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رن دهم قانیس االطباء اثر ابوالخیر محمد تقی بن محمد فارسی، كتابی است در موضوع طب از 
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Abstract 

Anis al-Atteba, penned by Abu al-Khair Mohammad Taqi Ibn 

Mohammed Farsi, is a book on medicine in the tenth century which 

consists of three parts including two scriptures and a speech. The first 

scripture includes seventeen statements in “theoretical science”, and the 

second scriptureincludes thirty-four chapters in “practical science”. The 

third part is Qrabadynmufradah and murakabah (a pharmacopoeia about 

the knowledge of the nature and properties of single and compound 

drugs).This book also provides a full course of clinical medicine for 

researcher, based on ancient knowledge and author’s experience. In 

addition, this book consists of therapies and drugs as well as author’s 

experiences which can be useful in traditional medicine and medicine 

itself. 

This paper may provide scientific aids for the traditional medicine and 

also helps to know more about scientific prose texts of Safavid period.In 

addition to writing about the life and circumstances of Abu al-Khair Farsi 

and recognizing Anis al-Atteba, this paper also introduces available 

manuscripts about this book. 
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 مقدمه:

دان، م( ریاضی 1550ق/  957)د بعد از  تقی الدین محمد بن محمدانیس االطباء اثر 

 قرن دهم هجری)متخلص به فهمی(  منجم، عالم به پزشکی و طب، ادیب و شاعر ایرانی

 كتابی است مفصل دركه تا كنون این نسخه تصحیح نشده است. این نسخه،  قمری است

نوان ع: كه دو بخش اول با عنوان صحیفه و بخش سوم با بخش سهاصول و قواعد پزشکی در 

ی و در طب نظری كه در آن به مباحث كلی طبّ اول ۀصحیفگفتار مشخص شده است. 

ر د دوم ۀصحیف  .قول گنجانده استهفده تعاریف جهات مختلف آن پرداخته و آن را در 

 وبات خویش پرداخته ی كه مشتمل بر روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّلطب عم

امل شو ف لّؤبعبارتی یک دوره كامل طب بالینی بر اساس دانش پیشینیان و تجارب خود م

الفبا   كه بر اساس ترتیب است با عنوان گفتاری در ادویه ومسبخش  .سی و چهار باب است

 میکند.ای مفرده و مركبه را ذكر هدارو

ست ادرباره اهمیت پرداختن به این موضوع و تصحیح این نسخه ذكر این نکته ضروری 

ده است كه از را آورده و از ایشان نقل قول نمو ءاطبا بعضی از ف در این كتاب اسامیلّؤمكه 

معرفی این نسخه . حیث شناسایی برخی پزشکان معاصر خویش بسیار حائز اهمیت است

طور نثر تاریخ تعالوه بر اینکه یک كتاب پزشکی را به جامعه معرفی میکند از جهت شناخت 

 نیز كمک میکند.   علمی فارسی

و  اساس دانش پیشینیان وره كامل طب بالینی بریک داین كتاب از نظر پزشکی نیز 

ر بمشتمل همچنین این كتاب در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.  را فتجارب خود مولّ

زشکی پمؤلف است كه میتواند در طب سنتی و بات روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّ

 سودمند باشد.

 شود؛ زیرا اوالً به شناختضرورت پژوهش و تصحیح این نسخه خطی بشدت احساس می

جهت بررسی  بیشتر درباره تاریخ تطّور نثر فارسی علمی كمک میکند و دیگر اینکه مورخان را

 تاریخ علم و بخصوص تاریخ علم طب پزشکی یاری مینماید. 

ین ااین كتاب تاكنون تصحیح و چاپ نشده است و اصوالً هیچ گونه تحقیقی در خصوص 

جلس، مانیس االطباء در كتابخانه  ۀالزم به یادآوری است نسخنسخه صورت نگرفته است، 

ها مطلبی هنوز فهرست نیز نشده است. در مورد زندگی و احوال تقی الدین فارسی در تذكره

قویم چاپ ذكر نشده است. همچنین دو اثر تقی الدین فارسی با نام آداب السلطنه و حل الت

ری دارای . لذا  از لحاظ جدید بودن و نوآواندشده است. ولی دیگر آثار وی، تصحیح نشده 

باء شرح مختصر اهمیت باالیی است. در ابتدا برای آشنایی با ابوالخیر فارسی مؤلّف انیس االط

 احوال وی و آثارش ذكر میشود و سپس مختصات این رساله بیان میشود. 
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 : 1. احوال ابوالخیر فارسی1

م، عالم م( ریاضیدان، منجّ 1550ق/ 957ابوالخیر محمد تقی بن محمد فارسی) د بعد از 

مری قرن دهم هجری ق« متخلص به فهمی»به پزشکی و طب، فیلسوف، ادیب و شاعر ایرانی 

ست است. در بیشتر منابع نام وی ابوالخیر محمد تقی بن محمد فارسی آمده است.)فهر

؛ الذریعه الی 406عه، امین: ؛اعیان الشی3/830پژوه،: های خطی كتابخانه،دانش نسخه

شاره بنام ( بعضی نیز ضمن ا7/67؛ همان: 2/189؛ همان: 1/291التصانیف الشیعه،آقا بزرگ: 

(. 7/20ی، )ریحانه االدب، مدرس تبریز معرفی كرده اند «تقی الدین فارسی»كامل وی او را 

های نسخه ذكر كرده است) نشریه «ی الفارسیابوالخیر محمد التق»وی در آثارش نام خود را 

م او را محمد ( نا1/94؛   تاریخ نظم و نثر ایران، نفیسی: 17/31خطی دانشگاه تهران،افشار: 

اریخ دقیق دانسته اند.  از ت «ابوالخیر»و مکنی به  «تقی الدین»بن محمد فارسی ملقب به 

ها ذكرهه زندگی و احوال وی در توالدت و زادگاهش وی اطالع كافی در دست نیست و دربار

ا فارسی ( از اینرو وی ر1/386چیزی ذكر نشده است.  مدتی در شیراز زندگی میکرد)همان: 

