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  االدويه رياض و  وسفيي حكيم

  
  

 حسين محمد ،الفبزرگي محبوبه ،الفقبادي علي ،الفمعمارياني زهرا ،الفحامدي سادات شكوه ،الفمبلي معصومه
  * ج و الف اردكاني شمس رضا محمد ، جخانوي مهناز ،ب اصفهاني مهدي محمد ، الففرزايي

  
  تهران تهران، پزشكي علوم دانشگاه سنّتي، طب دانشكده سنتّي، داروسازي گروه الف

  طب و حديث قرآن، علوم تحقيقات مركز ب
  تهران تهران، پزشكي علوم دانشگاه داروسازي، دانشكده فارماكوگنوزي، گروه ج

  
  

  

  چكيده
  

در اين . اندگرديده تاريخ طول در آن گيري اوج باعث كه است بوده متعددي آور نام پزشكان ظهور شاهد ،اسالم از پس ايران در طب
 اطالعـات  فـراوان،  شهرت وجود ايراني است كه با مشهور پزشك و حكيم يوسفي، به مشهور هروي يوسف بن محمد بن يوسف بين
 در وسـفي ي .زيستمي هرات در قمري هجري دهم قرن در بوده و خراسان خواف اهالي وي از .است دسترس در وي زندگي از كمي
-جـامع   ،االمـراض عالج تأليفات اين حكيم و  پزشك ايراني منظومهاز . رفت هندوستان به هاقزلباش ترس از صفويه دوران اوايل

توان نام هاي ديگر را ميها و رسالهو بسياري كتابالنبض داليل رساله ،البولداليل ضروريه، رساله سته رساله ،االنشاءبدايع ،الفوايد
 بـه  شـاياني  كمك اشارزنده طبي آثار و او بهتر معرفي و بازشناسي كه است گرانقدر و قريحه خوش پركار، طبيبي يوسفي حكيم. برد

اي خاتمـه  و بـاب  دو باشد كه شامل مقدمـه، االدويه مييكي از آثار وي كتاب رياض. ايران خواهد كرد سنتي داروسازي و طب پيشبرد
االدويه به عالقه منـدان طـب سـنتي    كتاب رياضهمچنين هدف اين بررسي معرفي شخصيت و آثار حكيم يوسفي و  .باشدمختصر مي
  .باشدايران مي

  االدويههروي، حكيم يوسفي، رياض يوسف بن محمد بن يوسف :واژگان كليدي
  
  

  

  :مقدمه
 پزشكان ظهور شاهد خود روند در اسالم از پس ايران طب

 طـول  در آن گيـري  اوج باعـث  كـه  است بوده متعددي آور نام
 دارايي داروسـاز  ،يپزشـك ي هاشاخه بين از. اندگرديده تاريخ
  .)1( است بوده انيرانيا انيم در ايويژه تياهم

 شـاعر  و داروسـاز  و طبيب يوسفي، موالنا يا يوسفي حكيم
 بـه  آثار .باشدمي )گوركانيان(مغوالن هندوستان  دوران برجسته

 تبحـر  نشـانه  داروسـازي  و پزشكي زمينه در وي از مانده جاي
بـه   در دقيـق  شـناخت  نيز و هابيماري درمان و شناخت در وي

 بـوده  بيمـاران  عـالج  در مركبـات  و مفـردات  صحيح كارگيري
  .است
  
  

 91تير : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش
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  : تعاريف
   يوسفي حكيم معرفي
 يوسـفي،  بـه  مشـهور  هـروي  يوسـف  بن محمد بن يوسف

 فـراوان،  شـهرت  وجـود  ايرانـي، بـا   مشـهور  پزشـك  و حكـيم 
 اسـاس  بـر . اسـت  دسـترس  در وي زنـدگي  از كمـي  اطالعات
 خــواف اهــالي از يوســفي حكــيم شــده، گــردآوري اطالعــات
 هـرات  در هـا سـال  و بـود  قمري هجري دهم قرن در خراسان
كالهـان   سـرخ  ترس از صفويه دوران اوايل در وسفيي. زيست

 نخسـتين  بـابر  زمـاني كـه   .)2( رفت هندوستان به )هاقزلباش(
 گروهي يافت، تسلط هند بر) ق.هـ( 932 سال در مغول سلطان

 يافتنـد  حضـور  دربـارش  در يوسفي حكيم جمله از پزشكان از
)3(.  

