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  ده چكي

هـاي سـبكي آثـار،    اية معنايي آثار، در سـبك و ويژگي تأثير محيط، عناصر محيطي و  درونم
به عنوان مثال در كتاب نفيس تحفه المؤمنين كه در . اي دارند كننده دار و تعيين نقش معني

هاي سـبكي ايـن اثـر    تأثير محيط و طب قديم بر ويژگي موضوع طب قديم نوشته شده است،
  .حايز اهميت است قابل مشاهده و

با توجه به اين كه اين اثر يكي از برجسته ترين آثار طب قديم و سنتي در طـول تـاريخ   
باشد و احاطه و اشراف مؤلف اين اثر يعني حكـيم  يه ميايران و مهمترين اثر طبي عهد صفو
عنـوان  ن موضوع بـي بـديل اسـت؛ ايـن اثـر ميتوانـد ب      مؤمن تنكابني بر آثار گذشته در همي

لحـاظ اهميتـي كـه دارد، از     ايندة آثـار مشـابه در عهـد صـفوي بـه حسـاب آمـده و بـه        نم
  .هاي مختلف مورد پژوهش قرار گيردديدگاه

تحفه المؤمنين، با سبك و سياق خاصي كه اين اثر را در ميان آثار  مشابه ممتاز كـرده ،  
بك شناسـي بـه   از ديرباز مورد توجه بوده است چه از لحاظ محتواي علمي و چه از لحاظ س

يـم بـه ايـن پرسـش     ما در اين مقاله تالش كـرده ا . عنوان نمونة نثر علمي طبي عهد صفوي
  ي تحفه المؤمنين كدامند؟سترين وجوه سبك شناپاسخ دهيم كه مهم

  
  كلمات كليدي

  سبك، نثر علمي، تحفه المؤمنين و حكيم مؤمن تنكابني
                                                 

 . اُستاد بازنشسته دانشگاه تهران.  1

  و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز دانش آموختة مقطع دكتراي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران.  2
a_koushan@hotmail.com  
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  مقدمه
ه در اواخـر قـرن   اثر حكيم مؤمن تنكـابني كـ   از ميان آثار طب سنتي قديم، تحفه المؤمنين

تـوان بـه ميـزان    از ويژگيهاي تمايز اين اثر مي. حايز اهميت فراوان است، يازدهم نوشته شده
مطالعه، احاطه و اشراف نويسندة اين اثر اشاره كرد؛ چرا كه حكيم مؤمن در اين اثر، از اكثـر  

فاده كرده است و بـراي تأييـد نظـرات    آثار طب سنتي متقدم نام برده و جايجاي از آنها است
سازي كرده ، تا جايي كه از حكماي يوناني نـام   را با ذكر آراي متقدمان مستند كتابش ،خود

  .برده و حتّي عقايد آنها را در اثر خود درج كرده است
در تحفه المؤمنين با نثري مواجه هستيم كه غلبة معني بر لفـظ و تأكيـد بـر سـادگي و     

اركان آن و كاربرد برخي اصطالحات غامض طب سنتي قديم ايـران در ايـن   سهولت فهم از 
اثر اجتناب ناپذير بوده است و البته حكيم مؤمن با اختصاص فصلي در اثر خـود بـه توضـيح    

  .اين اصطالحات پرداخته است
، طبيعي است كه مؤلف در آن كوشيده باشد تا بـه انحـاي   علمي بودن اين اثربا توجه به 

باعث تولد ويژگي خـاص سـبكي    تالشالش در تفهيم معاني و مفاهيم كند و اين گوناگون ت
از طرف ديگر مقتضاي يك نثر علمي، وجـود عبـارات و اصـطالحات خـاص     . در اين اثر شود

علمي را اجتناب ناپذير مي كند و اين خود ويژگي ديگري خواهد بـود؛ نيـز وجـود الفـاظ و     
هاي محلي اسامي با توجه به اين كه مؤلف، ، ذكر معادلعاميانه و گاهي خرافينفوذ اعتقادات 

ين مقاله به شـرح  هاي ديگري شده است كه در ابوده است نيز باعث پيدايش ويژگي تنكابني
  .ايم هايي از متن در اين خصوص پرداختهو بسط اين ويژگيها و ذكر مثال

  
  پيشينة پژوهش

اپ نشـده و تنهـا انتشـارات    كتاب تحفه المؤمنين تا كنون بـه صـورت مصـحح و مـنقح چـ     
اي بسي تأسف دارد كه اين مصطفوي اين كتاب را به طبع سنگي آراسته است و خود اين ج

خورد، در كتب سـبك   هاي بزرگ خاك مي هاست كه در مخازن كتب خطي كتابخانهاثر سال
شناسي هم نامي از اين اثر نيĤمده است، تا جايي كه حتّي در اين مقالـه چـون اثـر مسـتند     