لس شورای شیرازی، طبیب شیرازی و ابوالخیر شیرازی نیز نامیده اند. )فهرست كتابخانه مج

؛ 16/147؛فهرست نسخه های خطی كتابخانه، دانش پژوه،: 19/286اسالمی،حائری: 

حمد  میر صدر الدین م»(.  حکمت را نزد  1/96دانشمندان و سخن سرایان فارس،آدمیت: 

( و 82-81؛ همو: 10-9 /2ق )الذریعه الی التصانیف الشیعه، آقابزرگ: 903مقتول:  «دشتکی

د  )« غیاث الدین منصور حسینی دشتکی»نجوم را نزد پسر میر صدر الدین محمد، یعنی  

خه ؛ نشریه نس3/830. )فهرست نسخه های خطی كتابخانه،دانش پژوه: ق( فرا گرفت 948

 /3های خطی كتابخانه جامع؛فاضل: فهرست نسخه 27 /17های خطی دانشگاه تهران،افشار: 

طهار)ع( با احترام پ(. وی در بسیار از آثار خود از ائمه ا 2؛ ابوالخیر فارسی، طالع نامه، 1552

)الذریعه  اندفهرست نویسان كتب شیعه، او را شیعه دانستهو عنایت خاصی یاد كرده است و 

خود وی نیز  (. ضمنا9/406ًامین:  ؛  اعیان الشیعه،4/508آقا بزرگ:  الی التصانیف الشیعه،

کند.)نشریه در دیباچۀ رسالۀ حل التقویم نیز ارادت خود را به پیامبر)ص( و آل وی بیان می

 (.17/27 افشار، های خطی دانشگاه تهران،نسخه

تخلص میکرده است، چنانچه   «فهمی »تقی الدین شعر نیز میسروده است و در شعر 

مولّف این رساله كه در صنعت  "خود  در صفحه چهار رساله در معرفت اسطرالب میگوید 

عرفانیان،   )فهرست كتب خطی كتابخانه مركزی آستان قدس، "شعر به فهمی اشتهار دارد

های اشعار وی در برخی كتابهایش وجود  ( نمونه12/367؛ همان،216-217 /10

؛فهرس المخطوطات 386، 19/347دارد)فهرست كتابخانه مجلس شورای ملی، حائری: 

                                                      

  ذیل مدخل ابوالخیر فارسی 5نک دایره المعارف بزرگ فارسی، ج  -1
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( 63، 30،58های خطی دانشگاه تهران، افشار،؛نشریه نسخه242 /1الفارسیه، مبشر طرازی: 

در دست نیست؛ اما با توجه به اینکه وی در اسامی العلوم  از تاریخ فوت وی اطالع دقیقی

)الذریعه الی التصانیف  یاد میکند «مترحماً علیه»ق( با عبارت  957)د « عالمه خَفری»خود از 

 ق زنده بوده است و اینکه نفیسی 957( میتوان نتیجه گرفت كه تا سال2/9الشیعه، آقا بزرگ: 

( تاریخ كتابت مختصر العلوم 41و فاروقی)آداب السلطنه:  (386 /1)تاریخ نظم و نثر فارسی: 

)فهرست كتابخانه مجلس  ق( سال تالیف این كتاب دانسته اند، درست نیست. 979وی را )

( ابوالخیر فارسی دارای آثار زیادی به زبان فارسی و عربی بوده 417 /4شورای ملی، حائری،: 

)نشریه حل التقویم( و  325 -307) پهلوان: آداب السلطنه كه فقط دو رساله وی با نامهای

( چاپ شده و پانزده اثر دیگر وی بصورت 80-17/27های خطی دانشگاه تهران،افشار،نسخه

نسخه خطی هستند كه هنوز تصحیح نشده اند و شش اثر دیگر وی نیز تا كنون یافت نشده 

 است. 

آنها  آرای چند دانشمند بیشترین آثار وی در زمینه ریاضی و ستاره شناسی است كه در 

 پیش از خود را نقد كرده است.  

 .  دربارۀ كتاب انیس االطبا2

انیس االطباء كتابی است در موضوع طب و شامل سه بخش. بخش اول . معرفی كتاب: 2-1

میباشد كه در چهار نسخه از این كتاب  «صحیفه عملی»و  «صحیفه نظری»و دوم با عنوان 

ارای هفده قول و صحیفه دوم شامل سی و چهار باب است. همچنین وجود دارد. صحیفه اول د

است كه  «مفرده و مركبهقرابادین » بخش سوم كتاب شامل گفتاری در ادویه تحت عنوان 

فقط در دو نسخه وجود دارد. دربارۀ این كتاب پنج نسخه بشرح ذیل وجود دارد كه در ادامه 

 مقاله بیشتر معرفی میشود.

ر صنعش از تركیب حمد نامحدود قادری حکیم را سزاوار است كه مصوّ»شروع كتاب:  2-2

و  .انسان را با حسن صورتی تصویر نمود هیکل مطبوع ، ات متضادهاجسام متخالفه و كیفیّ

شم  -مسجد اعظم قمنسخه  )) «......كریم را الیق است  یشکر نامعدود مالک الملک

 پ(2473،1

و سالم  هله ثم حمد له و صلو فحمداً » اكرم)ص( میپردازد:سپس در ادامه به مدح پیامبر 

كه قانون  بر اعدل و اكمل افراد نوع انسان طبیب نفوس و مسیح امراض و علل عصیان آن

اعنی مهر  .ذخیره حیات لم یزلی است منفش شرع شریفش منتج نجات ازلی و اغراض دین

المرتضی و برآل و بر اوالد حبه[ ی ]صمحمد المصطفی و عل سپهر اصطفا  و بدر فلک ارتضا

 همان( )«.او باد

در ادامه مولّف ضمن بیان نام خود و كتاب، سبب تالیف انیس . در سبب تالیف كتاب: 2-3

غنی ابوالخیر محمد بن محمد الفارسی در ر و بعد چون فقی » الطباء را اینگونه بیان میکند:
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كرده بود و معلومات این فن شریف از ل كثیر الفواید طب بقدر مقدور سعی ئتحصیل مسا

