
    
 

 
 

   283—1400 زمستان، چهارمسال دوازدهم، شمارة                                                                                Bonyadi.afsaneh@student.pnu.ac.ir * فرد مسئول مكاتبات:
 

 

1400زمستان  ،چهارم ة، شماردوازدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ةمجلّ   

 
 و منابع آن الفوائد السلطانيه في القواعد الطبيهبررسي نسخة 

 
 

 الف، رسول عربخانيالف، جمشيد نوروزيالف، هوشنگ خسروبيگيالف، ب*افسانه بنيادي
 
 

 گروه تاريخ، دانشگاه پيام نور، تهران، ايرانالف
 هشكدة اعتياد، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايرانگروه تاريخ علوم پزشكي، مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل، پژوب

 چكيده
 هاي سرزمين به ايراني نخبگان مهاجرت. است دانشمندان و نخبگان مهاجرت ديگر، سرزمين به سرزميني از فرهنگ و علوم انتقال عوامل از يكي: هدف و سابقه
 بررسي عثماني، قلمروي به ايراني مهاجر پزشك چِلبي، اَخي تأليف الطبيه القواعد في السلطانيه دالفوائ طبي نسخة مقاله اين در. دارد ديرينه اي پيشينه ديگر
  .شود مي

 خطي نسخة ساختار سپس و گرديد استخراج چلبي اخي آثار فهرست ابتدا. شد انجام متون بررسي و با اي كتابخانه روش به حاضر پژوهش: ها مواد و روش
 منابع با كتاب متن تطبيقي، مطالعة از استفاده با و شد بررسي محتوا تحليل روش با استانبول فاتح كتابخانة در محفوظ الطبيه القواعد في هالسلطاني الفوائد فارسي
 .گرديد مقابله و مقايسه ق.ه 9 قرن از پيش اسالمي دورة طبي
 يك بر مشتمل كتاب محتواي. است نشده تصحيح تا كنون كه است عثماني قلمروي در شكيپز ناشناختة آثار از يكي الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائد: ها يافته
 . است شده تنظيم باب 3 در سوم مقالة و باب 9 در دوم مقالة باب، 12 در اول مقالة. است خاتمه و مقاله 3 و مقدمه

 از اي نمونه شرح پژوهش اين. كرده است فيتأل را نو اثري نامه فرخ و يادگار ،الطب في القانون چون آثاري از يريگ بهره با اثر اين در چلبي اخي: يريگ جهينت
 . باشد عثماني مي قلمروي به ايران پزشكي دانش انتقال
 عثماني امپراتوري پزشكي، خطي نسخة پزشكي، تاريخ :ها دواژهيكل

 

 مقدمه:
 از اي گسترده دامنة كه است مفهومي مهاجرت واژة

 در و شود مي شامل را بشري انتقاالت و نقل و ها جايي جابه
 انتخابي اجتماعي رفتارهاي از يكي مهاجرت موارد اغلب

 در تحوالتي بروز سبب كنش اين). 1(آيد  حساب مي به
 كشورهاي در علمي و فرهنگي انتقال جمعيتي، ساختارهاي

 در غالباً كه است اي پديده مهاجرت. شود مي جهان مختلف
 كه شرايطي در كند. مي بروز انيبحر و نامتعارف وضعيت
 باشد، داشته وجود اي جامعه در نسبي رفاه و آسايش امنيت،
 مهاجرت). 2(يابد  نمي بروز مجال نامتعارفي پديدة چنين

 بوده فرهنگي هاي مقوله از يكي ديرباز از دانشمندان و نخبگان
 سرزمين به سرزميني از ها فرهنگ و علوم انتقال موجب كه

 آناتولي و ايران سرزمين دو ميان تفكيك. ه استشد مي ديگر

 اين ميان جغرافيايي و تاريخي مشترك پيوندهاي وجود دليل به
 رابط عنوان به صغير آسياي. است غيرممكن و دشوار منطقه دو

 ملل و اقوام پذيراي همواره باستان دنياي مختلف مناطق ميان
 صغير آسياي در زبان آريايي قبايل حضور بوده و مختلف
). 3(است  رسيده اثبات به ميالد از پيش هفتم قرن از كم دست

 به سلجوقيان حملة از پيش سال سي ناصرخسرو، گفتة به بنا
 تكلم ايراني زبان به مردماني اخالط شهر در صغير، آسياي

 ميان ديرينه روابط و مناسبات از اين امر حاكي كه كردند مي
 ).4( است صغير آسياي و ايران هاي سرزمين
 همراه به ايرانيان از گروهي مهاجرت سلجوقي دورة در
 فروپاشي از پس. داد روي صغير آسياي به سلجوقي سپاهيان

 كثرت بر خوارزمشاهيان آمدن كار روي و سلجوقي امپراتوري
  حوادث و ايران به مغول حملة و افزوده شد ها مهاجرت انبوه و

  1400 آذر: افتيدر خيتار
 1400بهمن  تاريخ پذيرش:
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 تيموريان دورة در. )2(بخشيد  كثرت امر اين به آن بار مصيبت
 و گسيخت هم از تيموريان وسيع قلمروي تيمور، مرگ از پس
 هاي سرزمين تجزية از حدي تا توانست شاهرخ فقط

 خود روابط تيموري دولت ابتدا در. كند جلوگيري شده تصرف
 مرگ از پس اما كرد، آغاز جنگ راه از عثماني دولت با را

 نبود مقدور وي انجانشين توسط سياستي چنين ادامة تيمور
 قويونلو آق و قراقويونلو امراي با شدن رو روبه با كه خصوص به

وجود  عثماني سالطين با روابط حسن ايجاد جز اي چاره
 دورة پايان تا تيمور نوادگان و شاهرخ دليل همين به نداشت.
 و تحفه مبادلة و مكتوب روابط عثماني سالطين با تيموري
 و تيموريان مراسالت و ها نامه زا بسياري و داشتند هدايا

