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و ايران، سال طب سنّيمجلّه 1390 بهار،اولي، شمارهمودتي اسالم

و ايرانري مشاهيمعرف  طب سّنتي اسالم

 بهاء الدوله رازي

 علي اكبر واليتي

و طب سنّتي،  تهران، جمهوري اسالمي ايرانفرهنگستان علوم پزشكيگروه طب اسالمي

الدولــه رازي، مولــف كتــاب خالصــةي زنــدگي بهــاء دوره
و البته مهمي از تاريخ ايران اسـتي التجارب دوره  . پركشاكش

به زندگيا توجه به همين اهميب ت الزم است پيش از پرداختن
و بررسي كتاب خالص ، بايـست مـي التجـاربةبهاءالدوله رازي
به اين دوره از تاريخ ايران هاي ابتدايي قـرن يعني سال(نگاهي

.داشت) دهم هجري قمري
ــران، از ــي در اي ــول حكومــت مل ــان، دوران تح ــن زم اي

) 1135 تا 907 حكومت،ي دوره(تيموريان در حال اضمحالل
و آمـده اسـت چنانچه به راي بـسياري از نويـسندگان. است

 خالصـة التجـارب سـالي الدوله در مقدمـه تصريح خود بهاء
 تـاريخ تـأليف كتـاب، بدانيم 907شروع به تاليف آن را سال

در. باشـد مـي تقريباً مقارن با آغاز حكومت صفوي در ايـران
و البتـه طـوالني تنه نيزماوراءالنهر ا چهار سال از دوران مهـم

 حكومت سلطان حسين بايقراي تيموري باقي ماندهي ساله38
از.بود تيموري به صفوي باعث اتفاقـات دوران همين تحول

 بسياري از دانـشمندان. بسياري در موقعيت علوم در ايران شد 
در بهــاء(دو دوره از حكومــت را تجربــه كردنــد الدولــه هــم

 حسين بايقراي تيموري حضور داشت، هم در دستگاه دستگاه
و عده اي از دانشمندان اين دوره به دليل آشـفته شاه اسماعيل

و نمـوده ها جالي وطن بازار ناشي از شرايط انتقالي حكومت 
. رفتند) از جمله هند يا آسيا صغير(به ديگر مناطق

ت شـاه الدوله عمدتاً برابر با دوران حكومي زندگي بهاء دوره
دوره اي كـه امپراتـوري. اسـت) 930-907حكومـت(اسماعيل

و مـذهب شـيعه بـه  و عظمت بـود صفوي به شدت رو به رشد

در آثـار حيـدرزاده. عنوان مذهب رسمي كشور اعالم شـده بـود 
الدوله را بيش از آنكه پزشكي متعلق به دستگاه صـفوي بهاءخود، 

.ي سخن رانـده اسـت بداند از تعلق او به دستگاه حكومتي تيمور 
الدوله در طرشت ري به هنگـام تـأليف در حالي كه سكونت بهاء

و تعلق او را بـه دسـتگاه نوربخـشي بـه عنـوان خالصة التجارب 
الدولـه تعلـق سازد كـه اگـر خـود بهـاء طريقتي شيعي روشن مي

ديد، همانند بعضي ديگر خاطري به دستگاه حكومت صفوي نمي 
و پزشكان هم  هايي كه حيـدرزاده روزگارش، همان از دانشمندان

آني در مقاله  اي در گـريختن هـا نـام بـرده اسـت لحظـه خود از
و به يكي از دو دستگاه سـنّي مـذهب همـسايه درنگ نمي  ي كرد

.نمود ايران، هند يا آسياي صغير مهاجرت مي
تاجبخش نـام كامـل او را بـا اسـتناد بـه دستنويـسي از

الـدين پسر شاه قاسم پـسر شـمس الدوله التجارب، بهاءةخالص
به نقل از او نفيـسي. محمد نوربخشي آورده است  و خواند مير

