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Abstract
Baha’ al-Dawlah Razi was one of the most important physicians in Safafid 
dynasty in Iran. He wrote his large medical book, Kholasat al-Tajarob at 1501 
AD. He worked as physician in the courts of two dynasties, Teimurid and Sa-
favid. He had interesting innovations and findings in surgery, immunology and 
also in treatment. As examples, we can note to his description of pertussis and 
also his oral vaccination method for Smallpox. 
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چكيده
يكى از وزنه هاى مؤثر در غناى علمى ايران عصر صفوى، حضور پزشكان نامور و 
كاردان بوده است. كتاب ارزشمند «خالصة التجارب» در زمينه ى علم طب به سال 
907 هجرى و تأليف بهاءالدوله رازى نوربخشى گواهى بر سخن فوق است. توّجه 
مولف به بيمارى هاى گوناگون و شايع عصر خويش و نيز ارائه راهكارهايى جهت 
رفع و يا جلوگيرى از بروز آن ها از جمله ويژگى هاى برجسته ى اين كتاب است. 
بهاءالدوله زندگى در دو دربار شاهان تيمورى و صفوى را تجربه كرده و از اين 
منظر بايد به اطالعات علمى وى كه برگرفته از كتابخانه هاى هر دو دربار ياد شده 
است، نيز توّجه نمود. يكى ديگر از موارد قابل تأمل زندگى علمى بهاءالدوله ى 
طبيب، ديدگاه تجربه گرايى و ايمنى شناسى وى در طبابت است. به نظر مى رسد 
وى تأليف خود را بر اساس آگاهى هاى از پيش داشته و مأخوذ از كتب علمى 
پيشينيان و نيز اطالعات تجربى بدست آمده در دوران طبابت خويش به رشته ى 
تحرير درآورده است. در اين مقاله سعى شده است نقش و تأثير بهاءالدوله رازى 
به عنوان يكى از پزشكان برجسته سده ى دهم هجرى در سير و جايگاه علم طب 

ايران مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
شناسي،  تاريخ  ايمنى  جراح،  التجارب،  خالصة  بهاءالدوله،  كليدى:  واژگان 

پزشكي

مقدمه  
گرفته  قرار  توّجه  مورد  كمتر  كه  اجتماعى  حيات  مهم  مباحث  از  يكى  ترديد  بى 
است، تاريخ علم پزشكى مى باشد. يكى از ضروريات شناخت اين مقوله، آشنايى 
اين  از  است.  اجتماعى  سياسى  تطورات  ى  ميانه  در  طب  دانش  هاى  مايه  بن  با 
مى  ضرورى  و  الزم  گذشته  قرون  در  طبيبان  آثار  و  احوال  زندگى،  بررسى  رو 
اى  نمونه  پزشكى،  علم  باب  در  ارزشمند  تأليفى  التجارب،  خالصة  كتاب  نمايد. 
از نمودهاى پربار علم طب مى باشد كه توسط بهاءالدوله رازى به رشته ى تحرير 
پزشك  اين  توسط  پزشكى  دانش  كتب  ى  مطالعه  حاصل  اثر  اين  است.  درآمده 
شهرهاى  در  وى  طبابت  دوران  تجربيات  نيز  و  هجرى  دهم  ى  سده  ى  برجسته 
مختلف است. بهاءالدوله با گذراندن بخشى از ايام شغل پزشكى خود در دو دربار 
تيمورى و صفوى، از طريق مطالعه كتب موجود در كتابخانه هاى سلطنتى، با شيوه 
هاى مختلف درمان بيمارى هاى رايج عصر خويش آشنا شد و توانست مجموع 
اين اطالعات و ديگر آگاهى هايى كه از مسافرت هاى شغلى خود بدست آورده 
بود را در كتاب خالصة التجارب گردآورى نمايد. و ظاهراً به سبب همين مسافرت 
ها براى درمان بيماران و تجربيات بدست آمده و نيز اعتقاد وى به شيوه ى كار 

