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ëëغزالیودعا
«غزالـــی و دعـــا» عنوان
تازههای
کتابی اســـت به قلم کوجیرو
نشر
ناکامـــورا کـــه بـــا ترجمـــه
آیناز محمدی
شـــهابالدین عباســـی از
ســـوی بنگاه ترجمه و نشـــر
کتاب پارسه منتشر شد .دکتر
کوجیرو ناکامورا استاد دانشگاههای توکیو و اوبرلین نخستین استاد گروه مطالعات
اسالمی در دانشگاه توکیو که بخشی از آثار تخصصیاش به غزالی و آثار او مربوط
میشود .در این کتاب طی چهار فصل مفهوم دعا و نیایش را در مهمترین کتاب
غزالی-احیاءالعلوم-موردکنکاشقرارمیدهد.ناکامورادرایناثرضمنبهدست
دادن شناختی موجز از زندگی و اندیشههای این اندیشمند بزرگ و پرآوازه ایرانی،
نظریه خاصی را هم دنبال میکند .او ضمن بحثهای مقایســـهای و تطبیقی با
عرفان شرقی و ذن بودیسم با اشاره به دیدگاه محقق سرشناس انگلیسی ،دکتر
مونتگمری وات ،این نظر را مطرح میکند که بحران شکاکیت غزالی که در کتاب
مشهور او المنقذمن الضالل بازتاب پیدا کرد ،صرفاً بحران فردی و شخصی نبود
بلکه از بحران تمدنی حکایت داشت که از مناسک محوری و ظاهرگرایی محض
به طرف بازکشف ذخایر و ارزشهای معنوی و اخالقی خود حرکت میکرد.
ëëدرآمدیبرعلمتصمیمگیری
«درآمدی بر علـ ــم تصمیمگیری :تصمیمگیری
چگونـ ــه رخ میدهد؟» کتابی به قلـ ــم جیمز مارچ با
ترجمه ابراهیم افشار است که از سوی نشر نی منتشر
شد .جیمز جی.مارچ استاد ممتاز دانشگاه استنفورد،
عمده شهرتش را مدیون مطالعات و پژوهشهایی
اسـ ــت که در زمینه علوم سیاسـ ــی و تحقیـ ــق درباره
نظریه سـ ــازمانی اسـ ــت .وی طی حدود هفتاد سـ ــال
فعالیتهای دانشـ ــگاهی ،علمی و پژوهشـ ــی دهها مقاله و بیش از  30عنوان
کتاب منتشـ ــر کرده و در این کتاب طی شـ ــش فصل میکوشد به آنچه درباره
تصمیمگیری اطالع داریم ،آنگونه که رخ داده وفادار بماند .فهم هر تصمیم
معین به اعتقاد او نیازمند شـ ــناخت عمیق از زمینهای اسـ ــت که تصمیم در
آن گرفته میشـ ــود این یعنی شـ ــناخت ظرایف تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی از محیط تصمیمگیری و نیز شناخت از افراد ،سازمانها و نهادهایی
که در تصمیمگیری دخیل بودهاند .جیمز مارچ در این کتاب به جای پرداختن
بـ ــه اینکه «چگونه باید تصمیم گرفت» تأکید و تمرکـ ــزش را بر این اصل قرار
داده است که «تصمیم در عمل چگونه گرفته میشود».
ëëتأمالتابزاری
«تأمـــات ابـــزاری :نیمنگاهـــی بـــه پـــروژه فکری
ســـیدجواد طباطبایی» اثر جدید حسن قاضی مرادی
اســـت که از ســـوی نشـــر اختران منتشـــر شـــد .حسن
قاضیمـــرادی در ایـــن کتـــاب خوانشـــی انتقـــادی از
مجموعه کتاب «تأملی درباره ایران» نوشته سیدجواد
طباطبایی و مشخصاًدو کتاب «مکتب تبریز» و «نظریه
حکومت قانـــون در ایران» اســـت .چنین خوانشـــی از
آن رو ضرورت پیدا میکند که به نظر میرســـد طباطبایـــی در این مجموعه به
تدوین پروژهای اقدام کرده اســـت .طباطبایی در مجموعه «تأمالت» خود سیر
تحوالت اندیشه سیاسی در آثار و فعالیتهای سیاسی و فکری سه گروه از عامالن
سیاسی-روشـــنفکران که در مجموع تجـــدد خواندهاند ،دولتمـــردان مصلح و
رجال اصالحطلب و نیز روحانیت مترقی (روحانیت مشـــروطهخواه) -را دنبال
میکند .این ســـه گروه عامالن در پروژه او هســـتند .سنجش با بررسی طباطبایی
از آثـــار و فعالیتهای این ســـه گروه ،در واقع نقش عامالن سیاســـی در پروژه او
شناخته میشـــود .حســـن قاضی مرادی در این اثر معتقد اســـت« :طباطبایی
دو برخورد کامالً متفاوت به عامالن مورد نظر خود دارد ،از یک ســـو او عمدتاً به
ادعانامهنویســـی علیه روشنفکران دوره مشـــروطه و نیز جنبش روشنفکری ،در
کل میپردازد و از ســـوی دیگر ادعانامهنویســـیاش را به نفع روحانیت مترقی و
بویـــژه دولتمردان مصلح و رجال اصالحطلب پیش میبرد .ســـنجش نظرات
طباطبایی درباره آثار و فعالیتهای سیاســـی همه عامالن مورد بررسیاش در
«تأمالت» به درازا میکشد .پس از میان روشنفکران صدر مشروطه ،ملکم خان،
از میان دولتمـــردان مصلح عباسمیرزا ،قائم مقام فراهانی و امیرکبیر از میان
رجـــال اصالحطلب ،مجدالملک و از میان روحانیت مترقـــی میرزای نائینی را
انتخاب کردم و ادعانامهنویسی وی را له و علیه اینان به اختصار سنجیدهام و...
