
 

  زبان فارسي زبان علم طب در هندوستان عصر گوركاني
  1رضا گلشنيسيدعليدكتر 

  2دكتر نسرين استواري
  چكيده

علوم بعد از زبـان عربـي   زبان و ادبيات فارسي، به عنوان زباني علمي از قرن چهارم تا سيزدهم هجري، يكي از زبانهاي انتقال 
گيري دولت گوركانيان مورد توجه سالطين اين سلسله قرار گرفـت و عـالوه بـر    اين زبان با شكل. در جهان اسالم بوده است

در ايـن پـژوهش بـه سـير     . جذب شعرا و ادبا، بسياري از اطباء و دانشمندان ايراني كه زبان فارسي داشتند را جذب خود نمود
طب در ميان اين اطباء و دانشمندان در عصر كورگانيان هند كه با آثارشان عالوه بر رونق دانـش و حكمـت،   تاريخي زبان علم 

  .گيردتر شدن بار علمي زبان و ادبيات فارسي گرديدند، مورد بررسي و كنكاش قرار ميسبب غني
  زبان و ادبيات فارسي، علما، اطباء، گوركانيان هند :واژگان كليدي

  مقدمه
دو ايـن  علمي و ادبي در ميان ايران و هندوستان كامالً برقرار بـوده و دانشـمندان   نزديك ساسانيان روابط  در دوره

شاپور و بعدها مكتب بغداد در دوره عباسي شاهد نمودند، تا آنجا كه حوزه جنديميكشور به سرزمين يكديگر سفر 
  )51: 2013گلشني و همكاران، . (استحضور دانشمندان و اطباء هندي بوده 

و از آن پس همواره گروه گروه و دسته دسته مـرد   قدم نهادراه ايران به هندوستان از اسالم  ،هجري يهن اولودر قر
انـد و   و زن و خرد و بزرگ ايراني به آن سرزمين رفته يا در آنجا مانـده و يـا بـا ثـروت سرشـار بـه ايـران بازگشـته        

  )30: 1336نفيسي، ( .مخصوصاً بارها در موقع خطر بهترين پناهگاه مردم ايران سرزمين هند بوده است
تـرك، عـرب،   دين سبكتكين كه تربيت شده و دست پروردة دربار سامانيان بود، با لشكريان قمري ناصرال 369در 

ايراني و فارسي زبان خود به هند رفت و از آن پس زبان فارسي در آن كشور به همان اندازه ايران رواج داشته اسـت  
ت يـك قسـمت از آن در ايـران و    توان اندوختة هزار سالة اين زبان را به دو قسمت تقسيم كرد و گف و به جرأت مي

گـذاري  پس از آنكه سلسله غزنويان در شهر غزنه پايـه  )423: 1384فروزاني، (. گرديدقسمت ديگر در هندوستان فراهم 
با آنكه سـالطين  . ي مملو از تجربيات جديد ورق خورداشد؛ نه تنها در تاريخ ايران بلكه در تاريخ هندوستان صفحه

شان را به زبان پارسي و آداب و رسوم ايراني و حتي گاهي هندي آراسـتند و   دند، ولي دربارغزنوي خود ترك نژاد بو
دربارهاي ادب پـرور غزنـه و الهـور چنـان     . تمام قلمرو خود را تحت سلطه فرهنگ واال و پيشرفته ايراني درآوردند
تـا صـد سـال     پـس از آن  )1346:119، ريپكا يان( .رونقي يافت كه آرزوي هر صاحب علم و هنري راه يافتن به آنها بود

پيش همواره زبان پادشاهان و امراي مسلمان در سراسر هندوستان و حتي در نواحي جنوبي آن سرزمين مانند دكن و 
مـيالدي بـا    1850س و كرناتك زبان فارسي بوده است و دولت استعماري انگليس در هند تقريباً تا سـال  اناحية مدر