استفاده  ،روزگار و از كتبی كه در این صناعت اشتهار داشت یكبار و اطبا یحکماۀ لسناَ

در قید  محزون خاطر و در خیال حاضر ]مکنون[ بودبعضی از آنچه در  یاستدعاه نموده ب

  همان( «)....تحریر در آورد و آن را به انیس االطباء موسوم ساخت

ایدک اهلل  بدان طبو  اشاره به بعضی از روش ثمانیه رد ،رساله آغاز». آغاز كتاب: 2-4

 ست كامل در حفظ صحت و دفع مرضا و االولی كه طب قانونی تتعالی و اسعدک فی اآلخر

)  «......ع سلیمه مخفی و محجوب نیستیفواید كریمه و منافع عمیمه این علم بر طبا و

 همان(.

مولّف، پس از حمد و ثنای خداوند و مدح پیامبر اكرم)ص( و همچنین ذكر سبب تالیف 

ای در آغاز رساله، وارد مبحث اصلی كتاب میشود و بخش نخست كتاب كتاب و بیان مقدمه

شروع میکند كه در ادامه به اختصار این صحیفه معرفی « صحیفه عملی»را تحت عنوان 

  میگردد.

 )شامل هفده قول(:طب نظری. صحیفه اول، در 2-5

دارای هفده قول است و هر قول خود شامل  «صحیفه نظری»صحیفه اول با عنوان 

چندین فصل است و بعضی از فصول نیز جداگانه دارای چندین باب میباشند. صحیفه اول 

ست ا اما نظری علم»این كتاب در علم نظری است كه مولف آن را اینگونه بیان كرده است: 

ارواح ه و علم است ب ] كه چه چیز است و چند است[ اسباب هر یکبه به صحت و مرض و 

به چیزهای سودمند و چیزهایی ]و اخالط كه قابل صحت و مرضند و علم است  او اعضا و قو

 ر(.:2)همان،  «كار [زیان

 )شامل سی و چهار باب(. صحیفه دوم در طب عملی 2-6

است كه شامل سی و دو باب است كه مولّف  «ملیصحیفه ع»صحیفه دوم با عنوان 

حت را چگونه نگاه باید داشت ص كه آنه علم است ب اما عملی» درباره آن چنین آورده است:

چه دستور و چه وقت كار باید ه سودمند ب یچه تدبیر باید دفع كرد و چیزهاه و مرض را ب

 ر(2،همان ) «فرمود

این صحیفه با گفتاری در شانزده تدبیر و یک قول در معالجات امراض راس شروع میشود 

مشخص شده است كه هر باب خود شامل چندین فصل  «باب»و در ادامه سرفصلها، با عنوان 

 میباشد.

 

 . گفتار در اقرابادین و ما یتعلق به2-7

بندی خاص دارای  رساله ای كوتاه در مباحث و اصول پزشکی قدیمی و بدون تقسیم

 مباحث ذیل است:



 119/ بک شناسی آننگاهی به انیس االطباء ابوالخیر فارسی و س

اوزان مستعمله طبی، اقراص، نقوعات و مطبوخات، حبوب مسهله، اشربه، لعوقات، 

معاجین، مربیات مفرحات، روغنها، سمومات و خاتمه در منافع و مضار طعامها و شرابها و 

 لباسها

قیراط چهار شیر گفتار در اقرابادین ما یتعلق به؛ فصل: در اوزان مستعمله در طب، آغاز: 

است و دانق سه قیراط است و دانق سه قیراط است و درهم چهار دانق است و مثقال درهمی 

 است  و نصف و سه حبه و حبه شعیره است.

 . انیس االطبا در یک نگاه:2-8

را آورده و از ایشان نقل قول نموده است كه  ءاطبا بعضی از اسامی ف در این كتابلّؤم -

 .برخی پزشکان معاصر خویش بسیار حائز اهمیت استاز حیث شناسایی 

تصحیح این نسخه به شناخت بیشتر متون نثر علمی در دوره صفویه كمک میکند.  -

 نهایتاً اینکه تصحیح انیس االطبا یک متن ادبی، پزشکی را به جامعه معرفی میکند.

پیشینیان و یک دوره كامل طب بالینی بر اساس دانش این نسخه از نظر پزشکی نیز  -

 در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.  را فتجارب خود مولّ

مؤلّف است كه میتواند بات مشتمل بر روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّاین كتاب  -

 در طب سنّتی و پزشکی سودمند باشد.

گونه برداشت میشود كه انیس االطبا دارای دو بخش با نام در نگاه اول به نسخه این -

حیفه عملی و صحیفه نظری است و كما اینکه در دو نسخه مجلس بخش سوم وجود ندارد. ص

و مطابقت  نسخت كه ذیالً معرفی خواهد شداما با مقایسه پایان بخش دوم كتاب در نسخه 

 111میباشد كه دوم متوجه میشویم كه بخش سوم این كتاب در نسخه دوم آن با نسخه 

كل كتاب است كه با عنوان گفتاری در ادویه و همچنین برگ است و تقریبا یک سوم از 

قرابادین مشخص شده است كه در هیچ فهرست نگاری به این موضوع بسیار مهم اشاره نکرده 

 است.

 انیس االطباء در قیاس با آثار همطرازش

شود، دورۀ ق. را شامل می1000الی  901در قرن دهم هجری كه تقریباً بین سنوات 

 گوركانیان و اسالم جهان غرب بر عثمانی تركستان، در شیبانیان ایران، در صفویان حکومت

ر ایران و هند و به ندرت در عثمانی آثار علمی و ادبی به زبان ای كه دهندوستان بود. دوره بر

 شدند.فارسی نوشته می

ق.( بود كه كتابی بسیار 912روزگاران ابوالخیر فارسی، بهاءالدولۀ رازی )د. یکی از هم

ارزشمند در طب به فارسی نوشت با عنوان خالصۀالتجارب، كه ساختار بسیار نزدیکی به 

بر آن شدیم تا در این بخش از رساله، برای نشان دادن غنای زبانی و انیس االطبا دارد. 