 ). 5(شد  مي نوشته فارسي زبان به عثماني سالطين
 سبب عامل سه صفويه دورة اوايل تا تيموري عهد پايان در
 ثبات، بي هاي حكومت. 1 به عثماني شد: ها مهاجرت تشديد
 و مدارس رونق حامي گذاران سرمايه فقدان و ومرج هرج آغاز
 و عالمان از آنان حمايت و عثمانيان اقتدار. 2 علمي؛ مراكز

 .صفويان آمدن كار روي. 3 هنرمندان؛
 ديده اي فرهيخته دانشمندان نام ها، مهاجرت اين خالل در

 منطقه سياسي و فرهنگي تحوالت در نوعي به كه شود مي
 898تا  817( يجام عبدالرحمان نورالدين نظير بودند تأثيرگذار

 احمد اهللا سيف ،)ق.ه 927 د.(عطاء  الدين جمال مير ،)ق.ه
. د( يطوس محمد بن علي عالءالدين سيد ،)ق.ه 916. د(تفتازاني 

 . غيره و) ق.ه 853تا  782(سمرقندي  عالءالدين ،)ق.ه 877
 به عثماني سراسر به رهسپارشده ايراني نخبگان و علما

 قاضي سلطان، نويس شهنامه خاص، طبيب چون هايي مقام
 و كمي پيشرفت با كه رسيدند دگانشاهزا معلمي و عساكر
). 6-8(نيستند  ارتباط بي عثماني در علوم متنوع هاي شاخه كيفي

 به مهاجر پزشكان از تعدادي تاريخي، پراكندة هاي گزارش
 ،)ق.ه 866تا  857 .د(شيرواني  شكراهللا همچون عثماني
) ق.ه 913. د(طبيب  الدين كمال ،)ق.ه 930. د(كمال  بن  محمود

 دانش انتقال در شك بدون كه است شناسانده ما به را هغير و
 در. اند كرده ايفا را مهمي نقش عثماني قلمروي به ايران پزشكي

 في السلطانيه الفوائد كتاب محتواي و ساختار به مقاله اين
 پژوهش اين اصلي ة. مسئلشود مي پرداخته الطبيه القواعد

 قواعد في يهالسلطان الفوائد پزشكي نسخة شناخت و معرفي
و منابع تأثيرگذار در  عثماني قلمروي در شده نگاشته الطبيه

 نگرفته است. قرار بررسي مورد كه تا كنون باشد تأليف آن مي
 الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائد نسخة: پژوهش فرضية
 .است عثماني قلمروي به ايران پزشكي دانش انتقال حاصل

 ها:  مواد و روش
 تحليل روش با انتقادي -توصيفي رويكرد با حاضر پژوهش

 اين در. است اي كتابخانه مطالعات حوزة در كيفي محتواي
 و محتوايي تحليل و بررسي به كوشيدند نويسندگان پژوهش
 الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائد در طبي مطالب بيان نحوة

 .بپردازند
 ها:  يافته
  مؤلف احوال. الف

 به ملقب الدين، كمال موالنا فرزند يزيتبر كمال  بن محمد
 از الدين  كمال موالنا). 9(آمد  دنيا به ق.ه 835 در چِلبي اخي
 اوغلي جاندار بيگ اسماعيل خدمت به كه بود تبريز اهالي
 توسط قَسطَموني فتح از پس. درآمد قَسطَموني اميرنشين حاكم
 دينال كمال ق،.ه 864 در) ق.ه 866تا  855 حك:(فاتح  محمد

. كردند مهاجرت استانبول به چلبي اخي فرزندش همراه به
 كه يافت شهرت چنان و پرداخت طبابت به آنجا در الدين كمال

 دارالسطنه مخصوص پزشك خواست او از فاتح محمد سلطان
 را پزشكي مقدمات چلبي اخي). 10، 9(نپذيرفت  وي اما شود،
 پزشكان نزد پدر مرگ از پس و فراگرفت پدر نزد استانبول در

 به زاده آلتونجي و كرماني الدين قطب مانند عصر آن برجستة
بيمارستاني  رياست به چلبي اخي. پرداخت پزشكي تكميل
). 10، 9( بود كرده بنا استانبول در فاتح محمد سلطان كه درآمد
 و طبع به توجه با و سالم و بهداشتي تغذية براساس چون وي
 داد، مي غذايي دستور) ق.ه 918 تا 866 حك:( دوم بايزيد مزاج
 از پس). 10، 9( برگزيد خويش مصاحبت به را وي دوم بايزيد

 دوم بايزيد) سلطنتي آشپزخانة امين( اميني مطبخ مقام به آن
 و توطئه با اما. شد دوم بايزيد مخصوص پزشك و منصوب
 دوباره وليكن. شد عزل منصب اين از وزرا از برخي حسادت

 سال چهار از بيش و آورد دست به را ايياالطب رئيس مقام
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. شد عزل دوم بايزيد مرگ از پس و بود منصب اين دار عهده
 به را او ق.ه 922 در) ق.ه 926 تا 918 حك:(اول  سليم سلطان
 ق.ه 930 سال در وي سرانجام. كرد منصوب باشي حكيم مقام
 جوار در را پيكرش و درگذشت قاهره در حج از بازگشت در

 خاك به شافعي فقة مؤسس شافعي ادريس محمد بن  آرامگاه
 ).9-11(سپردند 
  مؤلف آثار. ب

 في رسالهتركي،  زبان به المثانه و الكليتين حصاه رسالة
 زبان به الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائدتركي،  زبان به الطب

 به عربي از نفيس ابن اثر الطب في الموجز ترجمة فارسي،
 .)11( يترك زبان به الطب في مثنويتركي، 
 اثر نسخة. ج

 چاپ و تصحيح تا كنون الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائد

استانبول،  فاتح كتابخانة در اثر اين اي از نسخه تك. است نشده
. شود يم يه.ق نگهدار 900كتابت  يخبا تار 3592 ةبه شمار

