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 1394پاييز ، سومي شماره،ششمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  بررسي كتاب تحفة حكيم مؤمن، از ديدگاه ادبي و طبي

  
  *بمقدم  ، داوود سليمانيالف نصراهللا امامي

  

  دكتراي ادبيات فارسي، استاد دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران، اهوازالف 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، زرين آباد، ايالمب 

  

  چكيده
صورت كلي بوده و كمتر بـه   تاكنون تحقيقات زيادي در موضوعات مرتبط با طب سنتي انجام شده است؛ اما  اغلب به :سابقه و هدف

هاي متفاوت پديدآورندگان آثار توجه نشده  جزييات توجه شده است و به نحوة بيان، زبان گفتار، چگونگي توصيف جزئيات و ديدگاه
هاي دارويي كهن و معرفي هرچه بهتر آثار طبي به جامعة علمي كشور بـه   العات و دانستهاين مقاله با هدف كمك به افزايش اط. است

منظور به كارگيري آن در ميان محققان و داروسازان گياهي ارائه شده و در آن سعي شده است تا حد زيادي ضمن بيان ديدگاه حكـيم  
ها و گياهان طبي و خاصيت درماني هر جـزء، نشـان داده    جزئيات گلمؤمن، نحوة بيان و استفادة او از ابزار زبان براي بيان و توصيف 

  . شود
هاي ادبي و علمـي كتـاب تحفـة حكـيم مـؤمن، از       اين پژوهش با روش توصيفي و مطالعة موردي به بررسي ويژگي :ها مواد و روش

ديلمي پرداخته و امتيازها و ايرادهـاي  هاي طبي و دارويي عصر صفويه، تأليف محمد مؤمن بن ميرزا محمد زمان حسيني تنكابني  كتاب
  . كتاب مذكور را بررسي كرده است

هاي زباني و نثر ادبي حايز اهميت نيسـت، امـا توانسـته     رغم اينكه تحفه حكيم مؤمن از نظر ويژگي دهد، علي ها نشان مي يافته :ها يافته
خصـوص   يرد، او عالوه بر كار طبابت در كار داروسازي، بهاست  ديدگاه طبيبان قبلي را به چالش كشيده و مورد پذيرش عموم قرار گ

توان گفت كه يكي از امتيازهـاي   شده و مي ساختن ادويه مركبه نيز توانا بوده است، و قبل از كتاب او به ادويه مركبه، چندان توجه نمي
  . كتاب، پرداختن به ادويه مركبه است

هاي مركبه بسيار با ارزش است و مطالعـه آن   خصوص توصيف ادويه اين كتاب از جنبه طبي و گياهان داروئي، به :گيري بحث و نتيجه
  .شود براي انجام تحقيقات تجربي توصيه مي

  .طب سنتي، داروشناسي سنتي، صفويه، امتيازها، ايرادها، تحفه حكيم مؤمن :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
هـاي مختلـف علمـي، از جملـه      بيشتر آثاري كـه در زمينـه  

پزشكي در دوره صفويه نگاشته شده، در واقـع تكـرار سـخنان    
يكـي از  . گذشتگان يا شرح و حاشيه و تلخيص آنها بوده است

اين كتب تحفه حكيم مؤمن، تـأليف محمـد مـؤمن بـن ميـرزا      
محمد زمان حسيني تنكـابني ديلمـي، طبيـب مخصـوص شـاه      

 1105تـا   1078هـاي   سليمان صفوي اسـت كـه آن را در سـال   
  .قمري نوشته است

مـذهب بـوده اسـت و     قدر و از اطباي شيعه او سيدي عالي 
علم طب را نزد پدر و ساير خاندانش كـه گويـا همـه پزشـك     

نوان پزشك مخصـوص، بـه دربـار    ع اند تحصيل كرده و به بوده
  .شاه سليمان صفوي راه يافته است

 93اسفند : افتيدر خيتار

 94آبان : تاريخ پذيرش
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  ... بررسي كتاب تحفة حكيم مؤمن 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  270

مباحث طبي و كتاب تحفه حكيم مؤمن بيشتر در بردارنده  
در ايـن مقالـه بـه    . هاي داروشناسي گذشته اسـت  دارويي كتاب

  .شود بررسي كتاب مذكور پرداخته مي
در دوره صفويه داروشناسي بسيار مورد توجه قرار گرفـت   

و عالوه بر تحفه حكـيم مـؤمن چنـدين كتـاب در ايـن زمينـه       
بحر الوار، تأليف محمد بن يوسف هروي، : نوشته شد، از جمله

الجوامـع در   الدين احمد گيالنـي، جـامع   راراالطبا، تأليف نظاماس
الدين افضل بن يحيي گيالنـي،   داروهاي مفرد و مركب از كمال

مفرح ياقوتي، المركبات الشاهيه، رساله افيونيه و ينبوع از عمـاد  
طبيب، قرابادين شفايي از حكـيم شـفايي، معجـون مسـيحي و     

ادق، از پزشـكان  مفرح مسيحي از محمد مسيح بـن محمـد صـ   
الـدفائن بـه نـام شـاه      الخزائن و مفتاح عهد شاه سليمان، مصباح

سليمان، تأليف محمد هاشم بن محمـد طـاهر تهرانـي، رسـاله     
الملك محمـد يوسـف، تـأليف شـريف و      چوب چيني از مسيح

عالقـه برخـي از   . خان دهلـوي  االمراض از محمد شريف عالج
عـيش و عشـرت و   شاهان صفوي به امور طبابت و پزشـكي و  

