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رويارويى سنت های پزشكى در رسالۀ
عالجات داراشكوهى نوشتۀ نورالدين شيرازی1

فابريزيو اسپزيال*
دانشيار دانشگاه پاريس 3

محمد  نورالدين  که  فارسى  زبان  به  است  جامعى  پزشكى  رسالۀ  داراشكوهى  عالجات 
عبداهلل شيرازى2 آن را به رشتۀ تحرير درآورد و به شاهزادۀ گورکانى، داراشكوه )1615- 
1659م(، تقديم کرد. اين اثر به نام عالجات داراشكوهى يا ذخيرۀ داراشكوهى3 معروف 
است و شرحى است مفصل از علم طب رايج بين پزشكان مسلمان هند عهد گورکانى. 
نورالدين شيرازى يكى از نويسندگان پيشتاز آثار پزشكى به زبان فارسى بود و در طى 

مطالعات  دپارتمان  دانشيار  پاريس(  اجتماعى  علوم  مطالعات  عالى  مدرسۀ  آموختۀ  )دانش  اسپزيال  فابريزيو 
ايرانى، هندى، عبرى و عربى دانشگاه پاريس 3 )سوربن جديد( و صاحب کرسى مشترك اين دانشگاه و مرکز ملى 
پژوهش هاى علمى است. حوزۀ پژوهشى او فرهنگ فارسى در آسياى جنوبى و تاريخ علم را در بر مى گيرد. عالوه 
بر مقاالت متعددى چون “پژوهشى در واژۀ طب يونانى” و “علم اسالمى در هند،” تصوف، دين و پزشكى در اسالم 
هند را تأليف و رسالۀ طاليى در طب منسوب به امام على بن موسى الرضا و نيز مجمع البحرين محمد داراشكوه را 

ويراسته و منتشر کرده است. 
Fabrizio Speziale <fabrizio.speziale@univ-paris3.fr>

*اين جستار ترجمۀ کاوه بلورى از مقالۀ منتشرنشدۀ
The Encounter of Medical Traditions in Nur al-
Din Shirazi’s ‘Ilājāt-i Dārā Shukūhī 

فيروزه  فنى  و  تاريخى  تغييرات  از  پس  که  است 
ـ متين و ويرايش وحيد طلوعى به چاپ مى رسد. پاپن 

آيورودا  مقاالت همايش “طب  مقاله در مجموعه  1اين 
در هند در دورۀ بعد از کالسيک و قبل از استعمار” در 
مؤسسۀ بين المللى مطالعات آسيا در نهم جوالى 2009 

در ليدن عرضه شده است. 

2حسنى از او با اسم نورالدين محمدبن “عبداهلل بن على 

الشيرازى الحكيم عين الملک” ياد مى کند. بنگريد به
‘Abd al-Ḥayy Ḥasanī, Nuzhat al-ḫawāṭir wa 
bahjat al-masāmi‘ wa al-nawāẓir (Hyderabad: 
Dā’irat al-Ma‘ārif, 1990), vol. 5, 407,

اإلعالم بمن في تاريخ الهند من اآلعالم المسمى بنزهة 
الخواطر و بهجة المسامع و النواظر.

3بنگريد به
Abdul Muqtadir, Catalogue of the Arabic

 Fabrizio Speziale, “The Encounter of Medical Traditions in Nur al-Din Shirazi’s ‘Ilājāt-i Dārā
Shukūhī,” Iran Namag, Volume 1, Number 3 (Fall 2016), 104-118.
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قرن هفدهم ميالدى در هند فعاليت مى کرد. او در هند به دنيا آمد و به احتمال فراوان 
فرزند پزشک ايرانى تبار، حكيم عين الملک شيرازى )م. 1595م(، بود که از طرف مادرى 
از اعقاب جالل الدين دوانى )م. 1502م(،4 فيلسوف و عالم الهيات مشهور ايرانى است. 
عين الملک شيرازى در دربار اکبرشاه گورکانى )ح. 1556-1601م(، که نخبگان پزشكى 
آن بيشتر ايرانى تبار بودند، به حرفۀ پزشكى و چشم پزشكى مشغول بود.5 مادر نورالدين 
شيرازى خواهر دو تن از دانشمندان برجستۀ دربار اکبر، يعنى ابوالفضل عالمى )1551-