 يوسـف  بن محمد-پدرش محضر در را طب يوسفي حكيم
-كتـاب . بـود  هرات معتبر پزشكان از نيز وي. آموخت -هروي

جواهراللغـه، رسـاله    يـا  بحرالجـواهر  همچـون  گرانبهـايي  هاي
 .باشـد مـي  پـدر  يوسفي تأليفات از غرايب و عجايب هندوستان
. كـرد  اهـدا  دينار ملك الدولهجالل به وي كتاب بحرالجواهر را

 نوشـته  فارسـي  بـه  نيـز  قسمتي و عربي به كتاب اين از بخشي
 شناسيگياه و طبي لغات توجيه براي علمي فرهنگ يك و شده
  .)1و4( باشدمي

 دوره در .بـود  پزشـكي  كتب پايه بلند مؤلف يوسفي حكيم
 دوسـتي  و روابـط  گسترش وسيله كه بود كسي اول وي بابريان

 بعد. شد موجب را اسالمي هند و فارس اهل بين پزشكي راه از
 بـه  ايـران  كشور از متعددي پزشكان مغول دوره اواخر تا آن از

 وسـيله  پزشـكي  واسـطه  بـه  و داشـتند  شـد  و آمد اسالمي هند
 .)3( گرديـد  فـراهم  كشـور  دو هـر  روابـط  اسـتواري  و تحكيم

 محتـرم  شاه همايون پسرش و بابر الدين ظهير دربار در وسفيي
 وزارت سمت شاه همايون سلطنت زمان در او .)2( كرد زندگي
  .)3( داشت
 كه بود افرادي اولين از وي هند، در مغول حضور دوران در
 در رسـاله  چنـدين  وي از .)3( كـرد  آغـاز  را تـأليف  و تصنيف
 سـروده  فارسـي  شـعر  بـه  را آنها اكثر كه مانده جاي به پزشكي

انش پزشكي، بـه  رسد براي آسان كردن د و به نظر مي ،)2(شده 
 و حكمـا  ميـان  در وي آثـار  ارزش .)1(شعر سروده شده است 

 اشعار پزشكي، جويندگان از برخي كه بود حد بدان تا پزشكان
  .بردندمي بهره آن از و كرده حفظ از را يوسفي

  ). 2،15( درگذشت )ق.هـ( 950 سال در يوسفي حكيم
  )3،5،1-2( يوسفي حكيم آثار و تأليفات
 باشدمي رباعي 289 بر مشتمل كه ،االمراض عالج منظومه

  .ستا هابيماري درمان مورد در و
 سـال  رمضـان  18 آن تـأليف  اتمام تاريخ كه ،الفوايد جامع

 يوسـفي  طـب  بـه  كـه  كتـاب  اين. است شده ذكر )ق.هـ( 917
 در كه است االمراضعالج رساله شرح حقيقت در دارد شهرت
-بيماري كتاب اين در مؤلف. است كرده ياد آن از كتاب مقدمه

 اشـاره  نيـز  آنهـا  درمان به و داده شرح مختصراً را پا تا سر هاي
 بـه  را درمـان  سـپس  و بـوده  نثـر  بـه  مطالب شرح. است كرده

 نيـز  خود تجربيات از يوسفي. است كرده توصيه رباعي صورت
 اختصـار،  اهميـت،  لحـاظ  بـه  اشاره مورد كتاب .كرده است ياد

  .است بوده توجه مورد همواره جامعيت و سادگي
 ايـن . اسـت  انشا و بالغت علم با رابطه در كه ،االنشا بدايع

 حسـن  الـدين  رفيـع  خـود  فرزند نام به يوسفي حكيم را كتاب
  .است نوشته

 بـه  را آن مؤلـف  كه صحت حفظ در ضروريه، سته رساله
 در. اسـت  نگاشـته  )ق.هـ( 944 سال در هندي شاه همايون نام
 نفسـاني،  آسـايش  ورزش، هـا، آشـاميدني  غـذا،  هوا، رساله اين

