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Abstract
The relations between Iran and Ottoman in all political, scientific, cultural and social fields 
have been intertwined since the early 9th century AH. During this period, many Iranian 
scholars immigrated to the Ottoman Empire, with simultaneous developing relations be-
tween two countries. Prominent physicians and pharmacologists playing a significant role 
in developing scientific relations between the two countries by stabilizing the scientific 
position and their practical ability in the social and scientific space of the Ottoman Empire 
were among them. This study is a systematic review used in the library and electronic re-
sources and the references  of the research were in two Farsi and Arabic languages, regard-
less of time constraints. The influence of emigration and the presence of Iranian physicians 
in the Ottoman Empire can be considered in different ways, including the scientific, social 
and political effects, while some of them were the special ones in the Ottoman court due to 
their considerable skills in the practice of medicine, Some of them were in the process of 
compilation of medical books and medical training also they were Superordinate in their era 
that This article introduces them.
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خالصه مقاله
و  فرهنگی  علمی،  سياسی،  های  زمينه  تمام  در  عثمانی  و  ايران  روابط  تاريخ 
با  اين دوران، همزمان  باز می گردد. در  اوايل قرن 9 هجری قمری  به  اجتماعی 
عثمانی  امپراطوری  به  بسياری  ايرانی  انديشمندان  كشور  دو  ميان  روابط  توسعه 
مهاجرت كردند كه در ميان آنان پزشكان و داروشناسان برجسته ای نيز حضور 
فضای  در  عملی خود  توانايی های  و  علمی  تثبيت جايگاه  با  توانستند  كه  داشتند 
اجتماعی و علمی امپراطوری عثمانی نقش بسزايی در توسعه روابط علمی ميان اين 
دو كشور ايفا كنند. اين مطالعه به شيوه مروری نظام مند با استفاده از منابع كتابخانه 
ای و الكترونيک صورت گرفته است؛ كه در آن، مقاالت و متون حوزه پژوهش 
به دو زبان فارسی وعربي بدون در نظر گرفتن محدوديت زمانی از نظر زمان انتشار 
در  ايرانی  پزشكان  مهاجرت و حضور  تاثير  قرار گرفتند.  بررسی  و  مطالعه  مورد 
امپراطوری عثمانی را از جهات مختلفی می توان بررسی نمود كه از آن جمله می 
توان به تاثيرات علمی، اجتماعی و سياسی حضور آنان اشاره نمود چرا كه برخی از 
آنان بواسطه مهارت بااليشان در امر طبابت از پزشكان خاص دربار عثمانی بودند، 
برخی نيز در امر تاليف كتب پزشكی و آموزش پزشكی سرآمد زمان خود بودند 

كه در اين مقاله به معرفی آنان پرداخته شده است.
واژگان كليدی: ايران، امپراطوری عثمانی، تاريخ پزشكی، پزشكی ايرانی

1- مقدمه

1-1- طرح مسئله: تاريخ روابط ايران و عثمانی در زمينه های سياسی، علمی، 
فرهنگی و اجتماعی پيشينه ای طوالنی دارد. ايران يكی از كانونهای مهم در حوزه 
های  مختلف علمي از جمله دانش پزشكی بوده است. در قرون 9 الی 12 هجری 
قمری كه در ايران مقارن با حكومت تيموريان و صفويان است، بسياري از علماي 
به  اجتماعي  و  سياسي  گوناگون  علل  به  علمي،  گوناگون  رشته هاي  در  ايراني 
امپراطوري عثماني مهاجرت كردند. مراودات علمی اين مهاجران عالوه بر بهره 
گيری از ظرفيت های فرهنگی، علمی و رشد و توسعه و اعتالی فرهنگی، سبب 
تقويت ارتباط و دوستي و استحكام روابط دو كشور شد. در ميان اين مهاجران، 
و  تحقيقات  تجربيات،  انتقال  براي  ارتباطي  پل  كه  داشتند  حضور  نيز  پزشكاني 

مطالعات پزشكي دانشمندان به قلمرو عثماني بودند.

1-2- پيشينة تحقيق: دربارة روابط علمی دولت ايران و عثمانی، آقاي توفيق 
حيدرزاده مقاله اي با عنوان »مهاجرت علماي ايراني به امپراتوري عثماني و انتقال 
سنت های مدارس ايرانی به آن سرزمين« و همچنين آقاي ولي دين پرست، مقاله اي 
با عنوان »نخبگان ايراني و فعاليت هاي علمي و فرهنگي آنان در عثماني)فرن نهم و 
دهم هجري(«  نگاشته اند كه به طور كلي در مورد رشته هاي گوناگون علوم عقلي 
و نقلي است. با توجه به اهميت تاريخ علم طب و تاثيرات آن در پيشرفت دانش 
كه هدف  گيرد  اين حوزه صورت  در  مستقل  پژوهشي  دارد،  پزشكی ضرورت 

اصلی نگارش اين مقاله است. 

تاريخی است  و  اين طرح، توصيفی-  روش تحقيق: روش تحقيق در   -3-1
از  ايراني  پزشكان  فهرست  ابتدا  در  كه  بود  اين صورت  به  اطالعات  گردآوري 
قرون 9 الی 12 هجری  قمری در امپراطوري عثماني با مراجعه به »الشقائق النعمانيه 
في علماء الدوله العثمانيه« از طاش كبري زاده، »كشف الظنون عن اسامی الكتب 
و الفنون« نوشتة حاجی خليفه، » ايضاح المكنون فی الذيل علی كشف الظنون عن 
اسامی الكتب و الفنون« از اسماعيل پاشا، »تاريخ عثماني« از اسماعيل حقی اوزون 
چارشلی، »تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي« اثر سعيد نفيسي، »تاريخ 
ادبيات ايران« اثر ذبيح اهلل صفا استخراج گرديد و سپس با استفادة از منابع ديگر به 

توضيح دربارة آن پرداخته شد.