سبکی، این دو اثر همطراز و همروزگار را به ترازوی قیاس نهیم و مواردی چند از آن را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 بررسی كنیم.

اطالعات جامع ابوالخیر در باب معالجات بالینی نمی تواند تقلید باشد. گویا خود درگیر 

در بخش انواع سرفه، ابوالخیر به توضیح یک سرفۀ مسری و خطرناک طبابت نیز بوده است. 

می پردازد و به احتمال زیاد سیاه سرفه است. این در حالی است كه نخستین اثر منتشر شده 

انجام  1ق. بر می گردد كه توسط ویلیز1082م. / 1674دربارۀ سیاه سرفه در اروپا به سال 

از شش آنچه تر بود از  ید سلیمآكه آنچه از سینه برباید دانست ب»گرفت. ابوالخیر گوید: 

و اگر  ؛یدآماس خونی برآید بدان خطرناكی نبود كه از قرحۀ شش برآه از شش از چبرآید و آن

عالمت  ،یدآو اگر برآید و بایستد و باز بر ؛كسی را از شش خون برآید بیم باشد كه ریش گردد

جانب ه و ماده را باست  نشتن خون رگ زدعالج طریق بازدا .ن بود كه قرحه شده باشدآ

باید كه خون باز دارد  ییآوردن و داروها اعتدال بازه مزاج عضو ب سفل كشیدن و

ر[ سپس به تجویز چند نسخۀ دارویی برای آن می پردازد. هرچند همین بحث 114«]داد....

 در خالصه التجارب رازی بازتر شده و موجود است.

د به اصحاب ای محتوایی این دو اثر تکیه و تأكید هر دو دانشمنهگذشته از آن، از ویژگی

ود، از تمایل ختجربه است. ابوالخیر در جای جای كتاب و بهاءالدوله در ابتدای باب دوم كتاب 

« جربهت»و گرایش به جانب تجربه گرایان یاد كرده و مؤكداً طب را و اصل معالجات را 

 دانند.می

بینیم كه بهاءالدولۀ رازی دوازده بار از بقراط، سی و هفت التجارب میدر كتاب خالصۀ

بار از جالینوس، ده بار از زكریای رازی، بیست و هفت بار از ابن سینا، و غیره نقل قول نموده 

است كه ابوالخیر فارسی نُه بار از بقراط، بیست بار از جالینوس، یک بار  . این در حالیاست

از روفُس، و یک بار از ابن بیطار )صاحب جامع االدویه( كه به عربی است، نقل قول كرده 

است. هرچند سنت نقل قول از اطبای پیشین، باالخص حکمای یونانی، در بسیاری از كتب 

                                                      
1  - willis 

 التجاربخالصه  انیس االطباء
راق كه در فارس و عگشته ین زمانه تجربه معلوم ا اما در

 پ[168]در حصبه مناسب نیست حموضات مطلقاً

 و بعد آن در عراق و فارس و غیره ]حصبه[ منتشر

گشت و اكثر مردم در این ممالک و غیرها 

 (282)صبرآوردند

اصل جمیع معالجات تجربه كه در طب بدان ر[66] ...معلوم كرده اند تجربهو اطبا به كثرت 

است، پس در حفظ صحت نیز تتبع و تجربه بهتر 

 (67)ص و معتمدتر بود از باقى استدالالت

ضعف و سستی كه از جماع كه از تجربه معلوم است به 

بیرون شود به مراتب بیشتر از آن است كه از  می حاصل

 پ[71] كردن خون از بدن پدید می آید

جماع مضر بود معتاد  و به تجربه معلوم شده كه

ن و غیر معتاد را در زمان خون بیرون كردن از بد

 (70)ص
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 طباء هم از این قاعده مستثنی نیست.پزشکی مرسوم بوده است، انیس اال

ابوالخیر فارسی، شعر هم می سروده، و در این كتاب نیز خواننده را از شعرش بی بهره 

نگذاشته است. در دو بیتی كه در تشریح طبقات و رطوبات چشم به نظم كشیده، قریحۀ خود 

رطوبات ثالثه  و طبقات و رطوبات چشم جامع این كتاب نظم كرده و»را نشان داده است: 

 در مطرع ثانی و طبقات اربعه در مصراع ثالث و نظم این است:

شبکه      شیمه و  صلب و دگربار م  اوّلین 

 عنکبوت و عنبی و قرن و دگر ملتحمه 

 

 ست عیانپس زجاجی و جلیدیه و بیضی 
 «طبقات اسییت و رطوبات بصییر نیک بدان 

 ر[30]                                                      

حالی است كه وی می توانیت از دو بیت كلیشه ای كه در دیگر كتب تشریح این در 

فارسی وجود است استفاده كند. چراكه نظیر همین شعر را در بسیاری از كتب مشابه می 

( حکیم عبد 116( و خالصۀ التشریح )ص 175در تشریح االبدان منصور شیرازی )ص بینیم:

 ده است:گونه آمالرّزاق الهیجى شعر مزبور بدین

عالى به صییینع خویش       كرد آفریدگار ت
 صییلب و مشیییمه، شییبکه، زجاجى و پس جلید

 

 چشمت به هفت پرده و سه آب منقسم    
نب  پس بیض، عنکبوت،  و ملتحم قرن ،ع

 

( نیز 77، ص 2، پزشکى 2و در كتاب بدیعات اختیارى )گنجینه بهارستان، علوم و فنون 

سان نقل از حکیم محقّق طوسى بیان شده است، بدینترى به این دو بیت به صورت موزون

 كه:

 كرد آفریدگار تعالى به فضیییل خویش     

شبکه، زجاجیّه و جلید     شیمه،   صلبه، م

 

 چشمت به هفت پرده و سه آب منقسم    
 پس عنکبوت و بیض و عنب، قرن و ملتحم 

 

 و در چندین كتاب دیگر هم ذكر شده است. به نظر می رسد، ابوالخیر فارسی در

 بازسرایش دو بیت فوق، به این ابیات نظر داشته است.