  .است شده گفته نثر به مضرات دفع و خواب
 با رابطه در ،)ق.هـ( 942 آن تأليف سال ،البولداليل رساله

 و قـوام  رنـگ،  نظر از ادرار كيفيت آن در و است شناسي ادرار
 بـه  جالب فيزيولوژي جنبه از و گرفته قرار دقت مورد رسوبات

 هـا بيمـاري  تشـخيص  در ادرار، كيفيت از چنانچه رسد،مي نظر
  .كندمي استفاده

 ارائـه  جدولي در نبض انواع آن در كه ،النبضداليل رساله
  .است گرفته قرار بحث مورد و شده

 في البيان مختصر يا البحران ضروريات في مختصر رساله
 به را آن كه ستا هابيماري بحران مورد در ،البحران ضروريات

  .است كرده تشبيه جدل و جنگ
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  مبلي و همكاران   

  379 ---1391سوم، پاييز ي  سال سوم، شماره  

 آن حكيم كه بيت 54 بر مشتمل ،بدن صحت حفظ قصيده
 شاه بابر محمد ظهيرالدين سلطان نام به )ق.هـ( 937 سال در را

 همـين  واقع در بدن صحت حفظ در االخيارفوايد. است سروده
  . است قصيده

و  هــاخــوردني بــا رابطــه در ،ومشــروب مــأكول رســاله
 و بهداشـت  مـورد  در و مثنـوي  بحـر  در كـه  بوده، هاآشاميدني

 .است شده سروده غذا تدبير

 انهيصـوف  عشـق  دربـاره ي عرفان مثنوي كه منظوم، مناجات
 .است

 ليـ بخ و بخل سرزنش دري اخالقي مثنو كه ،نامه حتينص
 .است تيب 31 در

در سـال   ،ييوسف حينصا اي ييوسف كلمات حكمت انوار
 پند سخنان وي اخالقي دستورهارابطه با  دري قمري هجر 919
  . باشدمي انهيصوف آموز
 در نثـر،  بـه  اي، رسـاله يوسـفي  مقطعات يا االدويهرياض 

رساله  اين اتمام تاريخ. است حيواني و گياهي داروهاي خواص
  . باشدمي )ق.هـ( 946 سال بر اساس مقدمه كتاب،

  االدويه رياض كتاب معرفي .3
 حكـيم  داروسـازي  كتـاب  تـرين مهـم  عنـوان  به كتاب اين
 و بـوده  داروسـازان  و پزشـكان  از بسياري توجه مورد يوسفي،

 جملـه  از االدويـه رياض كتاب شد ذكر كه گونه همان. باشدمي
 قرابـادين  و مفـردات  علم زمينه در يوسفي كه است هاييكتاب
 جـزو  احتمـاالً  و شـده  نوشـته  نثـر  بـه  كتاب اين. است نگاشته
 نشـانگر  كتـاب،  آغـازين  شعر. است يوسفي حكيم آثار آخرين

 همـايون  نـام  به را كتاب اين يوسفي حكيم كه است مطلب اين
 در و اسـت  نگاشـته  -دومين پادشـاه سلسـه گوركانيـان    –شاه 
 سـال  بـه  را االدويـه  رياض كتاب اتمام تاريخ آن انتهايي ابيات
  .نمايدمي بيان) ق.هـ( 946

اي خاتمـه  و بـاب  دو مقدمـه،  هـاي بخش حاوي كتاب اين
  . باشدمختصر مي
كه پس از تحميد و تقديم آن به همايون شـاه  : كتاب مقدمه

 مفـردات  علـم  كليات زمينه اي در مدح وي، درو انشاء منظومه
 مطلق، غذاي همچنين و آنها درجات و ادويه كيفيات بيان مانند

دربيان مراتب "غيره، تحت عنوان  و دوايي غذاي غذايي، دواي
  . باشدمي "كيفيات ادويه و غير آن