1-4-هدف كلی: در اين مقاله به معرفی پزشكان ايراني در امپراطوري عثماني 
از قرن 9-12 هجري قمری  پرداخته ايم؛ زيرا بازشناسايی و معرفی پزشكان ايراني، 

Marzieh Khabiry et al

Res Hist Med  2018; 7(2)

92



می تواند تصويري از انتقال طب ايراني و همچنين سهم و نقش ايرانيان در رشد علم 
پزشكي در امپراطوري عثماني را بازنمايد. 

 9-12 قرون  در  ايران  و  عثماني  امپراطوري  پزشكي  مناسبات   -2
هجري

تركان عثماني اصالتاً از قبايل تركمانان غز بوده اند كه در حملة مغول از مشرق 
به جانب مغرب كوچ كردند و در حوزة حكومت سلجوقيان روم پذيرفته  ايران 
شدند و در آسياي صغير سكونت گزيدند. يكي از رؤساي اين طايفه بنام عثمان 
در پايان قرن هفتم هجري )سال 699( حكومتي در واليت فريگيه تشكيل داد و 
را كه در دوران ضعف خود  نواحي مرزي دولت روم شرقي  از  بعضي  توانست 
آورد  به وجود  را  عثماني  عظيم  دولت  ترتيب  بدين  و  كند  تسخير  برد،  مي  بسر 
كه به تدريج قلمرو تسلط آن از پشت ديوار وين و سواحل درياي آدرياتيک تا 
عربستان و سودان و جبل الطارق امتداد يافت و با سركوب ساختن ممالک مصر 
و بازماندگان خلفاي عباسي عنوان خالفت را هم نصيب خود ساخت و در يک 
دورة بسيار طوالني از سال 699 تا سال 1293 هجري سرپا بود. در طول چند قرن 
از اين قرون متمادي از جمله تواناترين حكومت هاي عهد خود شمرده مي شد و 
روابط آن با ايران از دوران تيموري تا اواخر عهد قاجاري برقرار بود.1 ايرانيان به 
مقتضای منافع و مصالح خويش يا با ترک ها از در مسالمت در می آمدند و يا به 
جنگ  با آنان می پرداختند. ايران در اين دوره با سه حكومت خارجی چين، تركيه 
و هند ارتباط داشت كه حكومت تركيه از همه مهم تر بود؛ زيرا قدرت بزرگی به 

حساب می آمد.2 
 

2-1- دولت تيموری يا گوركانيان
هستند  گوركان  تيمور  نوادگان  از  ای  سلسله  گوركانيان،  يا  تيموری  دولت 
زور  بر  تيمور  كار  بناي  ايران حكومت كردند.3  در  913  هجري  تا   807 از  كه 
فرزندانش،  از  و  پاشيد  از هم  قلمرو وسيعش  او  از مرگ  بود. پس  و سلطه گري 
تنها شاهرخ توانست تا حدي از تجزية كشورهاي او جلوگيري نمايد. فرزندان و 
جانشينان تيمور روش پدر را ترک گفته و آباداني و نيک انديشي نسبي را شيوة 
كار خود كردند.4 دولت تيموري روابط خود را با دولت عثماني از راه جنگ آغاز 
كرد ليكن حوادث بعد از تيمور فرصت ادامة چنين سياستي را به جانشينان او نداد. 
قويونلو  و آق  قراقويونلو  امراي گردنكش  با  آنان  روبروشدن  با  كه  به خصوص 
بهمين سبب  و  نبود  عثماني  نيرومند  با سالطين  روابط  ايجاد حسن  اي جز  چاره 
شاهرخ و اوالدش با سلطان محمد اول )805- 824 ه( و سلطان مراد ثاني )824- 
855( و بايزيد ثاني )886- 918( روابط مكتوب و مبادلة تحف و هدايا داشتند و 
در همين ايام نيز رفت وآمد علما و ادباي ايران به دربار سالطين عثماني يا مكاتبة 
آنان با بعضي از مشاهير علما و ادباي ايران جاري بود.5 شاهرخ و پسرش بايسنفر 
به گردهمايي در دربار تيموري تشويق  مشوق هنر بودند و علما و دانشمندان را 
مي كردند.6 در اين دوره، بيشتر كتاب هاي پزشكي به زبان فارسي نوشته شده و د ر 
قسمت جراحي و پزشكي عملي مخصوصاً در اواخر قرن نهم پيشرفت هايي حاصل 