  )423: 1384فروزاني، (. فارسي سر و كار داشته استمردم هند به وسيلة زبان 
انـد   قمري سي و دو خاندان در نواحي مختلف هندوستان پادشاهي كـرده  932تا  369سال يعني از  563در مدت 

از شمال تا جنـوب يعنـي از    .دان رانده اند و همه ايشان به زبان فارسي سخن مي كه برخي از ايشان از نژاد ايراني بوده
و پنجاب و راجپوتانا و آسام و بهار تا بنگاله و گجرات و بيجاپور و دكن و كلكنده دريـن دربارهـاي سـي و     كشمير

                                                            
  .دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب- الف. 1

  دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران  -ب    
  گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران - ج    

  .دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب- الف. 2
  دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران  -ب    
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آنچه تاكنون كتاب در تاريخ هندوستان نوشته شده به زبان . دان دوگانه همواره شاعران و نويسندگان فارسي زبان بوده
ن و چشتيان و قادريان و نقشبنديان و مجديان هند فارسي است و زبان فرق مختلف تصوف هند مخصوصاً سهرورديا

انـد بـه    هنوز هم فارسي است و صدها كتاب تصوف فارسي در هندوستان تأليف كرده و اكثريت آنها را چـاپ كـرده  
توان در كمال سهولت فهرستي از كتابهاي فارسي چاپ هند تهيه كرد كه شمارة آنها از سه هـزار بـاالتر    طوري كه مي

ظهيرالدين بابر شاهزاده تيموري كه در توسط  932شعبان  15 دراز زمان تشكيل گوركانيان  )31: 1336فيسي، ن(. درو مي
و بـه ايـن زبـان    نوشـت   گفت و چيز مـي  خراسان زاده و در همانجا پرورش يافته بود و خود به زبان فارسي شعر مي

و سلسله مقتدر بابري يا معقول را در هندوستان به هند رفت و قسمت اعظم هندوستان را گرفت مند بود بسيار عالقه
اي در هندوســتان سلســلهســال و دو روز كــم  342 در حــدود قمــري يعنــي 1274شــعبان  13تــا نمــود و تأســيس 
ا، اطبـاء  شعر گان،نويسند ي ازدر دربار اين شاهان هند همواره عده كثير. نمايي نمود كه زبانش قند پارسي بود قدرت

و  76: 1387رضـوي،  شـاه علـي ( زيستندمياند  و چه از ايرانياني كه به هند رفته زبان چه از مردم هند فارسي و دانشمندان
، شـعر و علـوم   بـه ادبيـات  دوراني كه كمتر . امتداد داشتدر ايران تا قاجاريه صفويه  اين دوران معاصر با دوران. )77

علما، ادبا، اطبا و دانشمنداني بود كـه  شهرهاي مهم هند ميعاد گرفت و در مقابل صورت ميتوجهي  گوناگون اسالمي
در اينجا به بررسي نهضت طبي نگارش  )31-2: 1336نفيسي، (. نمودندنگارش ميفارسي آثار خويش را به زبان شيرين 

  .پردازيمآثار به زبان و ادبيات فارسي مي

   پزشكى و زبان و ادبيات فارسى
تـرين و  انـد، قـديمي   و در زندگاني و فرهنگ آن نفوذ كرده  بسياري كه با هند تماس داشتهدر بين ملل و نژادهاي 

هـاي بسـياري از   اين اشتراك و نزديكي قومي فرهنگي شامل زمينه )34: 1337حكمت،( .باشند ينشان ايرانيان مي تربادوام
گونـه كـه ايـران در    طـور قطـع همـان   بـه  . باشدجمله رسوخ علوم مختلف و زبان و ادب فارسي در ميان هندوان مي

سي از اين تاثيرپذيري را نيـز   هاي متعدد از جمله زبان و ادب فارسي بر هندوستان تأثيراتي گذاشته، روند معكو زمينه
بخصوص از عصر ساساني در نتيجه همجواري و مناسـبات بازرگـاني موجـود، برخـي كتـب      . بر خود پذيرفته است