اصحاب تجربه، نام كتاب را به اين صورت برگزيده است. 
هدف از انجام اين پژوهش، آشنايى با ديدگاه ها و افكار علمى بهاءالدوله رازى 
از طريق بررسى احوال و زندگى وى در پرتو اوضاع علمى عصر حيات اوست. 
همچنين هدف ديگر اين تحقيق، ارزيابى انديشه هاى علمى بهاءالدوله در زمينه ى 
دانش پزشكى آن روزگار از جمله اقدامات درمانى او درخصوص بيمارى هاى 
سياه سرفه و حساسيت ناشى از حساسيت نسبت به گرده ى گل ها با استفاده از 
تأليف او، خالصة التجارب است. كتابى كه ضمن بيان بيمارى هاى شايع آن عصر، 

راهكارهايى عملى و بالنسبه مؤثر در جهت درمان آن بيمارى ها ارائه مى دهد.
نگاهى به جايگاه علم پزشكى در عصر بهاءالدوله

در  باشى  حكيم  شغل  و  بودند  برخوردار  بااليى  جايگاه  از  دوره  اين  در  پزشكان 
دربار از مقام هاى مهم محسوب مى شد. در اين دوره هنوز هم كتاب قانون ابن 
سينا از كتب عمده ى درسى برشمرده مى شد. علم االبدان نيز تا اين زمان بسان 
گذشته بر پايه اخالط چهارگانه پزشكى قديم يعنى خون، بلغم، سودا و صفرا قرار 
داشت. جراحى هاى زيادى نيز توسط پزشكان ايرانى انجام مى شد و بيهوشى بيمار 

از طريق زايل كردن هوشيارى وى با مواد مخدر صورت مى پذيرفت.1
على رغم كارايى هاى نسبى شيوه هاى علم طب در ايران، برخى از جهانگردان 
اروپايى كه در اين زمان به ايران سفر مى كردند، اين روش ها را با متدهاى علم 
پزشكى در اروپا مغاير مى ديده و از آن ها انتقاد مى نمودند.2 به هر روى عصر 

1- Navai et al, 2007: 374. 
2- Tavernier, 1990: 631-633.
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زندگى بهاءالدوله همزمان با روزگار حضور پزشكان بزرگ ديگرى چون حكيم 
محمود  عمادالدين  حكيم  شيرازى،  محمد  ميرزا  حكيم  كاشى،  على  الدين  غياث 
شيرازى و حكيم ابوالفتح تبريزى بود. اين اسامى گوياى رونق طب و طبابت در 

اجتماع عصر ياد شده است.3
بهاءالدوله، پزشك نامى عهد صفوى

سيد  پسر  قاسم  شاه  پسر  بهاءالدوله  وى،  همعصر  منابع  به  استناد  با  را  او  كامل  نام 
محمد نوربخش دانست 4 و در برخى منابع ديگر، نام او را محمدحسين نوربخشى، 
فرزند قوام الدين، ثبت نموده اند.5 لقب او را نيز بهاءالدين6و7 و بهاءالدوله8 ثبت 
كرده اند. وجود عنوان نوربخش در نام بهاءالدوله نشان دهنده ى تعلق خاطر وى 
معروفيه  مذهبى  ى  سلسله  هاى  انشقاق  از  يكى  نوربخشيه،  ى  صوفيانه  طريقت  به 