شده بود و جراحان و شكسته بندان ماهري همچون بو زبد كحال فعاليت داشتند.7

2-2- دولت صفوی
از دو سده )1135  بيش  اول آغاز شد،  اسماعيل  از شاه  حكومت صفويان كه 
-907 ه.ق( تداوم يافت.8 آنها حكومت مركزی قدرتمندی را بوجود آوردند و 
مذهب تشيع را مذهب رسمی كشور اعالم كردند.9 دولت صفوي داراي دو ارزش 
اساسي و حياتي بود: نخست ايجاد ملتي واحد با مسئوليتي واحد در برابر مهاجمان 
ايجاد  دوم  مركزي،  حكومت  بر  عاصيان  و  سركشان  مقابل  در  نيز  و  دشمنان  و 
ملتي داراي مذهبي خاص كه بدان شناخته شده و به خاطر دفاع از همان مذهب 
دشواري هاي بزرگی را در برابر هجوم هاي دو دولت نيرومند شرقي و غربي تحمل 
نموده است.10 در دورة صفويه، كشور ايران با يكي از آن رويدادهاي اجتماعي 
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كه خيلي به ندرت در تاريخ كشوري به وقوع مي پيوندد، مواجه شد و آن مهاجرت 
بود.  به يک كشور ديگر  اجتماع،  از  افراد يک طبقة خاص  از  نسبتا زيادي  عدة 
اين داليل، عقايد  از  براي مهاجرت دانشمندان وجود داشت. يكي  علل مختلفي 
ديني و باورهاي مذهبي بود. برخي از انسان ها مي توانند به راحتي از امور دنيوي 
بگذرند؛ اما وقتي پاي اعتقادات معنوي و ايمان مذهبي ايشان پيش مي آيد، از خود 
عكس العمل نشان مي دهند و اين عكس العمل هم معموال پناه بردن به جايي است 
كه فشار مزبور در آن وجود نداشته باشد.11 رسمی بودن مذهب تسنن در كشور 
ميان  سابقه  پر  دوستانة  روابط  علم،  اهل  از  سامان  آن  سالطين  حمايت  عثمانی، 
عثماني  و  ايران  بين  مشترک جغرافيايی  مرز  و همچنين وجود  عالمان دو كشور 
قرار گيرد.  اهل سنت  علمای  مناطق كوچ  بهترين  زمرة  در  اين كشور  سبب شد 
در  داشت.  وجود  نيز  عربستان  و  ماوراءالنهر  هند،  نظير  ديگري  مقصدهاي  البته 
سراسر  به  ايراني  مدارس  سنت هاي  از  برخوردار  علمای  مهاجرت ها،  اين  خالل 
عثمانی گسيل شدند و به مقام هايي نظير طبيب خاص، شهنامه نويس سلطان ، قاضي 
انتقال اين سنن بي ترديد در تشكل آنچه  عساكر و معلمي شهزادگان رسيدند و 
پزشكي  است.12  داشته  عمده اي  نقش  مي شود،  ناميده  عثماني«  دورة  »علوم  كه 
ايران در دورة صفويه از گنجينة دانش دوران تيموري بهره گرفت و در آغاز آن 
پزشكان بزرگ عصر پيشين به تدريس، تأليف و مداواي بيماران اشتغال داشتند. 
تعدادي از دانشمندان از جمله پزشكان، رهسپار ديار بيگانه مخصوصاً هندوستان 
و كشور عثماني شدند و مكتب پزشكي آن سرزمين ها را با فرهنگ فارسي بارور 
كردند.13 در اين دوره، الزام به تحصيل علوم دينی قبل از تحصيل ساير علوم، به 
صورت يک امر مسلم درآمده بود. مشتاقان طب می بايست ابتدا در علوم دينی و 
فقهی به درجاتی می رسيدند و پس از آن اگر نيازهای دنيوی، آنها را از ادامه ی 
تحصيل بازنمی داشت، می توانستند به مطالعه در علوم طبی مشغول شوند كه عمال 
از توان ذهنی و جسمی بسياری از آنها خارج بود.14 اطبا ايراني كه به كشور عثماني 
الري،  حكيم  كرماني،  عطااهلل  موالنا  عجمي،  قطب الدين  مانند  كردند  مهاجرت 
اينكه در علم طب مهارت داشتند، در علوم  بر  حكيم شاه محمد قزويني، عالوه 
بر  آنان  تسلط  و  عثماني  سلطانان  سرشار  ثروت  بودند.15  فاضل  عالم  نيز  شرعي 
باعث شد كه درگاهشان مركز  از كشورهاي اسالمي،  بسيار پهناوري  بخش هاي 
اجتماع گروه بزرگي از دانشمندان و اديبان ديارهاي گوناگون گردد. دستة بزرگي 
از اين عالمان و اديبان از آغاز عهد صفوي به بعد، به علت هاي متعددي از ايران 
مهاجرت كرده و در دوره هاي محدود يا نامحدود در خاک عثماني باقي ماندند 
و كتاب هايي به عربي و فارسي در آنجا تأليف كردند. عالوه بر اين، بر اثر توجه 
داشتند،  فارسي  ادب  و  زبان  به  دولتشان  بزرگان  و  عثماني  پادشاهان  كه  خاصي 
پايتخت آنان از پناهگاه هاي بزرگ شاعران و اديبان زمان و كتابخانه هاي شاهان و 
بزرگان، محل گرد آمدن نسخه هاي فراوان از كتاب هاي تاليف شدة عالمان و اديبان 
باقيست.  از آنها در جاي خود  به تازي و پارسي گرديد كه هنوز بسياري  ايراني 
اسالمي در  بالد  از سراسر  بيشمار و كتا ب هاي ديگري  اجتماع همين كتاب هاي 
روم باعث شد كه بهترين كتاب ها در ذكر موضوعات علوم و معرفي كتاب هايي 
تا عهد مؤلفانشان پديد آمده بود، در آن ديار بوجود آيد؛  كه در فنون مختلف 
مانند »مفتاح السعاده« تأليف طاش كبري زاده  و »كشف الظنون« حاجي خليفه و 
»ايضاح المكنون« اسماعيل پاشا و »هديه العارفين« در ذكر نام و بيان خالصة احوال 
مؤلفان و شاعران و عالمان و اديبان عربي و فارسي و تركي و جز آن. همچنين 
زبان فارسي در حوزه ي اين امپراطوري پهناور به عنوان زبان نيمه رسمي دولتي و 
اشرافي به كار مي رفت. در سراسر خاک عثماني، حتي در يوگسالوي امروزين، 
زبان فارسي و آثار استادان بزرگ ايراني خاصه سعدي و مولوي و حافظ رايج بود 
و در خاندان هاي رجال و بزرگان تعليم مي شد.16 به عنوان مثال محمد دوم )حک 
فتح كرد و هم زمان  را  استانبول  فاتح در سال 856ق  به  معروف  ـ 886ق(   855
با طارم  نوبت می زند  »بوم  فارسی  بيت  اين  بيزانس،  امپراطوران  به كاخ  با ورود 

