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  چكيده

بررسـي فهرسـت    ضـمن    .قـرار گرفتنـد    يي شناسا  مورد ي کهن در زبان فارس    ي بهداشت يها   رساله ،يا  با استفاده از روش مطالعه کتابخانه     
 ٣٥٠ مشترك، تخصصي و يـا عمـومي، در حـدود    يها  اعم از فهرست ،هاي مهم ايران و خارج از كشور        هاي خطي موجود در كتابخانه      نسخه

. بودنـد  مسائل عمومي بهداشت و سـالمت  مربوط به نسخه ٤٠ فقط حدود    شدند كه در اين ميان     آوري  جمع رساله پزشكي فارسي     كتاب يا 
 اطباءمطالبي كه   و  به عنوان مثال بهداشت چشم      (هاي عمومي پزشكي      ها و نيز موضوع بهداشت در كتاب        در اين مقاله به معرفي اين رساله      
  .پرداخته شده است) اند كردهز سنتي قديم در اين خصوص تجوي

  
  هاي خطي هاي بهداشتي، زبان فارسي، نسخه رساله :ها واژه كليد

  

                                                           
 ث فرهنگي و گردشگريمركز آموزش عالي سازمان ميرا  نياوران،تهران،: پاسخگو نويسنده ∗
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  ٣٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 قـديم در موضـوع      ان طـب  در حقيقت آنچه كه توسـط دانـشمند        
ها و مسائل مربوط به بهداشت و سالمت به زبان        پيشگيري از بيماري  

 امـا قابـل    بررسي قرار گرفته است، گرچه اندك،    و بحث فارسي مورد 
 موضـوع دهد كه گذشتگان از اين        مالحظه بوده و به خوبي نشان مي      

  .اند مهم غافل نبوده
علـم  «يـا  » تدبير حفظ صحت« اصطالح ،در ميان مردم و پزشكان 

، براي اين بخش از علم پزشكي به كـار گرفتـه شـده و             »الصحه  حفظ
 عبـارت » حفظ صحت«يا » تدبير« عنوان خالصه شده ،البته به مرور  

  .را تداعي كرده است» تدبير حفظ صحت«
  :اند  دو صورت ارائه كردهبهپزشكان اين موضوع را 

 اي مستقل به صورت تأليف و نگارش كتاب يا رساله -

هاي پزشـكي و اكثـراً در مقدمـه     به عنوان مبحثي جدا در كتاب      -
  بيان موضوع بيماري

  
   كار مواد و روش

 کهـن  ي بهداشـت يها  رسالهي،ا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه  
بررسـي فهرسـت     ضمن   .قرار گرفتند  يي شناسا ي مورد در زبان فارس  

هـاي مهـم ايـران و خـارج از            هاي خطي موجـود در كتابخانـه        نسخه
 مشترك، تخصصي و يا عمومي، در حـدود  يها  اعم از فهرست   ،كشور
شـدند كـه در ايـن     آوري جمـع  كتاب يا رساله پزشكي فارسـي   ٣٥٠
 مـسائل عمـومي بهداشـت و     مربـوط بـه    نسخه   ٤٠حدود   فقط   ميان

هـا و نيـز موضـوع     در اين مقاله به معرفي ايـن رسـاله     . بودندسالمت  
بـه عنـوان مثـال بهداشـت        (هاي عمومي پزشـكي       بهداشت در كتاب  

 سـنتي قـديم در ايـن خـصوص تجـويز      اطبـاء مطـالبي كـه    و  چشم  
  .پرداخته شده است) اند كرده
  

  ها يافته

قل فارسـي در موضـوع پيـشگيري و بهداشـت و        هـاي مـست     رساله
  سالمت
 كــه داراي تــاريخ تــأليف بــوده و يــا مؤلــف را ييهــا  كتــاب-الــف
هـا    ايـن كتـاب   . دانيم كه متعلق به چه زماني اسـت          و مي  ايم  شناخته

  :عبارتند از
)  ق ٣٧٠-٤٢٨(رساله در متن منسوب به ابن سينا        : حفظ صحت 

ات، في المـسواك و منفعتـه،       في ذكر الكيفي  : باب. ترجمه از ناشناس  
ــي ــام   ف ــار األي ــي ذكــر اختي ــوم، ف ــام  ].١[الن ــه ن ــر فارســي ب  تحري

. الـه از ابن سينا با اين سرآغاز نشان داده است؛ حمد         » الصحت حفظ«
  .]٤، ٣، ٢ [هاي بندگان چون بهترين نعمت

 »گفتار «٤ابن سينا، در    ).  ق ٣٧٠-٤٢٨(رساله ابن سينا    : حفظيه
ويه و ازمنه و اماكن و منفعت و مـضرت و دفـع        در بيان اه   -١ :شامل

 در تدبير اسـتفراغ     -٣ در بيان مأكول و مشروب،       -٢مضرت هر يك،    
  .]٥، ٤، ٣، ١ [ در بيان عوارض و حوادث نفساني-٤و احتباس، 

 انـدر بيـان     ،مقاله پنجم از بخش دوم از كتاب سوم       : تدبير اطفال 
 شـش در » رزميذخيـره خـوا  «است، گرفته از   » تدبير كردن اطفال  «

 اختيـار  -٣ انـدر شـير دادن،   -٢ انـدر بريـدن نـاف اطفـال،        -١: باب
 اندر شير بـاز كـردن،       -٥ اندر كمي و بيشي شير دايگان،        -٤دايگان،  

  .]٧، ٦ [ تدبير بعد از باز كردن از شير-٦
 )م ١١٣٧/ ق ٥٣١( ميرسيد اسماعيل جرجاني     :تدبير يوم و ليله   

]٨، ٣[ .  
ــظ ــصحه حف ــم :ال ــيد اس ــاني  ميرس ).  ق٤٣٤-٥٣١(اعيل گرگ

  .]٣ [»باب «١٦در ). األغراض الطبيه و جز آن(
) م١٢٠٩/ ق٦٠٦( از فخرالدين محمـد، فخـر رازي         :الصحت  حفظ