ت اس يافته تحرير صفحه 91 درسم،  21×8/14 ةنسخه در انداز
 تمت«: است چنين آمده نسخه ترقيمة در). 12( )1(تصوير 

 في السلطانيه بفوايد الموسوم المباركه الشريفه الرساله هذه
 اهللا رحمه الي المحتاج الحقير الفقير العبد يد علي الطبيه قواعد
 اواخر في المكرّم الكريم السلطان مطالعه الجل عبداهللا تعالي
في  النبويه الهجره من تسع مائه هسن في المعظم شعبان شهر

 آالفات عن سلطاننا اليها و ظلّ في صينت قُسطنطنيه دارالسلطنه
 العالمين ربِ الحمدهللا و الحاجات قاضي يا بحرمتك البليات و
 بدر محمد سيدنا روح علي القيام يوم الي السالم و الصلوه و

 سلّم و نالطاهري الطيبين اجمعين واصحابه آله علي و التمام
 .)13» (آمين. الدين يوم الي كثيراً كثيراً تسليماً
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 مطالب فهرست. د

 مقدمه بخش شامل 5 در الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائد
 مقالة صحت، داشتن نگاه در اول مقالة صحت، حفظ كيفيت در
 در خاتمه و اشيا خواص در سوم مقالة اشربه، و اغذيه در مدو

 . است شده تأليف طبيب واجبات
: از اند عبارت آن ابواب كه است باب 14 بر مشتمل اول مقالة

 و مأكول تدبير در دوم باب فصول، و هوا تدبير در اول باب
 نوم تدبير در چهارم باب مشروب، تدبير در سوم باب مشروب،

 ششم باب نفساني، و بدني حركات تدبير در پنجم ببا يقظه، و
 در هشتم باب جماع، در هفتم باب استفراغ، و احتباس تدبير در

 و فصد تدبير در دهم باب كردن، قي تدبير در نهم باب حمام،
 تدبير در دوازدهم باب مسافران، تدبير در يازدهم باب حجامت،
 در هاردهمچ باب سموم، دفع تدبير در سيزدهم باب مشايخ،
 فصل: است فصل پنج بر مشتمل باب اين و اعضاء صحت حفظ
 در دوم فصل. است آن در آنچه و سر صحت حفظ در اول

 در چهارم فصل معده، صحت حفظ در سوم فصل قلب، صحت
 و امعا صحت حفظ در پنجم فصل طحال، و جگر صحت حفظ
 . تناسل آالت

 اول باب از اند عبارت كه است باب 9 بر مشتمل دوم مقالة
 6 و حيوان از شود مي حاصل كه اغذيه در دوم باب حبوب، در

 اصناف در دوم فصل حيوان، اعضاي در اول فصل: دارد فصل
 انواع در چهارم فصل شير، لحوم در سوم فصل مواشي، لحوم
 در ششم فصل سازند، آن از آنچه و شير در پنجم فصل ماهي،
 هر و معاجين و اشربه رد چهارم باب ها، طبخ در سوم باب. بيض
 اشربه در اول فصل. دارد فصل چهار و آن به است متعلق كه چيز
 در سوم فصل مفرحات، و معاجين در دوم فصل ربوب، و

 باب فواكه، در پنجم باب. مربيات در چهارم فصل جوارشات،
 و توابل در هشتم باب مشمومات، در هفتم باب بقول، در ششم

 فصل توابل و در اول فصل است: فصل اين باب دو كه مخلّالت
 . حالوات در نهم در آخر باب مخلّالت، و در دوم

 باب از اند عبارت كه است باب سه بر مشتمل سوم مقالة
 سوم باب جواهر، خواص در دوم باب مالبس، خواص در اول
 . آدميان يعني انساني خواص در

 واجب كه چيزي در اول فصل است: فصل دو شامل خاتمه
 خَلق، جميع با خُلق حسن و حلم و عفت از طبيب بر است
 در آداب از طبيب بر است واجب كه است چيزي در دوم فصل

 . مالزمت
  تأليف سبب و مقدمه. ه

 بنويسم كه خواستم« است آورده مقدمه در چلبي اخي
 آنچه و اشربه و اغذيه معرفت و صحت داشتن نگاه در رساله
 ازمنه جميع در تا معتمد معتبر كتب از باشد داشته ببدن تعلّق

 مالزمت در مدتي چون و بماند يادگار سبيل بر و نشيند بوصله
 مشعوف بأستفاوت و بود مشغول گرام فضالي و عظام علماي
 گرفت فرا مي ايشان از مكرر عبادت و تحصيل در رغبت بسبب

 علوم تحصيل و نيست بهتر عبادت و علوم از هيچ عالم در كه
 كه شد معلوم اين آنجا از نه. ممكن بدن صحت  بي عبادت و

القدر جليل است علمي طب علم و است طب علم اليه محتاج 
 و اديان و علل جميع در و عليه معتمد اليه محتاج  الشأن عظيم
 لسان از علم باين احتياج و شرف و بفضيلت برم مي نيز گمان
 من و اتمها الصلوات من عليه النبوه صدر گهربار مبارك

 معالجات ذكر بسيار صحيحه احاديث در كه اكملها التحيات
 علم اين چون كه شد باعث نموده بيان اشيا خواص و فرموده

 االبدان علم علمان العلم كه مشهورست و دارد شرف جهات از
 و ليل در و علم باين اهللا بتوفيق شويم مشغول االديان علم و

 سبيل بر رساله وشتنن و قسم اين قواعد و ببيان مشعوف نهار
 كردن بيان باشد اليه محتاج كه چيزي و صحت حفظ در يادگار

 براي از نشود طالبان مالل موجب تا نمودن اجتناب زوايد از و
 آنكه بهر از است صحت محافظت آن معظم و طب اصل آنكه

 »نشوند مرض ازالت بر محتاج دارند نگاه بايد چنانچه صحت
)13(. 