آميزش با زنان حرمسرا و خوردن معاجين و تركيبات دارويـي،  
داشت تا طبيبان حاذقي را به دربار خود راه دهنـد؛   آنان را وامي

حكيم مؤمن نيز يكي از اين طبيبان مجرب بود كه به دربار شاه 
. سليمان آمد و امور طبابـت ايـن پادشـاه را بـر عهـده گرفـت      

ها يا مخدرهايي كـه در دوران شـاهان    وبعنوان مثال از مشر به
توان شربت كوكنار، مفرح افيوني، بنگ  صفوي رواج داشت، مي

حكيم مـؤمن در تهيـه تركيبـات دارويـي     . و حشيش را نام برد
اي كافي داشته است و در كتابش خواص و طرز سـاختن   تجربه

  . طور مفصل توضيح داده است و مقدار شربت آنها را به
نـواع مفرحـات، از جملـه مفـرح افيـوني،      طريقة سـاخت ا 

حـب فلونيـا در كتـب    : ها و حبوبات از جمله معاجين و شربت
به نوشتة توماس هربرت در سفر . تحفه، مؤيد اين اوضاع است

بهترين تحف حكام بزرگ به درگاه شاهان صـفوي از  «: اش نامه
و اين اسـت  ) 1(» هاي ناب بوده است جمله شاه عباس، شراب

ؤمن هم، براي خوشايند كردن نام خود در نظر شـاه  كه حكيم م
  . سليمان، نام كتابش را تحفه نهاده است

محمد مؤمن تنكابني، حكيم و پزشك شاه سليمان صـفوي،  
يكي از دانشمندان برجسته تـاريخ فارمـاكولوژي گيـاهي ايـران     

المؤمنين، مواد پزشكي را كه  است كه در كتاب خود به نام تحفه
اهان دارويي اسـت، از منـابع يونـاني و اسـالمي     بيشتر شامل گي

اخذ كرده و بـر آن مـواد هنـدي را افـزوده و همـه آنهـا را بـا        
تجربيات و كشفيات خود، تلفيق كرد و بر آنهـا شـرح نوشـت؛    

باب اصلي  1520عنوان دارد و شامل  5750اين كتاب نزديك به
بــاب آن بــه گياهــان دارويــي و مشــتقات آنهــا  940اســت كــه
  .دارد اختصاص

نـام   4230هاي ديگر كتـاب وجـود نزديـك بـه      از ويژگي 
هـاي مختلـف يونـاني، عربـي،      مترادف و مشابه گياهي از زبـان 

هــاي مختلــف  هــا و گــويش عبــري، ســرياني و بعضــي لهجــه
خراساني، اصفهاني، مازندراني، گيلكي، تركـي و هنـدي اسـت    

)2.(  
  تاريخچه مختصر دانش پزشكي 

گـردد،   تاريخ دانش پزشكي در ايران به دوران باستان برمـي 
طوري كه پيش از تأسيس دانشگاه جنـدي شـاپور و حضـور     به

دانشمندان نسطوري و آشنا به دانش پزشكي و زبان يوناني، در 
دوره هخامنشي نيز تشكيالت پزشكي منظمـي وجـود داشـت،    

و يونان و طوري كه در اين دوران، ارتباط فرهنگي بين ايران  به
اي از  همچنين با اقوام و ملل مجـاور شـروع شـده بـود و عـده     

پزشكان يوناني در دربار پادشاهان هخامنشي به طبابت مشغول 
  ). 3(بودند 

در دوره اشكانيان هم طب ايراني يـك طـب غيـر دينـي و     
اي از طب يوناني و زردشـتي و متـأثر از طـب رايـج در      آميخته

ها بوده  آشوريان و كلدانيان و بابليساير ملل از جمله مصريان، 
هاي متفـاوت اسـامي گياهـان دارويـي گـاه       وجود ريشه. است

ايراني و حتي محلي و قومي، گاه يونـاني، عربـي، هنـدي و يـا     
هاي طب سنتي به كار رفته، تا حدودي ناشي  چيني كه در كتاب

مثـل ايـران و   . هاي گذشته بـوده اسـت   هاي بين تمدن از جنگ
و يونان، ايران و مصر و هندوستان و چين، موجـب   روم، ايران

. تبادل اطالعات و آگاهي از خواص گياهان دارويي شده اسـت 
ها از جمله لشكركشي اسكندر بـه   هرچند كه بر اثر همين جنگ

ها آتش گرفـت و بسـياري از سـوابق     ايران، بسياري از كتابخانه
دكتر محمود ، اما بنا به نوشته )2(شناسي شرق از بين رفت  گياه
پس از حمله اسكندر به ايران نفوذ تمدن يوناني در «: آبادي نجم
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  امامي و همكاران           

  271 --- 1394، پاييز ي سوم شماره، سال ششم  

اين سرزمين زيادتر شد و جانشينان ايـن مـرد غالـب توانسـتند     
  ). 3(» علوم يوناني را در كشورهاي مغلوب رواج دهند

بعد از شكست ساسـانيان طـب اسـالمي در مراكـزي مثـل      
ترين  وري كه درخشانط شاپور رواج پيدا كرد، به بغداد و جندي

هاي طب اسالمي كه بر طب اروپا هـم تـأثير گذاشـت در     دوره
هـا   هاي سوم تا ششم هجري قمري شكل گرفـت و ايرانـي   قرن