  .]١ [»مقاله «٨بهداشت در 
الدين علي بن اميران علي حـسيني اصـفهاني،            غياث :البدن  حفظ

  ونگاشــته اســت)  م١٤٦٥( ق ٨٦٩را در  »خالصــه التنجــيم«كــه 
  .]٦، ٣ [گيرد  در بر مي»فصل «١٦ در  راها ها و نوشيدني اكيخور

كمال فرزند نور فرزند كمـال طبيـب بـه نـام شـاه              : حفظ صحت 
 ٤و  » مقدمه «١، در   ٩٧٤، به سال    ) ق ٩٣٠-٩٨٤(ي  وطهماسب صف 

عنـاوين مقـاالت    . هايي نگاشـته اسـت      و فصل » خاتمه «١و  » مقاله«
كام جزئي از تدبير اشخاص      در اح  -٢ در سته ضروريه     -١ :عبارتند از 

 در زينـت    -٣ها و تدبير اعضاء واجب الحفـظ،          به حسب سنين، مزاج   
  خاتمـه  . در اغذيـه و ادويـه مفـرده و مركّبـه           -٤آراستن ظاهر بدن،    

 . گزيدن حيوانات و دور سـاختن جـانوران از منـزل    كتاب نيز در باب   
  فهرست مجلس كتابي   ٢اعتضادي در جلد    « :نويسد  استاد منزوي مي  

 ياد كـرده و آن را      ٥٠٤به شماره   » رساله«را در همين باره به عنوان       
نگارش كمال فرزند كمال طبيب ياد كـرده كـه بـه نـام همـان شـاه            

 شايد ايـن هـر دو كتـاب يكـي و يـا              .طهماسب صفوي نگاشته است   
 ٥٠٤   نـسخه ه،دانـش پـژو  ضـمن آن كـه       .تحريري از يكديگر باشند   

 ٥١٩   نسخه ،هرست كتابخانه آمده  در ف » رساله«مجلس كه به عنوان     
 پزشكي كه   ٨٢  ياد شده و نسخه   » كتاب طبي «مجلس كه به عنوان     

 هر سه را يكـي    است، در نشريه آورده شده   » حفظ الصحه «به عنوان   
  .داند مي

نام نگارنـده را كمـال   » طب: الصحه حفظ «٥٢٢،  ١/٥٢٣ها    نسخه
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  ٣٠١

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...       هاي بهداشتي كهن رساله

  ]٩، ٤ ،١ [) نسخه٢(فرزند نور فرزند كمال طبيب آورده است 
 ق بـراي    ٩٣٧محمد يوسفي هروي به سال      .  قصيده :الصحه  حفظ

  بـاب   در اي   قـصيده  ،) ق ٩٢٣-٩٣٧( هند    در ظهيرالدين بابر تيموري  
 سـراييده   خـواب و بيـداري     ها، جنبش و آرامـش      بهداشت، نوشيدني 

،  رسـل و انبيـاء     ه بعد از حمد حكيم دانا و تحيت زبد        ، آغاز است و در  
تندرسـتي از در حكمـت      ) داري( كه خواهي     اي :اينگونه آورده است  

  . ]٩، ٦ [هاي گوناگون نگردي مبتال تلتا به عـ درا 
  ]٤[) ق. ه٩٧٢-٤(الدين علي بافقي يزدي  شرف: حفظ الصحه

الـدين فرزنـد نورالـدين فرزنـد      رسـاله كمـال   : الصحه  حفظ تدبير
 ق  ٩٣٠-٨٤(الدين طبيب شيرازي براي شاه طهماسب صفوي         كمال

 آغـاز  ، كـه در    خاتمـه  ١ مقاله و    ٤ مقدمه،   ١ است؛ در    )م١٥٢٤-٧٦/
  سپاس بيقياس پادشاهي را جلَّ و عـال سـزاوار اسـت            :آن آمده است  

]١[.  
الدين بدخـشاني پـيش از        الدين فرزند قطب    از سيف : حفظ صحت 

  . ]٤ [ خطي است، در چند فصل  ق كه تاريخ نسخه٩٩٩
  در زوينشيخ ذوالنون خيارجي از مـردم خيـارج قـ         : الصحه  حفظ

الـدين محمـد      انـسانيه از جـالل     بـدن : الصحه  حفظ ]٤[ ق   ١٠  سده
 مختـصري اسـت در       آن كليـات )  ق ١٠٨٧زنده در   (طبيب اصفهاني   

تدبير بدن انسان براي پير و جوان در حاالت مختلف كه تقديم شده             
 فـصل و هـر كـدام داراي         ١١ و   قدمـه  م ١به شاه سليمان صفوي در      

  .چند بخش
 در  :و فـصول شـامل    . ءصحت و مرض و اقوال اطبا     در بيان   : مقدمه

 در تـدبير حفـظ صـحت بـه          ،تدبير حاالت مختلف، در تدبير فـصول      
  در تـدبير معمـولي     ، رئيـسه  ء در حفـظ صـحت اعـضا       ،ها  حسب سن 

 در چيزهايي كـه     ، در تدبير ناقهين   ،رح در تدبير مسافر بر و ب      ،حوامل
ان منـذرات بـه     در بيـ   و    وبـا  ، در بـاب   منع ضرر غذاهاي ناموافق كند    

 مجـالس خلـوت     ،حمد و ثنايي كه روايح عطر آن      : آغاز .حوادث رديه 
  .]١ [نشينان عالم ملكوت را معطر دارد

 از عبدالمنعم فرزند عبداهللا العزيز المعالي المفتـوني،   :البدن  تدبير
 مقدمه و مطلب و     ١در   ، ق كه تاريخ نسخه است     ١١٠٦گويا به سال    