 اثر ساختار. و
 حفظ دربارة پاسخ و پرسش دو طرح با مقدمه البمط
  است. شده نگاشته صحت

 كليات خصوص در مختصر باب شامل چهارده اول مقالة
  باشد. مي صحت حفظ
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 و منافع بر افزون زيرا است آن عنوان از تر وسيع دوم مقالة
 مواد و عطرها انواع ذكر در مطالبي ميوه، انواع و غذاها مضرات
 است: شرح بدين بخش اين مطالب. دارد رب در را خوشبو

 حيوان اعضاي جو؛ نان فطير، گندم، نان مانند ها نان و ها حبه
 گوشت فوايد و خواص طبع، طحال؛ قلب، كبد، مغز، مانند

 بهترين و پرندگان گوشت فوايد و خواص و طبع حيوانات؛
 منافع و خواص و طبع ها؛ ماهي فوايد و خواص و طبع آنها؛
 كباب، چون غذاهايي پرندگان؛ تخم گوناگون؛ اتحيوان شير
 برخي و مشهور هاي نوشيدني خواص و طبع شوربا؛ كدو، قلية
 نحوة و ها جوارش آنها؛ ساختن نحوة و ها معجون ها؛ رب

 و طبع نعناع؛ طرخون، كاسني، مانند بقول ها؛ ميوه آنها؛ ساختن
 سعتر، نمك، مانند توابل خواص و طبع مشمومات؛ خواص

. حلواها مخلّالت؛ خواص و طبع فلفل؛ زنجبيل، زيره، رچيني،دا
 تري و گرمي و سردي مانند كلي ويژگي به مؤلف مقاله اين در
 ذكرشده مواد تأثير و عملكرد به سپس و داشته توجه خشكي و
 و حرارت در عسل سكنجبين«است:  گفته سخن بدن در

 بود مضر را سرفه اما باشد ملطّف و مقطّع است معتدل برودت

 معاجين، ابواب در .»باشد استسقا مزيل و معده مقوي و
 اشاره بدن در تأثيرشان و به عملكرد جوارشات، و مفرّحات

 گوارش«. است كرده بيان را آن ساخت دستور سپس و شده
 رياح مزيل و لون محسن و طعام مشهئ و معده مقوي مصطكي

 قند من يمن با بيخته و كوفته درم هفت مصطكي آن صفت. بود
 . »سازند گوارش گل عرق درم پنج و

 در و مالبس كلي ويژگي براساس سوم مقالة اول باب
 به دوم باب. است شده نگارش آن خواص و سردي و گرمي

 آدميان همچون خواص به سوم باب و جواهرات خواص
 پيه زهره و خون، دندان، دهان، آب استخوان، مو، خواص
 حشرات و هوام طيور، منافع م،بهاي خواص در. است پرداخته

 دندان، سپرز، زبان، مغز، زهره، سر، پيه، خون، خواص به
 . شود مي اشاره آنان قضيب وسرگين

 پزشك وظايف و ويژگي شرح به كوتاه فصل دو در خاتمه
 بند پاي بدان بايد پزشك كه اعتقاداتي و بيماري و بيمار قبال در

 تعداد به اراختص به 1جدول  در. دارد اختصاص باشد
).13(است  شده اشاره پزشكي نسخة اين موضوعات

 
 الطبيه القواعد في السلطانيه الفوائدموضوعات نسخة . 1جدول

 تعداد خواص

 26 ربوب و اشربه

 21 بقول

 14 بهايم

 5 توابل

 32 حبوب

 11 حالوات

 14 حيوان

 18 جواهر

 17 شمومات

 18 حشرات و هوام و طيور

 28 فواكه

 7 لالتمخ

 10 مربيات

 11 مفرحات و معاجين

 16 مالبس
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 :بحث
 همچون اسالمي دورة اطباي از اندكي شمار
 استفادة مورد مأخذ بيروني ابوريحان و رازي زكرياي محمدبن

 اين از نيز چلبي اخي). 14(اند  برده نام آثارشان در را خود
 پيشين منابع از گيري بهره ميزان به اي اشاره و نبوده مستثنا قاعده
 مطالعة از اثر اين نگارش سبك بررسي براي. است نداشته خود

 دورة طبي منابع با اثر اين كه طوري به شد استفاده تطبيقي
 نظر به. گرديد مقابله و مقايسه ق.ه 9 قرن از پيش اسالمي

 في القانونهاي  كتاب از خود اثر نگارش در چلبي اخي رسد مي
 جمالي نامة فرخ و جرجاني اسماعيل سيد ريادگا سينا، ابن الطب
 . است برده بهره يزدي

 پنجم و چهارم قرن ايراني فيلسوف و پزشك سينا ابن
 131 سينا، ابن آثار از جامعي فهرست در. است قمري هجري
 شده معرفي وي به منسوب اثر 111 و سينا ابن از اصيل نوشتة
 الطب في ونالقان كتاب سينا، ابن طبي كتاب ترين مهم. است
 متن. شده است نگارش جلد پنج در عربي زبان به كه است
 در ق.ه 1290 در و رم در م 1593 در بار نخستين آن عربي
 1308تا  1307 هاي سال در و بوالق در ق.ه 1294 در و قاهره

 آن التين ترجمة. شد نشر و چاپ لكنهودر ق .ه 1324 و
 و گرفت امانج 12 سدة در كرمونايي گرادروس ةلوسي به

 ). 16، 15(رسيد  چاپ به ايتاليا در بار چندين
 ق.ه 6تا  5 يها سده نامدار بيطب ي،جرجان لياسماع ديس
 ي،عالئ يخف ،يخوارزمشاه ةريذخ چون يآثار يو از كه است