افراسياب/ پرده داری می كند در قصر قيصر عنكبوت« را بر زبان جاری نمود.17

11- Elgood, 1978: 57.
12- Heyharzade, 1996: 49-94.
13- Tajbakhsh, 2006: 491.
14- Shams Ardakani, 2010: 20.
15- Dinparast, 2013: 79-100.
16- Safa, 1990: 45-46.
17- Riyahi: 79-103.
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3-  مدارس عثماني
نهاد مدرسه در كنار نهادهايي مانند جامع )مسجد( و بازار، به عنصري ثابت و 
مهم در شهرهاي عثماني تبديل گرديد. اهميت مدرسه در حيات شهري و زندگي 
در  مدرسه  تأسيس  كه  بود  گونه اي  به  اوان  همان  در  عثماني ها  فرهنگي  ديني- 
كنار جامع، به بخشي از سياست فتح درآمده بود. از اين رو، بالفاصله پس از فتح 
هر شهري، به ويژه اگر آن شهر متعلق به غيرمسلمانان بود، جامع و مدرسه اي در 
تا  اين هدف صورت مي گرفت  با  اغلب  باشكوه  بناي مدارس  بنا مي گرديد.  آن 
با رونق بخشيدن به فعاليت ها و حيات علمي و مدرسي در شهر، جايگاه آن شهر 
خاص ارتقاء يابد و اهميت آن نيز بر همگان آشكار شود. اولين استادان مدارس 
عثمانی، يا متولد و تربيت يافته ديگر نقاط آناتولی بودند، يا اين كه در آناتولی 
متولد و در مراكز فرهنگ اسالمی مانند مصر، ايران و تركستان تحصيل كرده و 
به آناتولی برگشته بودند و متولد و تحصيل كردة بيرون از آناتولی بودند و بعد به 
قلمرو عثمانی آمده بودند، تا اين كه فارغ التحصيالن مدارس عثمانی در موقعيت 
علمی ای قرار گرفتند كه توانستند به عنوان استاد انتخاب شوند. از 115 دانشمند و 
مدرس شناخته شده در فاصله ي قرون )8 و 9 ه /14 و 15م( كه در آناتولی يا ديگر 
كشورهای اسالمی تحصيل كرده بودند، ايران با 43/3 درصد در مكان اول، مصر 
با 23/4 درصد در مكان دوم، آناتولی با 14/7 درصد، ماوراء النهر با 8/6 درصد، 
شام با 7/8 درصد و عراق با 1/7 درصد در مكان های بعدی قرار داشتند. با بررسی 
تدريس می شدند،  عثمانی  مدارس  متن مختلف درسی كه در  مؤلفان 33  موطن 
روشن می شود كه مراكز فرهنگ اسالمی متعددی منبع پيشرفت آموزشی عثمانی 
بودند. براساس يک پژوهش آماری كه درباره ي اين موضوع صورت گرفته است، 
ايران با 39/3 درصد و مصر با 30/3 درصد باز هم در مكان نخست و دوم بودند و 
ماوراء النهر، عراق، خوارزم و فرغانه هر كدام 6/06 درصد و آناتولی و خراسان 
هر يک 3/03 درصد سهيم بودند.18 در ساية پيوند فرهنگي ايران و آناتولي، نظام 
تعليم مدارس عثماني و شيوة تفكرات علمي آن به دو شكل تحت تاثير انديشه هاي 
تدريس  مدارس  اين  در  كه  كتاب هايي  سو  از يک  قرار گرفت:  ايراني  نخبگان 
مي شد، علماي ايراني تأليف كرده بودند و از طرف ديگر، نخبگان مهاجر ايراني 

در قرن نهم و دهم هجري براي تدريس جذب اين مدارس شدند.19 
تأسيس  به  مبادرت  كه  را  كساني  علمي،  مؤسسات  كنار  در  عثماني  تركان 
مؤسسات بهداشتي مي كردند و به اين امر مشغول بودند، حمايت مي كردند و برای 
مي آمدند،  از خارج  را كه  اطبايي  و  بودند  قائل  بسياري  اهميت  بهداشتي  مسائل 
پناهنده  آن كشور  به  از خارج،  كه  اطبايي  از  آنان  مي دادند.  قرار  مورد حمايت 
مي شدند و يا به هر علتي به آن كشور مي آمدند، به خوبی استقبال مي كردند. مثال 
قطب الدين احمد )متوفي 903 ه.ق( طبيب ابوسعيد از خاندان تيموري، پس از آنكه 
ابوسعيد به دست اوزون حسن اسير شد و يه قتل رسيد )1469م( به دريار عثماني 
آمد كه روزانه پانصد آقچه حقوق برايش تعيين شد و اين خود نشانگر توجه عميق 
به اطبا بود. گذشته از آن ماهانه بيست هزار آقچه به او پرداخت مي شد. ايجاد يک 
چنين امكانات، سبب جلب اطبا بسياري از خارج شد كه اطبايي چون » شكراله« 
طبيب شيرواني هوجا  عطاءاله، حكيم الري، حكيم عرب و »كمال تبريزي« از آن 

جمله اند.20
 

4- اطبا ايراني مهاجر به امپراطوري عثمانی
و  جنگ ها  رغم  به  اما  داشت  زيادی  نشيب های  و  فراز  عثمانی،  و  ايران  روابط 
اختالفات سياسی، ارتباطات و مناسبات علمی و فرهنگی نيز بين دو كشور برقرار 
بود كه سبب برقراري تبادالت علمی و فرهنگی شد و اين مبادالت فرصت ويژه 
اي براي كسب و انتقال علوم بود. اطبا ايراني مهاجر، عالوه بر درمان و معالجه، به 
تدريس و تعليم و نيز تأليف پزشكی مي پرداختند. همچنين پزشكان عثماني آثار 
اطبا ايراني را مطالعه و ترجمه می كردند و از آنان به عنوان منبعي در تأليفاتشان 
يافت و  ايران بسط و گسترش  اين وسيله، دانش پزشكی  به  استفاده مي كردند و 
امپراطوري عثماني منتقل مي شد. به  به  ايرانی  به طور مستقيم يا غير مستقيم طب 
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18- Uqlu Akmal ol Aldin, 2007: 149-
174.
19- Dinparast, 2013: 79-100.
20- Haqi, 1990: 634-636.
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دوران  در  هجری  هشتم  قرن  در  كه  تركي  پزشک  مراد  بن  اسحاق  نمونه،  طور 
حكومت بايزيد اول می زيسته است، اثري به نام »خواص االدويه« )ادويه مفرده(، 
به زبان تركی دارد21 كه در تدوين اين اثر از قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهی 
جرجاني استفادة بسياری كرده است.22 شرف الدين بن علي بن الحاج إلياس بن 
شعبان آماسی صابونجی اوغلی، پزشكی كه در قرن نهم هجری  مي زيسته، اقراباذين 
ذخيره خوارزمشاهی اثر سيد اسماعيل جرجاني را كه كتابي در باب داروشناسی 
سال  تركی23در  به  فارسی  از  خان،  محمد  بن  بايزيد  سلطان  شهرزاد  برای  است، 
850 هجري ترجمه كرده است.24 صابونجی در سال 1465 ميالدي، كتابي دربارة 
جراحي نگاشت كه در واقع ترجمه اي است از كتاب »التصريف ابوالقاسم زهراوي« 
و  به سلطان محمد فاتح تقديم كرد و با عنوان »اولين كتاب خطي جراحي ترک« 
بسيار  مطلب  نظر  از  كه  آن  بر  عالوه  كتاب  اين  شد.  منتشر  و  چاپ  پاريس  در 
ارزشمند است، داراي تعداد زيادي نقاشي به سبک مينياتور نيز مي باشد كه جنبة 
تزئيني ندارند و براي توضيح چگونگي اعمال جراحي كشيده شده اند. كتاب از اين 
نظر نيز واجد اهميت فراوان و منحصر به  فرد محسوب مي گردد. شواهد امر مبين 
آن است كه بسياري از اين مينياتورها داراي منشاء ايراني مي باشند و نشان دهندة 
روش هاي سنتي جراحي در ايران هستند. اين نقاشي ها به مراتب قديمي تر از خود 
كتاب مي باشند و به نظر مي بايد هم دورة اولين كتاب تشريح مصور25 يعني »تشريح 