 ه سـت  بـه مطـالبي در بـاب        آن قدمـه  م كه نگاشته شده است     خاتمه
  . پرداخته است»ذهبيه «نيزضروريه و 

الحمدهللا الذي خلقني فهـو يهـدين و الـذي هـو يطعمنـي و               : آغاز
حكـيم سـكندر فرزنـد حكـيم اسـماعيل          : الصحه  حفظ .]٤ [يسعين

  ]٤، ١ [) م١٧٤٩-١١٦٢/١٧٩٥-١٢١٠(پزشك نواب محمد عليخان 

بخش كرت پوري ملقب بـه      حمداهللا معروف به امام     : الصحه  حفظ
بـه نـام اورنگزيـب      )  م ١٧٦١( ق   ١٠٧٧ زنده در    ،الزمان  حكيم مسيح 

  .]٤، ١ [ باب نوشته شده است٦در ) ١٦٥٩-١٠٦٩/١٧٠٧-١١١٩(
 ملـك االطبـاء فرزنـد       ،محمد كاظم گيالني  : الصحه ناصري  حفظ

 مقدمه بـا    ١، در   )١٢٦٤ -١٣١٣(محمد رشتي، براي ناصرالدين شاه      
» فـصل « چنـد    و مقالـه هـر يـك در چنـد بـاب             ٤ سپس   ،سه فصل 

مقدمـه در تعريـف و   .  ق به چـاپ رسـيده اسـت     ١٣٠٤نگاشته و در    
 سـته  -١ : و عنـاوين شـامل     و تكليـف پزشـك    الصحت   حفظشرايط  

 ، تدبير ابدان و مقتضاي هر سن      -٢ ،ضروريه و مباشرت زنان و حمام     
ا و  هـ    خـوراكي  -٥ تـدبير مـسافر،      -٤ ، تدبير ابدان بر حسب مزاج     -٣

  خاتمه -٦  و فايده١٠منافع آنها در 

، ٣،  ١[... سبحانك اللهم يا قدوس يا طبيب النفوس اسـئلك          : آغاز
١٠، ٩، ٤[ . 

الدولـه فرزنـد عبـدالجليل       ميـرزا علـي خـان اعلـم       : الصحت  حفظ
 حفـظ صـحت     -١ : شامل  دفتر ٢در  )  م ١٨٧٠-٧/ق١٢٨٤(اصفهاني  
آن از بـراي هـر       در بيان مطالـب طبيبـه كـه اطـالع از             -٢شخصي،  

  . ]٩، ١ [شخصي ناگزير است
 حـاجي ميـرزا موسـي فرزنـد عليرضـا ســاوجي      :الـصحت  حفـظ 

 ) ق١٢٦٤-١٣١٣(الدين شاه    ق براي ناصر   ١٢٦٨الحكما به سال      فخر
خـان نـوري بـه خـواهش ميـرزا اسـداهللا              ميرزا آقـا   ارتو به نام صد   

   ]١٠، ٣ [ خاتمه١ مطلب و ٢ مقدمه و چند فصل و ١ در ،ميرآخور
الـوزاره علـي     دكتر اميراعلم قزويني فرزنـد معتمـد      : الصحت  حفظ

  ]٣[)  ش١٢٥٦-١٣٤٠(اكبر عاشوري 
الدولـه    اهللا و جـدي نبيـل      محمـدعلي فرزنـد فـتح     : الـصحه   حفظ
  ]٣[)  ش١٢٥٣(مظفري
كليـات  . از ميرزا علي نقي فرزند محمد رضا همداني       : الصحه  حفظ

الـدين    زاده جالل  رپزشكي است براي تندرستي كه به درخواست امي       
:  خاتمه نگاشته است   ١ ق در پنج فصل كوتاه و        ١٢٧٩ميرزا، به سال    

 آداب  -٣ ، آداب حركـت و سـكون      -٢ ، در آداب خواب و بيـداري      -١
 بعضي  ،خاتمه و در     پيران سالخورده    تغذيه -٥ ، آداب سفر  -٤ ،تغذيه

حمداله و بعـد معـروض      :  آغاز . را بيان نموده است    امور مناسب مزاج  
ق فايز شدم به شرف حـضور مهـر         ١٢٧٩دارد عبدالفاني به تاريخ       يم

  .]٤ [ظهور
مـن الوبـا انواعـه و       رساله في قوانين حفـظ الـصحه        : الصحه  حفظ
 از ميرزا عبدالكريم فرزند اسماعيل يـزدي طهرانـي طبيـب            ،معالجته
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  ٣٠٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  . ]٣ [) ق١٢٨٤زنده در (
ميرزا محمد خان فرزنـد غالمحـسين خـان ثابـت            :الصحت  حفظ

كليات پزشكي اسـت بـا چنـد دسـتور          : كه گويد ) ١٣  از سده (گ  جن
  . بدون فكر يا مسوده

بعد حمد قادر دادار و صلوات بر رسول مختار و اله االطهـار و   : آغاز
  .]٤ [اصحابه الكبار چنين گويد احقر عباداهللا الصمد ميرزا محمد

 دكتـر ميـرزا ابوالحـسن خـان          از  مسائل عمـده    در :الصحت  حفظ  
 بـاب در نفـس كـشيدن    ٤ تشريح در مقدمه و :) ق١٣٣٢د  (تفرشي  

  .]٣ [الصحت امراض مسريه در تغذيه هر سن، در حفظ
  ]٤[) ق ١٢٩٩(سيدرضا صديق الحكما : الصحت حفظ
  . ]١١ [ ق١٠ي   سده، محمد حكيم فرزند مبارك:الصحه حفظ

   :هايي كه تاريخ تأليف ندارند ها و رساله  كتاب-ب
 حفـظ    ظـاهراً اصـل آن     ،وق الحكـيم  ثيـاد  مـتن از     :حفظ صحت 

ي منظوم به عربي است كه گويا براي انوشيروان نوشـته بـوده،               صحه
 ـطعامي نگذرد از معده بر باالي آن    تا:آغاز عادل شيرازيترجمه از 