 جا به ادگاري و الطب زبده ه،ئيالعال المباحث و هيالطب اغراض
 كه يپارس هب طب در است يمختصر كتاب ادگاري. است مانده
 لحاظ از و بخش 5 شامل و نگاشته خوارزم در را آن يجرجان
 كوچك حجم وجود با ادگاري. است عاليي يخف ارز هم حجم
 دارد گوناگون هاى بيماري درمان در مفيدي بسيار مطالب
 براى و ياد شده بيمارى صدوبيست يك حدود آن در چنانكه
 و دارويى دةما هزاروهفتصد يك حدود آنها بهبود و درمان
 كتاب در عروضى نظامى). 17(است  گرديده پيشنهاد غذايى

 مسائل و بقراط فصول پاية هم را يادگار كتاب ،چهارمقاله
 گانة شانزده هاى كتاب و قره بن ثابت ذخيرة واسحاق  بن حنين

 همچون طبى هاى المعارف دائره با را آن و كند مى ياد جالينوس
 در الطب في القانون و الطب في اوىالح الطبيه، الصناعه كامل
 آورده يادگار كتاب آغاز در جرجاني). 18(آورد  مى رديف  يك
 يا و بخشند چيزي را كسى كه نباشد آن همه عنايت« كه است
 را كسى كه است آن بزرگ عنايت ليكن دهند، يارى كارى در

 بود عنايت او حق در كه را او كه سازند يادگارى و دهند  فايده
 و بود تن منفعت و باشد سودمند و آيد كار به را خلق مةه و

 هر بلكه نشود، سپري كنند هزينه كه چند هر و جان آسايش
 علم آن و باشد تر فزاينده و تر پاينده كنند خرج وي از چند

 و افزايد مهارت آن كردن خرج از كه طب علم خاصه است،
 معني در است نگراني كه عنايتي بهر از و گردد حاصل تجربه

 است، شرط نمودن شفقت ايشان فرزندان و موالي و غالمكان
 به علم اين حاجت وقت به را ايشان تا آمد ساخته مختصر اين

 اين سبب بدين. باشد يادگاري من از و رفت نبايد ديگري
 ). 16( »آمد نهاده نام يادگار مختصر

 در كه است ديعقا و فنون و علوم المعارف رهيدا هنام فرخ
 ةنام نزهت از يرويپ به يزدي يجمال توسط ق.ه 580 لسا
 نامة نزهت). 19( است شده نوشته آن ليتكم قصد به و ييعال

 هجري، پنجم سدة دانشمند الخير، ابي  بن  شهمردان اثر عاليي
 تأثير تحت سو يك از آن نگارش و تدوين در مؤلف كه است

 روزگار جراي علوم بندي تقسيم به سينا ابن عاليي دانشنامة
 و ها آيين از زياد بسيار ميزان به ديگر سوي از و پرداخته
 در يزدي جمالي). 20(است  پذيرفته تأثير مردم عامة باورهاي

زكرياى  به آثار دانشمندانى مانند محمدبن نامه فرختدوين كتاب 
 شيرازى، كيخسرو خيام، عمر حاسب، عطارد نا،يس رازى، ابن

 نامه فرخ). 19( است داشته نظر ى،كند يعقوب شغيوثا، هرمزد،
 مقالة بهايم، و انسان منافع در اول مقالة. باشد مي مقاله 15 شامل
 منافع در سوم مقالة حشرات، و هوام و طيور منافع در دوم

 در چهارم مقالة غالت، و حبوب و بقول و اسفرهم و اشجار
 در ششم مقالة و صموغ در پنجم مقالة گياهي، داروهاي
 مقالة عطرها، و داروها دربارة هفتم مقالة ها، نگس شناخت
 باب در نهم مقالة فراست، علم دانستن و ها روغن در هشتم
  در يازدهم مقالة بدن، اعضاي شناخت در دهم مقالة نجوم،
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 و كيميا در سيزدهم و دوازدهم مقالة ها، ترياك و زهرها صفت
 و كواكب باب در شانزدهم و پانزدهم چهاردهم، مقالة عجايب،
 ةمقال از يبخش 4تا  2 جداول در). 20(است  شده تنظيم دعاها

با منابع  هيالطب القواعد يف هيالسلطان ديفواسوم  ةاول و مقال
 شده است. سهيمقا شدهذكر

 نامه فرخ و الطبيه قواعد في السلطانيه الفوائد متن مقايسة. 2جدول
 نامه فرخ الطبيه قواعد في السلطانيه الفوائد

 جداگانه يكى هر كودك و زن مرد، در شانه عزّ حق بدانكه آدميان: يعني انسان خواص در
 آدمى اندر و تميز و خرد و بعقل برگزيد را مرد نوع سه هر از و است هآفريد ها خاصيت
 و كنند تر سركه به گرمهمچنان  و بسوزانند اگر سر موى بدانكه. كرد موجود ها خاصيت

نهند نفع بود  يثهو اگر بسوزانند و خاكسترش بر جراحت خب اردد سود نهند گزيده سگ بر
 ساعت در زايد دشوار كه نهند زني سر بر و كنند تر بگالب خاكسترش و بسوزانند اگرو 

 . يدآ يددر سوختن مرد حفظ پد كند دود خود پيش در اگر و شود فارغ
الحال درد فرونشاند و  يفنهند  گزيده كژدم يا يدهمغز سر مردم بر مارگز اگر :سر مرد مغز
 .شود دارنده محبتبا بوى خوش بياميزند هر كه بوى آن بشنود  اگر

مردم چون با  ةمردم زهرست و جالينوس گويد زهر زهرة كه گويد ماسويه يحيى :زهره
 كشند چشم در و كنند خرد و كنند خشك مردم زهره اگر و شير بياميزند پازهرست

 .ببرد چشم سفيدى
مردم چون بگدازند و در چراغدان  ةاند كه پي گفتهاند و  كرده مشاهده تايجب كتا در پيه:

