابن شراره دیگر پزشک همکی

خود (متوفای  )490و متهم شدن به فساد عقییده (ابین

قفطی )431 ،نمونه دیگر این تعارضهای درون طبقهای درون دینی است.
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شد (ابن عبری .)9-278 ،محسود واقع شدن ابن بطالن طبیب حاذق مسیحی از سیوی

نتیجه

نگرش مسلمانان اعم از پیشوایان و علمای دینی ،پزشکان و تود مسلمانان نسبت به
پزشکان غیر مسلمان متاثر از یک وضعیت چند بعدی و گاه متناقض بیود .آییات قرانیی
ناظر بر معرفی غیرمسلمانان و نحو تعامل با آنان ،ماهییت غییرائیدئولوژیک طیب نیزد
مسلمانان ،دان

و توانایی حرفهای پزشکان غیرمسلمان ،فقدان مقررات منسجم و مؤکّد

در منابع حسبه مبنی بر عدم ارتباط با طبیب غیرمسلمان ،بهرهمندی حاکمان مسیلمان از
پزشکان غیر مسلمان ،و نیز عادات و اخالق این گروه از غیرمسلمانان را میتوان از ابعاد
مختلف و مؤثر شکلگیری ذهنیتها و نگرشهای مسیلمانان نسیبت بیه ایین پزشیکان
غیرمسلمان بشمار آورد .این نگرش ها در کم و کیف تعامالت مسلمانان با این دسته نیز
مؤثر بوده است .از ایین روی تعیامالت آنیان طیفیی از روابیط مثبیت و سیازگارانه تیا
انجام رسالت حرفهای خود از وهن ارزشها و هنجارهای مسلمانان پرهییز مییکردنید
مهارت حرفه ای و علم آموزی آنان برای مسلمانان قابل احترام بود .هرگاه این پزشیکان
با پرداختن به اموری که بعضاً مخالف قوانین شرعی مسلمانان قلمداد میشد سیعی بیر
مختلف مسلمانان رنگ و بویی خصمانه به خود میگرفت.

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

بیتوجهی به حساسیت های عرفی و اعتقادی مسلمانان داشتند تعامالت آنان با طبقیات
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کن های منفی و ستیزجویانه را شامل میشد .پزشکان غیرمسیلمان هرگیاه در راسیتای

منابع

ی قران کریم
ی ابشیهی ،شهاب الدین محمد بن احمد ،المستطر

فی کل فن المستظر  ،به کوش

سعید محمدالحام ،بیروت ،عالم الکتب1419 ،ق.
ی ابن ابی الیبعه ،موفیق الیدین ابوالعبیاس احمیدبن قاسیم ،عییون االنبیاءفی طبقیات
االطباء،ت رجمۀ سیدجعفرغضبان ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران138۶ ،ش.
ی ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارالصادر،
1385ق.
ی ابن اخوه ،ضیاءالدین محمدبن محمدبن ابی زید القرشیی ،معیالم القربیه فیی احکیام
الحسبه ،بهکوش

لدیق عیسی المطیعی و محمد محمود شعبان ،قم ،مکتبیۀ االعیالم

ی ابن بحتری حلبی ،لفی الدین ابی الفتح عیسی ،انیس المسیجون و راحیه المحیزون،
مصحح ،محمد ادیب الجادر ،بیروت ،دارلادر1997 ،م.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی ابن ازرق ،محمدبن علی ،بدائع السلک فی طبائع الملک ،بهکوش

علی سامی النشار،

بیروت ،الدارالعربیه للموسوعات1427 ،م.
ی ابن جلجل ،سلیمان بن حسان ،طبقات االطباء والحکماء ،ترجمۀ سید محمدکاظم امام،
تهران ،دانشگاه تهران1349 ،ش.
ی ابن جماعه ،بدرالیدین ،تحریراالحکیام فیی تیدبیر اهیل االسیالم ،بیه کوشی

فیؤاد

عبدالمنعم احمد ،قطر ،بینا1405 ،ق.
ی ابن حمدون ،محمد بن حسن بن محمد بن علی ،تذکره الحمدونیه ،به کوش

احسان
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االسالمی1408 ،ق.