نظـم عـادل   : در پايـان آمـده   . عين زيان  نوشي بود   نبات سوده مي   گر
ي طبـي مثـل   هـا  عادل شيرازي كتـاب   .اي نور چشم مردمان    يادگير

  .]٩، ٦، ٥ [ستين عادلي هم تأليف كرده است
 ، تدبير هـوا   -١ : فصل ٤در  الصحه    حفظ :تدبير خوارق و عادات   

 تـدبير  -٤  و تدبير شهر، خانه و مسكن   -٣ ، در خوردن و نوشيدن    -٢
 بايد دانست كه هيچ چيز      ،باب اول در تدبير هوا    : آغاز .پوشيدن جامه 
  .]٤[ تر از هوا نيست به مردم نزديك

 . فـصل ٨ مقدمـه و  ١محمد كاشفاي طبيـب در   از  : الصحت  حفظ
  ، غـذا  -٢ ، هـوا  -١:  شـامل  هـا   فـصل   و  طب  مقدمه در تعريف و فايده    

ــ -٥ ، حركــت و حــس-٤ ، آب-٣  اســتفراغ و -٦ ،داري و خــواببي
  .]٤[ حمام -٨  و جماع-٧ ،احتباس
  . از نويسنده ناشناسضروريه هيا ستّ: الصحت حفظ

  ،كول و مـشروب   أ تـدبير مـ    -١ :ش فـصل اسـت    اين رسـاله در شـ     
 تـدبير بـر   -٥ ، خـواب و بيـداري  -٤ ، حمام-٣ ، رياضت و حركت -٢

   مجامعت -٦و ها  حسب فصل
 . فـصل  ٦و اين مـشتمل اسـت بـر          الصحت  حفظباب دوم در    : آغاز

فصل اول در تدبير مـأكول و مـشروب، امـا غـذايي كـه درو تعـديل                  
 اطفال از حكيم حسين     ياوا مد :تدبير حوامل  .]٧،  ٦ [مطلوب است 

 ١الـدين رامپـوري انـيس المـشرحين در           ييـ بخش فرزند غـالم مح    

 بيـان   -١ :متن شـامل    و  مقدمه در كيفيت و غايت     . مقاله ٣مقدمه و   
  .  در درمان كودكان-٣  و در حفظ بچه-٢ ،كم و كيف

 حكيمي راست كه براي ابدان هر فرد و نـسلي           ،حمد و ثناي  : آغاز
  .]٤ [تغييرهر علت و در دست 

 محمد فرزند مير حاجي محمد       از :تدبير حامله و حافظ الجنين    
  مقيم ارزاني

الحمداهللا رب العالمين و العاقبه للمتقين و الـصلوه و الـسالم            : آغاز
  ]٤ [علي خير خلقه

الـدين   الدين محمد فرزند ابي الفـضل شـهاب          حميد :الصحه  حفظ
   ]٤ [محمد كريم بهگري همداني

از محمـد   . ه در حفـظ صـحت بـدن در سـفر          رسال: الصحت  حفظ
 او باشـد  » زاد المـسافرين  «مهدي فرزند علي نقي شريف گويا همان        

]٤[ .  
   پزشكي٥/فهرست واره ج. از غالم محمد صادق: الصحت حفظ
الحكما سليم فرزنـد محمـد صـفي سـليمي            اديب : الحوامل  تدبير

 ٢ مقدمـه    ١( مبحـث  ٣٧مقدمـه و     ١ جوانشير حـاجيلو قرابـاغي در     
   ].٣) [»فصل«مقاله و چند 

 سـبب   .الحمد هللا الذي خلق آبائنا من سالله طـين و صـورها           : آغاز
  . ]٩، ٣ [ به واسطه نبودن طبيب زنانه،تأليف كتاب

 ترجمـه از ناشناسـي      ، متن از حنين فرزند اسـحاق      :الصحت  حفظ
كه در ديباچه گويد كه چون خليفه بـه حنـين بـن اسـحاق دسـتور       

 ،نان را داد و حنين اين كار را به انجـام رسـانيد            هاي يو   كتاب  ترجمه
هـا و   ها و آشاميدني دستور دومي صادر شد كه مختصري در خوردني       

 حنـين   .داروها كه براي بدن موافق آيد بنگارد تـا بـدان عمـل شـود              
و گـاهي   » باب« اين كتاب را پرداخت با سربندهاي        ،اين دستور  بنابر

   .دهايي دار از محمد بن زكريا نيز نقل
گويد كه چـون خليفـه بـه       الحمد اهللا رب العالمين چنين مي     : آغاز

  .]١ [سلطنت نشست و خواست تا كتب اوائل را ترجمه كند
. اسـت » كلمه «١٠و در   » نصيحت «١٠در  : حفظ صحت منظوم  

 چـون درمـان   .در آغاز آن آمده كه كيان شاه به رنجـي گرفتـار شـد         
  . يافت اين پندار را ارسطو به او داد

  بدان اي خردمند نيكو سير : ازآغ
  شر  كه محظوظ خيري و ترسان ز
  كه در دور گيتي كيان شاه بود
  .]٦ [زهر نيك و بد نيك و آگاه بود
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  ٣٠٣

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...       هاي بهداشتي كهن رساله

 محمــد موســوي الري مـــشهور بــه حـــالي،    .حفــظ بـــدن 
  األمراض  تشخيص
 اظهـار قـدرت     ،به انواع امكان  كه   واجبي را    ،سپاس بي قياس  : آغاز
  .]٤ [اوست

 در . استاد دارالفنون بهداشـت ،زا علي اكبر خان مير: الصحت  حفظ
  . ]٩، ١ [ درس٣٤ مقدمه و متن در  بر گيرنده
  . ]٤ [الحكما علي خان و عبدالجليل طبيب ناصر: الصحت حفظ
  ٣١٠ طبي ٢/١٧٥٧الصنايع مشار  ميرزا احمد امين: الصحت حفظ