مى باشد. 
بهاءالدوله به احتمال زياد در 840 هجرى مقارن با 1451 ميالدى در قريه طرشت 
را  سفرهايى  خواندمير  مطالب  از  گشود.9  جهان  به  ديده  تهران)  شهررى (جنوب 
نيز  او  خود  كرد.  مشخص  توان  مى  داده  انجام  زندگيش  طول  در  بهاءالدوله  كه 
در خالصة التجارب از كاشان، نطنز، اصفهان، هرات و استرآباد ياد مى كند.10 از 
معلمان و استادان بهاءالدوله اطالعى نداريم، جز اينكه او به بعضى كارهاى درمانى 
پدرش اشاره مى كند (رجوع شود به خالصة التجارب، باب دوم). بهاءالدوله رازى، 
روش نيا و پدر خويش را در تصوف دنبال كرده و از مشايخ طريقة نوربخشيه بود. 
به نوشتة خواندمير وى در اواخر زندگى به دربار با شكوه و علم دوست تيموريان 
هرات، سلطان حسين بايقرا (حك : 842 ـ 911) رفت و در خانقاه خواجه افضل 
از  پس  است.  بوده  بايقرا  توجه  مورد  وي  اينجا  در  گزيد.  اقامت  كرمانى  الدين 
مرگ بايقرا و حمله ازبكان شيبانى به هرات، بهاءالدوله به رى بازگشت و سپس 
به آذربايجان رفته و به شاه اسماعيل صفوى پيوست. سرانجام پس از دو سه سال 
اقامت در آنجا «َحسب اقتضاء قضا مؤاخذه شده، درگذشت.11» اين تعبير ممكن 
است اشاره به كشته شدن او باشد.12 درگذشت بهاءالدوله، با توجه به سال فوت 
سلطان حسين بايقرا، بايد در حدود سال 915 اتفاق افتاده باشد و نوشتة الگود13 و 
نصر14 كه سال 913 را زمان مرگ او مى دانند، صحيح به نظر نمى رسد؛ همچنين 

سال 926  نيز از منظر منزوى درست نيست.15
در خصوص دانش وي در پزشكي، وى را طبيب رازى ناميده و از بزرگان علم 
طب در سده ى دهم هجرى دانسته اند.16 آنچه كه موجب پرآوازگى بهاءالدوله 
در عرصه ى علمى تاريخ شده، تأليف ارزشمند وى به نام «خالصة التجارب» در 
ذخيره  و  بوعلى  قانون  رازى،  الحاوى  از  پس  كتاب  اين  است.17  ه.ق   907 سال 
خورزمشاهى جرجانى، موثق ترين و معتبرترين مرجع استناد تاريخ پزشكى دوره 
ى صفويه و يكى از كتب پزشكى برجسته تا به امروز دانسته شده است. از جمله 
مسافرت  از  بهاءالدوله  كه  است  تجاربى  افزوده،  اثر  ايم  اهميت  بر  كه  مواردي 
هاى پزشكى خود جهت معاينه و مداواى بيماران خويش كسب نموده است. وى 
خود از مواردى ياد مى كند كه در استرآباد (گنبد قابوس كنونى)، همدان، عراق 
(اراك فعلى) و رى به درمان آن ها پرداخته است.18 بهاءالدوله موفق به تركيب 
طب ايرانى رى و هندى هرات گرديده بود و انعكاس اين شيوه در كتاب خالصه 

التجارب نمود يافته است. 
نكته ى مهم در مورد آراء و افكار پزشكى بهاءالدوله تعلق خاطر وى به اصحاب 
تجربه است. او در ابتداى باب دوم كتاب خود از اين تمايل و گرايش به جانب 
تجربه گرايان ياد مى كند و به روشنى بيان مى نمايد كه در طب، اصل معالجات 
تجربه است و بايد به تجربه پرداخت. اين اصحاب تجربه يكى از انواع سه گانه 
ى مكاتب پزشكى (در كنار اصحاب قياس و اصحاب حيل) هستند كه اصالت را 
است  سبب  همين  به  دهند.  مى  عمل  و  تجربه  به  پزشكى  معالجات  و  معاينات  در 
كه بهاءالدوله رازى بسيارى از تجربيات خود براى درمان بيمارى ها را در كتاب 