ايـم و امكـان    اپي براي ارجاعات وجود ندارد، ما به موضوع سرفصل آن مبحث ارجـاع داده چ
  .ارجاع به صفحه وجود نداشت

  
  پرسش پژوهش

  شناختي تحفه المؤمنين كدامند؟ ترين وجوه سبكمهم
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  :چهارچوب و حدود پژوهش
ز هايي ان بوده است و چهـارچوب پـژوهش قسـمت   حدود اين پژوهش متن اثر تحفه المؤمني

هاي سبكي در اين مقاله ذكـر شـده اسـت و    نوان نمونه براي نشان دادن ويژگيمتن كه به ع
توان مصاديق وافري اقي براي موضوع مطروحه بوده و ميالبته اين متون استخراج شده، مصد

  .در متن يافت
  

  معرفي كتاب تحفه المؤمنين
در عهد صـفوي ميباشـد    ترين كتب طبي نوشته شده كتاب تحفه المؤمنين، يكي از برجسته

در خصوص نويسنده و وجه تسمية ايـن كتـاب،   . كه از كتب علمي آن دوره محسوب ميشود
وي طبيـب  « : دكتر محمود نجـم آبـادي در مقدمـة چـاپ سـنگي آن چنـين آورده اسـت       

مخصوص شاه سليمان صفوي است كه كتاب را براي اين پادشاه تأليف نموده اسـت و وجـه   
نجم آبادي، (» .باشدفه حكيم مؤمن از روي اسم مؤلف ميمؤمنين يا تحتسميه آن به تحفه ال

ي اسـالم تـا حملـه    ابايد دانست كه در ميان مؤلفان طبي از ابتد« : و نيز آورده است)  9: ؟ 
به مانند اين كتاب تحت عناوين قرابادين و يا ادويه مفرده و مركبه و يـا مفـردات و   ... مغول 

در آمده كه عموماً به زبان عربي بوده و هر كدام از مؤلفين به قدر  امثال آنها به رشته تحرير
  .اند قوه و دانش خود زحماتي را عهده دار شده

يعني تا اواخر عهد صفويه  ،حكيم مؤمن ةپس از حمله مغول به ايران تا دوران مؤلف تحف
طبي كشور  در باب مؤلفات... از كتب طبي پارسي به مانند تحفه حكيم مؤمن ديده نشده و 

  ) 9: نجم آبادي، ؟ (» .ما فقير بوده است
اما نكته اصلي كه بايد مد نظر داشت آنكه عموم مؤلفـات طبـي در هـر رشـته از     « و نيز 

طب به سبك و سياق تأليف اولي با اضافاتي چند به عمل آمده و تحفه هم يكي از آنها است 
  .ته استبا مراعات چند نكته اساسي كه در تأليف آن به كار رف

ــاً مي  ــه تقريب ــاهي از دوران     اول آن ك ــره خوارزمش ــاب ذخي ــس از كت ــت پ ــوان گف ت
خوارزمشاهيان تا دوران شاه سليمان صفوي كتابي به مانند تحفه در زبان پارسي بـه رشـته   

اي از مطالعات و تجارب شخصي مؤلف  دوم آن كه كتاب تحفه نتيجه .تحرير در نيامده است
  )10:نجم آبادي،؟ (» .تأليفي قبل از وي مي باشد و استفاداتش از اغلب كتب

  :همچنين دو نسخة ارزشمند خطّي از اين كتاب در كتابخانة ملي تبريز نگهداري ميشود
شـماره  . ك . تحفه حكيم مومن ، ر : اسم كتاب  2593شماره دفتر  –166شماره رديف «.1

 )224: سيد يونسي، ؟ ( » . الخ 2569
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سـيد  ( » . الـخ  تحفة حكيم مـؤمن : اسم كتاب  2569اره دفتر شم – 165شماره رديف «.2
بي توجهي سبك شناسان و مؤلفان كتـب سـبك شناسـي باعـث      ) 223و  222: يونسي، ؟ 

شده است كه در هيچيك از كتب سبك شناسي نامي از اين اثر بي بديل برده نشود و فقـط  
  .استدر كتب تراجم و تواريخ ادبي مطالبي پيرامون اين اثر آمده 

 مصـطفي يوسـف زاده  بنـام   مدينـه ترجمه عربي اين كتاب توسط يـك پزشـك اهـل    « 
 تركـي ، و ترجمـه  تحفه اهل السنهو  تحفة المسلمينكه بنام ) شيروانييا  شورانيمشهور به (

       »  .منتشر شده است »مسلمينغنية ال«توسط پزشكي تحت عنوان  سيزدهمآن در قرن 

  )ذيل تحفه حكيم مؤمن : ويكيپديا( 
  

  ها و وجوه سبكي كتاب تحفه المؤمنينويژگيبررسي 
همچنان كه در معرفي اين اثر و توضيحات مربوط به آن در فهرست كتب خطّي كتابخانة . 1