توانستند توسط پنج تن از سـتارگان درخشـان طـب خـود بـه      
هاي طبري، رازي، اهوازي، بوعلي سينا و جرجاني خـدمات   نام

هـا   وري كـه اروپـايي  طـ  زيادي به طب جهان عرضـه كننـد، بـه   
تفكرات پزشكي دانشمندان ايراني از جمله بوعلي سينا را مقدم 

  .بر تفكرات پزشكي يونان باستان داشته و از آن استقبال كردند
علم طب مانند علم نجوم از نخستين فنون و علومي اسـت  
كه در بين مسلمانان رواج يافت و آثار بنياديني توسط پزشـكان  

الحـاوي از محمـد بـن زكريـاي رازي،      مسلمان همچون كتاب
القانون في الطب از شـيخ الـرئيس ابـوعلي سـينا و آثـار ديگـر       
طبيبان مشهور كه مورد استفاده و استناد پزشكان بعدي بـود بـر   

  ).4(جاي مانده است 
  اوضاع پزشكي در عصر صفويه

هرچند كه بعد از حمله مغول، فرهنگ و تمدن ايران تحت 
ا طوالني بودن دوران صفويه تا حدودي بـه  تأثير قرار گرفت، ام

حفظ بقاياي ميراث علمي و فرهنگي ما كمك كرد و بـا وجـود   
اينكه در اين دوره پزشكاني مانند بوعلي سينا، رازي و اسماعيل 

نويسان و  جرجاني ظهور نكردند، اما باتوجه به اعتراف سفرنامه
يـن  سياحان اروپايي، صنعت داروسازي و خدمات درمـاني در ا 

  .هاي زيادي داشته است عصر پيشرفت
در آثار طبي دوره صفويه بـه دليـل مهـاجرت بسـياري از      

هـاي هنـدي، اقتبـاس فراوانـي از      دانشمندان ايراني به سرزمين
منابع هندي شده است و به همين دليل در اكثر آثـار طبـي ايـن    

تشـكيالت  . دوره ريشه هندي گياهان دارويي آورده شده اسـت 
انسجام خاص داشته و پزشكان را اغلـب بـا لقـب    پزشكي نيز 

  .كردند باشي خطاب مي حكيم و حكيم
باشي در امور مربوط به طب دولتي و توسعه طبيبـان   حكيم

كشور مسئوليت داشته و عطارباشي همكار و وردست اصلي او 
  ). 5(آمد است  به شمار مي

اش در خصـوص   نامـه  شاردن، جهانگرد غربي در سـياحت 
اين دوره، آنان را گروهي مردمـي، ثروتمنـد و بـا    صنف اطباي 

پزشـكان ايـران، عطـار و    . شخصيت ممتاز معرفي كـرده اسـت  
اي داشتند كه سراسر روز يـا   داروفروش نيز بودند و هريك دكه

تنها برخي از ساعات را به نسبت كمي يا زيادي خريـدار آنجـا   
د ماندند و شاگرد يا شريك داروفروش نيز در جوارشـان بـو   مي

)6.(  
  سابقه و هدف پژوهش

تاكنون تحقيقات زيادي در موضوعات مرتبط با طب سنتي 
ها كه بيشتر پيرامون كتب  در اين قبيل پژوهش. انجام شده است

معتبر طب سنتي و نويسندگان آنها صـورت گرفتـه، اغلـب بـه     
اند و كمتر بـه جزئيـات توجـه     صورت كلي به موضوع پرداخته

ز قبيل نحوه بيان، زبان گفتـار، چگـونگي   اند و به مباحثي ا كرده
هـاي متفـاوت پديدآورنـدگان آثـار      توصيف جزئيات و ديدگاه

در اين مقاله سعي شده است تا حد زيادي . پرداخته نشده است
ضمن بيان ديدگاه نويسنده، بـه نحـوه بيـان و اسـتفاده از ابـزار      

 گيري از زبان عربي و نيـز مهـارت در   زبان، ميزان تسلط و بهره
ويـژه توصـيف جزئيـات     پرداختن به جزئيات در توصـيف، بـه  

ها و گياهان طبي و خاصيت درماني هر جزء پرداخته شـود   گل
و  ميزان آگاهي حكيم مومن در شناخت و مطالعه كتـب طبـي   

هـاي   پيشينيان، شناخت طبيبـان گذشـته، بيـان اقـوال و ديـدگاه     
و  مختلف طبيبان، تشخيص اشـتباهات آنـان بـراي خواننـدگان    

محققان مشخص شد و در نهايت تصـويري روشـن از ديـدگاه    
هاي عملـي و غيـر قابـل انكـار      طبي صحيح كه مبتني بر تجربه

  . است در برابر چشم پژوهشگران مجسم شود
  ها مواد و روش

المـؤمنين كـه    اين مقاله بر پايه مطالعه موردي كتـاب تحفـه  
حاصــل ويــرايش و تــدوين كتــاب مــذكور بــه عنــوان رســاله 

ويـرايش و تـدوين   : ارشناسي ارشـد اينجانـب تحـت عنـوان    ك
نامـه طبـي و دارويـي و مـوارد انعكـاس آن در ادبيـات        فرهنگ

فارسي بر اساس تحفه حكيم مومن است، تهيه شده و با روش 
هاي ادبي و علمي كتـاب   توصيفي و پژوهشي به بررسي ويژگي