كه البته با توجه بـه تـصريح الدوله نيز آورده لقب او را بهاء  اند،
وةخودش در خالص  و گزارش بسياري از نويسندگان  التجارب

ت ايـن اشـتباه اگـر چـه علّـ. نمايد صاحبان تراجم درست نمي
و فاصـله مير، به عنوان مورخي كه نزديك خواند ي تـرين دوره

عنـوان لقـب. الدوله داراست بر ما روشن نيست زماني را با بهاء
دريو كنيه  و پـدر بـزرگش را بهتـر از همـه جـا و پـدر  كامل

كه به صورت بهـاء الذريعه مي الدولـه ابـن اميركبيـر توان يافت
ال  دين محمد حـسيني قدوه العلماء شاه قاسم بن عالم ميرشمس

را. نوربخشي ذكر شده است  و رسـم و بـيش همـين اسـم كـم
. عبدالحسين حايري نيز ذكر كرده است
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وجود عنوان نوربخش در بخشي از عنوان اسـم بهاءالدولـه
ي هاي سلـسله يكي از انشقاق،ت نوربخشيقتعلق او را به طري 

ف اين سلسله به عنوان گروهي از اهل تـصو. رساند معروفيه مي
و از جملـه به ويژه در خراسـان شيعه مذهب پايگاه بسيار قوي

ــتند  ــراف آن داش و اط ــائن از. در ق ــسياري ــه ب ــوري ك ــه ط ب
در نوربخشي كه آقا بزرگ تهرانـي  مختلـف هـاي قـسمت هايي

. عنوان قائني را نيـز بـا خـود دارنـد نموده،ها ياد الذريعه از آن
م تاجبخش در مواضع مختلف او را نواده سي حمـد نـوربخشد

ميي بنيانگذار طريقه  د محمـد نـوربخش در سي. داند نوربخشيه
و در سـال 795سال  نيـز در گذشـته869 در قائن متولد شـده
آقا بزرگ تهراني گزارشي از اجداد بهاءالدوله نيز بدسـت. است

بايبه نوشته. داده است   واسـطه15 آقا بزرگ اجداد بهاءالدوله
.رسندمي)ع(جعفربه حضرت امام موسي بن

 تـاريخ فـوت بهاءالدولـهي هـاي متعـددي دربـاره نقل قول
ةتاجبخش بنـا بـه قرائنـي برآمـده از مـتن خالصـ. وجود دارد

كه ما پـيش از ايـن بـدان860لد او را التجارب سال تو  دانسته
907ارب را در سـالجـ التةاز ديگر سو او خالص. اشاره كرديم

ت اي بـه دوران فـوت اشـاره. ده اسـت نمـو ليفأدر طرشت ري
به نوشته  مير اسـت كـه از مواخـذه خواندي بهاءالدوله، مربوط

و  را» در گذشتن«شدن و تاجبخش ايـن اشـاره او سخن رانده
و قتل او مـي  و خوانـد نشان از سياست شدن ميـر نوشـته دانـد

از)911در سال(است كه بهاءالدوله پس از مرگ حسين بايقرا 
به ري آمد، و پـس از هرات  به شاه اسـماعيل صـفوي پيوسـت

تاجبخش بر ايـن اسـاس فـوت او را حـدود.تي فوت نمود مد
از ام، دانسته است 915 5ا حيدرزاده از فـوت بهاءالدولـه، پـس

مرگ در سـال(سال گذشتن از زمان فوت شاه اسماعيل صفوي
كه بايد حدود سال) 930 در ايـن ميـان. باشد935سخن رانده

بـه عنـوانرا913د حـسين نـصر سـالو سي926 منزوي سال 
.اند تاريخ مرگ او ذكر نموده

و كسان بهاءالدوله وجـود دارد . چند گزارش نيز از خانواده
ده اسـت نمـو التجارب از پدرش يادةخود بهاءالدوله در خالص