منصوري« باشند.26 
به شمارة »3146«  استانبول  قاپوسراي شهر  نامه اي در آرشيو موزة توپ  همچنين 
نموده اند:  قيد  را  جمله  اين  نامه  توضيح  در  اسناد  كاتالوک  در  است.  بايگاني 
داروهايي كه يكي از اطباي ايراني براي سلطان سليمان قانوني در هنگام بيماري 
توصيه كرده است. متأسفانه نام طبيب ايراني در سند قيد نشده تا اطالعات كافي 
آيا  كه  نيست  روشن  درستي  به  همچنين  و  باشيم  داشته  اختيار  در  وي  به  راجع 
پزشک مذكور در ايران بوده يا در دربار سلطان عثماني به سر مي برده است. اما 
مي توان چنين استنباط كرد كه سلطان وقتي از معالجة طبيبان مخصوص خود نااميد 
مي گردد، نامه اي به ايران براي يكي از پزشكان معروف مي نويسد و وضع مزاجي 
خود را براي وي تشريح كرده و درمان بيماري را مي خواهد. اگر پزشک ياد شده 
درخاک عثماني يا در دربار سلطان بود مسلما نيازي به نوشتن نامه نبود چون حتماً 
وي را براي معالجه پيش پادشاه مي بردند. بايد اضافه كرد كه اقامت پزشک ايراني 
در خاک عثماني يا ايران از اهميت مسأله نمي كاهد بلكه نكته مهم اينجاست كه 
سلطان سليمان با داشتن امپراطوري وسيع كه مسلماً پزشكان زيادي در آن سرزمين 
بسر ميبرده اند، اعتمادي به  آنها نكرده است يا بدون اخذ نتيجه از آنها از پزشک 
ايراني استمداد مي نمايد.27 نفوذ دانشمندان ايراني در عثماني بدان حد بود كه از 
هفت طبيب خاص سلطان محمد فاتح، چهار نفر و از نمايندگان »اركان اربعه ي 

علم در دربار« دو تن ايراني بودند.28
عالوه بر اين نسخه هاي فراوانی از آثاري كه طبيبان ايراني به تازي و پارسي تأليف 
كرده اند، در كتابخانه هاي عثماني گردآوري گرديد مانند: »اساس الصحه« تاليف 
محمد بن نصير بن جعفر بن كاظم جهرمي شيرازي، طبيب متخلص به فرصت،         
»تحقه  هروي،31  يوسف  بن  محمد  تاليف  طبي   مفردات  در  »بحرالحقايق«   30,29

خانيه فارسي« تاليف محمود بن محمد ابن عبداهلل محمود )932 ه(32 و »الصيدنه« 
از ابو ريحان بيرونی.33

در ادامه، به معرفي پزشكان ايراني ای می پردازيم كه از قرن نهم تا دوازده هجري 
به امپراطوري عثماني مهاجرت نمودند و در آنجا به پژوهش، خدمات پزشكي و 

تأليف آثار خود پرداختند.
 

شكست  از  پس  كه  تيموري  ابوسعيد  طبيب  عجمي:34  الدين  قطب   -4-1
ابوسعيد از اوزون حسن آق قويونلو، به دربار محمد فاتح آمد. قطب الدين پسر 
نفيس بن عوض كرماني)متوفي 841 ق( پزشک مشهور عهد الغ بيک و ابوسعيد 
بود كه به امر اوزون حسن به قتل رسيد. بدليسي از قطب الدين عجمي با عنوان 
»ولد خلف رييس حكماي ايراني، مقتداي اطباي يوناني، جالينوس زمانه...« نام مي 

21- Khabiry, 2016.
22- Haqi, 1990: 634.
23- Monzavi, 2003: 3635.
24- Shashin, 2007: 297.
25- Elgood, 1978: 6-7.
26- Nasery, 2011: 60.
27- Mirjafary, 1975: 35-37. 
28- Heyharzade, 1996: 49-94.
29- Pasha, 1947: 68.
30- Mir, 1969: 195-198.
31- Pasha, 1947: 164.
32- Ibid: 264.
33- Shashin, 2007: 203.
34- Tachkprizadeh, 2016: 135.
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برد. كمال شرواني هم كه از پزشكان مشهور عثمانی به حساب مي آمد، شاگرد 
قطب الدين عجمي بود.35

2-4- . شكراهلل شرواني:36 از مشاهير علماي تفسير و حديث بوده و در عين 
حال در طب حذاقت فوق العاده داشته است. تحصيالتش در قاهره مصر به عمل 
آمده و از آنجا به استانبول رفته و طبيب مخصوص سلطان محمد فاتح شده و در 
نُه  در  را  العلوم  او كتاب رياض  است.37  ه.ق866( وفات كرده  عهد وي )855- 
باب، به فارسي، براي بايزيد دوم تاليف كرد. وي از مشاهير علماي تفسير و حديث 
و در عين حال طبيبي حاذق بود. او همچنين از چهار پزشک اير اني خاص سلطان 