در جای جای متن، رد پای كتاب سترگ طب دورۀ اسالمی، یعنی قانون ابن سینا مشهود 

است. هرچند خود مؤلَف به صراحت به امر استفادۀ مستقیم از قانون اشاره نکرده، اما ساختار 

 می كنیم:متن خود نشانگر این امر است. به یک نمونه بسنده 

 

 قانون ابن سینا انیس االطباء 

دو این : اتیبدر شناختن شریان س

ه است، ون به گردن رسیدچشریان هر یک 

یک بخش به سوی  است:به دو بخش شده 

هریک از دو شریان  :شریان سباتین

سباتى وقتى در مسیر خود، به گردن 

تقسیم  رسند به دو بخش عقبى و جلوئىمى



 1399 بهمن /57شماره پیاپی /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 122

 و دیگر به سوی قفا شدهاست، پیش آمده 

است، دو  آنچه به سوی پیش آمده است؛

شاخه شده است: یک شاخ به سوی اندرون 

ها كه در رفته است و در زبان و عضله

اندرون دهن است، پراكنده شده است؛ و 

شاخۀ دوم به ظاهر برآمده است و در پیش 

های صدغ درآمده است و گوش و عضله

ها ها از وی در زبان و این عضلهلختی شاخه

و به  ها بسیار گشتهبمانده و باقی شاخه

ها میان سر برآمده است و بر منتهای رگ

كه از سوی راست است برآمده است و بر 

ها كه از سوی چپ است، رگ انتهای

 پیوسته شده است و در یکدیگر گشاده

 ر[28]

ند: بخش جلوئى )سبات خارجى( نیز شومى

گردد كه قسمتى به به دو قسم تقسیم مى

گراید و به سوى زبان و عمق مى

آید و هاى اندرونى آرواره زیرین مىماهیچه

شود و به بخش دیگر در سطح پراكنده مى

آید و به ها مىسوى بخش جلوئى گوش

رسد و انشعابات هاى دو گیجگاه مىماهیچه

سازد هیچه گیجگاه متفرق مىزیادى در ما

رود. كند و به تارک سر مىو بعد عبور مى

در این محل رئوس انشعابات طرف راست و 

رسند. رئوس انشعابات طرف چپ بهم مى

 (135؛ ص 1)قانون )ترجمه شرفکندى(؛ ج

از دیگر كتابهای هم عصر ابوالخیر، كتاب تشریح االبدان منصوری است كه رد پای این 

 نیز در نگارش متن مورد بحث ما، كامالً هویداست:كتاب 

 تشریح االبدان منصوری انیس االطباء

چون انسان حیوان تشریح عضالت: در 

ركت او معلوم حراده است و الحساس با

-اعضا قائض می ه سایراست كه از دماغ ب

و عمده و اصول عصب  ،عصب است ،شود

 طبا عصب مختل ،را رباط خوانند نآكه 

ن دیگر نتوان آچه تمیز یکی از چنان ؛دهكر

را از گوشت پر ساخت تا  نآكرد و جوف 

ن محفوظ بود و غشا بر سر آوضع لیفات 

ن پوشایند تا از خارج حس داشته باشد و آ

 نآی ساخت كه حوررا م نآاز جوهر عصب 

تا واسطه بود در میان عضو  ،را وتر گویند

متحرک و عظمی كه نزدیک به عضو 

در ]تا[ و تکیه بر عظم كرده  متحرک باشد

حالت جذب عضو متحرک از محل خود 

: چون از المقالۀ الثّالثۀ فى العضالت

واجبات است كه حیوان متحرّک و حسّاس 

باشد، بنا بر آنکه او جسمى نامى حسّاس 

، است و منبع حسّ و متحرّک باإلراده

حركت، دماغ است و به واسطه عصب به 

شود و چون در جمیع بدن فایض مى

عصب لینتى بود و تحریک اعضاى طبیعت 

عضل را  -عزّ و عال -ثقیله از او متعذّر، حقّ

بیافرید؛ بنا بر آنکه او مركّب است از عصب 

و غیر آن و در او حسّ و حركت موجود و به 

واسطه تركیب در او قوّتى حاصل، به 

تخصیص آنکه از دماغ دور افتاده كه آنجا 

 عصب به غایت ضعیف بود؛ و عضله، عضوى

است مركّب از لیفات عصب و وتر و رباط كه 
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 .زائل نشود و این جسم را عضله گویند

وتر  ،ج شودهرگاه كه این عضله متشنّ

أ، و جذب عضو كند به مبد ،متجذب گردد

دور  أهرگاه كه منبسط شود زود از مبد و

اعضا  تقدر حركاه ب تو عضال، شود

مختلف بود متحرک باشد و اشکال اعضاها 

 ر[29... ]نآمواضع و حاجت  ه حسبب

 

به لحم پر شده و  باهم بافته و میان آن

 اى گرد او در آمده و فایده آن تحریکپرده

اعضاست به واسطه تشنّج و استرخاى آن؛ و 

عضله اگرچه مركّب است، از اعضاى مفرده 

...)تشریح األبدان، اند، و مختلفه گرفته

 (117ص

ل موجود در بخش تشریح انیس االطباء كامالً از تشریح االبدان ضمن این كه اشکا

منصوری الگوبرداری شده است. همین اشکال را عیناً در تشریح االبدان منصوری مشاهده 

 می كنیم:

                      

        
 

 . مختصات ادبی و سبک شناسی 3

 . ویژگیهای زبانی و ادبی3-1

از دانشمندان ذی فنون قرن دهم هجری بوده، و تقریباً در اغلب چون مؤلف این كتاب 

های مختلف وارد شده، ما به این علوم زمان خود تألیفات دارد و یا در آثار خود به انحا و بهانه