 و مفردات اسامي ذكر شامل "در ذكر ادويه مفرده"اول باب
و نيز ذكر اصـل و بـدل آنهـا، و     خواص و طبيعت و افعال بيان

 و هنـدي  نـام  مفـرده،  هـر  بـراي  و مفردات بودهنحوه مصرف 
حكـيم   .اسـت  شـده  بيـان  محلـي  هاينام مواردي در و فارسي

  .مفرده را شرح داده است 850يوسفي در اين كتاب در حدود 
 مركب داروهاي دربردارنده كه "در ادويه مركبه"دوم  باب 
هـا ابتـدا مـوارد    باشد و براي هر مركبه مانند ساير قرابـادين مي
هاي خـاص آن را ذكـر كـرده و    ستفاده دارو در درمان بيماريا

. سپس به روش ساخت دارو و ميزان شربت آن پرداخته اسـت 
 بسياري درمان براي تركيبي داروي 258 حدود در در اين باب،

 اين در مركبات و مفردات ذكر ترتيب و شده بيان ها،بيماري از
  . باشدمي تهجي حروف برمبناي كتاب

 خلوص امتحان براي هاييروش بيان زمينه در كتاب خاتمه
 التـيس، حجـر  فـاروق،  تريـاق  ماننـد  مركب داروهاي از بعضي

در امتحـان جـودت و   "بلسان و تحت عنـوان   دهن حجرالحيه،
  . باشدمي "ردائت ترياق و جز آن

 االدويـه رياض كتاب مختلف هايقسمت در يوسفي حكيم
-مـي  كه است كرده بيان هاييقول نقل سنتي طب كتب ديگر از

 را الجواهربحر و بيطار ابن جامع و بديعي اختيارات كتاب توان
  .برد نام

 فـن  در كتـاب  ايـن  ارزش و محتويـات  اهميت به توجه با
پـس  . رسـيد مي نظر به ضروري كتاب اين تصحيح داروسازي،
 داروسـازي  بـه  بخشـيدن  رونـق  جهت را كتاب اين تا قرار شد

 و تصـحيح  سنتي داروسازي روش از استفاده در تسهيل و نوين
  .گيرد قرار سنتي داروسازي و پزشكي جامعه اختيار در

  كتاب تصحيح. 4 
 انجـام  نسـخه  سه از استفاده با االدويهرياض كتاب تصحيح

 كتابخانـه  در و شـده  كتابت 1142 سال در كه اصلي نسخه. شد
 در نسـخه  ايـن . شـود مـي  نگهـداري  اسـالمي  شـوراي  مجلس
 دوم نسخه و است شده مشخص» الف« حرف با كتاب تصحيح

 در و شـده  كتابت محمد بن ابوالقاسم توسط 1230 سال در كه
 تصـحيح  در و اسـت  موجـود  تهـران  دانشـگاه  مركزي كتابخانه
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است كه به دليل خط خوش  شده مشخص» ب« حرف با كتاب
نسخه سوم كه در . و خوانا به عنوان نسخه بدل اول انتخاب شد

هجري قمري كتابـت شـده و در كتابخانـه مجلـس      1123سال 
» ج«شوراي اسالمي موجود است و در تصحيح كتاب با حرف 

 بـه  .باشـد مشخص شده است و به عنوان نسخه بـدل دوم مـي  
 شـوراي  مجلس كتابخانه هنسخ تر،كامل محتواي و قدمت دليل

 تايـپ  و انتخـاب  اساس نسخه عنوان به ،)الف نسخه( اسالمي
 و مقابلـه » ج«و » ب« نسـخه  با» الف« نسخه تايپ، از پس. شد

 موضوع اين به توجه با. گرديد مشخص هانسخه اختالف موارد
» ب« نسـخه  از تـر جامع بسيار محتوايي نظر از» الف« نسخه كه
 در آنهـا  بـه  مربوط توضيحات و هامفرده از بسياري و باشدمي

» الـف « نسـخه  در فقـط  مواردي كه گرديده، حذف» ب« نسخه
 مشخص مطالب كثرت دليل به نشده ذكر» ب« نسخه در و آمده