ëëسهرسالهدربارهنظریهجنسی
«ســـه رســـاله دربـــاره نظریـــ ه جنســـی» یکـــی از
مشـــهورترین و بحثانگیزتریـــن آثـــار زیگموند فروید
اســـت که با ترجمه ابراهیم ملک اســـماعیلی از سوی
مؤسســـه انتشارات نگاه منتشر شـــد .این کتاب در سال
 1343تحـــت عنوان «ســـه رســـاله درباره تئـــوری میل
جنسی» با ترجمه هاشم رضی توسط نشر آسیا منتشر
شـــده بود اما بهدلیل عدم تجدید چاپ ســـال هاست
که ســـر از بازار کتابهای افست درآورد و در بساط پیادهروهای شهرهای بزرگ و
کوچک همراه با دیگر کتابهای قاچاق و زیرزمینی عرضه میشود .حاال ابراهیم
ملک افضلی متن کامل این اثر فروید را –چاپ انتشـــارات فیشر -مبنای ترجمه
خود قرار داده و برگردانی کاملتر به دست داده است .فروید در این کتاب به تبیین
نظریه جنجالبرانگیز خود دربـــاره عقدههای ادیپ والکترا پرداخته که به نوعی
پایه و اساس اندیشههای این روانکاو بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ این علم است.
ëëجزیرهبیآفتاب
«جزیـــره بیآفتـــاب» عنوان ســـفرنامهای اســـت
به قلـــم محمدجعفر یاحقی که ماحصل ســـفر یک
ساله او به انگلستان و اروپای غربی از سوی انتشارات
معین منتشر شد .محمدجعفر یاحقی استاد دانشگاه
فردوســـی مشـــهد در ایـــن بـــاره میگوید :ایـــن کتاب
حاصل نخســـتین تجربه من از زیستن طوالنی مدت
در خـــارج از کشـــور اســـت .اصل تجربه به ســـالهای
 )1364-1365( 1985-1986باز میگردد که به اتفاق خانواده برای اســـتفاده
از فرصت مطالعاتی که دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد در اختیار مردم گذاشت
به انگلســـتان رفتم .کمبریج انگلستان با دانشـــگاه پرآوازهاش که هماره برای
پیشـــتازی جهانی با هاروارد رقابتی تنگاتنگ داشت و سرانجام هم چند سال
پیـــش رقیب را از پای درآورد و بر ســـکوی اول نشســـت .تأثیـــر ژرفی بر ذهن و
اندیشـــه و ســـامان معلمی من بر جای گذاشـــت .طوری کـــه از یک طرف پای
مرا به ســـفرهای علمی دور و دراز خارجی بـــاز کرد و از طرف دیگر دریچهای از
خودآگاهی و معرفت به رویم گشود.
ëëطوفانفرامیرسد
«طوفـــان فـــرا میرســـد» کتابـــی به قلـــم مصباح
خســـروی است که از ســـوی انتشـــارات پیوسته منتشر
شد .کتاب مذکور نگاهی تازه دارد به حوادث سالهای
پرآشوب و استثنایی ( )1320-1332که جامعه جهانی
و فضای سیاســـی ایـــران دوران پرالتهابی را پشتســـر
گذاشـــت .نویســـنده در این کتاب که طی هفت فصل
تألیف و تدوین شـــده اســـت ،فصـــل اول را به ماجرای
نابود کردن نیروی دریایی ایران توسط توپخانههای انگلیسی و به شهادت رسیدن
ســـروان یداهلل بایندر و ششصد و پنجاه افسر پرســـنل نیروی دریایی در شهریور
 1320اختصاص داد .نویسنده در فصول دیگر به ماجرای ورود ارتش انگلیس در
جنوب و ارتش روسیه در شمال اشاره میکند و تبعید رضاشاه به جزیره موریس و
نامزدهای جانشین رضاشاه و شکلگیری کابینه قوام از دیگر مسائل مهمی است
که موجز و مختصر به آنها پرداخته میشود...