ترين اطالعي كه در زمينه ترجمـه كتـب سانسـكريت، در     قديمي )133: 1391استواري، ( .هندي به پهلوي برگردانده شد
م پزشـك دانشـمند دربـار    .ق  6چنانچـه در حـدود قـرن    . باشـد  دست داريم از زمان خسرو انوشيروان ساساني مـي 

منه معروف شد را به  و دكه به كليله ) تنترا پنچا(هاي اخالقي به هند رفت و مجموعه داستان) برزويه طبيب(شاهنشاهي 
در همين ايام، هنگامي كـه دانشـگاه پزشـكي جنـدي      )1352:262زاده شفق، رضا( .گرداند ايران آورده و به زبان پهلوي بر

شاپور در اوج پيشرفت خود بود، برزوي پزشك و جمعي از پزشكان پژوهنده در سفر به هنـد، بـه جسـت و جـوي     
فردوسـي در  .  هاي آن سرزمين به پـژوهش پرداختنـد  ها و جلگهها در كوهسال گياهان دارويي و پادزهرها برآمدند و

  :اين باب آورده است
  

ــود  ــده بـــرزوي بـ پزشـــك پژوهنـ
  

 بــه پيــري رســيده ســخنگوي بــود     
 

اي شــاه دانــش پــذير :چنــين گفــت
  

 پژوهنـــــده دانـــــش و يـــــادگير   
 

ــدوان  ــر هنـ ــروز در دفتـ ــن امـ مـ
  

ــن روان   ــه روشـ ــدم بـ ــي بنگريـ  همـ
 

نبشــته چنــين بــد كــه در كــوه هنــد 
  

 گياهي ست رخشان چـو رومـي پرنـد    
 

ــر مــرده بپراكنــي بــي گمــان  چــو ب
  

ــان      ــدر زم ــم ان ــردد ه ــخنگوي گ  س
 

 ) 179: 1381رضايي،(   
  

برزوي طبيت عالوه بر كتاب معروف كليله و دمنه و شطرنج، برخي ازآثار طبي و همچنين تنـي چنـد از پزشـكان    
اي از طبيبان هندي مي زيستند كه به آمـوختن اصـول   در بيمارستان جندي شاپور عده. هندي را با خود به ايران آورد

كتاب از آثار طبي هند به پهلوي ترجمه شـد وپـس از آن بـه عربـي در آمـد      طب هندي اشتغال داشتند؛ چنانكه چند 
  .)134: 1391استواري،( چنانكه در طب اسالمي از اين آميزش آثار فراواني به جاي مانده است
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چنانكه قبل ازين گفته شد زبان فارسى در اوايل قرن پنجم با لشكريان غزنوى به شبه قاره پاكستان و هند رسيد و 
و بعـد از آن در دهلـى   ) هاى پاكستانيكى از استان(بوسيله صوفيه و شعرا و اطباء و حكماء و غيرهم اوال در پنجاب 

در زمان سالطين غورى و خلجى و تغلق و لودى و مغول از شرق تا جنوب يعنـى از كشـمير تـا پنجـاب و سـند و      
لوم و فنون فارسى همت گماشتند تا آنكه زبان فارسـى  راجپوتانا و آسام و بنگال مسلمانان در نشر و اشاعه زبان و ع

  )8: 1377مظهر، ( .زبان رسمى هند اسالمى گرديد
نيـز مـدتى در   1حتى در آغاز دوره شـركت هنـد شـرقى    -در اين كشور اين امر تا زوال دولت مغوالن ادامه داشت

سـنت متقـدمين فارسـى بكـار بـرده       ها بـا پيـروى از روش و  هاى قضائى و دادگاه تأليفات و نشريات و حتى پرونده
شـان   علت اصلى اين امر اينست كه سالطين مسلمان كه در آغاز باينجا آمدند زبان مادرى و علمـى و رسـمى   .شد مى