محمد فاتح بود.38

3-4- عطاءاهلل عجمي: وي پس از تحصيل در ايران در زمان سلطنت محمد 
خان به عثماني رفت و در اوايل سلطنت سلطان بايزيد خان درگذشت. وي آشنا 
به تمام علوم بود مانند حديث، تفسير، عربي، طب و علوم عقلی. همچنين در علوم 

رياضي تسلط داشت. وی چندين رساله در اين حوزه تأليف كرده است.39

4-4- محمود بن محمد دلشاد شرواني: دانشمند و طبيب  قرن نهم هجري  
است. وی در اصل از مردم آذربايجان بود كه به خاک عثمانی رفته و در آنجا 
ساكن شد و همان جا هم درگذشت. دلشاد تا سال 891 هجري زنده بود. شروانی 
در طب و معدنيات دست داشته است. از آثار  وی »كمال نامه« ) كتاب مختصری 
اصناف  فی  مرادی  »تحفه  است(؛  رسيده  پايان  به  ق   841 سال  در  كه  طب   در 
جواهر«كه به تركی و برای سلطان مراد آل عثمان نوشته است. »جواهر نامه« كه 
ترجمه  و  است  تركی  به  طوسی  نصيرالدين  خواجه  فارسی  رسالة  هفت  ترجمة 

»تاريخ ابن كثير« و» مختصر طب« به تركی است.40

5-4- حسين خطايي: منجم طببب كه درطب و نجوم و حساب دست داشته 
و مؤلف كتابيست بنام »تحفه الحساب« كه در ذيقعده 895 به نام سلطان بايزيد بن 

سلطان محمد فاتح به پايان رسانده است.41

6-4- حكيم عجمي الري: وي كه در طبابت مهارت داشت از پزشكان سلطان 
وجود  معروف  چند الري  عثماني،  به  ايراني  مهاجران  گروه  از  بود.  خان  محمد 
الدين الري شاگرد  ديگري مصلح  و  طبيب  يكي همين حكيم الري  داشت كه 

جالل الدين دواني بود.42

شهر  به  كه  بود  تبريز  اهالي  از  913ه.ق(  د   ( طبيب:  الدين  كمال   -4-7
قسطموني ) كاستامونيا( در عثماني كوچ كرد و سپس به استانبول رفت و به طبابت 
ولي كمال  پزشک خاص وي شود  تكليف كرد كه  را  او  دوم  بايزيد  پرداخت. 

الدين اعراض نمود. بعدها نيز فرزندش، محمد، طبيب بايزيد شد.43

اطباي  از  الدين  غياث  اصفهاني:  متطبب  محمد  بن  الدين  غياث   -4-8
عمومي اصفهان بود كه مذهب سني و تحصيالت و تماليالت كامال تركي داشت. 
پدرش پزشک و به نام عالءالدين بن هبه اهلل سبزواری معروف بود كه كتابي با 
عنوا ن »نسخه قوانين العالج« يا »زبده« يا »خالصه« را در سال 1466ميالدي، بيشتر 
بر اساس مطالب »اغراض الطبيه« سيد اسماعيل جرجاني، نگاشته است. غياث الدين 
به اصفهان فرستاده شد و در آنجا تحصيالت پزشكي را نزد علي صدر و شرف 
در  و  فراتر رفت  بعدا  داد. وي  انجام  بود  ماهر  پزشكي  الدين حسن شيرازي كه 
شيراز مشغول كار شد ولي در آنجا هم چندان نماند و براي تحصيالت تكميلي به 
تركيه رفت. غياث الدين پس از چند سال خدمت در تركيه به اصفهان بازگشت.44 
در مورد صدرالدين علي اصفهاني ، غياث الدين مي نويسد كه او يكي از پزشكان 
طراز اول اصفهان بوده و يک بار شاهد يک جراحي سرطان پيشرفته توسط او بوده 
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35- Heyharzade, 1996: 49-94.
36- Tachkprizadeh, 2016: 135.
37- Tarbiat: n.d, 199.
38- Haji Khalife: n.d, 937.
39- Tachkprizadeh, 2016: 135.
40- Velayati, 2010: 2487.
41- Nafisi, 1945: 271.
42- Heyharzade, 1996: 49-94.
43- Ibid.
44- Elgood, 2007: 401.
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است. استادش در تركيه شرف الدين بن صابونجي بود كه بيش از چهل سال جراح 
ارشد بيمارستان اماسيه بود. صابونجي در عين حال كه جراح عالي قدري بود، از 
زبان شناسان و ادباي عصر خود نيز به شمار مي رفت و به زبان عربي و فارسي تسلط 
كامل داشت به نحوي كه كتاب التصريف را از عربي و ده جلد كتاب ذخيره را 
از فارسي به تركي ترجمه كرد.45 غياث الدين كتاب »مرآت الصحه« را به زبان 
فارسي46 به نام سلطان بايزيد عثماني در سال 896 هجری قمری تأليف كرد.47 وي 
به علت عالقه اي كه نسبت به ميهن خود احساس مي كرد حتي يک لغت تركي هم 
در كتاب خود به كار نبرده، معذلک براي قدرداني از زحمات استادان ترک خود، 
آن را به نام پادشاه عثماني كرده است. به طور خالصه بايد گفت كه كتاب مزبور 
به گونه اي استثنايي، نشان دهندة روابطي است كه در ابتداي دورة صفويه بين طب 
ايران و عثماني وجود داشته است.48 اين كتاب به دو قسمت تقسيم شده است: در 
قسمت اول از طب نظري و در قسمت دوم از طب عملي بحث شده است.49 طب 
نظري شامل يک مقدمه و يک مقاله و طب عملي شامل پنج مقاله و يک خاتمه 
است كه مقالة اول در مورد امراض از فرق تا قدم، مقالة دوم در مورد حميات، 
مقالة سوم در مورد اورام بثور، مقالة چهارم در مورد كسر عظم و خلع و وثي و 
آفت جلد و آفت شعر و نقصان زينت، مقالة پنجم در مورد تدبير احتراز از سموم 