کتــاب
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گفتوگو با دکتر قربان بهزادیاننژاد ،مترجم و پژوهشگر تاریخ علم:

 ëëدر مقدمـ ــه همیـ ــن کتـ ــاب آوردهایـ ــد:
«نویسـ ــنده اینکتاب یعنـ ــی مایکلوالترز
تالش کرده با تغییر برخی از آیات و روایات
منتسـ ــببـ ــهنبیاکـ ــرم(ص)ازیکسـ ــو
جنبههای دینی و کالمی طاعون را به مثابه
نمونهای از شـ ــرور توجیه کند و از دیگر سـ ــو
برداش ـ ـتهای نادرسـ ــتی که از این منابع
فیضبزرگدرجامعهاسـ ــامیدورهمیانه
شکلگرفتهراتبیینکندوب هنظرمیرسددر
اینمسیرتوفیقبهدستنیاوردهوگاهخود
نیزبهبرداشتهاییدستیازیدهکههمسو
باروندهایناصـ ــوابدردورهموردمطالعه
اسـ ــت ».در این مـ ــورد میتوانید بیشـ ــتر
توضیحبدهید؟
دو کتاب از ایشـــان یعنی والترز دالس
ترجمه کردم یعنـــی هم کتاب «طاعون و
افول تمدن اســـامی» هم کتـــاب «تاریخ
جنون در جامعه اســـامی دوره میانه» را.
دالس خیلی تالش کرده مسائل پزشکی
و دیـــن بخصـــوص در حـــوزه اســـامی را
بـــا اســـتفاده از منابع دســـت اول آشـــتی
بدهد .بحثهـــای کالمی که در این زمینه

بعضاً سنتی یا به اســـامی دیگری خوانده
میشـــدند رواج داشته اســـت؛ همواره به
لحاظ علمی بین آنها بده و بستان جریان
داشـــته است .پزشـــکی که جالینوس ،ابن
ســـینا ،رازی ،بیرونی ،ابن نفیس و...عمل
میکردند پزشـــکی علمـــی بـــوده؛ آنچه
افراد غیر آموزش دیده ،زنان ســـالخورده
بر مبنای تجربه بـــدون دانش ،جادوگران،
جن گیران و ...انجام میدادند غیرعلمی
خوانده میشده است؛ خود این سرآمدان
مرتب شکوه کردهاند که در جامعه چنین
درمانگرهای فاقـــد صالحیت طرفدارانی
و مشـــتریانی دارد .پـــس وقتی صحبت از
نوســـازی میکنیم پزشکی علمی در برابر
پزشکی ســـنتی مدنظر است .البته ناگفته
پیدا اســـت کـــه در آغاز مواجهه دو شـــیوه
پزشکی طب ایرانی در شرایط خاصی بود
توگو خارج است....
که از حوصله این گف 
 ëëبهنظرمیکزمانیشایدپزشکیدرغرب
با پزشکی در کشورهای شرق بویژه اسالمی
تفاوت داشتند و به قول شما پزشکی غربی
بر یک اصول اسـ ــتوار بود و پزشکی شرقی

شکوفایی دانش پزشکی یونانی در سایه تمدن اسالمی

«نوســـازی پزشـــکی و بهداشـــت عمومی در دوره
قاجار» و «نوســـازی پزشـــکی در کشورهای شرقی»
دو عنوان از تألیفات دکتر هرمز ابراهیمنژاد اســـت
که بـــا ترجمه دکتـــر قربـــان بهزادیاننـــژاد یکی از
ســـوی پژوهشـــکده تاریخ اســـام و دیگری از سوی
انتشـــارات مؤسســـه اطالعات اخیـــراًبه بـــازار آمد.
قربان بهزادیاننـــژاد متولـــد  1334دارای دکترای
سایر محمدی
میکروبیولـــوژی پزشـــکی و عضـــو هیـــأت علمی
دانشـــگاه تربیت مدرس بود و در دولت اصالحات
قائم مقام وزیر بهداشـــت ،درمان و آموزش پزشـــکی .او عضو مؤسس و رئیس
مؤسســـه تحقیقات و توسعه علوم انســـانی و نیز مؤسســـه مطالعات فرهنگ و
تمدن ایران زمین است که برای اهالی علم و فرهنگ این مؤسسات آشنا است .او
هماکنون در حوزه پزشکی فعالیت دارد و یک مجموعه  15جلدی تحت عنوان
کلی تاریخ پزشـــکی و تمدن اســـامی تدارک دیده اســـت که تاکنون  6مجلد آن
چاپ و منتشر شـــده و باقی این کتابها نیز بهتدریج عرضه خواهد شد« .طاعون
و افول تمدن اســـامی»« ،تاریخ جنون در جامعه اســـامی دوره میانه» ،نوشته
مایکل والترز دالس «پزشـــکی و اسالم در هند مســـتعمره» و «پزشکی اسالمی
در دوره میانه»« ،نوســـازی پزشکی و بهداشـــت در ایران دوره قاجار»« ،نوسازی
پزشکی در کشورهای شرقی» کتابهای این مجموعه است.