و الگود از شمس الدين، برادر بهاءالدوله كه او نيز بـه پزشـكي 
از. اسـت ودهنمـ پرداخته است يـاد مي آقـا بـزرگ تهرانـي نيـز

به نام جعفر  د نوربخش، فرزنـد سـي) يا خواجه جعفر(شخصي

به نام ديـوان كه ديواني و برادر شاه قاسم ياد كرده است محمد
ايـن فـرد احتمـاالً عمـوي. جعفر رازي از او باقي مانده اسـت 

.بهاءالدوله رازي است
به چند سفر بهاءالدولـه بـه خواند هـاي مختلـف مكـان مير

و در چنــد موضــع از خالصــنمــوداشــاره   التجــاربةه اســت
و به سـفرهاي او بـه كاشـان، اصـفهان، هـرات، نطنـز اشاراتي

به اگر چه نمي.استرآباد وجود دارد  شود خط سير اين سفرها را
و بر اساس ترتيب تاريخي روشن نمود  در اين سـفرها. روشني

به كارهاي عرفـاني او نيـز وجـو  د دارد، از جملـه ايـن اشاراتي
و در زمـان زنـدگي كه او در دوران زندگي در هـرات موضوع

حسين بايقرا در خانقاه خواجه افضل الـدين كرمـاني سـكونت 
.داشته است
و افكار پزشكي بهاءالدوله، تعلـقي نكته  مهم در مورد آراء

به اصحاب تجربـه داشـته اسـت كه او در آغـاز. خاطري است
 او از تعلق خاطر خـود بـه اصـحاب تجاربالةم خالص باب دو

و به صراحت آورده اسـت كـه در طـب، اصـل  تجربه ياد كرده
به تجربه پرداخت  و بايد ايـن اصـحاب. معالجات تجربه است

در كنــار( مكاتـب پزشــكيي تجربـه يكــي از انـواع ســه گانــه 
و اصــحاب حيــل در) اصــحاب قيــاس هــستند كــه اصــالت را

و  به تجربه براسـاس همـين. دهنـد عمل مـي معالجات پزشكي
تعلق خاطر بـه تجربـه اسـت كـه بهاءالدولـه رازي بـسياري از 

و تجربيات خود براي درمان بيماري  ها را در كتـب خـود آورده
كه كتـاب خـود را خالصـ   التجـاربةباز بر همين اساس است

.ناميده است
يكي از نمونهةخالص هاي جالب متون پزشكي بـه التجارب

در350 حدوديي در اندازه زبان فارسي،  و  باب28 هزار كلمه
از البته تعداد باب. ليف شده استأت  بـاب27تا22هاي اين اثر

ت اين خطا احتمـاالً نـاقص بـودن علّ. نيز بر شمرده شده است
كه مورد گزارش نسخه شناسان قـرار است هايي بوده دستنويس

 پزشـكيي از جمله فهرست نسخ خطي دانـشكده(گرفته است 
كه تعداد اين باب به فهرست ره آورد، ها دانشگاه تهران موسوم

به دفعات تعـداد بـاب ام،) عنوان آورده است24را هـاي ايـنا
ازةخالص. عنوان ذكر شده است28كتاب   التجـارب بـه ويـژه

در مقـام مقايـسه،. ديد تجربيات پزشكي آن قابل توجـه اسـت



 واليتي

67/ 1390 بهار، اولي، شمارهمودسال

و فنون پزشـكي از تاجبخش اين كتاب را از نظر اهمي ت اصول
ا از تـر، امـد اسماعيل جرجاني پـايين خوارزمشاهي سيي ذخيره

 خوارزمشاهي بـاالتري ديد اصول تجربي حاكم بر آن، از ذخيره
هـايي كـهو روي هم رفته گـزارشتاين تجربيا. دانسته است