و تدبير عالج آنها است و خاتمه درباره بعضي از تراكيب مجريه.50

9-4- حكيم شاه محمد قزوينی: محمد بن مبارک قزويني معروف به حكيم 
شاه محمد از مشاهير علما و اطباي نامي قرن دهم هجري است.51 وي نخست در 
شيراز مي زيسته و از شاگردان عالمه دواني بوده است وهم چون پدرانش پزشک 
بوده و در علم طب دست داشته و سپس به مكه رفته و مدتي در آنجا مجاور بوده 
است . وقتي مولي بن المؤيد از علماي معروف دربار بايزيد دوم )918-886 ه.ق( 
پادشاه عثماني نزد آن پادشاه از وي تحسين كرد، پادشاه مزبور وي را از مكه به 
استانبول فراخواند و پزشک دربار خود كرد. روزي صد و بيست درهم براي او 
بر  را  استانبول  پاشای  پيری  بايزيد دوم، مسئوليت مدرسة  به دستور  مقرر كرد.52 
عهده گرفت.53 وي پس از سلطان بايزيد، در عهد سلطان سليم نيز طبيب خاص 
دربار و از نزديكان پادشاه بود. وي ترجمة كتاب »مجالس النفايس« از علي شير 
نوايي را كه فهرستي از فضال و شعرا و گويندگان قرن نهم هجري است از تركي 
از  پادشاه آغاز كرده54 و پس  اين  نام  به  فارسی در سال 927 هجري  به  جغتايي 
مرگ وي در سال 929 هجري به پايان رسانيده و از مصاحبت خود در سفر مصر 
با سلطان سليم خان به سال924 هجري ذكري به ميان آورده است.55 قزوينی در 
همة علوم زمان خود دست داشته و به دو زبان تازي و فارسي تأليف داشته است. 
ايساغوجي،56  شرح  كافيه،  شرح  النحل،  سوره  تفسير  الطب،  الموجز  في  شرح 

نصيحت نامه سليماني و جواهرنامه از آن جمله است.

1-9-4-نصيحت نامه سليماني: طبق  صفحة 1958 جلد دوم كشف الظنون 
نامه  نصيحت  كتاب  شاه  منزوی، حكيم  فهرست واره   3753 پنجم صفحة  جلد  و 
خاتمه(  و  مقصود  و  مقدمه  )در  خان  سليمان  سلطان  براي  فارسي  به  را  سليماني 
تأليف نموده است. به هنگامي كه پادشاه براي پرهيز از ابتال به وباي پديد آمده در 
استانبول تصميم مي گيرد در فروردين ماه به ييالق برود، از سلطان عذر خواسته 
و به جاي آن به نگارش اين رساله پرداخته است. نويسنده در مقدمه خاطر نشان 
مي كند كه پزشک شاه سليمان و نياكان او بوده است. يعني پزشک سلطان سليم 
پدر و سلطان بايزيد نياي او. موضوعات »مقصود« شامل: فصل اول ، در تعريف 
هوا و بيان احتياج او، فصل دوم ، در تدبير ماكول و مشروب، فصل سيوم ، در تدبير 
حركت و سكون، فصل چهارم ، در تدبير حركت و سكون نفس انساني در ايام 
وبا، فصل پنجم ، در تدبير استفراغ و احتباس است و همچنين »خاتمه« در تدبيرات 

شرعيه است.
اثر صرفا برآيندي سرهم بندي شده از چند  تأليف، متن  بندي  از ديدگاه پيكر 
كتاب پيشين يا هم زمان مشهور و نامشهور عصر مؤلف نيست و در نگارش آن، 

45- Elgood, 1978: 9-10.
46- Shams Ardakani and et al, 2008: 
493. 
47- Derayati, 2011: 934.
48- Elgood, 1978: 9.
49- Monzavi, 2003: 3696.
50- Derayati, 2010: 349.
51- Golchine Maani, 1984: 123.
52- Tachkprizadeh, 2016: 200.
53- Allame, 2015: 27-40.
54- Golchine Maani, 1984: 118-123.
55- Jafari  and et al, 2012, p 45-64.
56- Nafisi, 1945: 276-277.
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خالقيت خاصي به چشم ميخورد. در جاي جاي كتاب به شاعران بزرگ به ويژه 
شعر حافظ استناد مي كند.57

ارزشمند  تأليفات  از  يكي  معرفةالجواهر  يا  جواهرنامه  2-9-4-جواهرنامه: 
حكيم محمد بن مبارک شاه قزويني است در باب جواهرات و سنگ هاي قيمتي و 
نيمه قيمتي. نسخة خطي 288 صفحه اي اين اثر مشتمل بر اطالعات بسياري در مورد 
برخي كاني ها، سنگ ها، مواد معدني، فلزات و آلياژهايي است كه حكما و فضالي 

پيشين براي آنها فوايد طبي و خواص دارويي قايل شده اند.
حكيم شاه هدف اصلي خود از تأليف جواهرنامه را تفصيل اشارات طبی ساير 
آثار دربارة خواص جواهر و برخي از احجار مي داند. در كتاب خود افزون بر منابع 
ياد شده، از برخي از آثار حكما در شرح خواص طبي ادويه و اغذيه نيز بهره برده 
است؛ آثاري چون ادوية قلبية ابن سينا، جامع مفردات االدوية ابن بيطار، اختيارات 
الدين عطار، كتاب هاي خواص و مجربات حكم از عالء بن زهر.58  بديعي زين 
كتاب فارسی »جواهر نامه« با دو مقدمه آغاز می شود؛ مقدمة نخست كه مشتمل 
بر حمد و ستايش خداوند، نعت پيامبر و منقبت آل اطهار و اصحاب اخيار است 
و مقدمة دوم كه شامل تعاريف فلسفی و طبيعی است كه از واجب الوجود آغاز 
می شود و به اجساد سبعه می انجامد. پس از اين دو مقدمة كوتاه، بخش اصلی متن 
آغاز می شود كه مشتمل بر يک معدن »در جواهر« و يک خاتمه »در نسبت برخی 
جواهر با بعضی« است و سپس يک مخزن »در فلزات« و خاتمه ای ديگر در »نسبت 