  بهداشت چشم
 بـه  هاي پزشكي فارسـي  براي روشن شدن به معرفي يكي از كتاب       

نام اكسير اعظم پرداخته و مطالب بهداشتي دربـاره يكـي از عنـاوين      
آوريـم كـه آن دربـاره     امراض را از اين كتاب عظيم بـراي مثـال مـي       

  .بهداشت چشم است
  اكسير اعظم و بهداشت چشم

المعارف طبي بزرگ شبه قاره      كه در حقيقت دايره   » اكسير اعظم «
ه و اثـر حكـيم محمـد         در حدود دو هزار و پانصد صـفح        وهند است   

 حكيم اعظم خان پـدرش      .است» ناظم جهان «اعظم خان معروف به     
 خـود را در     او .اند   داشته  را نيز پزشك بوده و فرزندانش نيز شغل پدر       

در نيـره خـاطي سـراپا       : كنـد   مقدمه كتاب خويش چنين معرفي مي     
ب لقـ  محمد اعظـم خـان م  ،عصيان و راجي به غفران خداوند رحمان    

 ابـن   ،الحكما حكـيم شـاه اعظـم خـان          خلف ملك  ،»ناظم جهان «به  
صـل متـوطن بلـده مـصطفي آبـاد          األ محمد اسماعيل خان سيستاني   

  .]١٢[» . بل اسالم پور،كه در حقيقت آرام پور است» رامپور«عرف 
اين كتاب را به پاس خاطر فرزند عزيزتر از جان خود به نام محمد            

  .استافضل خان و شاگردانش نگاشته 
 چنـد كتـاب ديگـر       ،محمد اعظم خان قبل از تأليف اكسير اعظـم        

و نيز » انوار اعظم« و  » رموز اعظم  «،»نير اعظم « مانند   ،نگاشته است 
ن ي آخـر  ،ر اعظم يکتاب اکس  .كه در دارو سازي است    » األدويه اسماء«
محمـد اعظـم    .  در شبه قاره است    ي به زبان فارس   يف مهم پزشک  يتأل

  . درگذشته استيالدي م١٩٠١ برابر با مريق ١٣١٩خان در سال 
اين كتاب بارها توسط حكيمان شبه قاره و ايران رونويسي شـده و    

در كـانپور هندوسـتان در      . ]٦ [فهرست نسخ خطي آنها موجود است     
، براي بار   لفؤ جلد به قطع بزرگ چاپ شده و پس از تجديد نظر م            ٤

  . چاپ شده استدوم هم
ماننـد ميـرزا سـلطان       ط چندين نفر  منتخب اكسير اعظم نيز توس    

 ]٦[هـاي آن موجـود اسـت         محمد باركزايي نيز نوشته شده و نسخه      

 بسيار مورد توجه پزشـكان شـبه قـاره          ،هاي محمد اعظم خان    كتاب
بوده است و مورد اقبال قرار گرفته و يكـي از عوامـل ايـن تبليغـات                  

 پزشك بـوده  اند كه اكثراً طبيب و  خانواده و فرزندان او بوده  ،گسترده
يكـي از فرزنـدان وي بـه نـام         . كردند  و كتاب جد خود را تدريس مي      

 تأليفـاتي   ،محمد سليم خان صاحب حكيم نيز درباره چشم پزشـكي         
  .]٤[دارد 

ها موضوع پزشكي است كه در بخـش          كتاب اكسير اعظم شامل ده    
 سـر امـراض،     ، مانند امـراض   ، هر قانون شامل چند فصل است      ،قانون

 لب، لسان، حلق، صـدر، قلـب، ثـدي، معـده،          ، لثه ،ندانانف، دهان، د  
  . است غيرهجگر و طحال، مقعد، كليه و

حال براي اين كه خوانندگان بدانند كه گذشتگان مسائل سـالمت           
 چگونـه   ، ماننـد چـشم    ي موضوع  را به عنوان مثال در باب      و بهداشت 

 به بيان مطلب حكـيم محمـد اعظـم خـان            ،اند  نگريسته و ارائه كرده   
 كتـاب   ٣٣٠ و   ٣٢٩ و   ٣٢٨از صـفحات    » تدبير حفـظ عـين    «اره  درب

  .اكسير اعظم توجه كنيد
  تدبير حفظ عين

ِد تعبر حافِظ صحِت چشم و خصوص آن كه چشم او ضعيف و مس            
واجب است كه از جميع مـضرات بـصر احتـراز            ،آفات و امراض باشد   

   . مسطور گردداًنمايد و اشياي نافِع عين، اختيار كند و هر دو جد
. ست بـر معرفـِت مـزاج آن        ا  كيفيت حفِظ صحِت چشم موقوف     اما

مزاج خاص آن، تابِع مزاج دماغ بود در اكثر، زيرا كه اكثر اجـزاي آن               
 مقدار  قدماغيست و اگر چه در آن عروق و شرايين بيشتر از استحقا           

ِر رطب در اكثر باشد به سبب كثرت        اّاوست و لهذا مزاج خاص آن ح      
 بهر آن كه فعل خاص او به كثـرت      .ن ما تحِت آن   خون و رواِج شرايي   

 اعانت كند در اصـل      ،تمام شود و حركت مجفّف محلل است       حركت،
 بهر آن ساخته شد كـه حاجـت او بـه            ،حارخلقت به رطوبت مزاج و      

سرعت حركـت   . كند بر حرارت مزاج     حركت بيشتر است و داللت مي     
  . ها و حرارت ملمس و فراخي رگ

مگر در بعـضي     ل به سياهي بود،   يما كثر اسود سرخي رنِگ آن در ا    
حركـت او بطـي و ملمـس او بـارد و              پس   ،مزاج چشم او بارد بود      كه