خويش آورده و باز به همين دليل تأليف خود را خالصة التجارب ناميده است.19
تجربى،  انديشمندان  ساير  برخالف  گرا،  تجربه  شخصيت  اين  جالب  نكات  از 
از  پس  وى  است.  العالج  سعب  هاى  بيمارى  درمان  در  مذهبى  و  دينى  اعتقادات 
اينكه متوجه مى شود كه درمان امكان پذير نيست به ذكر و دعا از مبدأ وجود مى 
اين  به  اعتقاد  وي  رسد  مي  نظر  به  شود.  حاصل  بيمار  درمان  در  فرجى  تا  پردازد 
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بيمار  به  روانى  و  روحى  آرامش  اينكه  بر  عالوه  مسئله  اين  كه   است  داشته  نكته 
و اطرافيانش مى دهد، شايد با معجزه اى باعث درمان و عالج بيمار شود.20 اين 
مسئله شايد براى پزشكان تجربى كه با مسائل ماوراءالطبيعه بيگانه بوده، از لحاظ 
علمى داراى ارزش و اهميت نباشد و حتى آنرا عملى در سحر و جادو بدانند. اما 
در نظر بسيارى از پزشكان مسلمان همچون بهاءالدوله داراى مقام و منزلتى خاص 

بوده است.
جراح مبتكر

   بهاء الدوله در كتاب خالصة التجارب يكى از مسائلى كه پزشكان مسلمان به آن 
كمتر پرداخته اند به بحث مى نشيند و آن اصول و روش هاى جراحى مى باشد.21 
منزجر  بسيار  قانقاريا (گانگرن)  از  جراحان  و  پزشكان  ساير  همچون  نيز  وى  البته 

بوده و در اين زمينه در كتابش تجويز خاصى نكرده است.22 
وى معتقد بوده كه براي درمان آن دسته از امراضي كه چاره اى جزء جراحى يا 
سوزاندن ندارند، اين شيوه  ها بايد از  خود بيمارى كم خطرتر باشد تا بدان دست 
زد. وى در كتابش از هفت مورد شيوه خاص بيهوش كردن ياد كرده و از يك 
و  ريواس  زنجبيل،  تركيب  از  كه  برده  نام  الشفا"  "حب  كننده  بيهوش  قرص  نوع 

داتوره بوده است.23 
   يكى از ابتكاراتى كه بهاءالدوله در كتابش ذكر كرده، شيوه درمان استئوميليت 
(نرمى استخوان) جمجمه است، وى معتقد است كه يك جراح ماهر بايد استخوان 
فاسد شده را خارج كرده و بجايش استخوان سر يك سگ را قرار دهد و بجاى 
غشاء مغزى نيز برشى از خيار گذاشته شود و سپس با روده گربه بخيه زده شود.24 
وجود چنين تفكري  حتي اگر به درمان منجر نمي شده  از منظر تاريخي در زمان 

وي جالب توجه است.
  وى در زمينه جراحى هاى شكمى نيز نسبت به ساير پزشكان همعصر خود جلوتر 
بوده است. وي موفق به خارج كردن سنگ كليه شده است. همچنين عقيده داشته 
كه براى جراحى دمل صفاقى، پس از برش شكم تا عمق صفاق و فروبردن دست 
ديگر  طرف  در  اى  لوله  جراحى،  اتمام  و  ها  چرك  از  اندازه  هر  كردن  خارج  و 
منفذى  بى  كيسه  به  ديگر  سر  و  باريك  بسيار  بايد  آن  سر  يك  كه  گذاشته  كار 
طريق  از  چرك  شود،  باز  كوچكى  سوراخ  لوله  وسط  در  اگر  حال  شود.  متصل 
از  پس  نيز  جالبى  نكته  نيست.  شكم  جدار  شكافتن  به  نيازى  و  شده  تخليه  مكش 
عمل جراحى شكم، ذكر مى كند، كه بايد مريض را به حال نشسته نگاه داشت و 
مراقبت نمود. اين مباحث جراحى بسيار جلوتر از پزشكان و جراحان چيره دست 
بعد از وي در غرب همچون فولر (Fawler) و پوتين (Potin) - مربوط به دو 