  .استمذكور پرداخته و امتيازها و ايرادهاي آن را بررسي شده 
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  هاي كتاب تحفه حكيم مومن ويژگي
ويژه دوره گوركانيـان   در دوره صفويه مانند ادوار گذشته، به

نويسي رايج بوده است و تحفه حكيم مـومن نيـز    هند،  فرهنگ
ها،  اين قبيل فرهنگ. نويسي بنا شده است تقريباً به شيوه فرهنگ

رست و هايي دارند، از جمله اينكه تنظيم الفبايي د عيب و نقص
انـد، تحفـه حكـيم     مناسبي ندارد و گاهي لغات را غلـط نوشـته  

زبـان  . مومن نيز داراي تنظيم الفبايي درست و مناسـبي نيسـت  
چون كتاب مـذكور بـه   . تواند علمي يا ادبي باشد يك نوشته مي

زبان علمي نوشته شده اسـت، خوشـبختانه گرفتـار انحطـاط و     
وده است نشده، اما آنجا انحرافاتي كه در نثر ادبي دوره صفويه ب

خواهد آن را به نام شاه سليمان صـفوي   كه در ديباچه كتاب مي
تقديم كند، به شيوه زبان ادبي معمول آن دوره گرفتار تعارفـات  

پردازي شده و زبان را به مدح و تملق آلـوده   ها و القاب و تملق
الخط عربي دورة صـفويه بـوده و    اين كتاب متأثر از رسم. است

كه جـزو حـروف   ) گ،چ،پ،ژ(هاي آن حروف  ر مدخلحتي د
. اصلي فارسي و وجه تمايز با عربي هستند فراموش شده است

  .براي شناخت نثر كتاب بايد ابتدا نثر آن دوره را بررسي كرد
  : شناسي به نوشته مرحوم بهار در كتاب سبك 
نثر دوره صفويه خصوصاً نثر ادبي آن اينگونـه نيسـت كـه    «

ت و هم از نظر معنا متناسـب و داراي فخامـت   هم از نظر صور
و جزالت باشد و چون زبان فارسي به صورت رسمي تـدريس  

خواندند، لذا علوم ادبي در سطح پايين  شد و غالباً عربي مي نمي
  ).7(» قرار داشت

  المؤمنين  الخط كتاب تحفه هاي نثر و رسم ژگي وي
عنـي  الخط دوره سابق، ي الخط دوره صفوي همان رسم رسم

  :تيموري بوده كه به قرار زير است
بـه  ) د(، )ج(به صـورت  ) چ(، )ب(به صورت ) پ(حرف 

  ).7(به كار رفته است ) ز(به صورت ) ژ(و ) د،ذ(صورت 
شناسي نوشته  هاي نثر آن دوره كه در كتاب سبك از ويژگي

شده، كثرت مترادفات، ضعف تـأليف و سسـتي الفـاظ، آوردن    
از لغات و تركيبات و عبارات عربـي   هاي متوالي، استفاده سجع

  . پردازي بوده است و چاپلوسي و القاب
هاي ممتاز  ارزش بودن نثر و فقدان ويژگي يكي از داليل بي

زباني در نثر اين دوره و از جمله در كتاب  تحفه حكيم مـومن  

شايد اين است كه بيشتر نويسندگان اين دوره از مردم عـادي و  
. اصـلي آنهـا نويسـندگي نبـوده اسـت      وران بودنـد و كـار   پيشه

چنانكه حكيم مومن هم در واقع هنر اصلي او نويسندگي نبوده، 
بلكه خواسته است كه براي خـوش خـدمتي بـه شـخص شـاه      

داري امـر طبابـت، حاصـل     سليمان و كسب درآمد، ضمن عهده
هـا و   تجربيات شخصي خود، پدر و جدش را بـه همـراه گفتـه   

بنـابراين تمـامي خصوصـيات    . ببـرد هاي ديگران به كـار   نوشته
معمول در نثر دوره صفويه را در تحفه حكيم مومن و آثاري از 

به خاطر اينكه مـتن اصـلي كتـاب بـه زبـان      . بينيم اين قبيل نمي
شود  ها در آن ديده مي علمي نوشته شده است، كمتر اين ويژگي

و بيشتر در ديباچه كتاب به جهت خصوصـيت زبـان ادبـي آن،    
  .شود هاي بيشتري از نثر دوره صفويه ديده مي ويژگي

  :توان اشاره كرد هاي نثر كتاب به موارد زير مي از ويژگي
رسـيده، دميـده، ذات،   : هاي متوالي در ديباچـه  وجود سجع

  صفات، خروش، جوش
خـادم مخـاديم،   : تركيبات جديد فارسي و عربي در ديباچه

تـي عرصـه   نصـيبان ذا  لباس پوشان عوارض، عديم الخاصيه، بي
  امكان، مجهول الماهيه، ضيق النفس

نبات به جاي گيـاه، منبـت بـه جـاي     : لغات عربي در متن 
  محل روئيدن، انثيان

الزال مويداً با التاييدات السبحانيه : استفاده از عبارات عربي 
  )8(و موبداً بابديه الجالل الربانيه 

 آنچنـان كـه در مـدح شـاه    : پردازي در ديباچه مدح و القاب
سليمان، او را خالصه ذريه پيغمبـر، ناصـر چـاكران ائمـه اثنـي      
عشر،  ناشر مذهب حق، شاهنشه پادشاهان، خاقان بـن خاقـان   
  . بن خاقان سلطان خواقين جهان و سكندر حشمت ناميده است