گران و پزشكان و حتى بيشتر  فارسى بود و هم لشكر و سپاه و سياستمداران و مربيان دانش و ادب و شعراء و صنعت
در اينجا ايـن نكتـه قابـل ذكـر     . ردش باين شبه قاره وارد گرديدند زبانشان فارسى بودسياحانى كه براى سياحت و گ

اى كه از همه بيشتر تحت تأثير فارسى درآمد، پاكسـتان امـروزه بـود چـه مرزهـاى       است كه از تمامى شبه قاره ناحيه
ز طريـق ايـران و افغانسـتان از    افغانستان و ايران به اين قسمت كشور پاكستان اتصال دارد و شاهراه حقيقى سياحان ا

  )71: 1382واسطى، ( .دره خيبر تا الهور و از الهور تا كراچى بوده و هست
در . زبانان رسـيد از همـين راه بـوده اسـت     خالصه آن همه مايه دانش و حكمت كه باين كشور از ايران و فارسى

هاى پزشـكى را كـه   آغاز پزشكان بزرگ كتاباما در . گشت  نتيجه اينكه زبان فارسى در اينجا وسيله تدريس پزشكى
ولـى  .  كردند به همان زبان نيز تدريس مى )مثل قانون و قانونچه و شرح االسباب و العالمات و غيره(به عربى نوشته شده بود 

ايـن وضـع بعـد از تنـزل دولـت       .نوشـتند  نمودند و تعليقات هم بفارسى مى ها را بفارسى بيان مىتشريح و تفسير آن
خـان و صـادق علـى خـان و      بهمين دليل همه ذخيره تأليفات حكيم اعظـم خـان و شـريف   . الن هم ادامه داشتمغو

  .)71-2: همان(محمود خان به فارسى است 
حتى در زمان اكبر حكيم فتح اللّه شيرازى كليات قانون بوعلى سينا را به فارسى منتقل كرد و حكيم شريفخان هم 

. )95: 1383حسـيني،  (بـرد   حكيم محمد ارزانى شيرازي، فارسى را خيلى بكار مـى . وشتشرح قانون حميات را بفارسى ن
اطـالع   دانست و از عربى بى كه اشتياق تحصيل پزشكى در او پيدا شد فقط زبان فارسى مى  چنانكه روايت است وقتى

را رد كردنـد، لـذا    وقتى نزد پزشكان معاصر رفت و درخواست تعليم كرد به علت ندانسـتن عربـى خـواهش او    .بود
ولى بعد خود تأليف و تدوين كتب پزشكى به فارسى را آغـاز و سـبب   . عربى را ياد گرفته تحصيل علم پزشكى كرد

هاى متعددى مثل ميزان الطب و طب اكبر و مفرح القلوب و قرابادين تحصيل اين فن و ارزانى آن شد و كتاب  تسهيل
  .)72: 1382واسطى، ( سى نوشتقادرى و مجربات اكبرى و غيره را به فار

كه محمـد اكبـر   چنان. دانستند ترين وسيله اظهار اين فن مىدر اين دوره اكابر پزشكى فارسى را زبان خود و سهل
بنـاء  « :گويـد  توان گفـت، مـى   مى» شرح االسباب و العالمات«ارزانى در طب اكبر كه در حقيقت آن را ترجمه فارسى 

متانت و اعتبارست جهت عموم افاده و استفاده بلسان   مجموعه كثير النفع كه در كمالعليه در خاطر حقير ريخت كه 
  ) 2: 1، ج 1387شاه ارزاني، ( .»فارسى از عربى مترجم ساخته شود

را بـه فارسـى   » فصـول بقسـراط  «ه  1286موالنا غالم الحسنين كنتورى كه اسالف وى نيشابورى بودنـد در سـال   
تا اين دم بجهت نبودنش مترجم به زبان فارسى اكثر « :گونه بيان نموده است جمه را اينوى سبب اين تر. ترجمه كرد

  .» از متطببين از فهم عجائب رساله مذكوره بر كران بوده
را تـأليف كـرد كـه سـبب تـأليف آن      » معدن الشفا سكندر شاهى«و بهوه پسر خواص خان در زمان سكندر لودى 