وةبهاءالدولــه در جاهــاي مختلــف خالصــ  التجــارب از مــداوا
ي از جمله نكـات مهـم استا ديگران داده دستورات طبي خود
به شمار مي  از اين كتاب و عبدالحسين حائري چند نمونه روند

ةدر البـالي خالصـ. ها را جمع آوري نموده اسـت اين گزارش 
و ژرف انديشي گيري التجارب نتيجه هاي بهاءالدوله نيز آمـده ها

كه يـك بـار در زنـدگي، است كه كساني از جمله اين موضوع
ميآبل ميه .شوند گيرند، به ندرت مجدداً به اين مرض مبتال

به شرحةهاي خالص بابعناوين : استذيل التجارب
�و رفـع در بيان آنچه دانستن آن موقوف عليه حفظ صـح ت

.مرض است بر وجه كلي
�تدر بيان حفظ صح.
و� به تعـب و مرتاضان و ناقهان و پيران در بيان تدبير اطفال

و  ــساني ــراض نف ــوهآباع و مي ــد ــاي ب و ه ــضر ــاي م ه
.استفراغات

و عالمـات� به امراض و امتالت منذره در بيان اقسام مرض
و شر .خير

و معالجات آن� و عالمات و اسباب .ها در بيان حميات
و ورم� و ساير بثرها و جدري و در بيان حصبه و جـذام هـا

و سموم زدگي .سرما زدگي
و� و وضـع و در بيان احوال دماغ از تركيـب و غيـره  مـزاج

.امراض دماغي
و قـوت� و وضـع و عـين از تركيـب در بيان احوال چـشم

و  و آنچه مضر است يا نافع اسـت و منفعت و مزاج باصره
.امراض عين

و� و قـوت سـامعه و وضـع در بيان احوال گوش از تركيب
و معالجات آن و عالمات و اسباب .ها امراض گوش

و� و و در بيان احـوال بينـي از تركيـب و قـوت شـامه ضـع
و معالجات آن و عالمات و اسباب .ها امراض بيني

و منـافع� و قـوت ذائقـه و تركيـب در احوال دهان از وضع
و عالمـاتنآ و اسباب و امراض اعضايي كه جزء اويند ها

.هاو معالجات آن
آ� و زدر احوال حلق و دم و لوزتين الت آواز دن چون لهات

و قصبه  و شـشيو حنجره و شـش و حجـاب از تركيـب
و ــات و عالم ــباب ــن از اس ــراض اي و ام ــافع و من ــع وض

.ها معالجات آن
و� ــت و حرك ــزاج و م ــع و وض ــب ــوال دل از تركي در اح

و معالجات آن و امراض قلبي .ها عالمات امزجه مختلفه
و وضـع� و صفاق از تركيـب و ثرب و معده در احوال مري

و معالو منفعت آن و امراض اين اعضا آنها .ها جات
در بيان بعضي امراض كه اكثر اطباي اين ممالك تخـصيص�

و اغلـب حكمـاي او را به عضوي معين مناسب ندانسته  اند
.هند او را از امراض معدي دانند

و� و مـراري و امـراض كبـدي و مراره در بيان احوال جگر
.ها معالجات آن

و معالجات آن� و امراض .در احوال سپرز
و� آندر احوال روده و معالجات .ها امراض امعا
و معالجات آن� و شرح .ها در بيان امراض مقعده
و معالجات آن� و امراض كلي .ها در احوال گرده
و معالجات آن� و امراض .ها احوال مثانه
و� و امـراض مخـصوص بـه مـردان در احوال آالت تناسل

.معالجات
و� ــستان و پ و در بيــان آالت توالــد امزجــه مختلفــه رحــم

ــ و معالجــات آن ام ــان ــه زن هــا، داليــل راض مخــصوصه ب
و منع حمل و تدابير احوال حوامل .حصوص حمل