 ëëآقایبهزادیاننژاد پیشازاینیککتاب
به اسـ ــم «تاریخ جنون در جامعه اسالمی
دوره میانه» منتشـ ــر کرده بودیـ ــد .در اوایل
دهههشتاد«تاریخجنون»میشلفوکوهم
باترجمهخانمفاطمهولیانیمنتشرشدکه
بررسیتبارشناختیبینجنونوبیخردی
چ و خم بین جنون و هنر
است .رابطه پر پی 
و به تعبیـ ــری خالقیت هنری یـ ــک وجه از
بررس ـ ـیهایاینکتاباست.آیاهیچوجه
تشـ ــابهی بین کتاب فوکو و کتـ ــاب «تاریخ
جنوندرجامعهاسالمی»...وجوددارد؟
جنـــون لفظـــی مشـــترک بیـــن علم
پزشـــکی ،عرفان ،ادبیـــات ،هنر و به نوعی
فلسفه و کالم اســـت .این کتاب مجموعه
این مسائل را در ادیان ابراهیمی و پزشکی
دورههای باســـتان و میانه با توجه ویژهای
به اسالم ،جن و مجنون در قرآن و ادبیات
عرفانـــی و اعتراضـــی بحث کرده اســـت.
بنابرایـــن نظرات مختلف از جمله نظری
که جنون را دانایی و زیاد دانســـتن وعقیده
دیگری کـــه آن را بیماری و نادانی میداند
بررسی کرده است و شـــاید از حیث اینکه
جامعه اسالمی و کلیشههای برساختهای
چـــون بهلـــول را مدنظـــر دارد از آن کتاب
متفاوتباشد.
 ëëکتابهایی که از این مجموعه 15جلدی
ترجمه و منتشر کرده و میکنید مخاطبان
عامکـ ــهندارند؛مخاطباناصلـ ــیاینآثار
کدامقشرازافرادجامعهمیتوانندباشندیا
هستند؟
وقتـــی بحـــث مخاطبان عـــام مطرح
میشـــود ،اگر منظور طبقـــه تحصیلکرده
دانشـــگاهی یا گـــروه کتابخوان باشـــد ،که
دغدغه شـــناخت تاریخ و تمدن را دارند و
میخواهند کشف کنند که پیشینه اسالمی
مـــا چـــه بـــود و چه هســـت ونقـــش ایران
فرهنگی در آن چقدر است .خب این قشر
میتوانند مخاطب این آثار باشند .اما اگر
منظورازمخاطبعامآناقشاروگروههایی
باشند که دنبال مطالب سرگرمی هستند،
خیر .مخاطب کتابهایی مثل «طاعون و
افول تمدن اسالمی» یا «نوسازی پزشکی
در کشـــورهای شرقی» نیســـتند .افزون بر
اینها این مجموعه برای تحصیلکردهها و
سیاستگذاراننیزمیتواندجذابباشد.
وقتـــی موضـــوع یکـــی از کتابهـــای
ایـــن مجموعه پزشـــکی و اســـام در هند
مستعمره ،میشـــود ،بحث ما این است
کـــه وقتی هنـــد با اســـتعمار مواجه شـــد،
روشـــنفکران چگونه رفتند سراغ پزشکی
بومی در فرهنگ خودشان .و آن را تبدیل
کردند به یک مطالبه ملی و علیه استعمار
بهکار گرفتند و بعد هم خود به خود دچار
یک نوع مشـــکالتی شـــدند کـــه موضوع
بحث مـــن در اینجا نیســـت و میتوان در
یک نشستی جداگانه به علل و عوامل آن
پرداخت.

 ëëارزیابـ ــی برخی صاحبنظـ ــران بر این
است که ما چیزی به اسم پزشکی اسالمی
یا روشـ ــنفکری اسـ ــامی نداریم ،پزشکی،
پزشکی اسـ ــت .ممکن است یک پزشک
مسلمانباشـ ــدیادیندیگریداشتهباشد.
یا روشنفکر ،روشنفکر است .ممکن است
یکروشنفکرمسلمانیامسیحیباشدیا...
مؤلفههایپزشکیاسالمیچگونهتعریفو
یشود؟
تبیینم 
مـــن هـــم معتقـــدم چیزی به اســـم
پزشکی اســـامی وجود ندارد .کما اینکه
در گذشـــته ً
اصـــا از چنیـــن واژههایـــی
اســـتفاده نمیشـــده اســـت؛ شـــما در
نوشـــتههای رازی ،ابن ســـینا و دیگران...