 باشـد و بـر رطوبـت او نرمـي     ازرق ،اكثـر  عروق او تنگ و رنگ او در     
در اكثر جا خط باشد مگـر در بعـضي          . ملمس و كثرت او داللت كند     

د سيالن رطوبت و ع كه مزاج چشم آن يابس باشد ملمس و يا بس و        
  . در اكثر نما كوچك بود

 آدميـان را  مـه بدانند كه درين صناعت، الزم نيـست كـه چـشم ه    
تركيـب در مـردم        غايت به صحت گردانيده شود، زيرا كـه امزجـه و          
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  ٣٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

جز اين نيست كه قبول كند هر واحـد از ايـشان صـحتي      . اند  مختلف
يع انسان كه بدان الئق باشد و همچنين الزم نيست كه چشم در جم         

بـه  . انـد  هـا مختلـف   ها و مزاج     بهر آن كه قوتّ    ،شبيه به يكديگر باشد   
 باشـد و  ن الئق آن سـ    ن،حسب آن پس ممكن است كه چشم هر س        

مه فاضله باشـد و در آن احتيـاج      تاچشم در صحِت خود يا به صحت        
به تغيير چيزي نيست و احتراز از جميع امـور مـوذي چـشم در آن                

ت او چنان نباشد، بلكه كم از غايت بـود و ايـن      صح كفايت باشد و يا   
  .به سبِب سوء مزاج و ضعف بنيه آن باشد

 ذكر مضراتّ بصر

 آن غبار و دخان و هواي بسيار گـرم و سـرد و بـاد و سـموم             -]١[
  .است 
  جفّفات ِمثِل جماع كثيرم جميع -]٢[
   نمك بسيار-]٣[
رط، ق و روشـن و سـفيِد مفـ        را طول نظر به سوي چيزهاي ب      -]٤[

  مثل برق و سيِف درخشنده و آفتاب سيما در حالت كسوف
   برف و دوام نظر به طرف يك چيز-]٥[
   قرائت خطوط دقيق به افراط-]٦[
   همچنين نظر به ديگر اعمال دقيق و فرط انكباب-]٧ [
   كثرت گريه و حزن شديد-]٨[
   هم و غضب و رعب-]٩[
  :بعِد فَصد  كتابت ميان عصر و مغرب و-]١٠[
   كثرت مسكرات-]١١[
   امتالي طعام و شراب-]١٢[
  استالد طعام شب   خواب كردن بر-]١٣[
   خفتن بر پشت تا زماني طويل و خصوصاً زير آسمان-]١٤[
 خواه ، تمامي اغذيه و اشربه غليظه بدگوار و جميع منجرات    -]١٥[

بارد مثل شير و باقال و لوبيا يا حار مثل سير و پياز و كدر عين مثـل               
 عدس و بادنجان و اشـياي حريفـه مثـل گنـدنا و جرجيـر و          كرنب و 

 مفرده مضِّر عـين  يهحند قوقي و خردل و شونيز و نانخواه و ديگر ادو   
افيون مگر عند شدت طبـع و يـا     مثل كاهو و   .و آن يا مخدرات است    

 مثل سركه و آنچه صورت او مخالف        ،آنچه كيفيت غالب داشته باشد    
  بيش و زرنيخ بالدر مثل ،جوهر قوي و ارواح باشد

 ادويه مرطّب نيز مضر چشم است، در جميع احوال زيرا كه           -]١٦[
  .مزاج چشم رطب است در اصل خلفت

 كذا اغذيه مالحه و اشياي لذاعه و حريفه و عفصه حامضه و        -]١٧[
  .التبريد مجمد قوت و شديد الستخين محلّل آن شديد

  . آن چه موذي فم معده يا مضعف دماغ باشد-]١٨[
  خرما سركه و سيب ترش و بادروج و شبت و -]١٩[
 لحم بقر و گوشـِت خـشك و نمـك سـود و جميـع لحـوم                 -]٢٠[

  غليظه
   زيتون رسيده ناموافق است -]٢١[
   كثرت استفراغات مثل فصد و خصوصاً حجامت متوالي-]٢٢[
   كثرت مسهالت قويه-]٢٣[
   فساد طعام در معده-]٢٤[
ان كه هـضم او فاسـد گـردد و           سوء ترتيب تناول طعام چن     -]٢٥[

  بخار از آن بسيار خيزد
  ها  جمله قابضات شكم مانند قليه-]٢٦[
   گوشت بريان از لحوم طيور و غيره-]٢٧[
 مولدات خون كدر از اشياي مالحه و حريفـه و غيـره مثـل               -]٢٨[

  شراب كدر و غليظ
   كثرت خواب و بيداري طويل -]٢٩[
   استحمام مفرط-]٣٠[
 لـيكن   ،كند  معده نفع مي   يهگر چه از جهت تنق     قي كردن ا   -]٣١[

. از جهت تحريك مواد دماغ و دفع او بـه سـوي چـشم مـضرت دارد                
  . بعد طعام و به آهستگي استعمال كنند،پس اگر ضرورت قي افتد

  شمچذكر اشياي نافعه حافِظ قُوِت 
 آن غوطه زدن در آب صافي شـيرين و گـشادن چـشم انـدر         -]١[

 آب ســرد و پيــران را در آب گــرم و خــوردن آنــست، جوانــان را در
اكثـر  . ادل كه باعث تولد خون صـالح باشـد   تعغذاهاي لطيف مقدار م   

  تناول شلجم 
ي مجفَف به اعتـدال و كـذالك آنچـه در           قو م يه استعمال ادو  -]٣[

  آن جال و تحليل باشد
هاي مقوي بصر مثل سرمه و سنگ بصري مربي به آب             كحل -]٤[

 تازه و آب غوره و دوام اكتحال به آب باديـان          مرزنجوش و آب باديان   
اكتحـان بـه    . النفع است  يا سرمه به آب باديان سوده عجيب و عظيم        

  خاكستر سر كبوتر 
 انزوت و شـب و زعفـران و مـشك چـشم را تقويـت دهـد و                -]٥[

