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Short summary:
Being contemporary with Avicenna and Rhazes, Abu Maher Shirazi was 
born in Shiraz the ١٠th century AD. He was known as the rst inuential 
physician in Shiraz in the Islamic period and his students, such as Haly 
Abbas, called him a great scientist.  Concerning his signicant impact on 
medicine in this era, Abu Maher Shirazi is a good candidate for the title 
“the Founder of Shiraz Medical Doctrine”.
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ابوماهر/ ابوعمران موسى بن یوسف  بن سیار ابن سیار شیرازى از پزشکان نامدار سرزمین فارس می 
دیلمی  از پادشاهان  اي  عده  با  هجري می زیسته و  قرن چهارم  اوایل  سوم و  قرن  اواخر  در  باشد که 
نویسد:  مى  چنین  طبیب  این  درباره  قاجار)  (دوره  دانشوران  نامه  کتاب  مولف  است.2,1  بوده  معاصر 
«مبادى اشتهارش در صنایع طبیه با بدایت سلطان آل بویه مقارن بود و در روزگار استیالء و اقتدار آن 
طبقه با احتشام و احترام به سر مى برد.3» و در جاى دیگر مى گوید: «او به مقامى رسید که در زمان 

1- Ghadyani, 2001: 69.
2- Mehraz, 1968: 179.
3- Nameh daneshvaran Naseri, 
1959: 49-50.
4- Ibid
5- Mir, 1984: 10.
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خویش شبیه و بدیلى نداشت و در زمره امثال و اقران عدیل و نظیرش نبود و هیچیک از فضالى 
اطباء و دانشمندان حکما را نمى رسید که بر وى رتبه تقدم و مقام برترى جویند و جمعى از اطباى 
کامل و متمیزین این طبقه که در آن اوان به رتبه علم و مقام اعلى ارتقاء جستند، در نزد آن طبیب 

ماهر به تلمذ و استفادت مشغول بوده و از وى اخذ قوانین علمیه نموده اند.4»
گرچه تاریخ تولد وي بدست نیامده، اما مولد و منشاء وي شهر شیراز است5 و هم در این شهر به 
تحصیل تعلیمات نظرى و عملى  پرداخته است. از استادانی که ابوماهر نزد آن ها به تحصیل علم 
پرداخته، اطالع دقیقی در دست نیست. با این حال این نکته مسلم است که دانش او در پزشکی از 
چنان ژرفایی برخوردار بوده است که  دانش طلبان از نقاط دور و نزدیک براى استفاده از محضر 
بوده که وي  آنچنان  طب  در  وى  و تبحر  سخن، تجربه  به دیگر  شیراز مى آورده اند،  به  وى رو 
استاد عده اي از اطباء بزرگ زمان خود بوده است که از جمله مشهورترین آنان مى توان به احمد 
بن محمد طبري، ابوعلی بن مندویه اصفهانی، علی بن عیسى عباس مجوسی اهوازي و بسیارى از 
بزرگان دیگر اشاره نمود.7,6 در مورد زمان مرگ ابوماهر نیز اطالع دقیقی در دست نیست. دربرخی 
سال350  ابوماهر  وفات  تاریخ  و آثار المصنفین)  هدیه العارفین (اسما الموالفین  در  از جمله  منابع 
هجري قمري ذکر شده است، اگر چه دلیل قطعی براي پذیرش این تاریخ در دست نیست اما از 
آنجا که وى استاد على بن عباس بوده و او به سال 384 هجري فوت نموده، مى توان حدس زد که 
ابوماهر قبل از این تاریخ بدرود حیات گفته باشد.8 در نهایت آنچه که از خالل کتب تاریخ مستفاد 