-قسمت. شد ذكر پاورقي در نسخه دو اختالف موارد و نگرديد

 عبـارت  داشـت  وجـود  علمي اشكال» الف« نسخه دركه  هايي
 عبـارت  و شـد  گنجانـده  مـتن  در» ج«يا  »ب« نسخه از صحيح
  . گرديد ذكر پاورقي در نادرست
 الخـط  رسـم  صـورت  بـه  مواردي، در نيز كتاب الخط رسم

شد و موارد تغييـر يافتـه در جـدولي در     درآورده امروزي رايج
  .مقدمه كتاب آورده شده است

در بعضي موارد در هر سه نسخه نام مفـرده بـا توضـيحات    
خواني نداشت بنابراين با مراجعه به ديگر همداده شده براي آن 

كتب مفردات و بررسي مفرده مـورد نظـر نـام مفـرده تصـحيح      
  .گرديد و مورد اشكال در پاورقي ذكر گرديد

معاني لغات دشوار از كتاب دهخدا و بحرالجواهر استخراج 
  .گرديد و به صورت ضميمه در انتهاي كتاب آورده شده است

نيـز مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار      حاشيه موجود در نسخ 
هاي ذكر شده در حاشيه نيـز ضـمن ذكـر آن در    گرفت و مفرده

  .پاورقي، به متن اضافه گرديد
نظم الفبايي موجود در نسخ كه در برخـي مـوارد رعايـت      

تر محققين از كتاب، نيز لحـاظ  نشده بود به منظور استفاده آسان
  .گرديد

ر منـدرجات نـام   جهت دسترسي سـريع و ايجـاد نظـم د     
علمي و نام فارسي مفردات به صورت ضميمه در انتهاي كتاب 

  .آورده شده است
به جهت اينكـه در بسـياري از مـوارد نـام هنـدي مفـرده         

تر و پركاربردتر است و بعضاً فقط نام هندي گيـاه  شناخته شده
يا نام علمي مشخصي وجود ندارد  موجود است و نام فارسي و

-كر شده براي مفردات در كتاب رياضي هندي ذهابنابراين نام

االدويه در جـداولي در  االدويه استخراج و معادل آنها در مخزن
توانـد در مسـير   ايـن امـر مـي   . ضميمه كتاب آورده شده اسـت 

  .هاي هندي كمك كننده باشدشناسايي مفرده
  گيري نتيجه و بحث. 5

 اسـت  گرانقدر و قريحه خوش پركار، طبيبي يوسفي حكيم
 كمـك  اشارزنـده  طبـي  آثـار  و او بهتر معرفي و بازشناسي كه

 در پـژوهش  و ايـران  سنتي داروسازي و طب پيشبرد به شاياني
 در اسـت  گـامي  گرفتـه  انجـام  پـژوهش . كرد خواهد زمينه اين

 از چـه  تأليفـاتش  ارزش به توجه با كه وي بيشتر معرفي جهت
 توجـه  مـورد  چنـدان  كنـون  تا ادبي نظر از چه و طب علم نظر
  .است نبوده

 هـاي كتـاب  اغلـب  دهدمي نشان يوسفي حكيم آثار بررسي
 را آن بتوان شايد كه بوده هابيماري درمان و طب حيطه در وي

 بـه  هندوسـتان  مغـول  پادشـاهان  حـد  از بـيش  توجـه  از ناشي
 اصـلي  عامـل  رسـد مـي  نظـر  به. دانست آن پيشرفت و پزشكي
 و زنـدگي  در كافي پژوهش عدم يوسفي حكيم ماندن ناشناخته

 از بيشتر استفاده در مؤثر گامي آثارش و وي معرفي. اوست آثار
 رو ايـن  از. باشـد مـي  سـنتي  طـب  رشـد  زمينه در هاكتاب اين

 و مفردات داشتن دليل به االدويهرياض كتاب تصحيح و معرفي
 كـه  است اميد. گرفت قرار توجه مورد مجرب تركيبي هايدارو
 آشكار را ايران سنتي طب عظمت از اي گوشه علمي يادگار اين

 سـنتي  داروسازي بيشتر معرفي و بهبود جهت در قدمي و سازد
  .باشد پزشكي جامعه به
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