 ياال جايى كه گنج باشد و اگر از شير آدم كه آن چراغ بيفروزند بميرد ييكنند هر جا
 ). 68(ص  دهد يتخاص ينگوسفند در چراغ كنند هم يرروغن گيرند چنانچه از ش

 جداگانه يكى هر كودك، و زن و مرد ى،آدم سجيه در عال و عزّ ايزد آدمي صفت در
 آدمى اندر و تمييز و آلت و خرد و عقل به برگزيد را مرد نوع سه هر از. آفريد ها خاصيت
موى سر مردم بسوزانند و به گرم به سركه تر كنند و بر  اگر. كرد موجود ها خاصيت

موى سر مردم  و اگر بر جراحتى زشت نهند، سود دارد و اگر نهند، سود دارد يدهگز سگ
 فارغ ساعت در زايد دشوار كه نهند زنى سر بر و كنند تر گالب به خاكسترشبسوزانند و 

حفظ بيفزايد. و اگر موى سر مردم همچنان به  كنند، دود خود پيش مردم سر موى اگر. شود
 سركه تر كنند و بر زخم كلب الكالب نهند، و آن سگ ديوانه است، سود دارد.

 بوى با اگردر ساعت درد بنشاند. و  نهند كژدم و مار گزيدگى بر مردم سر مغزاگر  مغز:
 تابع دارنده گردد. بشنود آن بوى كه هر بياميزند خوش
مردم چون با شير  ةمردم زهرست. جالينوس گويد زهر زهرة كه گويد ماسويه يحيى زهره:

 د سپيدى ببرد.مردم خشك كنند و خرد كنند و در چشم كشن ةبياميزند پازهرست. اگر زهر
هر  مردم چون بگدازند و روغن آن در چراغدان كنند پيهكه  اند گفتهنيرنج  كتاباندر  پيه

و همچنين اگر از شير مردم روغن  باشد گنج كه جايى اال بميرد چراغ بيفروزند چراغ آنكجا 
-15(ص گيرند هم بر آن مثال كه از آن گوسفند گيرند و بگدازند، آن روغن همين كار كند

13 .( 

 نغمه او و كنند نسبت سحر به را او كه حدى تا است دانا گربز جانور كفتار بدانكه كفتار:
 يا مالند مفاصل در روغنش و كنند طبخ درست همچنان كفتار اگر و دارد دوست موزون و
 دارد خود با او هاي اندام از اندامي كسي كه آنست يكي او خواص از و باشد نافع پاي در
 . دارند دوست را او جا همه رد

  .ندارد رنجه را او و نكند بانگ برو سگ دارد خود با كه هر او زبان:
 و آبستن افكنند زنى بينى در و كنند خرد و بسوزانند خرگوش دنب با او جگر اگر جگر:
 ).80ص(دارد  سود نشود حايض

 الحان و نغمه او و. كنند نسبت سحر به را او كه حدى تا دانا، گربز بود جانورى كفتار:
 آن در كى ممكن گويد موزون چيزى يا زند سازى كسى شبى اگر چنانك .دارد دوست
 از و. شود درست بخورد سنگ شود ناتوان چون و. دارد گوش و بيايد باشد كفتار حوالى
 خود با او آن از گوشت اى پاره او،]  ى[ ها اندام از اندامى كسى اگر او]  ى[ ها خاصيت جمله
 .دارندش گرامى رود كه كجا هر دارد

 و اعلم اللّه و ندارد رنجه را او و نكند بانگ برو سگ دارد خود با كفتار زبان كه هر زبان:
 .احكم
 كه افكنند زنى بينى در پس كنند خرد و بسوزانند خرگوش دنب با كفتار جگر اگر جگر:
 ).26-27ص(دارد  سود نشود حايض و آبستن

 زير پاك چيزى و دارد بچه كه وقت آن در سفال بپاره بگيرند او هخان در كسى اگر هدهد:
 يا بياورد سنگى و برود پس رفت نتواند خانه در و بيايد چون هدهد بيفكنند درخت آن
 خانه در بيابد سنگ آن كه هركس آن از بعد شود گشاده تا نهد سفال آن بر و اي پاره گل

 در بجوشانند ياسمين روغن با را هدهد اگر و شود گشاده بنهد كه بسته بند بهر هدهد
 .ببرد كرى چكانند گوش
 . گردد باطل باشند كرده خانه در آن كه سحر هر كنند دود خانه در اگر او پيه
 بر و پادشاه پيش و خاليق نزد باشد روا حاجت دارند خود با او راست بال از پرى اگر پر:

 رز برگ و خوك موى و مرده استخوان و هدهد پر اگر و. باشد منصور و يابد ظفر دشمن
 هدهد پر اگر و. نگردد بيدار كنند كس آن با هرچه نهند بالش زير در و بندند مرده كفن در
 و ها رنج ديگر و گردد زايل او تب آيد ربع تب را او كه دهند بكسى و بندند كرباس در
 و بمالند كنجد روغن در او پر اگر و بگريزند آنجا از كژدم و مار كنند دود خانه در اگر

 . بود نافع ئهند مجنون بخورد
 و بجوشانند پياز آب و سركه با اگر و. شود مطيع مالند كسى بر و كنند خشك او چنگال

 ).84-85ص(كند  دفع را آن و برود زود مالند كلف بر
 

 و. آيد ناخوش بوى ازو و نباشد، بيناتر ازو مرغى هيچ و است، بينا غايت به مرغى :هدهد
 .خيزد او دهان از مگس كه اند گفته حكيمان

 آن زير پاك چيزى و دارد بچه كه وقت آن در بگيرد پاره سفال به او خانه در كسى اگر
 اى پاره گل يا بياورد سنگى و برود رفت نتواند خانه آن در و بيايد چون هدهد بيفگند درخت

 بند هر بر بيابد سنگ آن هركه و لسفا يعنى بشود؛ جدا آن از حالى نهد پاره سفال آن بر و
 .شود گشاده حالى نهد كه بسته