فلزات با يكديگر «.59

علی  الدين  بن حسام  ادريس  الدين  يا حكيم  الدين  كمال   -4-10
ازدانشمندان  وي  است.  عثمانی  خاک  نهم  قرن  مورخ  معروف ترين  بدليسی: 
بود.  كردنژاد  احتماال  داشت.60  دست  مختلف  فنون  در  و  بود  خود  زمان  مسلط 
در دربار آق قوينلوها سمِت »نشانجی« )مهردار سلطنتی، طغرانويس( يافت. چون 
قدرِت شاه اسماعيل اول )حک : 905ـ930( را در فزونی ديد، در 907 هجري به 
تاريخ  مأمورش كرد كه  و  پذيرفت  به گرمی  را  او  بايزيد  رفت.  عثمانی  سرزمين 
خاندان عثمانی را به فارسی بنويسد. اما از كتابش، به بهانة آن كه در حق ايرانيان، 
گذشت بيش از اندازه روا داشته بود، ايراد گرفتند و مبلغ معهود را به او نپرداختند. 
61 در موضوعات مختلف رساله هايی نوشت؛ از جمله: رساله في الطاعون، االباء 

عن مواقع الوباء.62

11-4- كامل عثمان طبيب: پزشک ايراني كه در زمان سلطان سليم به عثماني 
مهاجرت كرد و پزشک دربار شد وي در سال 900 هجری قمری درگذشت.63

12-4-  محمود بن كمال: ملقب به اَخي چلبي، متوفي 930 هجری قمری، 
فرزند طبيب كمال تبريزي بود. پزشكي را نزد پدر و حكيم قطب الدين ) فرزند 
نفيس بن عوض كرماني( و آلتوني زاده فرا گرفت و رييس بيمارستان سلطان محمد 
در استانبول شد. بايزيد او را طبيب خاص و » امين المطبخ« دربار خود كرد.64 وي 
دربارة  او  داشت.  را  باشي  مقام حكيم  و  مي رفت  به شمار  دوره  آن  مهم  اطبا  از 
سنگ هاي مثانه كتابي نوشت و هنگامي كه سر طبيب بيمارستان »ادرنه« بود، اثر 
مشهور ابن نفيس عالءالدين حلي)د:687 ه.ق( به نام »موجز« را به تركي ترجمه 
كرد. وقتي ياووز سلطان سليم به سلطنت رسيد و پدرش را به » ديمه توقه« فرستاد، 

اين پزشک را نيز به همراه او مأمور كرد.65

13-4- عجم عمر افندي )متوفي 1138 ه.ق: از پزشكان ايراني بود كه در 
حوالي 1017 ه.ق به عثماني كوچيد. سپس در مدارس خيرالدين پاشا، دارالحديث 

ابراهيم آغا، اسكندر پاشا، بازرگاني باشي و ثمانيه به تدريس پرداخت.66

نتيجه  گيری
در  ازجمله  علمی  در حوزه های مختلف  و درخشان  مهم  های  كانون  از  ايران 

Iranian Physicians in the Ottoman Empire

57- Hashemi, 2007.
58- Jafari and et al, 2012: 45-64.
59- Jafari, 2012.
60- Kahale, 1994: 322.
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62- Kahale, 1994: 322.
63- Tachkprizadeh, 2016: 312.
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حيطة پزشكي بود. اين علم كه حاصل تالش بسياری از دانشمندان در طول تاريخ 
است، نزد ايرانيان از جايگاه رفيعی برخوردار بود و اطبا ايراني در آن پيشرفت و 
درخشش بسياري داشتند. روابط ايران و عثمانی، فراز و نشيب های زيادی داشته 
و عالوه بر جنگ ها، مبادلةعلوم گوناگون از جمله علوم پزشكي بين آنان رواج 
داشت و سبب تاثيرپذيری متقابل علمي طرفين شد. بنابر داليل اجتماعي و سياسي 
مختلفي در ايران، گروه هايی از مردم به امپراطوري عثمانی مهاجرت كردند كه 
در ميان آنان علما و از جمله اطبا بودند. اين مهاجرت ها پيامدهاي مثبت و منفی 
بسياري در حيطة پزشكي داشت. مهاجرت ها از يک طرف باعث فرار نخبگان و 
از دست دادن نيروهاي متخصص پزشكي و ضربه اي بر پيكرطب در ايران بود و 
از طرف ديگر سبب اشاعه و نشر طب ايراني و ترويج زبان فارسي در عثماني شد.
پزشكي،  زمينة  در  ايراني  دانشمندان  مطالعات  و  تحقيقات  و  تجربيات  انتقال 
كه  گونه اي  يه  گرفت  صورت  عثماني  قلمرو  به  مستقيم  غير  يا  مستقيم  طور  به 
همچنين  پرداختند.  عثماني  قلمروي  در  پزشكی  كتب  تاليف  و  پژوهش  به  آنان 
با تدريس سنت ها و روش هاي علمي رايج ايراني در كانون ها و مدارس علمي و 
بيمارستان هاي عثماني و نيز درمان بيماران با روش اساتيدشان، شالودة طب ايراني 
به  ايرانيان  پزشكي  آثار  برخي  ارزش  و  اهميت  كردند.  پايه ريزی  عثماني  در  را 
اندازه اي بود كه براي استفادة بيشتر به زبان تركي ترجمه شد. همچنين به عنوان 

يكي از منابع معتبر در تأليفات اطبا عثماني استفاده مي شد.
توانستند  و  دادند  ادامه  خود  علمي  تالش هاي  به  ها،  محدوديت  در  ايرانيان   
آنان  از  برخي  به طوري كه  برسانند.  اثبات  به  را  توانايي خود  و  تبحر  و  مهارت 
بدين ترتيب فضايي  يافتند و طبيبان خاص سالطين عثماني شدند و  به دربار راه 

مناسب براي انتشار طب ايراني فراهم شد.

سپاسگزاری
علوم  تحقيقات  مركز  كتابخانة  مسئول  غالمی  ليال  خانم  سركار  از  بدينوسيله 
قرآن، حديث و طب كه ما را در انجام اين تحقيق ياری نمودند، صميمانه تشكر 

می نماييم.
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