می گردد، وي عمري دراز داشته و تا اواسط قرن چهارم در قید حیات بوده است. 
در برخی متون معتبر از ابوماهر یاد شده است که می تواند نمایان گر شهرت او در دنیاي قدیم باشد. 
از جمله  على بن عباس مجوسى اهوازي (318-383 هـ. ق) در کتاب "کامل الصناعه (الملکی)" نام 
ابوماهر را با تجلیل و تکریم بسیار به عنوان استاد خود ذکر کرده است.9 اسماعیل پاشا ابن محمد 
امین ابن امیر سلیم ملقب به بغدادى مورخ و زندگینامه نویس اهل عثمانى (1225 هجرى قمرى) در 
کتاب کشف الظنون از او یاد کرده است اما به نظر می رسد در گزارش دقیق نام وي دچار لغزش 
شده و  به جاي موسی بن یوسف سیار، نام ویس بن سنان را ذکر نموده که معلوم نیست این انتساب 
قاجار (1322-1243  دوره  پزشک  مورخ و  الدوله  هم چنین فیلسوف  است.10  از کدام منبع بوده 

هجرى قمرى) در مطرح االنظار، درباره او مى نویسد: 
«ابوماهر طبیب موسى بن یوسف بن سیار الشیرازى، از حکماى نامدار و فحول اطباء بوده و در عصر 
خود بر تمام حکماى بزرگ، علماً و عمًال برترى داشت و جمعى از اعالم، که هر یکى فیلسوف 

دهر و یگانه عمر بودند، در مجلس درس وى به استفادت مى نشستند.11» 
آن  در زمینه علم طب حکایت دارد،  وي  دانش  و  تبحر  که از  هاي ابوماهر  ارجمندي  ازجمله    
است که او بر عقاید جالینوس اعتراضاتى وارد کرد که مورد توجه استادان فن قرار گرفت.12  وي 
همچنین در شعر و ادبیات، فلسفه، حکمت و منطق نیز دستی داشته و از صاحب نظران این علوم 
بوده است. به نظر می رسد ابوماهر در کنار دانشمندي و علم آموزي از منش فکري و اخالقی ویژه 
اي برخوردار بوده است و همان را در امور خود به کار می گرفته است.  در این راستا این جمله 
ولى کردارى زیبا ندارد.13»  دارد،  که گفتار شیوا  از دوستى  برم  پناه مى  نقل است: «به خدا  از او 
ابوماهر عالوه بر تدریس، به تألیف کتب طبی نیز پرداخته است. وى اولین کتاب را در زمینه آالت 
جراحی و اعمال جراحی در دوره اسالمى به رشته تحریر درآورده و می توان ادعا نمود که براي 
اولین بار در طب اسالمی باب خاص جراحی را وارد کتب طبی نموده است.14 شاگرد دانشمندش 
على بن عباس مجوسى اهوازي نیز در کتاب «کامل الصناعه»، فصول مرتبط با جراحی را به پیروي 

از استادش نگاشته است.
دیگر دراین  همچون طبیبان مشهور  که  است  بوده  به حدي  ها  در درمان بیماري  ابو ماهر   آوازه 
زمینه حکایت هایی به او منتسب است؛ از آن جمله در کتاب نامه دانشوران چنین ذکر گردیده: 
هنگامى که فناخسرو عضدالدوله (338-372 هـ. ق) به بیماري ظفره چشم (ناخنک چشم) و سلعه 
گردن (تورم غدد لنفوى) مبتال گردید، پدرش رکن الدوله (متوفى 366 هـ.ق)، پادشاه دیلمى به 
توصیه عده اي از اطرافیان معالجه وى را به ابوماهر واگذاشت. ابوماهر دو بیماري عضدالدوله را 
الدوله  رکن  یافت.  ارجمند  مقامی  الدوله  رکن  بویه  بن  احمد  نزد  مناسبت  بدین  و  نموده  درمان 
تحف و هدایایی نزد ابوماهر فرستاد، اما طبیب از قبول آنها خودداري نموده و پادشاه را به درمان 
اطباي  «بر  است:  چنین نقل  ابوماهر  همچنین از  نمود.  جوانمردي توجیه  انسانیت و  برحسب  مردم 
حاذق واجب است که چون در ابناي نوع خود علتی از علل ظاهره یا باطنه استنباط کنند به اقتضاي 
انسانیت و مروت به معالجت اقدام کرده، آن رنجور را از آزار مرض خالصی بخشند.15» سخن وي 
علو مقام و پایه رفعت اخالقی این طبیب بزرگ را نشان می دهد، که مى تواند سرمشقى براي همه 