 .ببرد كرى چكاند گوش در چون بجوشانند ياسمين روغن با را او اگر :هدهد خاصيت
 .گردد باطل باشد خانه دران كه سحر هر كنند دود خانه در او پيه پيه:
 بر و خلق، و پادشاه زدن باشد روا حاجت دارد خود با كسى او راست بال از پرى اگر پر:

 مرده كفن در زردالود برگ و خوك موى و مرده استخوان و هدهد پر اگر و. يابد ظفر دشمن
 كرباس در او پر اگر و. نشود بيدار كنند كس آن با هرچه نهند كسى بالين زير در و بندند
 پرى او بال از اگر و. برود تب دارد خود با تا آيد چهارم تب كه دهند را كسى و بندند
 .دارد سود دهند ديوانه به و بسايند كنجد روغن به و بگيرند
 پياز آب و سركه با اگر و. شود او مطيع مالند كسى بر و كنند خشك او چنگال: چنگال

 ).68-70ص(شود  پاك هفته يك به مالند كلف بر و بجوشانند
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 يادگار و الطبيه قواعد في السلطانيه الفوائد متن مقايسه. 3جدول
 يادگار الطبيه قواعد في السلطانيه الفوائد

 معده سر از طعام كه بود آن خواب بهترين يقظه: و نوم تدبير در
 ساعت دو از بعد اين و كرده اثر وى اندر هاضمه قوت و باشد فروگذاشته

 الغر را بدن و گرداند ضعيف را  اصلى حرارت خفتن خالى بمعدة و بود
 نزله و زكام كه زمستان اندر خاصه آرد  لغمب ها بيماري روز خواب و كند
 كارترين زيان و دارد زيان را سرد مزاج خداوند ،كند تباه را لون و آرد

 اگر داشت، بايد گرم را شكم كردن خواب در و است خفتن بسيار چيزى
 باز پشت به بگدازد طعام و شود جمع حرارت تا بود روا خسبد شكم بر

 و آيد فرود ها عصب و بسينه  دماغ فضلة هك جهت آن از بود زيان خفتن
 زيان بامداد خواب و پشت درد و فالج و نزله مثل گردد امراض موجب
 مرض موجب و كند معده فضول جذب و بود خالي معده آنكه بهر از دارد
 .)17صگردد ( اشتها عدم و
 

 سر از طعام كه است  وقت آن را خواب بهترين بيداري: و خواب تدبير اندر
 ساعت دو از پس اين و كرده اثر وى در هاضمه قوت و باشدفروگذاشته  دهمع

 را تن و كند ضعيف را  اصلى حرارت خفتن خالى معده و بود خوردن طعام
 و آورد نزله و زكام زمستان اندر خاصه آرد  بلغم بيمارى روز خواب. كند الغر
 چيزى زيانكارترين و دارد زيان را سرد مزاج خداوند ،كند تباه را روى و رنگ
 شكم بر اگر داشت، بايد گرم را شكم خواب، در را او. است خفتن بسيار
 زيان خفتن باز پشت به. بگوارد طعام و شود جمع حرارت تا بود روا خسبد
. آرد پشت درد و فالج و نزله و آيد فرود ها عصب و سينه به  دماغ فضله و دارد

 چون معتدل و پيوسته آواز بود، تهى دهمع آنكه بهر از دارد زيان بامداد خواب
 و پاى كف بود كمتر خواب كه را كسى. آرد خواب آن مانند و آسيا و آب آواز
 كوك تخم درم يك مقدار با غذا اندر و كرد بايد چرب بنفشه روغن به او ناف
 .)50ص(دارد  سود درافكنند كوفته

  شك و انندخو رياضت آنرا بدني حركت نفساني: و بدني حركات تدبير
 سبب به شود مي دفع بتدريج انسان بدن از  اصلى  حرارت آن در نيست
 رود مى بيرون مسام بطريق پيوسته كه بخارها و ها انديشه و ها حركت
 مدد كه حرارتى آنكه بهر از است رياضت است رفته تحليل بر آنچه عوض

 نيست خيزد رياضت حركت از كه حرارتى جز آنست گوهر از و شايد آنرا
اندك  اندك شد كرده ياد كه ها سبب بدين اصلى حرارت  همچنانكه و

 مختلف گوناگون هاي سبب روز هر شود   خورده كه غذاها رود مي بتحليل
 شود  خورده كفايت از بيشتر يا اتفاق ناموافق غذاهاى روزى چنانچه بود

 هك چيزى و بود حاجت آن  دفع به و بماند ها رگ اندر فضله سبب بدين
 روز كه غذا فضله و دهد يارى خورد خواهند امروز  كه غذا گواريدن اندر
 .)18ص( كند دفع  مضرّتى بى بتحليل مانده عروق اندر باشد افتاده اتفاق

 
 
 
 اجابت طبع و باشد شده هضم طعام كه است وقت آن رياضت، وقت اما

 اطنش و افروزاند بر روى و رنگ كه بايد چندان رياضت مدت و كرده
بازايستد  كند آغاز عرق و شود عاجز حركت از هرگاه و كند بازديد

 .)19، 18ص(

 به اندك اندك مردم تن از  اصلى  حرارت كه نيست  شك رياضت: تدبير اندر
 به پيوسته كه بخارها و ها انديشه و ها حركت سبب به شود مى خرج تحليل
 جهت از موافق بيرتد و ستاند مى را آن هواى و شود مى بيرون مسام طريق

 مدد كه حرارتى آنكه بهر از است رياضت شود مى خرج آنچه عوض بازآوردن
 نيست خيزد رياضت حركت از كه حرارتى جز است آن گوهر از و شايد را آن
 شود مى خرج اندك آمد كرده ياد كه ها سبب بدين اصلى حرارت  همچنانكه و

 گوناگون هاى سبب روز ره شود مى  خورده كه غذاها و ها طعام گواريدن
  خورده كفايت از بيشتر يا افتد اتفاق ناموافق غذاهاى روزى چنانكه بود مختلف