ار نوشته شده ملي تبريز آمده ، اين اثر به زبان فارسي نوشته شده است؛ در حالي كه اكثر آث
در عهد صفوي به زبان عربي است، چرا كه بيشترين آثار تأليف يافته در ايـن عهـد مـذهبي    

استاد صفا در وضع علوم از سدة دهم تا ميانة سدة دوازدهـم هجـري ذيـل زبـان     . بوده است
هاي شـرعي عربـي بـود و    زبان اصلي ايـن عهـد در دانشـ   ... « : علمي در اين  خصوص آورده

اصـلي كـه در همـة     هـاي تقريباً تمـام كتاب . رجة دوم داشتمورد عنوان زبان د فارسي درين
هاي اساسي حكمت به تازي اسـت و  تفسير قرآن، نوشته شده و يا كتابهاي شرعي، مگر دانش

ها به زبان فارسي نوشته اند، اگرچه كـم نيسـت، لـيكن هميشـه در شـمار       آنچه درين رشته
ها مانند رياضيات و هيـأت و  در پاره اي از دانش... است  سوم هاي درجة دوم و كتابها و رساله

گونه علـوم  پزشكي و داروشناسي غلبه با كتابهاي فارسي است، چنانكه ميتوان در اين نجوم و
اما با توجه )  115: 4ج ، تاريخ ادبيات ايران( » ... زبان فارسي را مقدم بر زبان عربي دانست 

وره، دنبالة سير تكاملي اين آثار  در طـول تـاريخ ايـران    به اين كه آثار علمي صرف در اين د
  .اند بوده ، سواي آثار مذهبي به زبان فارسي نوشته شده

اين اثر هم به مانند اكثر آثار با نام و ياد خدا آغاز شده و با نعت حضرت ختمـي مرتبـت   . 2
يا قدوس ويـا   بسم اهللا الرحمن الرحيم و به ثقتي سبحانك اللهم «: ادامه يافته اسـت ) ص(

  )ابتدا: تحفه المؤمنين( » طبيب النفوس، اتمم لنا انوار معرفتك و اذقنا حالوت مغفرتك
و نايب مناب امر كل كه خاتم انبياء و سرور ...« ) : ص(و در نعت حضرت ختمي مرتبت 

رسل است از قرب سرمديش صاحب لواي افتخـار لـوالك و اميراالمـراي بارگـاه كبريـا كـه       
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لوكشف الغطاء است از ارتباط ازلـيش مسندنشـين دسـتگاه وصـايت و واليـان      صاحب سرير 
  واليات ارض و سما كه ائمه هدايند از عزّ ابديش امين امانت واليت 

  كه بيرون نيست از ما خوبرويي       رخش خطي كشيده در نكويي 
  )مقدمه: همان( » ... دارد  بعد بر ناظران حقايق بين مكشوف مي

. ها متكلفانه نوشته شـده اسـت  آثار علمي در مقدمه و برخي قسمت انند اغلباين اثر هم م. 3
 -جـلّ شـأنه    -شكر شيريني شربت حيات حكيمـي را  « : چنين آمده است كتابدر ابتداي 
خانـة نيسـتي را از   ده وجوبش رسيده و ظلمتيـان نهان ئنصيبان ذاتي عرصة امكان ما كه به بي

تعلّق در سرادقات خدمتش قائم به ذات و  مجرّدان بي .هروايح وجود جان در تن هستي دميد
سازان پيشگاه طاق علوي  بزم ،پوشان عوارض در بارگاه حضرتش متلون به شئون صفات لباس
  ) مقدمه: همان(» ... يفيت لطف نهاني در خروش  از ك

ليـان  و وا... «: ماننـد . در مقدمه و برخي موارد از متن به ابيات ساده استشهاد شده اسـت . 4
  واليات ارض و سماكه ائمه هدايند از عزّ ابديش امين امانت واليت 

  »كــه بيــرون نيســت از مــا خــوبرويي                      رخش خطي كشيده در نكويي 
  )مقدمه: همان(                                                                    

تر از اين به درگاه شاهنشاه  از آنست كه خدمتي اليق و با وجود عدم لياقت، اين اراده« :و
  . دانست نمي

  »عيب است و ليكن هنر اسـت از مـوري           بردن  پاي   ملخي   نزد  سليمان 
  )مقدمه: همان(                                                               

اين شروط را در اين ربـاعي درج   و خيام مجمل... «: در داخل متن چنين آورده است  و
  :داده است
  : رباعي

  رخ  خندان   خور  پس   با  صنم  اللهان خور              گر  باده خوري تو با خردمند
  »بسيار مخور رد مكن و فاش مساز               اندك خور و گه گاه خور و پنهان خور

  )ذيل خمر: همان(                                                      
ساده نويسي همچنان كه در كتب علميِ صرف اين دوره رايج بوده است، در متن اين اثـر  . 5