به معني طبق دستورات، همچنين و مثل و ماننـد،  : دستور به
  :آورده است، مثالً 

  :نويسد راجع به نسرين مي 
دستور روغن نرگس گيرند، مسـخّن و بـه    و روغن او كه به

اعتدال، مقوي دمـاغ و بالخاصـيه رافـع ذات الجنـب بلغمـي و      
  ).8(سوداوي است 

  :و در مقدمه آمده است
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  امامي و همكاران           

  273 --- 1394، پاييز ي سوم شماره، سال ششم  

اند بيان  دستور، هر چه ابن تلميذ مؤلف مغني ايراد كرده و به
  ) 8(آن را الزم دانسته 

  :الآوردن ضمير او به جاي غير انسان، مث
به فارسـي پرسـتوك و كبـاب او مفـتح سـدد،       ←خًطّاف 

  )8(اكتحال محرق او مقوي باصره 
رسيده او گرم به اعتدال و با قـبض و نـارس او    ←زيتون 

  )8(سرد و بغايت خشك 
  :به معني به قدر و شبيه آمده است، مثال: قريب
  )8(حيواني است قريب به سگ  ←دلدل

كبـك و خـوش منظـر    مرغي است قريب به جثه  ←دراج 
)8(  

هدبـه  : حشرات را به اسم حيوان معرفي كرده اسـت، مثـال  
در اصفهان خرخدا و پرپا نامنـد و آن حيـوان بقـدر بـاقلي      ←

  ) 8(خاكستري رنگ 
آيـد،   به معني به وجـود مـي  ) رسد به هم مي(عبارت فعلي  
  :مثال

سـنگي اسـت ملـون و از معـدن     : گوينـد  مي ←حجرالحيه 
  )8(رسد  مي هم  زبرجد به

  : به جاي زيرا و براي تعليل، مثال: چه  
ــه  ــه او    ←بادرنجبوي ــه ك ــديعي گفت ــارات ب ــف اختي مؤل

تـر از تخـم    بالنگوست و غلط اسـت، چـه بادرنجبويـه باريـك    
  ) 8(ريحان و اغبر است 

  : به جاي براي و به منظور، مثال: جهت
  ) 8(ضمادش جهت سوختگي آتش نافع  ←حماحم 

  :اگر شرطي، مثالبه جاي : چون
  )9(چون بر باالي طعام مسموم گذارند عرق كند  ←خثو  
  :به معني سگ هار، مثال: سگ ديوانه 
  )  8(و با نمك جهت گزيدن سگ ديوانه  ←نعنع  
به معني شكل مي گيرد و بـه و جـود مـي    : شود متكون مي 

  :آيد، مثال
سنگي اسـت كـه در زهـره و شـيردان گـاو       ←حجر البقر 

  ) 8(شود  يمتكّون م
دانه بعضـي سـفيد و از     ←لوبيا: به جاي كليه، مثال: گرده 

  )8(تر و شبيه گردة طيور  بعضي سرخ و از باقلي كوچك

به معني ذرع و براي محاسبة طـول و ارتفـاع آمـده و    : زرع
  :نوشته شده است، مثال) ز(همه جا با حرف 

شود  بفارسي اسپند نامند، نبات او بقدر ذرعي مي ←حرمل
)8(  

  :به معني مقدار، مثال: قدر 
  ) 8(و قدر شربتش تا هفت درهم است  ←سدر 

  ديدگاه طبي حكيم مومن
هاي طـب   حكيم مومن پس از مطالعه و بررسي دقيق كتاب

سرياني، عربي، هندي، يوناني، ايراني و غيـر آن  : قديم از جمله
عالوه تجربيات خود  و نيز تشخيص درست و نادرست آنان، به

گويـد   ش اين كتاب را نوشته است و چنان كه خود مـي و پدران
ويـژه   هـاي طبـي، بـه    دليل تأليف آن، وجود اشتباهات در كتاب

  .اختيارات بديعي نوشته علي ابن حسين انصاري بوده است
از نكات قابل توجـه آن اسـت كـه در بيشـتر مـوارد، قـول       
مؤلف اختيارات بديعي را به چالش كشيده است، مثالً راجع به 

  :نويسد مي) هوفاريقون(دخل م
تخم هوفاريقون شبيه سماق «: مؤلف اختيارات بديعي گويد

  ).8(و اين مخالف قول جمهور حذاق است » است
مؤلـف اختيـارات   : نويسـد  مـي ) بادرنجبويه(و يا در مدخل 

بديعي گفته كه او بالنگوست و غلط است چه تخم بادرنجبويـه  
  ).8(تر از تخم ريحان و اغبر است  باريك

با تـأليف كتـاب تحفـه، گويـا كتـاب اختيـارات بـديعي از        
رسيمت افتاده و كتاب تحفه حكـيم مـومن جـاي آن را گرفتـه     

در اين كتاب نـام اشـخاص و كتـب فراوانـي بـه چشـم       . است
و تعـداد كتـب بـه     60خورد كه تعداد اشخاص به بـيش از   مي

  . رسد مورد مي 50بيش از 
آوري  ن بـه دنبـال جمـع   حكيم مؤمن، خود در كـوه و بيابـا  

گويـد در   ها و گياهان دارويي بوده است، چنان كه خود مـي  گل
ام و ايـن امـر نشـان     فيروزكوه فالن گل يا گياه را مشاهده كرده