عنصـــر تمایـــز دینـــی نمیبینیـــد .هیچ
کـــدام از ایـــن نـــامآوران ً
اصـــا قائـــل به
چنین مرزبندیهایـــی نبودند و حتی در
مجادالت آنها هـــم تأکید بر دین خاص
صـــورت نمیگیـــرد .منتها ایـــن کتابها
موضوعش بـــا آن چیزی کـــه در جامعه
امروز بهعنوان پزشـــکی اســـامی مطرح
میشـــود ،متفاوت است .متفاوت به این
ب (پزشکی اسالمی
معنا که نویسنده کتا 
در دوره میانـــه) این بحـــث را دارد که در
جوامع اســـامی تمـــدن ائتالفی شـــکل
گرفته اســـت که بیشـــترین دریافـــت را از
یونان داشته .در درجه بعد از هند ،ایران
و چیـــن و دیگـــر تمدنهـــا بوده.جامعه
اسالمی آن را توسعه داده وبه یک اوجی
رسانده اســـت .ملیتهای مختلف برای
مصادره این دســـتاوردها الاقـــل در یک
سده گذشته به خلق واژههایی پرداخته.
اصطالح پزشـــکی اســـامی یا پزشـــکی
عربـــی که مولود چنین رویکردی اســـت؛
یعنـــی در حقیقت برخـــی از مورخان از
جمله ســـاواژ اســـمیت ادبیات پزشـــکی
علمی که به زبان عربی از این دوره باقی
ماند ه یا درباره آن نوشته شده را پزشکی
اسالمی میخوانند تا وارد مجادالت بین
اقوام نشـــوند اگر چه به مشـــکل دیگری
گرفتـــار شـــدهاند .بـــه عبارت دیگـــر این
نوشتههای عربی نویسند گان مسلمان،
مســـیحی ،یهودی ،صائبی..هم دارد .در
اینجا بد نیســـت یادآور شـــوم که پزشکی
دیگـــری کـــه در بعضـــی ازایـــن کتابها
ارائه شـــده و من هم در مقدمه برخی از
این کتابها بـــه اجمال بحث کردهام که
شـــاید در جامعه کنونی به نام اســـامی
خوانده میشـــود ملهم از نام طبالنبی
و طباالئمـــه اســـت کـــه در واکنـــش به
جریـــان عقل گرایانه و یونانـــی مآبانه در
قرن سوم و چهارم شکل گرفته و بتدریج
گسترش یافته است؛ به سخن دیگر نقل
گرایان با اســـتفاده از احادیث و پزشـــکی
بومی عربســـتان نوعی پزشکی به وجود
آوردند که امـــروزه در جوامع دینی از آن
به پزشکی اسالمی تعبیر میشود.

 ëëوقتـ ــی بحـ ــث تمـ ــدن اسـ ــام و اوج
درخشان تمدن اسـ ــامی مطرح میشود،
بیگماناشـ ــارهبـ ــهتمدنهاییاسـ ــتدر
دوران اسالمی که فرهنگ اسالمی تا قلب
اسپانیانفوذکردهبود.باایننگرشمیتوان
پسوند«اسالمی»رادرکنارپزشکیاسالمی،
تمدناسالمیو...توضیحداد؟
توضیـــح دادم کـــه اصطالح پزشـــکی
اسالمی ســـابقه و قدمت تاریخی چندانی
ندارد؛ تـــا آنجا کـــه من مطالعه کـــردهام
نخســـتین بار در هند و در بیمارستانی که
در دوره مســـتعمره ســـاخته شـــده به کار
رفته است؛ ما در این کتابها دنبال تاریخ
اجتماعی و شکلگیری پزشکی در جامعه
اسالمی هســـتیم که از دوران پیامبر (ص)
شروع میشود و به اندلس و از آنجا به اروپا
نفوذ میکنـــد و در این دوره درخشـــندگی
زیـــادی دارد .چـــرا که بســـیاری از کتابها
ن ترجمـــه میشـــود و در پیریزی
بـــه التی 
دانشگاههاینوینتدریسمیشود.عنوان
یکـــی از کتابهـــای مجموعه بـــه همین
موضوعاختصاصیافتهاست.
 ëëدر همین کتاب «طاعـ ــون و افول تمدن
اسالمی»میانه،دورهایاستکهخاورمیانه
مهـ ــد و مرکز تمدن درخشـ ــان اسـ ــامی و
چهارراه ارتباط تمدنهـ ــا و اقوام گوناگون
بوده اسـ ــت .چگونه باکتری طاعون افول
تمدناسالمیراسببمیشود؟
چند بحـــث در اینجا مطرح اســـت که
برای پاســـخ به این پرســـش آنهـــا را باید
مد نظر داشـــت .یک بحث این اســـت که
طاعون بیماری جهانشـــمولی است که از
دورهباستانبودهونخستینطاعوندنیای
اسالم در دوران خالفت خلیفه دوم شیوع
یافته است .دوم روایاتی هم از پیامبر اکرم
نقل شده که در این کتاب دربارهاش بحث
شده؛ مستندات این روایات را وقتی از اهل
آن دنبال کردم ،دیدم مستندات مستدل
و قوی است .یکی اینکه به منطقه طاعون
زده نه وارد بشوید و نه خارج بشوید .یعنی
قرنطینهمنطقهطاعون.دیگراینکهافرادی
از امت من که از بیماری طاعون میمیرند
شهید محسوب میشوند و بدون پرسش
وارد بهشت میشوند .این دو روایت محل
بحث و گفتوگوی بین کالمیها ،فقها و...