طب حكماى هند را به زبان فارسى كه املح االلسنه است ترجمه كردم كه موجب اجـر موفـور و   «:باشد بدين قرار مى
  .)73: 1382واسطى، (» بيان نامحصور خواهد شد

                                                            

2- East India Company 
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در دهلـى زمـام   . ره دو مكتب مهم طب وجود داشت يكى در دهلى و ديگـرى در لكهنـؤ  در اواخر در اين شبه قا
شاهان اود هم مانند سالطين مغـول مشـوق و   . سلطنت در دست سالطين مغول و در لكهنؤ در دست شاهان اود بود

ت حكـيم عبـد   شد، حتى اكثر تأليفـا  در نتيجه در لكهنؤ هم كتابهاى پزشكى بفارسى نوشته مى -حامى پزشكان بودند
» مفـردات عزيـزى  «الحليم كه يكى از پزشكان جليل القدر خانواده عزيزى بود، به فارسى است و كتاب معروف وى 

  .)73: همان( هم به فارسى است تا امروز جز مواد درسى دانشكده تكميل الطب استكه آن
رايـج گشـت ولـى بـاوجود ايـن زبـان       در اينجا اين نكته قابل توجه است كه بعد از زوال مغوالن هند زبـان اردو  

و پزشكانى كـه بـاين   . نويسى بفارسى رواج دارد تأليفات پزشكى تا ديرزمان فارسى ماند و امروز هم در لكهنؤ نسخه
فيـروزه  . نويسند هايشان اسامى چون ساذج هندى و شيطرج هندى و غيره مى اند هنوز در نسخه مكتب علمى منسلك

آورنـد   لوى بخارا و عناب واليتى و جفت بلوط و گلنار فارسى را نيز بحيطه تحرير مىنيشاپورى و لعل بدخشانى و آ
  كنند كه امـروز هـم بـين ايـن دو كشـور بـرادر بوسـيله پزشـكى برقـرار           و ياد روابط هند اسالمى و ايران را تازه مى

  )73-4: همان( .است
د به فارسى نوشته شـده را كـه شـامل صـدها     هاى پزشكى كه در پنج قرن گذشته در شبه قاره پاكستان و هنكتاب

هـاى چـاپى   فهرسـت كتـاب  «آبادى در كتاب مهمى تحـت عنـوان    مرحوم دكتر محمود نجم شود را جلد را شامل مى
ليست نمـوده كـه در ايـن مقالـه گنجـايش        را به صورت كتابي در نهصد صفحه» فارسى طبى و فنون وابسته به طب

ان دهنده عمق استحكام ميان زبان علمي پزشكى فارسى در روابط ايـن دو كشـور   كه نش. تفصيل مفصل آن را نداريم
و شايد آثار ديگري نيز در اين زمينه در كشور هند و پاكستان وجود داشته باشـد   تنها در يك اثر پژوهشي بوده است

  )209: 1383محمدي، ( .كه از ديد محققان بيرون باشد
ميالدي قطع هرگونـه ارتبـاط بـا طـب      1833اري انگليس در هند در سال هاي استعماما متاسفانه يكي از سياست

اسالمي و محلي و همچنين تدريس طب اروپايي به زبان انگليسي بود، كه دو سال بعد زبان انگليسي به جـاي زبـان   
را واداشـت كـه در جهـت    حكيم محمد اعظم خـان  اين موضوع . فارسي، زبان رسمي شبه قاره هندوستان اعالم شد

نويس  پارسى نويسندهاعظم خان، اين . اش بپردازدقابله با اين سياست به تقويت زبان فارسي در نگارش آثار پزشكيم
هـاى پزشـكى مانـدگار و     گيـرى از آثـار گذشـتگان مجموعـه     و بسيار پركار، كه در سراسر عمر پربركت خود با بهره