در عهـد  « : همچنان كه ملك الشعرا بهار نيـز در ايـن بـاب آورده اسـت    . كامالً مشهود است
 جمـاعتي ... صفويه نثر فارسي طوري مشوش است كه در هيچ زماني نظيرش ديده نميشود 

انـد كـه سـواي     از علما و اهل فضل طوري كتب خود را ساده و سست و عاميانه تأليف كرده
سهولت استفادة عوام كه هدف اصلي مؤلفان هم جز اين نبوده اسـت، فايـدة ديگـري بـر آن     

كـه هـدف اصـلي مؤلفـان، سـهولت      ) 301و 300: 3ج: سـبك شناسـي  (» ... مترتب نيست 
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اي ديگـري جـز سـادگي در    طرفي ديگر يك اثر علمي اقتضاستفادة عوام بوده از طرفي و از 
ساده نويسـي  « : نيز استاد بهار آورده است. كرده و اصل با ساده نويسي بوده استلفظ را نمي

درين دوره خاصه در كتب مربوط به نشر تشيع از تاريخ و كتب علمي طوري رواج گرفت كه 
: همـان (» . و غيره نيز سرايت نمـود باالخره به كتب عمومي از تذاكر و شرح احوال شخصي 

بايد توجه داشت كه در اين دوره ... « : و نيز دكتر شميسا در اين باره آورده است) 300: 3ج
زبان كامالً عوض شده و زبان قديم از ميان رفته و شعر و نثر اين دوره مبتني بر زبـان رايـج   

ايي از قبيـل مصـطلحات   آن دوره است كه مقداري از اصطالحات و لغات آن در فرهنـگ هـ  
لغت « : مثال .)211: 1384، سبك شناسي نثر(» . الشعرا يا فرهنگ آنندراج ثبت شده است

الطّير است به جهت مشابهت شاخ گياه او به چنگال مرغ و مـراد از او   بربري و به معني رجل
افـت و  تخمي است بسيار ريزه و تيره مايل به كبودي باشد و طوالني و بغايـت تلـخ و بـا حر   

رسـد و  رق و ساقش مربع و در آخر بهار ميگياه او شبيه به شبت و گلش سفيد و برگش متف
  )ذيل آطريالل: تحفه المؤمنين(» ... سبز شبيه به رازيانه است آنچه 

ترين شكل ممكن، معني كه مؤلف سعي كرده به كوتاه غلبة معني بر لفظ به علّت اهميت .6
در بيان ماهيت و كيفيت و خواص ادويـه   :تشخيص ثالث« : مثال. مقصود خود را بيان كند

مفرده و اغذية مفرده و مركبه و ذكر مصلح و بدل و قدر شـربت بـه ترتيـب حـروف و ذكـر      
: همان(» .ي و تركي و امثال آناسامي ادويه به لغت يوناني و سرياني و عربي و فارسي و هند

  )ذيل تشخيص ثالث بعد از مقدمه
از ديرباز تا عهد تأليف ايـن  . تقدمان و داشتن ديد انتقادي نسبت به آناننقل و نقد نظر م. 7

بـه لغـت يونـاني اسـم     « : مثـال . اثر يك خأل نسبي در تأليف كتب طبي وجود داشته اسـت 
غاسول رومي است و ابوقاووس و اوقاوس نيز گويند و در بالد شام و مصـر و انطاكيـه بسـيار    

ه و برگش از برگ زيتون باريكتر و مابين برگها خارهاي نباتي است مابين درخت و گيا. است
هاي او پراكنده و بيخش قوي و پر  سفيد دارد و شكوفه او سفيد و شبيه به گل لبالب و شاخ

از رطوبت و تلخ و مستعمل در تداوي بيخ و عصاره و رطوبت اوست كه با آرد كرسنه آميخته 
شـويند و بـه ايـن سـبب      دست به آن مي خشك كرده باشند برگ و شاخ و گل او را ساييده

غسول نامند و مؤلف تذكره اولوااللباب او را اشنان دانسته و مؤلف جامع بغـدادي او را غـالط   
باشـد و عطريـت    حمل نموده و ظاهراً غاسول رومي غير اشنان باشد چه اشنان را برگ نمـي 

حكـيم  ( » ... ندندارد و مسمي به غاسول فارسي است و در اكثـر صـفات مشـابه هـم نيسـت     
  )ذيل ابوقانس: 1128مؤمن، 
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معـرب  : اابنوس « : مثال. » آ«ثبت الف ممدود با دو الف و بدون ادغام براي نشان دادن . 8
حكيم مـؤمن،  (» ... عناب و ثمرش مثل انگور و درختي است شبيه به درخت . ابانس يوناني

  )ذيل آبنوس: 1128
نده به لحاظ اين كه موضوع مطروحه در ايـن اثـر   كاربرد لغات تخصصي طب قديم؛ نويس. 9