بوده که مفصلتر در کتاب «طاعون و افول
تمدن اســـامی» مورد توجه قـــرار گرفته
اســـت و به آن پرداخته شـــد .گاهی هم از
روایت دوم برداشتهایی شده و میشود
کهجامعهرابهسمتخرافهوخرافهگرایی
برده ،اما برگردیم به ســـؤال شما .طاعون
نخســـتین تأثیری که بر تمدن میگذارد،
بـــه مثابه یکی از عوامل ســـقوط حکومت
اموی و ســـر برآوردن عباســـیان است .در
مقطـــع زمانـــی که کتـــاب بحـــث میکند
حدود یک ســـوم از جمعیت خاورمیانه را
ازبین میبرد .البته اختالف نظر هست در
پذیرش ایـــن ارقام که از یک ســـوم تا یک
چهارم متغیر اســـت .در حقیقت طاعون
بخشـــی از جمعیت فعال خاورمیانه را از
بین میبرد و بر کلیه اجزا و عناصر جامعه
آن تأثیر مســـتقیم میگـــذارد :برفرهنگ،
کشاورزی ،بعد خانوار ،اقتصاد ،نیروی کار
و ...در واقع کل جهان اسالم را تحت تأثیر
قرار میدهـــد .ادبیات جدیـــدی به وجود
میآورد .مجموعه این پیامدها تأثیر بسیار
نامطلوبی بر جهان اسالم میگذارد که این
بیمـــاری را از عوامل افول تمدن اســـامی
میدانند.
 ëëاشـ ــارهکردیدکهارگانیسـ ــمطاعونتا20
سالبهصورتغیرفعالمیتوانددرمحیط
زنده بماند و تحت تأثیر عوامل ناشناخته
فعالشود.چنانکهدرسال1994میالدیدر
سوراتهندتعدادیرامبتالکرد.یعنیعلم
پزشکیهنوز...
طاعون بیمـــاری عفونی اســـت که در
دوره معاصر با آنتی بیوتیکها به صورت

جهان اسالم در
دورهای به جذب
و ارتقای پزشکی
کوشیده وموفق هم
شده است .تحت تأثیر
آموز ههایاسالمی،
بیتالحکمهای
تشکیلمیشود
که همه کتابهای
پزشکییونانی،
ایرانی ،هندی به
عربی ترجمه میشود.
حنین ابن اسحاق تنها
 129رساله جالینوس
که به عربی ترجمه
شده را نام میبرد

موفقیت آمیزی درمان میشود ،بنابراین
مشکل بالفعل حل شده است؛ اما بالقوه
میتواند جامعهای را دچار مشـــکل کند.
ارگانیســـم طاعون ریشه کن نشده (چنان
که در بعضـــی از بیماریها صورت گرفته
است) .شما اگر وضعیت جامعه ایران در
شصت ســـال پیش را دنبال کنید متوجه
میشوید ،شبکهای برای مبارزه با طاعون
داشتیم.درانستیتوپاستورکهبعدهاتغییر
کاربری داده است .منتها طاعون همچنان
در جنگهـــای بیولوژیک ،بیوتروریســـم و
موارد دیگر میتواند مشکل آفرین شود و
افرادی را مبتال کند و به جنگ روانی دامن
ت ترس
بزند .سالهای پس از  2000بشد 
از این بیماری جهـــان را فرا گرفت .بحث
دراین مورد را باید به جلسه خاصی موکول
کرد.
 ëëدر همیـ ــن کتاب عنـ ــوان شـ ــد .طاعون
در سـ ــاختن وهم تخیل و ارتباط انسـ ــان با
نیروهایماوراییوشیطانینقشبهسزایی
داشته اسـ ــت .چطور و چگونه امکانپذیر
است؟
وهـــم و دیـــو و خیـــال و ...همیشـــه در
ترسهـــا و در برابر ناشـــناختهها به وجود
آمده است .در بین شمال و جنوب ،شرق
و غرب فرق چندانی وجود ندارد .طاعون
بهدلیلاینکههموارهخطرشیوعوکشتاری
که میتوانست به راه بیندازد ،بیشتر بوده،
تـــرس ناشـــی از آن وهم ،خیالپـــردازی و
خرافات را در پی داشته است .مردم برای
مقابله بـــا آن به قدرتهـــای ماورایی پناه
برده بودند .بســـیاری از خرافات و آداب و
رسوم جادو ،جادوگری و طراحی طلسمها
ازدلهمینترسازبیماریهایناشناخته
مخصوصاًطاعونشکلگرفتهورواجیافته
است.