عباس و بسکر عباس ،بیروت ،دار الصادر199۶ ،م.
ی ابن حنبل ،احمدبن محمد ،المسند ،به کوش

شعیب االرنووط ،بیروت ،لبنان ،رساله،

13۶

ی ابن حیون ،نعمان بن محمید ،دعیائم االسیالم فیی ذکیر الحیالل والحیرام و القضیایا
واالحکام عن اهل بیت رسول اهلل(علیه و علیهم افضل السیالم) ،بیه کوشی

فیضیی
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141۶ق.

الف ،قم ،موسسه ال البیت علیهم السالم ،الحیاء التراث ،ج ،2بیتا.
ی ابن سینا ،القانون فی الطب ،بیروت ،داراالحیاء تراث العربی2005 ،م.
ی ابن طولون دمشقی ،محمد بن احمد ،المنهل الروی فی الطب النبوی ،به کوش

حافظ

عزیز بیک ،چاپ اول ،حیدراباد ،طبعه عزیزیه1407 ،ق.
ی ابن عبدون ،محمد بن احمد بن عبدون التجیبی و اخرون ،ثالث رسائل االندلسیه فیی
االداب الحسبه و المحتسب ،به کوش

ا .لیفی ،بروفنسیال ،القیاهره ،المعهید العلمیی

الفرنسی لالثار الشرقیّه1955 ،م.
ی ابن العبری ،غریزوریوس الملطی ،تاریخ مختصر الیدول ،ترجمیۀ عبدالمحمید آیتیی،
تهران ،علمی و فرهنگی1377 ،ش.
ی ابن قفطی ،علی بن یوسف بن ابراهیم ،تاریخ الحکماء ،بهکوش

بهین دارائی ،تهران،

ی ابن قیم جوزیه ،شمس الدین ابی عبداهلل محمدبن ابی بکیر ،احکیام اهیل الذمّیه ،بیه
ک وش

ابی براء و دیگران ،مملکه العربیه السعودیّه ،رمادی النشر ،بیتا.

ی ابن ندیم ،محمدبن اسحاق ،الفهرست ،به کوش

محمدرضا تجدّد ،تهیران ،امیرکبییر،

ی ابوالفرج الفهانی ،علی بن حسین ،االغانی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1944 ،م.
ی الگییود ،سیییریل ،تییاریخ پزشییکی ایییران و سییرزمین هییای خالفییت شییرقی ،ترجمییۀ
باهرفرقانی ،تهران ،امیرکبیر1371 ،ش.
ی بستانی ،فؤاد افرام ،المجانی الحدیثه ،قم ،ذوی القربی1432 ،ق.
ی بیهقی ،ابوالحسن علی بن ابی القاسم ،تتمه لوان الحکمه ،به کوشی

محمید شیفیع،

تهران ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشیکی
تهران1390 ،ش.
ی تنوخی ،ابوعلی محسن بن علی ،نشوار المحاضره و اخبارالمذاکره ،به کوشی

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

13۶۶ش.

عبیود

تاویت الطنجی ،بیروت ،دارالصادر1412 ،ق.

محمید بین

137
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شالجی ،ج ،1بیروت1971 ،م.
ی توحیدی ،ابوحیان علی بن محمد بن عباس ،اخالق الوزیرین ،به کوش
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دانشگاه تهران1371 ،ش.