حكـيم  ) 192-3ونـزن، ص  (. ددرخشـ  زشكى اسالمى هند مىدر تاريخ مكتب پ كهيادگار نهاده ه پرمحتوائى را از خود ب
بـا  درخشـيد،  بسـيار مـي  هند  در مكتب پزشكيشيرازي اعظم خان ملقب به ناظم جهان كه پس از حكيم شاه ارزاني 

نويسـى در   پارسـى به شاگردان مكاتب پزشكى شيراز، گيالن و همدان در هندوستان بودند از سى به اساتيد خود كه أت
از آثـار  ت خود قرار داده بود تمام آثار پرارزش و فراوان خود را به فارسى نوشته اسـ  اي خاصشيوهكه ، آثار پزشكى
ر اعظـم    - قرابادين اعظم -رموز اعظم  -اكسير اعظم : توان به موارد زير اشاره كردفاخر وي مي محـيط اعظـم    -نيـ

  .)3، ص 1383اعظم، حكيم (. أَسماء الْأَدوِيه -ركن اعظم  -) درياي بزرگ(
شايد بتوان علت اصلي انحطاط دانش پزشكى بـه زبـان فارسـي را نبـودن پزشـكان بـزرگ از يـك طـرف، و در         

هاى فراوان به زبان فارسى، و در خيلى از موارد هم به زبان ساده و قابل استفاده عموم، ميـدان   رس بودن كتاب دست
افراد معمـولى   ورود. رادى قرار داد كه اطالعات علمى چندانى نداشتندفعاليت در امر طبابت را به تدريج در اختيار اف

. مايـه در دانـش پزشـكى شـد     ها و عطاران بى به محدوده اين علم باألخره منجر به دخالت پيرزنان، دالكان و سلمانى
اري بودن طـب  اعتبارزشي و بي اين موضوع از طرفى موجب بى. بيگانگان هم فرصت را بسيار مناسب و مغتنم يافتند

كه در واقع اساس و شالوده اصلى آن بر  -غربى  سنتى تبليغ گرديد و از طرف ديگر پزشكى جديد پا به ميدان گذشته
-9: 1385منتصـب مجـابى،   ( .ترويج گرديد و طب اصيل اسالمي به بوته فراموشي سـپرده شـد   -طب اسالمى متكى بود

158(  
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  :گيرينتيجه
در هنـد بـه    گردد، اما رواج زبـان فارسـي  ايران و هندوستان به دوران باستان باز مي پيشينه روابط فرهنگي و ادبي

با رسوخ سلسله  غزنويان بـه درون هنـد بـه تـدريج بـاب      . گرددمي كشورگشايي محمود غزنوي در اين سرزمين باز
زبـان رسـمي و ادبـي و    كه در زمان سلسله گوركانيان اين زبان به گسترش زبان فارسي در اين سرزمين باز شد چنان

در طول قرون متمادي دولت ايران نقش ميانجي و عامل انتقال افكار و علوم مختلـف  . علمي شبه قاره هند تبديل شد
را به هندوستان و از آنجا به دنياي غرب داشت، هند به سبب دوسـتي و مبـادالت اقتصـادي ، فرهنگـي كـه بـين دو       

. علمي دست يابد و از آن در علوم مختلف از جمله پزشكي بهـره گيـرد   دولت وجود داشت توانست به منابع متنوع 
با گسترش زبان فارسي در هند و مهاجرت بسياري از اديبان و اهل علم از جمله پزشكان ايراني به هند به خصـوص  

هـا زبـان   سالدر زمان گوركانيان كه مشوق و پشتيبان دانشمندان بودند؛ طب ايراني با بن مايه قوي ادبيات فارسي كه 
تا آنجا كـه طبيبـان ايرانـي و حتـي     . رسمي دربار هند بود آميخته شد و آثار شگرف و ارزشمند بسياري را پديد آورد

اين روند تا زمان استقرار استعمار انگليس بـر هنـد   . نمودندليف ميأهندي رسايل و كتب پزشكي را به زبان فارسي ت
هاي اوليه تسلط خود بر اين شبه قاره به ناچار به دليـل گسـترش و اقبـال    سالها نيز در ادامه داشت و حتي انگليسي