پزشکان حال و آینده نیز باشد. 
ابوماهر از نزدیکى به ارباب قدرت برحذر بود و دانش خود را در خدمت مردم عادى قرار می داد. 
این موضوع سبب شد، که در نزد عوام، مورد اعتماد و ستایش و احترام باشد.16 نفیس بن عوض 
کرمانی (طبیب بزرگ قرن 9 هجرى) در کتاب شرح در مرض مالیخولیا می نویسد: «که از جمله 

6- Khubnazar, 2001: 186.
7- Bar Hebraeus, 1985: 245.
8- Baghdadi, 1992: 478.
9- Ebn-o Abi Osaybe’a, 1970: 236.
10- Baghdadi, 1992: 485.
11- Zanozi Tabrezi, 2009: 159
12- Mir, 1984: 10.
13- Dehkhoda, 1998: 21792.
14- Mir, 1984: 11.
15- Nameh daneshvaran Naseri, 
1959: 49-50.
16- Mir, 1989: 71-2.
17- Elgood, 2002: 183.
18- Mehraz, 1968: 179.
19- Dehkhoda, 1998: 368.
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ماسویه  بن  عیسى  شدند،  مبتال  مالیخولیا  بمرض  مطالعه  و  تدریس  کثرت  به جهت  که  اشخاصی 
بوده است و ابوماهر وي را از این کار منع کرد و ابن ماسویه قبول ننمود. باالخره به مالیخولیا مبتال 
گردید. و حتى به درمان وى قیام نمود.» این حکایت با توجه به اینکه اطباي بنی ماسویه در اوایل 
سده سوم می زیستند و ابوماهر با آنها معاصر نبوده است، از نظر تاریخی پذیرفتنی نیست  مگر آنکه 
این عیسى بن ماسویه غیر از عیسى بن ماسویه طبیب مشهور باشد.17 با این حال از محبوبیت ابوماهر 

نزد مردم یا حداقل حکایت پردازي که آن را نقل کرده، نشان دارد.
گرچه امروزه کتاب و یا اثرى از این دانشمند فرزانه باقى نمانده است اما از خالل آثار شاگردان وى 
و نیز پزشکان بعد از او چون احمد بن محمد طبري، ابوعلی بن مندویه اصفهانی و علی بن عیسى 
مجوسی اهوازي مى توان نام تعدادى از آثار او را به دست آورد که عبارتند از: رساله اي در آالت 
جزء نظري و عملی، مقاله اي در فصد، کتاب فی السته الضروریه،  جراحی، کتاب چهل باب در 
"کناش"  اضافاتى بر  و  امراض العین  کتاب اغلوتن (اغالتین) جالینوس، دیوان شعر18،  تعلیقات بر 
اسحاق  بن حنین. همچنین لوسین لکرك مؤلف تاریخ اطباء عرب متذکر گردیده که شرح کتب 

یوحنا بن سرابیون (سرافیون) از مؤلفات ابوماهر می باشد.19
ابوماهر شیرازى همعصر بزرگانى چون محمد بن زکریاى رازى، ابن سینا و على بن عباس بوده و 
از آنجا که آثار وى امروز بدست ما نرسیده، شرح حال و اثر او بر پزشکى تا حد زیادى مغفول 
مانده است. این درحالیست که وى را شاید بتوان نخستین پزشک بزرگ شیراز در دوره اسالمى 
دانست که تأثیر بسزایى بر پزشکان نامى این خطه گذاشته و در آثار شاگردانش به بزرگى یاد شده 
است. شاید بتوان ابوماهر را آغازگر سلسله اى از پزشکان و دانشمندان بزرگ فارس دانست که تا 
قرن 19 میالدى حضوري مسلم در عرصه دانش پزشکی ایرانی داشته اند. افزون بر آن این گروه 
مکتب و منش خاصی در فن و دانش پزشکی عرضه کرده بودند که مکتب پزشکى شیراز (فارس) 
را تشکیل می داد. در این صورت  می توان ابوماهر را "پدر مکتب پزشکى شیراز (فارس)"  دانست.  
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