يك موضوع علمي بوده است، ناگزير از استفاده از اصطالحات خاص طب در اثـر خـود بـوده    
است؛ اما همچنان كه گفتيم با توجه به اين كه مؤلف جهت سهولت استفاده از اين اثر، اصل 

اصطالحات طبي به كار رفته در  در خود اثر قسمتي را براي توضيح. را بر سادگي نهاده است
  :مثال. اين اثر اختصاص داده است

  .ها است جمع وادي و به معني كنار رودخانه: اوديه... « 
مراد از او نگاهداشتن عضو است به بخار ادويه كه جوشانيده باشند يا گرم كرده  :انكباب

  . باشند
  . به چشم كشيدن چيزي :اكتحال

: 1128حكيم مؤمن، ( » ... ز مايع كه بسيار سايل باشد به بيني كشيدن چي :استنشاق
  )ذيل تشخيص اول

همچنان كه استاد بهـار در  . عدم توجه به سنت هاي ادبي و تشويش عمومي نثر اين اثر. 10
قسمتي از سبك شناسي آورده است، خـروج از هنجارهـاي نويسـندگي رايـج و ادبـي جـزو       

طح فرهنگ و نويسندگي چه در نظـم و چـه در   در واقع س« : ويژگي هاي اين دوره ميباشد
نثر طوري پايين مي آيد كه شخص متأمل ميشود كه آيا اين تدني الفاظ و عبارات از چه راه 
است؟ و چه شده است كه يك مرتبه سطح الفاظ و عبارات و طرز جمله بندي تـا ايـن حـد    

ري از قواعـد و  تنزل يافته و چه پيش آمده است كه جز چنـد نويسـندة انگشـت شـمار، اثـ     
بهـار،  (» اسلوب متقدمان و لطف سخن و استعمال الفاظ پاكيزة ايشان، نمـي تـوان يافـت؟    

بر ارباب فطانت پوشيده نماند كه چـون اكثـر ادويـه بـه حسـب      « : مثال) 301: 3ج: 1369
ورت و         اماكن و فصول اربعه و به جهـت خشـكي و تـري و تـازگي و امثـال آن مختلفـه الصـ

شند هر گاه شخصي كه آن را در بلدي دون بلدي يا در فصلي دون فصـلي يـا   با الماهيت مي
در حين تازگي يا در زمان خشكي آن يا در وقتي كه نارس بوده مثالً مشاهده كـرده باشـند   
به موجب محسوس خود بيان شكل و رنگ و طعم و غيـر آن نمـوده و ديگـري كـه در غيـر      

اهيت آن را موافق اول ننموده و احاطه بر جميع اوقات و احوال مذكوره مالحظه كرده بيان م
احوال هر چيز مقدور شخص واحد نيست و به دستور هر يك از خاصيت و نفع و ضرر آن را 
به حسب اطالع خود ذكر كرده و ظاهر است كه منحصر در آن نيست و به حسـب اخـتالف   
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هـذا باعـث اشـتباه در    شـود و ل  اوضاع فلكي و امزجة مختلفه تغييرات بسيار واقع شده و مـي 
ماهيت و قوت و خاصيت اكثر ادويه گرديده و ظاهر اسـت كـه شـربت را بعضـي نسـبت بـه       

اند كه كمتر از  امزجة سابقه و جمعي قياس به معتدل المزاج و بعضي قدري را منظور داشته
اسـتعمال  اند كه زياده از آن نتـوان   اند و برخي اكثر مقدار را اعتبار نموده آن را مؤثر ندانسته

انـد و   المزاج قـدري معـين سـاخته    المزاج و قومي موافق قوي نمود و جمعي نسبت به ضعيف
  )ذيل تشخيص اول: 1128حكيم مؤمن، ( » . اولي مراعات حد وسط و احتياط است

به علّت تأثيرگـذاري طـب يونـاني از ديربـاز در     : به كاربردن اسامي يوناني و رومي ادويه. 11
رد اسامي يوناني در متون طبي سابقه داشته است و ايـن اثـر از ايـن قاعـده     طب ايران، كارب
  : آلسن« : مثال. مستثني نيست

   و ) ذيـل آلسـن  : 1128حكيم مؤمن، ( » ... به لغت يوناني و به معني مبري الكلب است 
  ) ذيل آبنوس: 1128حكيم مؤمن، ( » ...معرب ابانس يوناني: آبنوس«

: امي در زبان هاي مختلف، علي الخصوص معادل هاي تركي اين اثرذكر معادل هاي اس. 12
با توجه به اين كه اصل در تأليف اين اثر سهولت استفادة عوام و سـاده نويسـي بـوده اسـت،     
مؤلف جايجاي معادل هاي اسامي را به زبان هاي مختلف نقل ميكند و در اين بيـان بسـامد   

احتماالً تحت تأثير زبان غالـب صـفويان بـوده    باالي معادل هاي تركي به چشم ميخورد كه 
  : مثال. است