نمودند تا آنكه به مرور زبان فارسـي بـا از ميـان رفـتن حمايـت      عام اين زبان در بين مردم از زبان فارسي استفاده مي
هـاي  از سياسـت  سفانه يكـي أكه متچنان .رنگ و به خصوص در نوشتار علمي بسيار محدود گشتحاكمان وقت كم

ميالدي قطع هرگونه ارتباط با طب اسـالمي و محلـي و همچنـين تـدريس      1833استعماري انگليس در هند در سال 
  .طب اروپايي به زبان انگليسي بود

  :منابعفهرست 
 -بررسي چگونگي سلطه سياسي سالطين دوره دوم غزنوي بر هندوستان و تاثيرات فرهنگ ايرانـي  استواري، نسرين؛  -1

دكتـر  : نامـه كارشناسـي ارشـد، اسـتاد راهنمـا     ، پايانادبي و هنري در آن سرزمين، اسالمي بر تحوالت مذهبي، فرهنگي
 .1391سيدابوالقاسم فروزاني، گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شيراز، 

 ).1374بهار (، 1، سال هفتم، ش شناسيران، علوم انساني، اي»نشينزبان طب در هندوستان مسلمانفارسي «اناونزن،  -2
 ياسالم طب يپزشك خيتار مطالعات مؤسسه :، ديباچه محمد مهدي اصفهاني، تهرانچشتي، حكيم اعظم خان؛ رموز اعظم -3

  .1387، رانيا يدرمانيبهداشت وخدمات يپزشك علوم دانشگاه مكمل، و
، بهـار و  18و  17رساني و كتابداري، پژوهش و حوزه، شـماره  ، نشريه اطالع»پزشكي در تمدن اسالمي«حسيني، شريف؛  -4

 .1383تابستان 
 . 1337كتابخانه ابن سينا، چاپ دوم، : ، تهراننقش پارسي در احجار هندحكمت، علي اصغر؛  -5
 .1381انتشارات در، چاپ دوم، : ، تهرانتاريخ تمدن و فرهنگ ايرانرضايي، ابوالعظيم؛  -6
 . 1346انتشارات گستر، : ترجمه يعقوب آزند، تهران ،ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و مغوالن؛  ريپكا، يان -7
  الـدين، نشـر جـالل  : قـم  ، احياء طب طبيعـى ، محقق و مصحح مؤسسه طب أكبري؛ مير محمد اكبر بن محمدشاه ارزانى،  -8

1387 . 
، تابسـتان  3، نشريه تاريخ، سخن تاريخ، شـماره  »هندوستانتاريخ سياسي اجتماعي بابريان «رضوي، سيدهدايت؛ شاهعلي -9

1387 . 
 .1384انتشارات سمت، : ، تهرانغزنويان از پيدايش تا فروپاشيفروزاني، سيدابوالقاسم؛  -10
. نشريه مطالعـات تـاريخ پزشـكي   . »تأثير مكتب جندي شاپور بر مكتب پزشكي بغداد«. گلشني، سيدعليرضا و همكاران -11

 .2013). 2(2. علوم پزشكي شيرازدانشگاه 
، بهار و 18و  17رساني و كتابداري، پژوهش و حوزه، شماره ، نشريه اطالع، »يشناسي طب اسالمكتاب «محمدي، آذر؛  -12

  . 1383تابستان 
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، بهـار  8بانها، نامه پارسي، شماره ، نشريه ادبيات و ز»ورود زبان فارسي به شبه قاره و گسترش آن«سليم؛  مظهر، محمد -13«
1377 . 

  .1385 دانشگاه رازي،: كرمانشاه  ،بررسى متون طب شيعه در تاريخ پزشكى  منتصب مجابى، حسن؛ -14
  .1336، فروردين 1، شماره 26اسناد ماهنامه ارمغان، دوره  ،»زبان فارسي در هندوستان«د؛ سعي ،نفيسي -15
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