قرن پيش- مى باشد.25
ايمنى شناسي و بيمارشناسى

   كاردانى و حاذقى بهاءالدوله در معالجات عملى و بالينى از خالل آگاهى هاى 
مفيد كتابش هويداست. در اين كتاب از يك سرفه ى مسرى كه به احتمال زياد 
همان سياه سرفه بوده و در هرات شيوع پيدا كرده بود، سخن به ميان آمده است. 
بهاءالدوله مبتاليان به اين بيمارى كه اعضاى خانواده اش نيز در زمره ى آنان بودند 
را با استفاده از خواص گياه زنجبيل درمان كرد. اين در حالى بود كه نخستين اثر 
منتشر شده درباره ى سياه سرفه در اروپا به سال 1674م / 1082ه.ق (بيش از صد 
سال پس از بهاءالدوله) توسط ويليس (Willis) باز مي گردد.26 و27 يكى ديگر 
از قسمت هاى برجسته ى كتاب طبيب رازى نوربخشى، مطالبى است كه مؤلف 
آن در باب سفليس آورده كه آن را مى توان نخستين گزارش مفصل راجع به اين 
بيمارى در شرق دانست.  در مورد اين بيمارى  كه در ايران به آبله فرنگى (آتشك) 
معروف است، براى نخستين بار در جهان آن روزگار به بررسى روش هاى درمان 
آن  درمان  به  موفق  (جدوار-زرنباد)  جيوه  از  تركيباتى  كمك  به  و  پرداخته  آن 
گرديده است.28 وى نخستين بار مشاهده اين بيمارى را در سال 1498 ميالدى در 
آذربايجان ذكر مى كند. همچنين در ذكر راه هاى انتقال اين بيمارى، به غير از 
آميزش جنسى، عواملى چون بخارات بدن در حمام آب گرم و زخم ها و ضايعات 
سيفليسى را از نظر دور نمى دارد. وى همچنين طول مدت بيمارى را دو تا چهار 
داراى  كه  ضعيف  فوت بيمار در اشخاص  از  مواردى  به ذكر  البته  داند.  مى  سال 

20- Tajbakhsh, 2006: 2/625. 
21- Elgood, 2007: 316.
22- Ibid: 318.
23- Ibid: 323.
24- Ibid: 325-6.
25- Ravandi, 2003: 10/303.
26- Winter, 2009: 305.
27- Ravandi, 2003: 10/304.
28- Elgood, 2007: 411.
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زخم زياد هستند پرداخته است.29
   همچنين بهاء الدوله درباره ى زكام هاى ناشى از حساسيت نسبت به گرده ى گل 
ها (Hay Fever) نيز مطالبى به رشته ى تحرير درآورده كه سال ها پس از او در 

اروپا، بوسيله ى بوتالو (Bottalo) در اين باره مطالعاتى انجام گرفت.30
   اين پزشك دانشمند در مورد تب هاى عفونى و بيمارى هاى مشترك انسان و 
حيوانات نيز مطالعات گسترده اى را داشته و قرنها قبل از مطالعات چند دهه اخير، 
وى  است.  دانسته  اكولوژى  مسائلى  را  وبا  و  جوندگان  طاعون  هاى  بيمارى  علل 
همچنين نشانه هاى آغاز اين بيمارى هاى عفونى را با دقت در كتابش ذكر نموده 
است.31 در مورد بيمارى هارى براى نخستين بار نظريات جالبى از سوى بهاءالدوله 
ذكر شده و يكى از كشفيات وى توجه به اين مسئله است كه در مورد هارى، به جز 
سگ سانان (همچون سگ، گرگ، روباه و شغال) كليه حيوانات خونگرم پستاندار 
چه وحشى و چه اهلى به اين بيمارى حساس مى باشند و امكان انتقال بيمارى را به 
انسان دارند. دومين مسئله درك پنهان شدن اين بيمارى در برخى از حيواناتى چون 
سگ و گرگ مى باشد. شيوه درمان اين بيمارى نيز به تفصيل در كتاب خالصة 