  . به تركي عنكبوت است :ارومجك« 
  . به تركي مشمش است :اروك
  )ذيل ارومجك تا ارپا: 1128حكيم مؤمن، ( » ... به تركي شعير است :ارپا
  . به هندي درونج است :اتوبك« 

  . يوناني و اسم بابونج :اتثمير
  )ذيل اتوبك تا اتان: 1128حكيم مؤمن، (» .شيرده است عربي و اسم حمار :اتان

  . به يوناني اسم بنفسج است: اثردهو« 
  )ذيل اثردهو و اثاميطيقون : 1128حكيم مؤمن، (» .به لغت رومي مو است: اثاميطيقون

  )ذيل اثمد : 1128حكيم مؤمن، ( » ... به فارسي سرمه نامند: اثمد« 
  )ذيل ارمال : 1128حكيم مؤمن، ( » ... ارمالي نامندو به سرياني : ارمال و ارمالك« 
  )ذيل ارجن : 1128حكيم مؤمن، ( » . به عبراني عنكبوت است :ارجن« 
  )ذيل ازورد : 1128حكيم مؤمن، ( » . به لغت بربري حندقوقي است :ازورد« 
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كـاربرد زيـاد   « : و نيز نويسنده تا جايي كـه توانسـته معادلهـاي مختلـف را آورده اسـت     
هاي مهم اين تـأليف   هاي مختلف در اين كتاب از ويژگي ها و گويش هاي مترداف از زبان واژه

ابتدا از مشهورترين نام آن فرمـوده و بعـد متـرادف     گياهدر بيان خواص يك . به شمار ميرود
 فارسـي است كـه بـه    شوكاسم تركي : تكان: مثالً. هاي ديگر بيان كرده است ن را در زبانآ

مثـل  (و از پانزده گويش عربي  فارسي، عبراني، رومي، سرياني، يونانيهاي  معادل. گويند خار
 حبشي، قبطي، بربريهايي از زبان  نيز واژه...) و عربي اندلسي، بيت المقدسي، مصري، مغربي

، اصـفهان هاي رايـج در   هاي گويش فارسي، واژه حكيم مؤمن از واژه. در كتاب ديده مي شود
 (» . در كتـاب آورده اسـت  .... و  قـزوين ، جرجـان ، گويش پهلـوي ، شيراز، طبرستان، گيالن

  )ا، ذيل تحفه حكيم مؤمنويكيپدي
در ايـن اثـر   : تدوين اسامي ادوية مفرده به حسب حرف اول و دوم مطابق الفباي ابتثـي . 13

ترتيب حروف ابتثي، آن هم فقط در حرف اول و دوم مورد توجه بوده و از حرف دوم به بعد 
فتـه كـه در   البته اين ترتيب هم در حروفي به كار ر. مورد توجه نبوده و ترتيب معيني ندارد

( » ... بـابونج  : البـاء مـع األلـف    حـرف « : مثـال . ذيل آنها تعداد كثيري ادويه ثبت شده است
  .و نظاير آنها) ابتداي باب الباء : 1128حكيم مؤمن، 

در اين اثر يك تدوين منطقي كه گاهي نزديك به : طبقه بندي و تدوين منطقي كل اثر. 14
؛ اين اثر با پـنج تشـخيص آغـاز ميشـود، بـا سـه       تدوين علمي امروزي است، ديده مي شود

دستور و سه قسم با زيرمجموعه هاي مربوط ادامه يافته و خاتمه ميپذيرد؛ كه به طور كلـي  
  .داراي نظم خاصي است كه اين اثر را متمايز ميكند

: سعي در ذكر منابع مورد استفاده و نقل آرا و عقايد اطباي سلف و گاهي نقد نظر آنـان . 15
جايجاي اين اثر، آراي اطباي سلف ذكر شده است كـه خـود نشـانگر ميـزان معلومـات و      در 

مطالعات مؤلف بوده است و مؤلف گاهي بر تأييد و گاهي بر نقـض آن آرا برآمـده اسـت كـه     
بر ناظران حقايق بين مكشـوف  «  :خود اين نوعي تجدد در سبك نگارش آثار به شمار ميرود

بـا   -اهللا ثـراه   طـاب  -مقدار ميرمحمدزمان تنكابني ديلمي،  ه بيدارد كه چون والد اين ذرمي
وجود حدس صايب و ذهن ثاقب مدتي در امر معالجات به دستور اجـداد و اسـتادان امجـاد    
  كوشيده و مجربات چندي از او مخلف گشته خواست كه در سلك جمـع و ترتيـب آورده بـا   

ب مجرّب يافته و از صاحبان تجربه آنچه اين خادم مخاديم نجيب محمد مؤمن حسيني طبي
اقتباس نموده مجموعه سازد، بنابراين الزم دانست كه بقـدر امكـان در تشـخيص ادويـه بـا      
رعايت اختصار پردازد و باعث ديگر آنكه چون مؤلف اختيارات بديعي به لغت فارسي نوشـته  