اثر نه بعنوان صرفاً یک اثر پزشکی، بلکه بعنوان یک متن فارسی قرن نهم كه مملو از 

ر است، خواهیم نگریست. مهمترین ویژگی متون علمی، ویژگیهای زبانی و ادبی آن روزگا

باالخص دانش پزشکی، استفادۀ از زبان آسان و راحت و همه فهم است و عاری از هر نوع 

لفاظی و سخن پردازی. این امر برمیگردد به اهمیت بیش از حد دانش پزشکی و كاربردی 

نوشته میشدند و تا جایی كه  بودن آن برای همۀ افراد یک جامعه. متون پزشکی بسیار ساده

امکان داشتد ساده بودند؛ به همین دلیل در آثاری از این دست، بجز اصطالحات خاص و 

 اسامی داروها، تقریباً واژۀ دشواری بچشم نمیخورد.

 عالوه بر آن، یکی از ویژگیهای متنی در این اثر، بکار بردن واژه های  خاص است: 
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 ی: بهندام )محکم(، زیلو )زالو(، و...بکار بردن واژگان خاص و محل -

 استعمال صورت كهن واژگان: خویساندن )خیساندن(، خسپیدن )خفتن(، و... -

استعمال تركیبات، افعال و واژگان فارسی سره بجای اصطالحات عربی: راستاراست  -

)مساوی(، گسستگی )تفرّق اتصال(، پلید شدن ریش )متعفّن شدن زخم(، گَنده شدن )بد بو 

شدن(، بیرون خاستن چشم )تهبّج(، بسیار افتادن )حادث شدن(، نارسیدگی )نضج نیافتن(، 

 بزداید )تمیز كند(، سوخته )مَشوی(، بیختن )سحق كردن(، و...

تركیب افعال دوجزئی )معین( متشکّل از یک كلمۀ فارسی و یک كلمه عربی: تناول  -

 كردن، تباه گشتن،  تدبیر كردن، و...كردن، ترطیب كردن، زایل گشتن، نافع بودن، داللت 

استفاده از واژگان فراوان عربی و یونانی به اقتضای نامها و اسامی بیماریها و داروها و  -

 اصطالحات خاص كه به وفور دیده میشود.

گیری و واحد اوزان فارسی مثالً: كفچه، كف، مشت، دانگ، و... استفاده از اصطالحات اندازه -

 ی، مثالً: استیر، ملعقه، مثقال، رطل، درم )درهم(، قیراط، و...و عربی و یونان

پرهیز از تکرار مطلب و لفّاظی ناالزم كه همواره به مباحث پیشین یا پسین ارجاع میدهد.  -

 در متن به وفور دیده میشود.

 )حمد نامحدود قادری حکیم را سزاوار است( «را فک اضافه»آوردن  -

 در برخی لغات بویژه در لغات عربی )حیوۀ ، صحۀ، صورۀ(  «ت»به جای  «ۀ»بکار بردن  -

 بر سر افعال )بباید دانست( «ب تاكید"آوردن  -

 )بقدر، باستدعای، ببعضی، بقیاس، بخارج( «به»بر سر كلمات به جای  «ب»آوردن  -

 «جالینوس»و  «بقراط»استفاده از اسامی حکمای بزرگ  -

سیار)اجسام متخالفه ، كیفیات متضاده ،روش ثمانیه ، استفاده از لغات عربی با بسامد ب -

 اكتساب خیر منزلین(

 «از آن» به جای «ازان»استفاده از كلمه  -

كمتر شود ، اما نشانها  تریعدم استفاده از یای كسره اضافه )و از نزدیک سالها رسیدگی  -

 مزاج دل(

« گ»شده است مثالً:  در سرتا سر متن چند حروف است كه به دو صورت نوشته  نوشته -

 نوشته شده مثل: بدان ، بذان و...«ذ»كه « د»نوشته شده مثل گردن، كردن و « ک»كه 

 . نقطه گذاری و رسم نقطه:3-2

دار )مانند  نقطه حرف دو اینگونه است كه اگر نسخه، این در گذاری نقطه خصوصیت

 .میدهند تشکیل كلمه در كنار یکدیگر قرار گیرند، سه نقطه در زیر(«ی»و حرف  «ب»حرف 

در كنار  («ن»حرف و«ت»حرف )مانند دار نقطه حرف دو اگر و« تدبیر، طبیب»كلمه  مانند

 «متخالفه»میدهند، مانند:  تشکیل كلمه باالی در نقطه سه گیرند، قرار یکدیگر
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 حروف . رسم3-3

 :است زیر قرار به حروف، رسم در كاتب روش

 شده است، نوشته نقطه نقطه آمده اما گاهی اوقات با یکهمان سه  با معموالً ،«پ»حرف  -

 «.پیه»، «پیوسته»، «پدید» كلمات: مانند

میشود، و بصورت قدیم آن كه با یک نقطه كتابت  كتابت نقطه سه با معموالً ،«چ» حرف -

 میشد را در این نسخه مشاهده نشد.

نوشته میشود؛ مانند كلمه  «ک» حرف مانند سركش، بدون ندارد و )سركش ) َ ،«گ»حرف -

 . «مرگ»، «روزگار»، «نارسیدگی» ،«گرم»

آمده  «ت»نوشته شده و در برخی دیگر بصورت  «ۀ»در برخی كلمات بصورت  «ت»حرف  -

كه به هر دو صورت نوشته شده  «رطوبت»است و از قاعده خاصی پیروی نکرده است، مانند: 

 است .