هـا و گياهـان دارويـي را     دهد كه حكيم مومن شخصـاً گـل   مي
دسـت   شناخته است و از اين نظـر تجـارب ارزشـمندي بـه     مي

هاي او را قابـل اعتمـاد و اطمينـان سـاخته      آورده است كه يافته
  .   است
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  :ها يافته
رغم اينكه تحفه حكيم مـومن از   دهد، علي ها نشان مي يافته

هاي زباني و نثر ادبي حائز اهميت نيست، اما خـود   نظر ويژگي
حكيم مومن به دليل مطالعه آثار طبي قديم و آگـاهي عميـق از   

خود، طبيبي حاذق بوده ديدگاه طبيبان معروف گذشته و معاصر 
است، چرا كه بر پايه تجارب موفق و مؤثر خود، پدر و جـدش  
كه  به صورت همزمان بـه كـار طبابـت و داروسـازي مشـغول      

اند، توانسته است ديدگاه طبيبان گذشته را به چالش كشيده  بوده
بسياري از نويسندگان كتب طبي . و مورد اقبال عموم قرار گيرد

آوري كرده و در طبابـت بـه    ديگران را جمعگذشته تنها نظرات 
اند، اما در زمينه داروسازي و سـاخت ادويـه مفـرده و     كار برده

اند، امـا حكـيم مـومن     ويژه ادويه مركبه توفيقي حاصل نكرده به
خصوص ادويه مركبه  عالوه بر كار طبابت در كار داروسازي، به

از كتـاب  نيز بسيار حاذق و توانا بوده است، به نحوي كه قبـل  
تحفه حكيم مومن، به ادويه مركبه چنـدان توجـه نشـده بـود و     
بايد گفت يكي از امتيازات اين كتاب، پرداختن به ادويه مركبـه  

تحفه حكيم مـومن قريـب   «آبادي  بنا به گفته محمود نجم. است
اكنـون نيـز    اي پزشكان پيشين بوده و هـم  سه قرن كتاب مطالعه

نـد، ايـن كتـاب در طـي     كن اده ميطرفداراني دارد كه از آن استف
قرون متمادي در ايران توانسته در برابر قانون ابن سينا و شـرح  

) مجمع الجوامع عقيلي خراساني(اسباب نفيسي و قرابادين كبير 
نفود و  و پيوسته در دست طالبان و عاشقان علم طب قرار گيرد

سلطه خود را طي قريب سه قرن داشته باشد و تا سي سال قبل 
ي كه طـب را بـه سـبك قـديم     ياب درسي دوران بوده و اطباكت
  .»آن را در دست داشتند اند آموخته مي

  پزشكان مورد استناد حكيم مومن
از ميان پزشكاني كه سخن آنها بيشتر مـورد اسـتناد حكـيم    

  : توان اشاره كرد مومن بوده است، به اين افراد مي
تلميـذ، رازي،  الدوله، محمد بن احمـد، بغـدادي، ابـن     امين

الرئيس ابو علي سينا، ابن ماسويه   انطاكي، حنين بن اسحق، شيخ
  .و مهريارس

  كتب طبي مورد استناد حكيم مومن
از ميان كتـب طبـي، بيشـتر بـه اختيـارات بـديعي، تـذكره        

جـامع  (، كامـل الصـناعه، مااليسـع    )اولوااللباب، جامع انطاكي(

مؤلف در ديباچـه  . تو جامع ابن بيطار استناد كرده اس) بغدادي
هـايي را كـه مـورد     كتاب نوشته است كه فهرست اسامي كتاب

اند به جهت اختصار ديباچه، درخارج كتـاب   استفاده قرار گرفته
  . مرقوم است، اما درخارج كتاب مرقوم نشده است

  هاي مختلف كتاب ها و بخش فصل
هاي مختلف را با اصطالحاتي موسـوم بـه    ها و بخش فصل

  :دستورات به كار برده است كه به قرار زير استتشخيصات و 
در اين بخش ميزان و درجات اسـتفاده از  (تشخيصات اول 

  )جات را توضيح داده است ادويه
هاي ادويـه   در اين بخش صفات و ويژگي(تشخيصات ثاني 

  )مفرده را ذكر كرده است
ترين قسمت كتـاب   در اين بخش كه مهم(تشخيصات ثالث 

هـا و گياهـان دارويـي،     را كه شامل انواع گلاست اسامي ادويه 
ها و احجار كريمه، حيوانات و پرندگان است، به ترتيـب   سنگ

الفبا اما نامنظم آورده و خـواص درمـاني و دارويـي هريـك از     
  )اجزاي آنها را به تفصيل بيان كرده است

در اين بخش طرق مداواي سموم را ذكـر  (تشخيصات رابع 
  )كرده است

  )به اوزان صغار و كبار پرداخته است( تشخيصات خامس
در اينجا به اعمال مرتبط با  ادويه مفـرده و  (دستورات اول 

  )برخي موارد مرتبط پرداخته است
در اين قسمت ادويه مركبـه را ذكـر كـرده    (دستورات ثاني 

  )است
در مبحث اوزان، آنها را به اوزان صغار و كبار تقسيم كـرده  

بر طب و فقه و لغت داراي ارزش اين اوزان در كتب معت. است
بعضي از آنهـا در علـم طـب، بـراي سـنجش      . اند و اعتبار بوده
استار و مثقـال  : ها و داروها به كار رفته است، مثل مقدار شربت