اكتفاء كرده كتب بضاعت به آن  و مساهله در تحقيق ادويه و بيان خواص نموده و عطاران بي
الخاصيه شـده،   معتبره متروك گشته و از جهت اشتباهات او اكثر ادويه مؤثره مبدل به عديم
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اند و هر چه صـاحب اختيـارات    خواست كه بقدر امكان آنچه محققين اين فن تحقيق نموده
ث و نيز در جاي ديگر از تشخيص ثال) مقدمه : همان( » ... ذكر نكرده در سلك تحرير آورده

شود كه اول كسي كه تـأليف در ادويـة مفـرده نمـوده     از متون كتب ظاهر مي« : آورده است
است و نزد بعضي لقمان عبارت از او است و تأليف مذكور مسمي به » ديسقوريدوس يوناني«
كه ادوية عـين را جمـع نمـوده و ثالـث     » فولس«است و ثاني » الحشايش الستّه في  مقاالت«
 ملقب بـه رأس » جالينوس«كه ادوية ترياق كبير را تحرير كرده و رابع » اندروماخس اصغر«

كه منافع ادوية مفرده را بيان نموده و متعرض بـدل و مصـلح و سـاير احـوال نگشـته و اول      
است و زيـاده بـر ترجمـه    » ديدروس نصاري بابلي«كسي كه از يوناني به سرياني نقل نموده 

ازيوناني و سرياني نقل به عربي كـرده  » يشابورياسحاق بن حنين ن«چيزي بيان نكرده پس 
گشته و حنين و لدا و اغذيـه را  » منقوالت اسحاق«با مزيد افادات و تأليف مذكور مسمي به 

اند و اول كسـي كـه از اهـل     از ادويه جدا گردانيده پس به خاشعه در آن باب تأليفات نموده
و كتـاب  » االدويـه  كامـل «ه كتـاب  اسـت كـ  » محمد بن احمدبن زكريا«اسالم تأليف نموده 

  . اند تحرير فرموده» شامل«
يحيـي بـن   «و » شـريف «و » ابوحنيفـة دينـوري  «و » ابن اشعث«و » الرئيس شيخ«پس 

» مغني«مؤلف »  امين الدوله«و » صانع«و » جرجيس بن يوحنا«و » منهاج«صاحب » جزله
  . ستا» جامع بغدادي«كه مشهور به » مااليسع«مولف » ابن بيطار«و 

تذكره را تأليف نموده و مؤلف اختيـارات بـديعي بعضـي را بـه     » شيخ داود مصري«پس 
شارح قانون بسطي در ادوية مفرده بدون » حكيم علي گيالني«فارسي نقل كرده و بعد از آن 

تحقيق داده و تا اين زمان كه سنة الف و ثمانين است به نظر نرسيده كـه بـه لغـت فارسـي     
  )ذيل تشخيص ثالث : همان(» . شده باشدكتابي مبسوط تأليف 

: هاي قديم و ارائه جدول تبديالت آنها جهت سهولت استفاده عـوام كاربرد اسامي مقياس. 16
ديالت آنهـا پرداختـه   بدر تشخيص خامس، مؤلف به ذكر مقياسهاي كوچك، بزرگ و نحوة ت

: فصل اول: در سه فصل. و آنچه به آن متعلق است اوزاندر بيان : تشخيص خامس« : است
        » . ز آن بـه بعـض  در تحويـل بعـض ا  : فصـل سـوم  . اوزان كباردر : فصل دوم. اوزان صغاردر 

كه اين روش در آثار علمي مدرن بيشتر رايج بوده و سـابقة   )ذيل تشخيص خامس : همان (
  .چنداني ندارد

راه يافتن برخي اعتقادات خرافي و غير علمي به اين اثر كه به علت وجود بسامد بـاالي  . 17
ثـال ميتـوان اختصـاص    به عنوان م. آن خود قابل تحقيق به شكل يك مقاله مستقل ميباشد

هايي از مـتن نـوادري از   نيز در قسـمت . نظاير آن اشاره كردفصل به كيميا، خطوط مرموزه و 
چون حامله قدري از آن در دست چپ گرفته دست راست بر «: مثال. اين قبيل ديده ميشود
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ل ستور نگاه دارد باعث اسقاط طفرسد و اگر مدتها به دروي او بگذارد به طفل ضرر عظيم مي
و تعليـق  «و . رسدباط بين اين دو منطقي به نظر نميكه ارت) ذيل آذريون : همان (» .شودمي

و نگاه داشتن كعب او را به جهت رفع چشم بد گويد . هر دو چشم او مورث هيبت در نظرها
رسد مربوط به اعتقادات عاميانه و خرافي كه به نظر مي) ذيل ارنب برّي : همان (» .مؤثر است