  .صحِت اوم را نگاه دارد منع از قبول نو ازل نمايد
 نوبـت باعـث امـن از         اكتحال عقين به ميل طال در ماهي دو        -]٦[

 ريختن آب نيم گرم بر سـر        -]٧[ .جميع اوجاع و امراض چشم است     
و تدهريين سر به روغِن بنفشه و كدو و بادام و كـه حـال بـه محـل                   

قوي است روشنايي باكحل الجواهر نيز م.  
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  ٣٠٥

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...       هاي بهداشتي كهن رساله

 اكتحـال خـوالن   ، بصرت به قول طبري و رازي و اطباي هند  -]٨[
بـه تحليـل رطوبـت خلطـي        بار حفظ صحت چشم      در هر هفته يك   

  نمايد 
 اكتحال مرقشيشاو ِبسد و شاونج مغـسول و سـرطان بحـري             -]٩[

سوخته مغسول و سنبل الطيب و سازج هندي و تقطير آب باران كه             
در آن هفت روز باديان تر كرده باشـند در چـشم هـر واحـد حـافظ                  

  .صحت عين ومقّوي آن است
واريـد و مرجـان و       همچنين اكتحال با ثمر هر شب و به مر         -]١٠[
  ي ذهبي و زعفران و حضض و شكر و ابريشم محرق و ميرانااقليم
   بوئيدن مشكري در سرما و عنبر در گرمااً ايض-]١١[
   نظر به سوي زمرد سنگ سبج و هر چيز ستبر-]١٢[
 كشيدن ميل طال هر وقت در چشم و گويند كه دارچينـي             -]١٣[

  .فع استو كندر و سليحه و قرتفل كحالً و شرباٌ نا
   خوردن طريفالت و معاجين مناسبه-]١٤[
   ديدن اشياء جميله-]١٥[
 استفراغات معتدله و تنقيه دماغ و تقويت آن و منع ابخـره             -]١٦[

  نافع چشم است 
 گويند كه خوردن دارچيني، فلفل سياه، زعفران، باديان به          -]١٧[

 و اندكي نمك اندراني و كذالك مغز بادام با نبـات و جميـع مغزيـات            
سغوف باديان و اصل السوس و شكر و مداومت هليلـه مجـي و آملـه            

  مربي و برگ تنبول حافظ صحت چشم است
النفع است در حفـظ صـحت آن و دوام            اطريفل صغير قوي   -]١٧[

  .تلئين طبيعت نافع چشم است
  

  فرهنگ واژگان
هايش    آمله درختي هندي است كه ميوه       مرباي آمله،  -آمله مربي 
  ).دهخدا(لو است ترش و مانند آ

  )دهخدا(دن يه گرفتن، بخور بوئيبخار ادو: انکباب
  يآب: زرقا

  )دالفضاليمؤ(  استياهيتخم گ: ا انزوپيانزوب، 
  )آنندراج( از گداخته طال و نقره يمخلوط: ي ذهبيماياقل

آمله، ( است مرکب از سه دوا       ييفل دوا ياطر: فلي ج اطر  ،فالتياطر
  )دهخدا( )لهيله و بليهل

  بخار:  ج؛ابخره
  )دهخدا( ملخ نمک سود ي، نوعي، نمک اندرابياندراب
  )هيدوألا مخزن( کُندر و صمغ است ينوع: السوس اصل

  )دهخدا(  آن زهر کشنده استنهل، داي چون زنجبياهيگ: شيب
نـد، ماننـد هـسته      يگو ي مـ  ي هند ي که به آن خرما    يا وهيم: بالدر
  )دهخدا(خرما 

  )دهخدا( ن امروزگُل بستا. ي خوردنيحانير: بادروچ
  )آنندراج(ست رو، آرام : يبط
  )برهان(انج ي راز، استياهيگ: انيباد

  )اثيغ) (آنندراج( ي خانگبهگر: بسه
  )طباءألا ناظم(آنچه مبالغه در آن کرده نشود : ليتحل

 جونـد  يبرگ پان کـه در هندوسـتان بـا فوفـل و آهـک مـ       : تنبول
  )دهخدا(

  )دهخدا(ن يظاهراً از مل: نيتلئ
  )دهخدا( که در سرما ظاهر شود و در گرما خشک گردد ي آب:ثمد
  )آنندراج( يزک، شاهي تره تيسبز: ريجرج
  )دهخدا (يقليص: جال

  )هيدوألا مخزن (يفلزِّ رو: جست مدبر
  )دهخدا(ند ي گويرا کاچ  که آنيطعام: هيحرنف

د و يـ  دراز و خوشبو رويها  است که از آن شاخه   ياهيگ: يحندقوق
  )دهخدا(رند ي گ آن توتونياز ن
زرشـک   هدي جوشـ ي نوع،)هيدوألا مخزن( است تلخ   ييدارو: ضضح

  )دهخدا(
  )دهخدا(ند ي خوالن گويضض است که به عربحهمان : خوالن
  )آنندراج(دود : دخان

  .انجامد ي که به هالکت ميمزاج:  المزاجيدر
  )دهخدا( است يويبرگ دار: ساذج
  )نيمع(، زهر سمج ) نيمع(باد گرم : سموم

  )دهخدا (ييايخرچنگ در: يرطان بحرس
  )نيمع(ها  ي سوسنهري است از تياه معروفيگ: بيالط سنبل
دن آن يهمان شـبق، سـنگ معـروف بـه شـبر، سـرمه کـش        : سبج

  )هيدوألا مخزن(معمول بوده 
  )آنندراج( چغندر ينوع: سلقچه
  )دهخدا(زند ي ريني که به بلييسعوط، دارو: سعوت