مطرح کرده اســـت و به مسأله قضا و قدر
و شـــرور اشـــاره میکنـــد و واکنش جامعه
مسلمان را با جوامع دیگر ادیان ابراهیمی
مقایسه میکند .بهعنوان مثال در جامعه
مسیحیمتعاقبشیوعبیماریبیگانگان
ازجملـــه یهودیها و ...را ازشـــهرها بیرون
میکردند وگاه شـــماری از آنها را از دم تیغ
میگذراندند تا با بیماری مقابله کنند ولی
در جامعه مسلمان با طرح تفسیر درست
از بیمـــاری چنیـــن پدی دههایی به چشـــم
نمیخورد.بنا بر این در ارائه اندیشههایی
که مانع چنین اعمالی شـــود بسیار موفق
عمل کرده است و راه را برای مقابله مادی
با بیماری در جوامع فراهم آورده است.
 ëëکتاب دیگـ ــری از این مجموعه منتشـ ــر
کردیدبهاسم«نوسازیپزشکیوبهداشت
عمومـ ــی در دوره قاجـ ــار» ،سـ ــؤال ایـ ــن
اسـ ــت ،آنچه از دوره رضاشـ ــاه شنیدهایم
و خواندهایـ ــم .فقر و قحطی شـ ــدید ،عدم
دسترسی جامعه حتی شـ ــهری به پزشک
و بیمارسـ ــتان و دارو و درمان است .چطور
نویسـ ــنده از نوسازی پزشـ ــکی و بهداشت
عمومیدردورهقاجارحرفمیزند؟
شـــروع نوســـازی پزشـــکی و بهداشت
عمومی با داشتن امکانات و خدمات کافی
پزشکی دو مسأله متفاوت است .نوسازی
و مدرنیزاســـیون حتی قبل از قاجار شروع
شـــده ،یعنـــی از دوره صفویه کـــم و بیش
شـــروع میشـــود که پزشـــکان غربی وارد
ایـــران میشـــوند.در دوره قاجار متعاقب
نوعـــی خـــود آگاهی و ســـفر روشـــنفکران
به غـــرب برای مقابله بـــا همان مصائبی
که بیان داشـــتید آوردن پزشـــکان غربی و
پزشـــکی آنها به یکـــی از مطالبات اصلی
اصالحطلبان تبدیل میشود .تالشهای
پراکنـــدهای صـــورت میگیرد تـــا باالخره
بارزترینومشخصترینبرنامهدارالفنون
و انجمـــن حفـــظ الصحـــه بـــرای حفـــظ
بهداشـــت و ســـامت و پزشـــکی تأسیس
میشود .نخستین بیمارستان مدرن برای
آموزش پزشـــکی در همین زمان تأسیس
و پیریزی میشـــود .میدانید که در زمان
قاجار در کل کشـــور حتی یک بیمارستان
همنداریم.
سیســـتم آموزش دارالفنـــون باالخره
فعالیت خـــودش را آغاز میکند و همین
فارغالتحصیالن به اضافه پزشکانی که از
خارج وارد کشـــور میشوند در مرحله اول
در مجموعههای نظامی خدمات پزشکی
را متحـــول میکنند .بعد بـــه فکر آموزش
پزشـــکی برای کل کشور میافتند .از منظر
بهداشـــت هم بهدلیل همان مسائلی که
(به درجاتی شـــاید بیشـــتر در دوره قاجار)
فرمودیـــد وجـــود داشـــت؛ یعنـــی انـــواع
بیماریهـــای واگیردار و غیرآن؛ بهســـازی
و سالمســـازی شـــهرها ،نظارت بر اماکن
عمومی ،واکسیناســـیون و ...در دستور کار
قرار میگیرد .به عبارت دیگر اساسیترین
بحثهـــا در حـــوزه عقب ماندگـــی ،فقر،
بیماری و ...به حوزه بهداشـــت و پزشـــکی
انتقال مییابد و پزشکی نوین در کنار طب
ســـنتی برای چارهجویی تالش میکنند و
نوعی رقابت و تقابل را تجربه کنند.
 ëëنوسازی پزشکی اگر به این معنا باشد که
برایسالمتیبیمارازجادوگریودعانویسی
و رمل و اسطرالب به سـ ــمت دارو و درمان
کشیده شـ ــدیم و از گیاه درمانی به درمان با
گیاهانداروییوداروهایگیاهیرسـ ــیدیم
شایددرستباشد.
به هرحال دو نوع پزشـــکی با دو مبانی
و اصول متفاوت در برابر هم قرار گرفتند؛
پزشـــکی غربی که از رنســـانس سر بر آورد
وبه فیزیولوژی ،آناتومی و ...اتکا دارد وطب
ایرانی که بر طبع واخالط ...استوار است .در
توضیح باید عرض کنم که در جهان اسالم
و در شرق از دورانهای بسیار دور پزشکی
علمی و پزشکیهای با مبانی متفاوت که

بر اصول دیگر ،اما امروز دیگر فرق چندانی
نداردمگردرامکانات.