و . ضماد پيه مابين دو چشم او بر روي مورث مهابت در نظرهـا و قضـاي حاجـات    «و . باشد
مهابـت و قضـاي   ) ذيـل اسـد   : همـان  (» .گريزد گويند شير از آواز خروس سفيد تاجدار مي

حاجات چه ارتباطي مي تواند به ضماد پيه مابين دو ابروي شـير داشـته باشـد؟ و در هـيچ     
شير از آواز خروس سفيد تاجدار مطلبي درج نشـده  منبع مستند ديگر در خصوص گريختن 

  .است و محل ايراد منطقي است و مواردي از اين قبيل در اين اثر فراوان است
آس در « : مثـال . انعكاس و نقل اعتقادات مردم عامي در خصوص خواص برخي گياهان. 18

كننـده مـو بـوده و    بين مردم با نام مورد شناخته شده است و اعتقاد بر اين است كه تقويت 
معرب از آسا سرياني و «: شود و در تأييد آن در تحفه چنين آمده است مانع از ريزش مو مي
درخت بستاني او بلندتر از درخت انار و بـرگش ريزتـر از بـرگ انـار و     . به فارسي مورد نامند

و جهـت  ضُماد پختـة ا ... كند و با عطريت است  مايل به استداره و تخمش سياه و خزان نمي
و شستن مو با آب او جهت منع ريختن مو بسيار مؤثر و چون با آمله يـك  ... سياه كردن مو 

هفته خيسانده در روغن كنجد بالسويه بجوشانند تا روغن بماند جهت رويانيدن مـو مجـرب   
و مواردي از اين قبيل فراوان است و ميتـوان مقالـة مسـتقلّي در    ) ذيل آس : همان (» .است

  .وشتاين باب ن
به علت تخصصي بودن اين اثر در اسامي و اصـطالحات بسـامد   : فراواني واژه هاي عربي. 19

لغات عربي فراوان است، تا جايي كه گاهي به نظر ميرسد كه حتي در شـيوة نثـر نويسـي از    
همچنان كه استاد صـفا در تـاريخ ادبيـات در مبحـث     . اسلوب جمالت عربي تتبع شده است

... موضوعي كـه  ... « : نثر عهد صفوي به اين مسأله توجه داشته است مربوط به ويژگي هاي
در اينجـا ايـن نكتـه را    ... به خاطر ميĤيد فراواني واژه هاي عربي در نثر اين دوره اسـت كـه   

ميافزايم كه در انشاي دوران هاي گذشته بكار بردن جمله و عبارت عربـي بيشـتر يـا در راه    
و يا به قصد اظهار اطالع از ادب عربي و همچنـين بكـار بـردن    استشهاد نويسنده به آنها بود 

واژه ها و تركيب هاي عربي كه عادتاً نتيجة عدم اطالع از معادل هاي فارسي آنهـا يـا نقـص    
امـا  . زبان دري در آن موردها بود، و بيشتر براي اظهار فضل، و قسمتي هم براي آرايش كالم

اه و ناخواه بر قرار سابق بود، مطلب ديگري را بايـد  در اين عهد، گذشته ازين مورد ها كه خو
در نظر داشت و آن نفوذ قطعي و عمقي آن واژه ها و تركيـب هـا در زبـان فارسـي و حتـي      

( » . جوش خوردن آنها با الفاظ دري و گرفتن جاي واژه ها و تركيب هايي ازيـن زبـان بـود   
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بـر نـاظران حقـايق بـين     «  :و در كتاب تحفه چنين آمده اسـت   ) 555-554: 1378صفا، 
 اهللا ثراه طابمقدار ميرمحمدزمان تنكابني ديلمي،  دارد كه چون والد اين ذره بي مي مكشوف

 امجـاد  و استادان اجدادمدتي در امر معالجات به دستور  ثاقب و ذهن صايب با وجود حدس
» ...  هجمع و ترتيب آورد سلك گشته خواست كه در مخلف چندي از او مجرباتكوشيده و 

  )مقدمه : 1128حكيم مؤمن،  (
  

  نتيجه
با توجه به كمبود آثار علمي طبي در اين دوره، امكان مقايسة اين اثر با موارد مشـابه وجـود   
ندارد؛ همچنين از  لحاظ سبك شناسي اين اثر بررسي نشده و در آثار سبك شناسي حتـي  

ي اين اثر كه بيشتر در سارز سبك شنانامي از اين اثر برده نشده است؛ با اين بررسي، موارد ب
حيطة فكري ميباشد، ذكر شد و با توجه به اين كه اين موارد مصـاديق زيـادي در ايـن اثـر     
داشتند و به ذكر نمونه هايي بسنده شده؛ مصاديق فراواني ميتوان يافت؛ بنابراين اين اثر بـه  

هـاي سـبك   و بسـامد ويژگي  ، قابـل بررسـي بـوده   عنوان يك نمونة بارز و نمايندة آثار مشابه
  .دار و حايز اهميت است ي آن معنيسشنا
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