 

 خط . رسم3-4

 .است داده نشان را خود زیر، اشکال در نسخه، این در خط رسم

این اسامی اشاره، بصورت متصل به كلمه قبل از خود متصل  «این»و «آن»اشاره  اسم -

 «ازان»،  «ازین»میشود. مانند 

از »به جای « ازو»؛ «در این»به جای « درین» :مركب مانند كلمات در میانی الف حذف -

 « از این»به جای « زین»؛ «او

)ست(، دیده میشود. قاعده « الف»بدون  گاهی كامل )است( و بشکل گاهی ،«است»كلمه  -

خون »، «خون استغذای حقیقی »خاصی برای این تغییرات نمیتوان بدست آورد. مانند: 

 «غیر طبیعی دو نوع است

میگردد، مانند:  متصل خودش، از بعد به كلمۀ« ب»بشکل   ، معموالً«به»اضافه  حرف -

 «ایل بود یا بخشکی یا بهر دومزاج او بسردی م»

 به مفرد حالت ، از« ها»عالمت  با كه میشوند، هنگامی ختم« ه»حرف  به كه اسمهایی -

 «.اندیشها» :میدهند؛ مانند دست از را« ه»حرف  میشوند، جمع تبدیل حالت

« بدان»، «آن»  ،«چنان»كلمات ربط اگر به  حرف و موصول بعنوان «كه»حرف اضافه -

، « آنکه»،« چنانکه»باشد، شکل ظاهر خود را حفظ كرده و بصورت  شده متصل« زیرا»و

 نیامده است.« چنانک»میآید و بصورت شکل قدیمی « بدانکه »

 مفعول، با یعنی خود، از قبل كلمه با موارد، بیشتر مفعول، در عالمت« را»عالمت مفعول  -

 «و آنرا بپوشند»مانند:  .است شده تركیب

فک اضافه، بعنوان نمونه در شروع كتاب )حمد نامحدود قادری حکیم «را »بکار بردن حرف -
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 را سزاوار است(

 گذاری عالمت - عالئم . رسم3-5

 الفبایی  -دستوری . عالئم3-5-1

یعنی بدون عالمت مد « ا»یعنی با عالمت مد  و هم بصورت « آ»به هم بصورت « آ»حرف  -

یا « از افادات آن حضرت یکی آنست كه...»، «انکه قانون شریفش»بکار رفته است، مانند: 

 كه به هر دو شکل آمده است.« آنکس»كلمه 

 است : شده نمودار زیر اشکال در همزه، عالمت حالت بیشترین -

 «اطباء روزگار»عالمت اضافه )ِ( . مانند:  بعنوان اول،

 عالمت و« ه» حرف و «الف»حرف به كه كلماتی در « نکره یا»دوم ،عالمت وحده 

 .باشد شده ختم«ء»همزه

 «سیوم»و « دوم»رو كلمات « ء»سوم ، قرار گرفتن همزه 

 نسخه این در شد، اشاره پیشتر كه همانطور ،" گ " حرف روی عالمت سركش )َ( معموالً -

 .نمیشود دیده

 آن نوشتن به ملزم را خود كاتب و دارد قرار كلمات از بسیاری عالمت تشدید )ّ( روی -

 .است میدانسته

 دستوری (-تصویری ) غیر الفبایی . عالئم3-5-2

 دخالت آن در كمتر خوانندگان و میشود اضافه نسخه به كاتب توسط بیشتر عالئم این -

 :از عبارتند كه وجود دارد عالئمی نسخه، این اند. در داشته

نوشته كه یکی از خصوصیات كاتب عناوین، قولها، فصلها و بابهای كتاب را با رنگ قرمز  -

 بارز این نسخه محسوب میشود .

كاتب در حاشیه برگهای نسخه عناوین فصلها و بابها و نکات مهم را یادداشت كرده كه در  -

 پیدا كردن مطالب كمک شایانی به خواننده میکند .

 استفاده از تصویر و اشکال در متن جهت توضیح مطلب كه چند موردی دیده میشود  -

 

 

 نتیجه گیری:

نهایتا تصحیح این نسخه به شناخت بیشتر متون نثر علمی در دوره صفویه كمک میکند.  -

 اینکه تصحیح انیس االطبا یک متن ادبی، پزشکی را به جامعه  معرفی میکند.

انیس االطباء نه بعنوان یک رساله پزشکی بلکه بعنوان یک متن فارسی قرن نهم كه مملو  -

 زبانی و ادبی دوره صفویه است از اهمیت باالیی برخوردار است.از ویژگیهای 
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استفادۀ از زبان آسان و راحت و همه فهم  و عاری از هر نوع لفاظی و سخن پردازی در این 

رساله  مشهود است و علت آن هم بخاطر كاربردی بودن  این رساله است.این زبان به تحقیقات 

 ند.سبکی زبان فارسی و تحول آن كمک میک

را آورده و از ایشان نقل قول نموده است كه از  ءاطبا بعضی از اسامی ف در این كتابلّؤم -

 .حیث شناسایی برخی پزشکان معاصر خویش بسیار حائز اهمیت است

یک دوره كامل طب بالینی بر اساس دانش پیشینیان و این نسخه از نظر پزشکی نیز  -

 ان قرار میدهد. در اختیار پژوهشگر را فتجارب خود مولّ

مؤلّف است كه میتواند در بات مشتمل بر روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّاین كتاب  -

 طب سنّتی و پزشکی سودمند باشد.

 

 منابع:

(، ، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، شماره دوم و سوم، سال 1345فاروقی، ع ) -

 -1 آداب السلطنه، دوم

 -2 یۀاعیان الشیع ،9دارالمعارف المطبوعات، ج ، بیروت،  (،1944)محسنسید امین،  -

چاپ علی نقی  (1403)محمدمحسن  الذریعۀ الی التصانیف الشیعۀ ، آقابزرگ طهرانی،-

 15-8-7-5-3-2-1، ج منزوی و احمد منزوی ، بیروت 

مسجد ،نسخۀ خطی كتابخانه  محمدبن محمدتقی الدین  ،ابوالخیر فارسیانیس االطبا،  -

 ه11، كتابت قرن2510اعظم قم، نسخه شماره 

همان، نسخۀ خطی كتابخانه مجلس شورای اسالمی، نسخه  شماره ،------------- -

 13، كتابت قرن 19507

، كتابت قرن 984همان، نسخۀ خطی كتابخانه بانکیپور هند، نسخه شماره ،----------- -

 ه  10

 كتابخانه شخصی سید ابوالفضل سعیدی یزد، كتابت، همان، نسخۀ خطی ----------- -
 ه11قرن  