کامالً درست اســـت؛ ولی توجه داشته
باشـــید همین امـــروز در ایـــران چند نوع
پزشـــکی جریان دارد .پزشکیای که چهره
غالب دارد وهمان پزشـــکی غربی اســـت
کـــه قـــدرت جـــذب زیـــادی دارد و از همه
کشـــورهای شـــرقی هـــم هر چـــه قابلیت
کاربردی داشـــته را جذب کرده است  .ولی
در و دیـــوار شـــهرها و روســـتا و حتی درون
خانواده این رقابت و تقابل دیده میشود.
حتی در دورهای که به ظاهر مظاهر سنتی
ازجمله پزشـــکی چندان مقبول نیســـت
در مراکـــز علمی بحث از احیای پزشـــکی
ســـنتی مطرح میشـــود؛ بنا بر ایـــن امروز
تقابـــل و رقابت ایـــن دو نوع پزشـــکی در
درون جامعه جریـــان دارد؛ برای توضیح
این ســـخن اشـــاره گـــذرا بـــه تاریخچهای
ضروری اســـت .در هنگامـــه مبارزات ضد
استعماریهندروشنفکراناحیایپزشکی
سنتی خود را جزو مطالبات مطرح کردند
و بـــا فـــراز و فرودهایی تا حـــدی توفیقاتی
به د ســـت آوردند که بســـیاری از کشـــورها
برای اســـتفاده از میراث گرانسنگ خود از
این تجربه بهـــره گرفتند .بعـــد از انقالب
احیای پزشـــکی ســـنتی و پزشکی اسالمی
در دستور کار قرار میگیرد .دانشکدههایی
را ه انداختـــه میشـــود ،صرفنظر از اینکه
دستاوردهای معرفت شناسی و اقتصادی
ایـــن رویکرد چه بـــوده اســـت .در هر حال
روشـــنفکران دینی و اســـام سیاسی یکی
از محورهـــای تـــاش خـــودش را احیـــای
پزشکی شرقی بهعنوان پزشکی اسالمی و
پزشکی ایرانی( ،در هند بهعنوان پزشکی
یونانـــی) قرار داده اســـت .همین اآلن هم
فعالیتهای گســـتردهای دارند .موفقیت
یا عدم موفقیتاش بحث دیگری است؛
کشـــاکش ایـــن دو الاقل در ســـه عنـــوان از
کتابهایی که ترجمه کردهام مورد بحث
قرار گرفته اســـت :پزشکی غربی و پزشکی
شرقی ،اینکه چگونه پزشکی غربی آمد و
پزشکی شرقی با همه سرمایه گذاریهایی
که برایش صورت گرفته نتوانسته در برابر
پزشکی غربی دوام بیاورد.
 ëëماپیـ ــشازچه رههایمطرحغرب،رازی
را در پزشکی داشـ ــتیم .ابنسینا را داشتیم.
اینکه به یونان متوسـ ــل میشویم شاید به
این دلیل است که فلسفه اسالمی ما متأثر
ازفلسفهیوناناست.طبعاًپزشکیهندهم
به تبع فلسفه هند میباید از پزشکی یونان
متأثرباشد.
اصوالً پزشـــکی ما ریشـــه یونانی دارد.
وقتی اســـام ظهور میکند.پرســـش شما
یعنی نسبت ما با غرب با پاسخ من یعنی
نســـبت طـــب در تمدن اســـام بـــا یونان
یکی اســـت؛ به عبارتی پاســـخ جای سؤال
مینشـــیند .این ســـخن را میتوان بســـط
داد ً
مثـــا کمپل که درباره خالفت شـــرقی
مطالعات فراوانی داشته میگوید در دوره
تمدن اســـامی تنها خالفت شرقی بیش
از  400پزشک نامور داشته است که تعداد
زیـــادی از آنها ایرانی بودهانـــد ولی آنها که
پزشکیرابنیادنگذاشتهاند.اینعلمیاهنر
قدمتی به اندازه عمر بشریت دارد .جهان
اسالم در دورهای به جذب و ارتقای پزشکی
کوشیده وموفق هم شده است  .تحت تأثیر
آموزههایاسالمی،بیتالحکمهایتشکیل
میشود که همه کتابهای پزشکی یونانی،
ایرانی ،هندی به عربی ترجمه میشـــود.
حنینابناسحاقتنها129رسالهجالینوس
کـــه به عربی ترجمه شـــده را نـــام میبرد.
بـــه هر حـــال واقعیتهای تاریخی ریشـــه
یونانی پزشکی را تأیید میکنند و این که در
زمان کنونی در هندوســـتان پزشکی سنتی
یا میراث اسالمی را طب یونانی یا سینایی
میخواننـــد مؤید فرمایش شـــما اســـت و
حکایت بدون چون و چرایی از تأثیر یونان.

