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 گلشنی
نامه به سردبیر

پذیرش:   94/4/14انجام اصالحات: -

سید اسماعیل جرجانی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی

مقدمه
و  م( حکیم   1042-1137( اسماعیل جرجانی  سید  الدین  زین   
 )Chorasmia( خوارزم  پایتخت  گرگانج  در  نامی  پزشک 
عالئی«،  »خفی  توان  می  وی  آثار  جمله  از   .)2،1( آمد  دنیا  به 
خوارزمشاهی«،  »ذخیره ی  الطب«،  »زبده  الملوكی«،  »الطب 
»طب یادگار« و »اغراض الطبیه و المباحث العالئی« را نام برد. 
انوشتکین خوارزمشاه  نام قطب الدین محمد  به  را  این آثار  وی 
آتسز  ابوالمظفر  عالءالدین  پسرش  و   )1097-1128 )حکـ 
علمی  مقام   .)3( نمود  تقدیم   )1120-1156 )حکـ  خوارزمشاه 
پزشکی  عظیم  آثار  نگارش  خاطر  به  جرجانی  اسماعیل  سید 
ابتدا به مقام پزشک ارشد دولتی ارتقا یافته  چنان باال رفت كه 

و حتی پزشک شخصی قطب الدین تکش و آتسز گردید. 

و  درمانی  آموزشی،  مركز  ریاست  خوارزم  در  حتی  وی 
بیمارستانی خوارزم را نیز برعهده داشته است )3(. وی در سن 
از  استفاده  و  علمی  ارتقای سطح  خاطر  به  احتماالً  سالگی   90
 كتابخانه بزرگ پایتخت سلجوقیان خراسان به مرو سفر كرد و 
و در همین شهر در سن به دربار سلطان سنجر سلجوقی آمد 

95 سالگی درگذشت )4،2،1(.

در بسیاری از منابع به اشتباه »گرگان« و »گرگانج« را به خاطر 
ادبیات عربی كه هر دو را جرجان آورده  اشتباه زبان و  تلفظ 
یکی دانسته اند، ولی در واقع گرگان )Gorgan( باستانی در 
شمال ایران و در 80 كیلومتری شرق استان گرگان فعلی، كه 
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دریافت: 94/3/20

راه اندازی دو فصلنامه علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجاني در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به فال نیک 
گرفته می شود. در این مقاله سعی شده تا از نگاهی تاریخی به زندگی و زادگاه واقعی حکیم فرزانه سید اسماعیل جرجانی پرداخته شود. امید 
است تا با این بررسی باعث غنای مجله علمی پژوهشی وزین حکیم سید اسماعیل جرجاني گردد و پژوهشگران قدر و منزلت حکیمان و پزشکان 

ایرانی را بدانند.
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نامیده می شد، قرار داشته است )5(. سابقاً استرآباد 

 Gorganch( اورگنچ  یا  گرگانج  یا  جرجان  راستی  به  اما 
یا   )Konye-Urgench( كهنه  اورگنچ  Urgench(كجاست؟ 
جرجان )Jorjan( یا گرگانج  - كه اعراب آن را جرجانیه و ایرانیان 
گرگانج می خواندند و مغوالن و تركان تا به امروز »اورگنچ« نامیدند، 
در كرانه چپ آمودریا، مهم ترین شهر و پایتخت خوارزم به حساب 

می آمد )6(.

سالله پایتخت  عنوان  به  گرگانج  میالدی   دوازدهم  قرن   در 
سالله  چون  و  كرد  پیدا  تازه ای  اهمیت  خوارزمشاهیان  مقتدر   
سلطنتی  خاندان  بزرگترین  منزلت  به  اسالم  جهان  در  مزبور 
همه  گنجینه های  با  می بایست  نیز  آن  تخت گاه  یافت،  ارتقاء 
كه  حموی   یاقوت   .)6( شود  توانگر  شده  گشوده  های  سرزمین 
گرگانج  در  میالدی   1220 سال  آغاز  و   1219 سال  پایان  در 
وسیع ترین  شهر  آن  كه  است  معتقد  بوده،  مغول  حمله  از  پیش 
و   1 شماره  )تصویر  است  دیده  وی  كه  شهریست  ترین  غنی  و 

.)7( )2

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AfrighidsMap.png :1 تصویر شماره

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/ / :2 تصویر شماره
khvarizem
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Launching of the Quarterly Journal of Hakim Seyyed Ismael Jorjani in Golestan University of Medical 
Sciences and Health Services is appreciated. In this article, it has been tried to address the true life and 
birthplace of Hakim Seyyed Ismael Jorjani from a historical perspective. It is hoped that this review 
will enrich this respected scientific journal so that researchers honor and appreciate Iranian scholars and 
physicians.
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