التجارب ذكر گرديده است.32
كه  شد  سبب  ها  بيمارى  درمان  در  وى  سوى  از  شيميايى  فرايندهاى  با  آشنايى 
بهاءالدوله  به  اند  كرده  سفر  زمان  آن  ايران  به  كه  سياحانى  و  پزشكان  از  بسيارى 
اتهام قبولى سحر و جادو بزنند. اين شيوه آنچنان شگفت انگيز بوده كه خود وى 
نيز از آن به عنوان جادو ياد كرده است؛ اين در حالى است كه متد وى منطبق بر 

اصول علمى بوده است.33
   در زمينه ايمنى شناسى وى براى نخستين بار به نظريات جالبى در مورد بيمارى 
شخص،  براى  بيمارى  اين  بروز  صورت  در  بوده  معتقد  وي  است.  پرداخته  آبله 
بيمار پس از بهبودي داراي مصونيت در هجوم هاى بعدى بيمارى مى شود. وى 
قرنها قبل، روش واكسيناسيون آبله كودكان از راه دهان را پيشنهاد داد، وى ريشه 
هاى خشك شده آبله را مى سائيد و با نبات به اطفال تندرست مى خوراند و اين 
شده  مى  بسيارى  تلفات  داراى  كه  آبله  بيمارى  از  پيشگيرى  براى  را  راه  موضوع 

هموار نمود.34 و35
مجموع اين عوامل و استنادهاى ارائه شده، نشان دهنده ى تبحر و آگاهى نسبتاً زياد 

بهاءالدوله در علم پزشكى و دانش ايمنى شناسى عصر خويش است.
نتيجه گيرى

تحت  سرزمينى  يكپارچگى  سبب  به  هجرى  دهم  ى  سده  در  ايران  اجتماع     
حكومت صفويان و پشتيبانى ايشان از صاحبان علم و فرهنگ شاهد ظهور بزرگانى 
در عرصه هاى مختلف علمى از جمله دانش پزشكى بوده است. بهاءالدوله رازى 
ارزشمند  تأليف  صاحب  و  هجرى  دهم  ى  سده  اوايل  تواناى  پزشك  نوربخشى، 
خالصة التجارب (907ه.ق) نمونه اى از دانشمندان صاحب فن و عمل اين دوره 
مى باشد. شيوه ى طبابت و دانش پزشكى بهاءالدوله به ميزان نسبتاً زيادى برگرفته 
از روش اصحاب تجربه بود. در واقع وى با تكيه بر شيوه تجربه گرايان توانست 
نظير  خود  عصر  شايع  هاى  بيمارى  برخى  درمان  براى  مفيد  و  عملى  راهكارهايى 
سياه سرفه و زكام هاى ناشى از حساسيت نسبت به گرده ى گل ها ارائه دهد. آنچه 
كه وى را امروزه در رديف بزرگترين پزشكان عصر پس از مغول قرار مى دهد، 
آن  ى  شده  شناخته  و  مختلف  امراض  بيان  بر  عالوه  كه  اوست  گرانسنگ  كتاب 
عصر، نشان دهنده ى توانايى و تبحر وى در عرصه معالجات عملى و بالينى است. 
به طور كلى بايد گفت بهاءالدوله ى رازى يكى از پزشكان نامدار و صاحب فن 
سده ى دهم هجرى بود كه توانست خدمات شايان توجهى به اين علم با اهميت 

جامعه نمايد.
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