  )آنندراج(اه دانه يس: زيشون
  )دهخدا(ار يگرم کردن بس: نيالتحس ديشد

  )دهخدا( شود است يهمان سبز: شبت
  )نيمع(ها  ان، رگيج شر: نيشرائ

  )دهخدا( چشم ي است برايي، داروي هندنهشادا: شادنج
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  ٣٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  )نيمع( زرد يها اه با گلي گينوع: صبر
  )دهخدا(اه ي گينوع: عفصه
  )دهخدا(ها  رگ: جمع عرق: عروق
  )دهخدا(رگ زدن : فصد
  )دهخدا(دهان : فم
  )نيمع(محل ورود غذا به معده : المعده فم

  )دهخدا(همان کلم است : کرنب
  )دهخدا(دن چشم يسرمه کش: کحل
  )نيمع( تره ي سبزينوع: گندنا
  )دهخدا( سوزنده يدرد: لزاعه

  )دهخدا(د نبر ين مي که رطوبات را از بييداروها: محففات
  )طباءألا ناظم( مسهل يدارو: منجرات

  )دهخدا(ه به عصب، نرم يشب: سملم
  )دهخدا( مرزه ياهان خوشبو، نوعياز گ: مرزنجوش

نـد، دوِد  ي چشم که آن را حجرالنـور گو   ي از داروها  يکي: شايمرقش
  )آنندراج(نقره و طال 
  )آنندراج(زند ي نان بريرو اه تخمه که بريس: نانخواه

  )آنندراج(نام آور، مشهور : هينب
لـه کـه چنـد نـوع اسـت و از            ي درخت هل  هومي يمربا: يله مرب يهل

  )آنندراج(درختان حاره است 
  

  بحث و نتيجه گيري

كنــيم كــه   مالحظــه مــي،هــاي فــوق  مجموعــه كتــابيدر بررســ
 در حدود   ،اند  نگاشته يمان مسلمان به زبان فارس    ي که حک  ييها  کتاب
ـ    ي پزشک يها  سه با کتاب  ي رساله است که در مقا     ٣٥٠  ،ي به زبان عرب

در آن  ن باشـد کـه  يـ د علـت آن ا    يشـا . ار کمتر اسـت   يا بس تعداد آنه 
 در شـبه قـاره هنـد تـا دوره           ي زبان علم بوده، ول    ،ي زبان عرب  ،روزگار
 زبـان   ي زبـان فارسـ    ،يالديستم م ي در قرن ب   يسيت زبان انگل  يحاکم

 شبه قاره به نـام  يالمعارف پزشک رهين دايعلم بوده است و لذا بزرگتر     
 از واژگان   ياريگرچه بس . اشته شده است  ن زبان نگ  ير اعظم به ا   ياکس

 در  ، اسـت  يز به زبان عرب   ين کتاب ن  يو اصطالحات به کار گرفته در ا      
 ، رسـاله دربـاره بهداشـت      ٤٠ حـدود    ي فارس ي پزشک يها ان کتاب يم

الـصحت و بهداشـت عمـومي در نگـاه          حفـظ  يآر. ميا  کرده ييشناسا
ه مربـوط    رعايت و دقت در موضوعات شش گان        با حكيمان در ارتباط  

  مسائل كلي بهداشـت ، گرچه، غذا، پوشاك و مسكن است     به آب، هوا  
 در مسائل خـاص ماننـد       .ضمن اين مباحث ذكر گرديده است       در نيز

هــاي واگيــردار نيــز  هــا و يــا بيمــاري بهداشــت و ســالمت حــاملگي
 در  ، هـر عـضو بـدن      مربوط بـه   بهداشت  اما ، وجود داشت  ييها كتاب

آنچـه کـه     ماننـد  است،شده ي آن ذكر   بيمار  شرح  در  و مقدمه بحث 
اء نافعه و مضره آن مورد بحث يدرباره بهداشت چشم در دو بخش اش      

  .قرار گرفته است

 منابع
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survey), (e.medicine), Luzac & Company Ltd, 
London, 1971 
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  ١٣٣٣ ادبيات، تهران

 جلـد، بـدون   ٦. مؤلفان كتب چاپي فارسي به عربي   .  مشار خانبابا  -٣
  ١٣٤٤ناشر، تهران 

، انجمن آثـار،    ٥جلد  . هاي فارسي   فهرستواره كتاب . منزوي احمد  -٤
  ١٣٨٠تهران 

زير نظر استاد دانش پژوه  .  نشريه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران     -٥
  ١٣٦٣تهران . و اسماعيل حاكمي دفتر

فارســي هــاي خطــي  فهرســت مــشترك نــسخه.  منــزوي احمــد-٦
مركــز تحقيقــات فارســي ايــران و پاكــستان، اســالم آبــاد . پاكــستان

١٣٦٢-١٣٧٥  

هــاي خطــي فارســي  فهرســت نــسخه . تــسبيحي محمدحــسين-٧
مركـز تحقيقـات فارسـي ايـران و پاكـستان،            .كتابخانه گـنج بخـش    

  ١٣٥٠-١٣٥٥راولپندي 
تاريخ نظم و نثـر در ايـران و در زبـان فارسـي تـا             .  نفيسي سعيد  -٨

  ١٣٤٤چاپ اول، فروغي، تهران . پايان قرن دهم هجري
ــزرگ -٩ ــا ب ــي آق ــشيعه . تهران ــصانيف ال ــي ت ــد، ٢٦. الذريعــه ال  جل

   ١٩٧٥-١٩٨٦داراألضواء، بيروت 
 جلد، مؤسسه   ٦. هاي خطي فارسي    فهرست نسخه .  منزوي احمد  -١٠

  ١٣٤٨-١٣٥٣اي، تهران  گي منطقهفرهن
. فهرست كتابخانه مجلس شـوراي اسـالمي      .  حائري عبدالحسين  -١١

  ١٣٠٥-١٣٥٠، تهران ٣٧جلد 
 جلـد، چـاپ دوم، مطبعـه        ٤. اكـسير اعظـم   . محمد اعظم خان   -١٢

  چاپ نداردنولكشور، لكهنو، تاريخ 
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