ی ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ،التمثیل و المحاضره ،به کوشی
قصی الحسین ،بیروت ،دار و مکتبه الهالل2003 ،م.
ی جاحظ ،ابوعثمان عمروبن بحر ،البخالء ،به کوش

عبیاس عبدالسیتار ،بییروت دار و

مکتبه الهالل1988 ،م.
ی حسینی ،مجدالدین محمد ،زینت المجالس ،تهران ،کتابخانه سنایی13۶3 ،ش.
ی خلیلی ،محمد ،معجم االدباء االطبّاء ،تهران ،مؤسسه مطالعیات تیاریخ پزشیکی ،طیب
اسالمی و مکمل1390 ،ش.
ی رکن الحکماء فیلسو

الدوله زنوزی تبریزی ،عبدالحسین بن محمید حسین ،مطیرح

االنظار فی تراجم اطباءاالعصار وفالسفه االمصیار ،تهیران ،موسسیه مطالعیات تیاریخ
پزشکی،طب اسالمی و مکمل دانشگاه ایران ،چاپ اول1383 ،ش.
تهران ،انتشارات طب سنتی ایران1389 ،ش.
ی زمخشری ،ابوالقاسم محمودبن عمر ،ربیع االبرار و نصوص االخبار ،محقق عبیداالمیر
مهنا ،بیروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات1999 ،م.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی سبزواری ،محمدباقر ،روضه االنوار عباسی ،به کوش

اسیماعیل چنگییزی اردهیالی،

تهران ،میراث مکتوب1388 ،ش.
ی سعدی ،مصلح بن عبداهلل ،کلیّات ،تهران ،نگاه1372 ،ش.
ی سوزنی سمرقندی ،شمس الدین محمدبن علی ،دیوان اشعار ،به کوشی

نالیرالدین

شاه حسینی ،تهران ،امیرکبیر1338 ،ش.
ی شیزری ،عبدالرحمن بن نصر ،نهایۀ الرتبۀ فی طلب الحسبۀ ،به کوش

الباز العرینیی،

بیروت ،دارالثقافه1401 ،ق.
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ی رُهاوی ،اسحاق بن علی ،ادب الطبیب ،ترجمۀ محمدلادق شریعت پارسا و دیگیران،

ی طسوجی تبریزی ،عبداللطیف(گرداورنده) ،هزارویک شب ،تهران ،دنیای کتاب ،چاپ
دوم1387،ش.
138

جامعۀ االسالمیۀ143۶ ،ق.
ی علّونی ،عبدالعزیز ،النصاری فی العصرالعباسی مع مقدمه فی حالهم فی االدوار السابقه،
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ی عبدالرحمن ،بشری سعید ،حقوق المرا فی الدوله العباسیۀ ،رسیاله الماجسیتیر ،غیزه،

رساله استادی گروه تیاریخ ،دانشیکده علیوم و ادبییات ،دانشیگاه امریکیایی بییروت،
1942م.
ی کثیری ،مسعود ،طیب در دوره مزیول ،الیفهان ،انتشیارات دانشیگاه علیوم پزشیکی،
1390ش.
ی متز ،آدم ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمیه علیرضیا ذکیاوتی قراگوزلیو،
تهران ،امیرکبیر1393 ،ش.
ی مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء1403 ،ق.
ی محمدی ری شهری ،محمد ،دان

نامه احادیث پزشکی ،ترجمۀ حسین لابری ،قیم،

دارالحدیث1384 ،ش.
ی مس تزفری ،جعفربن محمد ،طب النبی و طب الصادق ،ترجمیۀ یعقیوب مراغیی ،قیم،
ی مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمۀ ابوالقاسم
پاینده ،تهران ،علمی و فرهنگی1374 ،ش.
ی ملولی ،احالم امنه بلعابد ،الطب و االطباء فی االفریقیه ،میذکر لنییل شهاد الماجسیتر،
ی نالر خسرو ،دیوان ،تهران ،نگاه1373 ،ش.
ی نراقی ،مال احمد ،خزائن ،تهران ،قیام1380 ،ش.
ی نظامی عروضی سمرقندی ،احمدبن عمربن علی ،چهارمقاله ،به کوش
قزوینی ،تهران ،جامی1391 ،ش.

عالمه محمید

پزشکان غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی دور میانه

کلیه العلوم االنسانیۀ و االجتماعیه2018 ،م.
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مؤمنین ،چاپ سوم1381 ،ش.
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