  . طبي
مثقـال  : انـد، مثـل   برخي ديگر، در فقه و شرع كاربرد داشـته 

  . شرعي و درهم شرعي
مـن،  : ست،  مثلبعضي ديگر مربوط به اوزان اجناس بوده ا

  .صاع، سير و قفيز
در مبحــث مــداواي ســموم، آنهــا را بــه دو بخــش ســموم 
مشروبه و ملدوغه، تقسيم كرده و راجع بـه هـر كـدام مطالـب     
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از سموم مشروبه كه از طريق خـوردن و  . مفيدي را نوشته است
شود به مرارة النمر، يعني زهره پلنگ و از  نوشيدن وارد بدن مي
ز راه نـيش زدن حيوانـات و حشـرات وارد    سموم ملدوغه كه ا

توان  مي... شود به سموم مار، عقرب، رتيل، سگ هار و  بدن مي
  . اشاره كرد

در بخش دستورات اول، اعمال متعلق به ادويه مفرده، شامل 
اتخاذ ادويه و اصالح آنها و نيز اصول صـناعت غريبـه، شـامل    

  . تآمده اس) كيميا، هيميا، سيميا، ريميا، و ليميا(
در بخش دسـتورات دوم،  ادويـه مركبـه را آورده اسـت و     
براي هر نوع تركيب دارويي، موارد مشابهي به نقل از اشخاص 
و كتب مختلف طبي و نيز تجربيات خود و پدرانش ذكر كـرده  

 25ضمن اينكه گاهي يك تركيب دارويي شامل بـيش از  . است
را همـراه بـا   نوع ادويه مفرده بوده كه طرز به عمل آوردن آنهـا  

مقدار مشخص هر كدام و بر اساس اوزان معمول طبـي نوشـته   
مفرح ياقوتي شيخ ابوعلي سينا را مركـب از ادويـه   : است، مثالً

مرواريد، كهربا، بسد، ابريشم، سرطان نهـري،  : زير دانسته است
نخاله طال، لسان الثور، ياقوت، تخم فرنجمشك، تخم بادروج و 

سـفيد، عـود هنـدي، حجـر ارمنـي،      بادرنجبويه، بهمن سرخ و 
الجــورد مصــطكي، ســليخه، دارچينــي، زعفــران، هــل، قاقلــه، 

  ....افتيمون، اسطوخودوس، جدوار و 
آنچه آشكار است اين است كه بخشي از كتاب تحفه حكيم 
مومن به ادويه مركبه اختصاص دارد و گويا قبـل از او در آثـار   

نـابراين طريقـه   ب. طبي گذشته چندان به آن پرداخته نشده است
ساختن ادويه مركبه را بايد از امتيازات كتاب مذكور بـه شـمار   

  . آورد
معاجين : باب به قرار زير آورده است 24ادويه مركبه را در 

، حبوبـات، اقـراص،   )ترياقات، ايارجات، مفرحات، جوارشات(
سفوفات، اشربه، مربيات، لعوقات، مطبوخات، سنونات، اكحـال  

ها، ضـمادات و كمـادات و نطـوالت و     مرهمو شيافات، ادهان، 
قطــورات، ســعوطات و نشــوقات و عطوســات و شــمومات و 

ها، ادويه كلف و بهق و برص، مضيقات و مطيبات فرج،  لخلخه
خواص غريبه، رساين حكماي هند، معالجات چهارپايـان، قلـع   

  .ها و معالجات طيور آثار و رنگ
  

  مزاياي كتاب 
تـوان   مومن به موارد زيـر مـي  از مزاياي كتاب تحفه حكيم 

  :اشاره كرد
پرداختن به جزئيات در توصيف يك گياه، مثل رنـگ، بـو،   

  طعم، اندازه، ارتفاع، برگ، گل، ساق، بيخ و محل رويش آن 
بـرگش لطيـف و طـوالني و اطـراف      ←بادرنجبويه«: مثال

برگش مثل اره و ساقش پرشعبه و شبيه ريحان و گلـش بـنفش   
  )9(» شبيه تخم كتان مايل به سرخي،  تخمش

  ذكر خواص هر يك از اجزاي گياه به صورت جداگانه
اش مقـوي دمـاغ و محلـل     بوئيدن شكوفه ←نارنج : مثال«

زكام، عرقش جهت ضعف دماغ و تفريح و تقويت باه و اشتها، 
ترشي او مسهل صفرا و رافع خمار، در برگ و پوست او تفريح 

  )9(» عظيم است
  رمي و خشكي و سردي و تريبيان طبيعت آن از نظر گ

نزد جالينوس در دويم سـرد و خشـك و    ←لبالب : مثال«
  ) 8(» نزد ابوحيان بن ماسويه گرم است

  تعيين قدر شربت
قدر شربت از جرم او تا سـه مثقـال و از    ←نارجيل: مثال«

  )8(» آب او سه وقيه است
  ذكر مصلح و بدل

ــد، داروي      ــته باش ــرري داش ــتعمال آن ض ــر اس ــي اگ يعن
كند و چنانچه خود گيـاه يـا مـادة     كننده ضرر را بيان مي صالحا

دارويي در دسترس نباشد، مثـل پزشـكان كنـوني، بـدل، يعنـي      
  . كند داروي مشابه آن را تجويز مي

مضر مثانه و مصلحش نبات و مضر بـاه و   ←نيلوفر : مثل«
  ) 9(» مصلح او لبوبات و بدلش بنفشه و خطمي