و پاي� و مفاصل آن در بيان احوال پشت و معالجات .ها ها
و ترياقات� و حيوانات گزنده و ادويه زيانكار در بيان سموم

كه زهريو خوردن سم  و عالج كساني و داروهاي مضر ها
و غيرهبر ايشان وارد شده . به خوردن

كه عمده� و در كتـب در بيان بعضي تراكيب اند در معالجات
.اطباي اين ملك نيستند

و تدبيرات بعضي� در بيان الفاظ غريبه كه متعارف اطبا است
و  و غسل و پروردن و تنقيه و سحق و احراق ادويه از طبع

و گرفتن رب .كشيدن روغن
ته از آن كـه التجـارب گذشـةواقعيت اين است كه خالصـ
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و ايران طب سنّي مجلّه/ 68  تي اسالم

و گذشـته از آن كـهي آيينه  تمام نماي پزشكي اسـالمي اسـت
واجد بسياري از تجربيات پزشكي خـود مولـف اسـت، نـشان

ي كوشش مولف براي به دست دادن كامـل يـك دورهي دهنده
و روش .هاي تجربي پزشكي نيز هست اصول مباني

بــراي كتــاب»هخالصــ« عنــوانض كــاملي كــه نــاقي دوره
آيا اين خالصه واقعاً متن خالصه شـده. لتجارب استاةخالص

به  متني بزرگتر در پزشكي است؟ در البالي كتاب چنين چيزي
به كتـاب داده ام. خورد چشم نمي  ا چرا بهاءالدوله اين عنوان را

و از سوي ديگـر»هخالص«است؟ او از يك سو كتاب را ناميده
 د در ابتداي بـاب دو  حفـظي بـارهرم كتـاب، در ابتـداي بحـث

راي صحت تمامي اثر كوتاهي از پدر خود درباره  حفظ صحت
به صراحت از اينكه ايـن اثـر از پـدرش(آورده است  البته خود

 آنكه چـرا ايـني درباره بنابراين معما). شد ياد كرده استبا مي
.ناميده شده همچنان باقي است» التجاربةخالص«كتاب

بـسياري بـاقي مانـده هاي خطي التجارت نسخهةاز خالص
هـاي ايـران يـك يـا چنـد تقريباً در هر يك از كتابخانـه. است

كه احمـد. دستنويس از اين كتاب وجود دارد  براساس گزارشي

نويس در ايـران دست35منزوي تهيه نموده از اين كتاب تقريباً 
. نسخه نيز در خارج از ايران وجود دارد20و 

ب و اسـته چاپ رسـيده اين كتاب چهار بار در هندوستان
ف آن بـه نادرسـتي نـه جالب آنكه در هر چهـار بـار نـام مولّـ

بهاءالدوله رازي، بلكه حكـيم علـوي خـان دهلـوي ذكـر شـده
از تاريخ اين چاپ ها عبارت. است : اند

 ق، كانپور، لـشكور،1292 ق؛ كانپور، لشكور،1283دهلي،
.ق1325ق؛ كانپور، لشكور، 1323

ليفأتـ، پزشكي ايـران در شـبه قـارهي درباره در ديگر آثاري كه
و مولّ شده ف كتاب، علوي خـان دهلـوي اند اين خطا تكرار شده
 از بهاءالدولـه رازي كتـاب ديگـري نيـز بـاقي.شده است دانسته

كـه شـرح چهـل) يا هدايت الخير( الخيرةمانده است به نام هدي
و طاعون به قرينـه ايـن  و رساله وبا كـه در حديث عرفاني است

 آبلـهي بهاءالدولـه رازي دربـارهي اي راجع به آبله از رساله سالهر
به ياد شده مي اي نيـز رسالهاين دانشمند نتيجه رسيد كه اين توان

. آبله داشته استي درباره

 نوشتيپ
.ي خالصة التجارب استفاده شده است كتاب تصحيح شدهلي اين مقاله از جلد او در تهيه