 اندر كه چيزى و بود حاجت  دفع به و بماند ها رگ اندر فضله سبب بدين شود
 گذشته روز كه را غذا فضله و دهد يارى خورد خواهند امروز  كه غذا گواريدن

 دارو به و كند خرج  مضرّتى بى تحليل به بمانده ها رگ در بود افتاده اتفاق
 رياضت تندرستى داشتن نگاه تدبير اندر پس. است رياضت آن نيفتد حاجت
 تن اندر روز هر كه را فضله و برافروزانند را اصلى حرارت است بزرگ اصلى
 .كنند خرج تحليل به بماند
 و كرده اجابت طبع و باشد شده هضم طعام كه وقت آن رياضت، وقت اما

 نشاط به حركت و افروزد برمى روى و رنگ كه بايد چندان رياضت مدت
 رياضت از كردن خواهد عرق و آيد پديد ماندگى كه هرگاه و كردن تواند مى

 .)51 ،50ص(بازايستد 

 داشتن نگاه جهت از اگرچه كه دانست ببايد استفراغ: و احتباس تدبير
 از را بدن آيد پديد امتال آثار و آيد گرد  بدن در  فضله كه  هرگاه تندرستى

 هر و نبود پسنديده عادتى خوردن بسيار ليكن كردن، بايد پاك فضله آن
 كه بود آن تر اولي شود حاصل كه فضلة جهت از خوردن نتوان دارو گاه
 واقع امتال تا كنند پرهيز ردئ غذاهاي از خاصه خورند تر سبك و كمتر غذا

 خوردن دارو كه را كسانى و كنند پرهيز رددگ مضرت موجب كه نشود
 ).19ص(دهد  دارو را ايشان كه نشايد طبيب نباشند آزموده

 شياف و مسهل داروى به ها فزونى از تن كردن پاك و مسهل داروى تدبير در
 كه  هرگاه تندرستى داشتن نگاه جهت از اگرچه كه دانست ببايد اوالً حقنه: و

 كردن، بايد پاك فضله آن از را تن آيد پديد امتال ارآث و آيد گرد  تن در  فضله
 فضله هر بهر از وقت هر به و نيست پسنديده عادتى دارو خوردن بسيار ليكن
 تر سبك و كمتر غذا كه است آن تر اولى پس. خورد نتوان دارو گردد حاصل كه

 دارو كه را كسانى و شود كمتر امتال طريق بدين تا كنند پرهيز امتال از و خورند
 ).52ص(دهد  دارو را ايشان كه نشايد طبيب نباشند آزموده خوردن
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 شيرها ريختن و گرم بادهان تدهين و خشنه بخرقه دلك ،ذكر معظمات
 ). 23ص(بود  نيكو ميش يرش خصوصاً

 الخرق بعد هالحار األدهان و بالشحوم الدلك يعظمه ،الذكر يعظم فيما فصل
 .)427، ص3(ج الضأن ألبان خصوصا و عليها األلبان وصب هالمسخم هالخشن

 و فلفل و رامك و قرنفل و راسن و مورد و سعد و عود ،قُبل مضيقات
 شراب در باشند فروبرده موسين كه صوف فتيلة در كنند عمل مسك
 فقاح و جز دو خام مازوي آن از اقوي ديگر. كنند استعمال و قابض
 تر كه كتان خرقة در بيفشانند بيخته و كوفته دو هر و جز يك االذخر
 كوفته چلغوزة پوست ديگر. بردارند و قابض شراب از بفتيلة باشند كرده
 بشراب ميعج كنند طبخ و جز يك سعد و جز دو شب و جز چهار

 ).23ص(بردارند  و كتان خرقة باو كنند تر و ريحاني

 و رامك، و قرنفل، و راسن، و سعد، و عود، يؤخذ ، المضّيقات في فصل
 و الميسوسن، في مغموسه بصوفه يلوث و الجميع يسحق مسك، قليل

 و ضيق، بمنخل ينخل جزء، اإلذخر فقاح جزءان، فج عفص أيضاً و. تتحمل
 أيضاً و. البكاره يعيد فإنه واحده، بعد واحده الشراب في ولهمبل بخرق يتحمر
 بشراب يطبخ و جزء، سعد جزءان، شب أجزاء، أربعه المدقوق الصنوبر قشور

 مشدود إناء في تحفظ أن يجب و. يتحمل و كتان، خرقه فيه تبل و ريحاني،
 اًمرار مجرب هو و جداً، جيده فهي أخرى، بعد واحده منها يستعمل و الرأس،

 .)427ص ،3(ج

 كرده تر ريحاني شراب در جوشانيده زعفران سك مسك قُبل، مسخنات
 ).24ص(كنند  عمل كتان خرقه بآن

 و ريحاني، شراب في زعفران و سك، و مسك، غلىي القُبل المسخنات
 ذلك في عجيبه الكرمدانه و مطيب، فإنه يستعمل، و كتان، خرقة فيه يشرب

 .)427ص ،3(ججداً 

 

 
 ي:ريگ جهينت

 يرانيا بانياز كتب معتبر طب يبردار با تأمل و بهره يچلب ياخ
 »هيالطب قواعد يف هيالسلطان الفوائد« نام نو به ياز خود اثر شيپ
كتاب متأثر از  نيتدو يبرا اوكرد.  فيلأت يعثمان نيسرزم در را

 لياسماع ديس ادگاري نا،يس ابنالطب  يف قانونالچون  يآثار
 نيا انيبوده است و در م يزدي يجمال ةنام خ فرو  يجرجان

  كه باب يطور بهره را برده است به نيشتريب نامه فرخمنابع، از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برگرفته از  يچلب يسوم كتاب اخ ةمقال يسوم در خواص انسان
 از اي نمونه شرح پژوهش اين هاي يافته .باشد يكتاب م نيا
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