 (1363سعید ) نفیسی،، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری-

 1ان, ج، تهر

، چاپ تقی بینش ، در (، 1349)  محمدبن محمدتقی الدین  ،،ابوالخیر فارسیحل التقویم -

  17فرهنگ ایران زمین ، ج 

(، تهران، خیام، 1380دانشمندان و سخن سرایان فارس،  آدمیت، محمد حسین ركن زاده )-

 ، دفتر نشر برگزیده 1ج 

 فهرس المخطوطات الفارسیه، دارالکتب،-11 1قاهره، ج  (1966مبشّر الطرازی، نصراهلل )
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ی دایره المعارف بزرگ فارسی ،فاضل هاشمی، سیدمحمد رضا، ، زیر نظر سید كاظم موسو -

 ،"ابوالخیر فارسی"  ، ذیل مدخل5بجنوردی، ج 

 (،  تهران، زمستان1368، پهلوان، چنگیز )"آداب سلطنه و وزارت"در زمینه ایرانشناسی،-

زندگی نامۀ ریاضیدانان دورۀ  ،   1هران، مركز نشر دانشگاهی، ج ، ت (1365)قربانی، ابوالقاسم

 -14 اسالمی

نسخۀ خطی  ،محمدبن محمدتقی الدین  ،ر فارسیابوالخی رساله در معرفت اسطرالب ، -

 ؛ 4342( مجلس شورای اسالمی ، ش 1كتابخانۀ )شمارۀ 

 7، مشفق، ج ، تبریز(، 1346) ، محمد علیتبریزی مدرس، یۀ االدبریحان-

نسخۀ خطی كتابخانۀ ، محمدبن محمدتقی الدین  ،ابوالخیر فارسیشرح رسالۀ هیئت ،  -

 ؛ 6305( مجلس شورای اسالمی ، ش 1)شمارۀ 

، تهران، علی نقی منزوی  زیر نظراحیاء الداثر من القرن العاشر ، (،1366)طبقات اعالم الشیعۀ-

 دانشگاه تهران

محمدبن محمد نسخۀ خطی كتابخانۀ ملی ملک، تقی الدین  ،ابوالخیر فارسی طالع نامه ، -

 ؛ 3456ش 

بهرورزی، علی نقی و محمد صادق فقیری ،ب خطی كتابخانۀ ملی فارس، شیراز فهرست كت-

 2و  1(، انجمن كتابخانه های عموم ی شیراز، ج 1351)

 4، ج تهران ( 1335)عبدالحسین  حائری ، ،فهرست كتابخانۀ مجلس شورای ملّی-

  19، ج تهران (1350)عبدالحسین  فهرست كتابخانۀ مجلس شورای ملّی ، حائری ،-

های خطی كتابخانه عمومی حضرت آیۀ اللّه العظمی نجفی مرعشی ، حسینی فهرست نسخه-

 2ج قم،  (1335) اشکوری، احمد

مشهد، ،  (،1367)فاضل، محمود،های خطی كتابخانۀ جامع گوهرشاد مشهد فهرست نسخه-

 3ج 

( 1369فهرست الفبایی كتب خطی كتابخانه مركزی آستان قدس، فکرت، محمد آصف)-

 مشهد، كتابخانه آستان قدس

های خطی كتابخانه دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه فهرست نسخه-

 ،تهران   (،1961) محمدتقی تهران، دانش پژوه ،

( ، تهران، ج 1347فهرست میکروفیلمهای كتابخانه مركزی تهران، بها الدین علمی انواری )-

 2و  1

(، ،  تهران، كتابخانه مجلس 1359و ) ، لس شورای اسالمیفهرست كتب خطی كتابخانه مج-

 شورای اسالمی، ج 

(، موزه و مركز اسناد 1389های ایران، تهران ،درایتی، مصطفی )فهرستواره دست نوشته-
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  2مجلس شورای اسالمی،ج 

 (،1370)فهرست كتب خطی كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، عرفانیان، غالمعلی -

 12ج  ،مشهد

 (،1360)هرست كتب خطی كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، عرفانیان، غالمعلی ف-

 10ج  ،مشهد

، مشهد،  (1367 )محمود، فاضل، ،فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ جامع گوهرشاد مشهد-

 3اداره حج و اوقاف مشهد، ج 

 ،، مشهد(، 1350)گلچین معانی، احمد،فهرست كتب خطی كتابخانۀ آستان قدس رضوی -

  8ج سازمان امور فرهنگی و كتابخانه ها،

 ، دایره المعارف بزرگ اسالمیتهران(، 1374)حمدا منزوی، ،فهرستوارۀ كتابهای فارسی-

منزوی، احمد، تهران، موسسه فرهنگی منطقه  (،1348فهرست نسخه های خطی فارسی ) -

 1تی، ج 

قم ،  1389دهفهرست نسخه های خطی مسجد اعظم قم، آدمیت، محمد حسین ركن زا-

 3برگزیده، ج 

، قم، 1388فهرست نسخه های خطی مسجد اعظم قم، آدمیت، محمد حسین ركن زاده-

 2برگزیده، ج 

(، 1362حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداهلل ) ،كشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون-

 2بیروت، وكالت المعارف الجلیله، ج 

 تهران، مطبعه مجلس(، 1350طهرانی، سید جالل الدین) گاهنامه،-

، 4(، ج 1344دانش پژوه، محمد تقی و ایرج افشار) نشریه نسخه های خطی دانشگاه تهران،-

 تهران، دانشگاه تهران

 ،ابوالخیر فارسی یه10كتابت قرن -2473شماره  -نسخۀ خطی كتابخانه مسجد اعظم قم-

 محمدبن محمدتقی الدین 