  كند  و لغتي است ذكر مي اصل كلمه را كه از چه زبان
نويسد كه لغت نبطي يا يوناني يا تنكابني و ديلمـي   مثالً مي 

  . است... يا تركي، فارسي، هندي، سرياني، عربي و 
به لغت نبطـي گيـاهي اسـت كـه از هنـد       ←دبيدار : مثال«
  )8(» خيزد

  پرداختن به پزشكي انساني و حيواني
معالجـات   به اين صورت كه در مبحث دسـتورات دوم بـه  

  . چهارپايان و پرندگان نيز پرداخته است
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  ... بررسي كتاب تحفة حكيم مؤمن 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه  ---  276

گاهي نظـر يـك طبيـب گذشـته را در مـورد يـك گيـاه و        
گيرد و نظر درست خود  كند و بر او ايراد مي خواص آن ذكر مي

  . نويسد را مي
اسـم يونـاني   : مؤلف تـذكره گويـد   ←جفت آفريد : مثال«

اظهـر  است و به معني مزوج و به حسب ظاهر، فارسي بودن او 
  )8(» است
دفلي است و اظهر آن اسـت كـه   : رازي گويد ←هرطَمان«

  )8(» قسمي از خلّر باشد
  . كند گاهي اقوال مختلف و متضاد را باهم جمع مي

ــال« ــو : مث ــين ←خث ــد  ام ــه گوي ــوي  : الدول ــاخ آه آن ش
مؤلـف  . جهت اسـهال نيـز نـافع اسـت    : داراست و گويد مشك

د و خـوردن بيضـه او   شـو  در سرانديب يافت مـي : تذكره گويد
جهت حكه و جرب و سـده جگـر نـافع اسـت و سـنگدان او      

  ) 8(» جهت بواسير مفيد است
مرغي است كه بـه فارسـي رخ نامنـد و    «: گويد خودش مي

  )8(» چون بر باالي طعام مسموم گذارند عرق كند
  ايرادهاي كتاب

هاي حزنيل و هديه به دفعات در مـتن كتـاب بـه كـار      واژه
هاي معتبر گذشـته   اما در بيشتر كتب طبي و فرهنگرفته است، 

  . و معاصر به صورت حزنبل و هدبه نوشته شده است
اشتباهي ) در تحويل اوزان بعضي به بعضي(در فصل سيم  

تحويل مثقال به درهـم بـه عـدد دراهـم     : رخ داده و آمده است
چون سه سبع افزوده شود مراد حاصل است و درست آن است 

  .ه دراهم، مثقال آورده شودكه به جاي كلم
مؤلف در ديباچه كتاب نوشـته اسـت كـه فهرسـت اسـامي      

انـد بـه جهـت اختصـار      هايي كه مورد استفاده قرار گرفته كتاب
ديباچه، در خارج كتاب مرقوم است، اما در خارج كتاب مرقوم 

  . نشده است
  

  :گيري بحث و نتيجه
ر هـاي عقلـي د   اگرچه عهد صفويه، دوران انحطـاط دانـش  

هـاي   ايران و انتقال آن به كشورهاي مجاور بوده است، و دانش
، اما علوم تجربي و از جمله دانش اند مذهبي بيشتر توسعه يافته

طب و داروشناسي نيز تا حدودي مورد اقبال قرار گرفته اسـت؛  
  . هاي زيادي در اين زمينه تأليف شده است چنانكه كتاب

آثار طبي اين دوره و نكته در خور توجه آن است كه بيشتر 
آوري  از جمله كتاب تحفه حكيم مومن در واقع تأليف و جمـع 

  . كتب طبي و دارويي گذشته بوده است
نكته ديگر اينكه قبل از كتاب تحفه حكيم مومن بـه ادويـه   
مركبه، چندان توجه نشده بود و بايد گفت كه يكي از امتيازات 

  . اين كتاب، پرداختن به ادويه مركبه است
  : ز ديگر امتيازات آن، موارد زير در خور توجه استا

ها و  پرداختن به جزئيات در توصيف ادويه مفرده، ذكر گفته
هاي مختلف و متضاد پزشكان گذشـته، توجـه بـه اوزان     نوشته

آمـد،   صغار و كبار كه در علوم طبابت و فقه و لغت به كار مـي 
انسـاني و   ويژه براي تعيين دقيق داروها و توجه بـه پزشـكي   به

حيواني، ذكر مصـلح و بـدل، يعنـي اگـر اسـتعمال آن ضـرري       
كند و چنانچـه   كننده ضرر را بيان مي داشته باشد، داروي اصالح

خود گياه يا مـاده دارويـي در دسـترس نباشـد، مثـل پزشـكان       
  . كند كنوني، بدل آن، يعني داروي مشابه را تجويز مي

  :اشاره كردتوان به موارد زير  هاي كتاب مي از عيب
هـا   نداشتن نظم الفبايي مناسب، كتابت اشتباه بعضي از كلمه

هديه بـه  : كه يا از ناحيه كاتب و يا خود مؤلف بوده است، مثل
جــاي هدبــه، سوســن بــه جــاي ســوس، و نداشــتن اعــراب و 

  . آوانگاري
در مجموع اين كتاب،  اطالعات بسـيار مفيـدي راجـع بـه     

ــته ــار  دانســــــ ــن در اختيــــــ ــي كهــــــ                   اي دارويــــــ
هاي بسـيار بـا ارزش داروشناسـي     كتاب گذارد و از خواننده مي

   .رود گياهي به شمار مي
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