1602م( مورخ، و فيضى )1547-1595م( شاعر دربار بود.6

نورالدين شيرازى نيز پزشک دربار شد و پادشاه گورکانى، شاه جهان )ح. 1628-1657م(، 
لقب پدر او يعنى عين الملک را به او بخشيد. بعدها و در زمان حكومت اورنگ زيب )ح. 
1657-1707م(، توانست به باالترين مقام ديوان بيوتات در شهر آگرا دست يابد.7 نورالدين 
شيرازى آثارى غيرپزشكى هم از خود به جاى گذاشت. او نامه هاى ابوالفضل )رقعات شيخ 
ابوالفضل( و فيضى )لطيفۀ فيضى( را جمع آورى کرد و همچنين، رساله اى دربارۀ آموزۀ 
عرفانى توحيد با نام مراتب الوجود نوشت.8 نورالدين شيرازى عالوه بر عالجات داراشكوهى 
که  بود  الفاظ االدوية  اثرش  نوشت. مشهورترين  فارسى  زبان  به  ديگرى هم  پزشكى  آثار 
واژه نامۀ داروهاست و آن را در 1628م به شاه جهان تقديم کرد. در مؤخرۀ اين کتاب به 
مواد جديدى که در اوايل دوران مدرن در هند رايج بوده اند، از جمله چاى، قهوه و چوب 
چينى، اشاره شده است. الفاظ االدوية را پزشكان دوره هاى بعدى هم به خوبى مى شناختند و 
در قرن نوزدهم در هند چندين چاپ متفاوت از آن منتشر شد.9 ديگر آثار پزشكى شيرازى 

and Persian Manuscripts in the Oriental 
Public Library of Bankipore (Patna: The 
Superintendent, Government Printing, Bihar 
and Orissa, 1927), vol. 9, 27 and 992; C. A. 
Storey, Persian Literature: A Bio-bibliographical 
Survey (London: The Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, 1971),  vol. 2, 257, Pt. 2E.
4‘Abd al-Qādir Badā’ūnī, Muntaḫab al-tawārīḫ 
[Muntakhabu-t-tawārīkh], eds. G. S. A. Ranking, 
W. H. Lowe and T. W. Haig (Delhi: Renaissance, 
1986), vol. 3, 229. 

به  پستى  هم  مغول ها  حكومت  ادارۀ  در  5عين الملک 

عنوان  با  پزشكى  در  منظوم  رساله اى  و  داشت  عهده 
فوايداالنسان نوشت و به اکبرشاه تقديم کرد. بنگريد به
Nawāz Ḫān, Ma’ātir ail-umar [The Maāthir-ul-
umarā], eds H. Beveridge and B. Prashad (Delhi: 
Low Price Publications, 1999), vol. 1, 172-173; 

Badā’ūnī, Muntaḫab al-tawārīḫ, vol. 3, 229-230.
6Ḥasanī, Nuzhat al-ḫawāṭir, 407.
7Munšī Muḥammad Kāẓim, ‘Ālamgīr-nāme, 
eds. Ḫādim Ḥusayn and ‘Abd al-Ḥayy (Calcutta, 
1868), 344.
8Ḥasanī, Nuzhat al-ḫawāṭir, 407; Dara 
Nusserwanji Marshall, Mughals in India: A 
Bibliographical Survey (London: Asia Publishing 
House,1967), vol. 1, 13, 144 and 381-382. 
9Nūr al-Dīn Muḥammad Šīrāzī, Alfāẓ al-adwiya 
[Ulfáz Udwiyeh, or the Materia Medica, in the 
Arabic, Persian, and Hindevy Languages], ed. F. 
Gladwin (Calcutta, 1849 [1st ed; Madras, 1793]).

صحيح  تلفظ  فرهنگ  اين  مدخل هاى  از  يک  هر  در 
شده  نوشته  آنها  نام  خارجى  ريشۀ  همراه  به  داروها 
است. اين اثر را با نام جامع االطباء هم مى شناسند، اما 
از نظر بعضى ها جامع االطباء اثرى ديگر است. بنگريد به 



رویارویی سنت های پزشکی در رسالۀ عالجات داراشکوهی نوشتۀ نورالدین شیرازی 106

عبارت اند از انيس المعالجين، مختصرى دربارۀ آسيب شناسى و درمان،10 و قسطاس االطباء، 
فرهنگ عربى ـ فارسى اصطالحات پزشكى که به امان اهلل خان )م. 1637م(، اشراف ساالر 

گورکانى و نويسندۀ آثار پزشكى تقديم شده است.11

آثار شيرازى موضوع تعدادى از تحقيقات به زبان انگليسى بوده است و اين امر نشان 
مى دهد که دانشمندان اروپايى از قديم به طب هندى و داروهاى آن عالقه داشته اند.12 
فرانسيس گلدوين الفاظ االدوية را به زبان انگليسى برگرداند و اين اثر در سال 1793م، 
مدت ها پيش از انتشار اولين نسخۀ چاپى آن به زبان فارسى، در کلكته به چاپ رسيد. 
گلدوين مى گويد اين نوشته را به سفارش هيئت مديرۀ بيمارستان فورت ويليام و براى 
کمپانى معتبر هند شرقى ترجمه کرده است.13 سرگرد ديويد پرايس در سال 1831م 
اساس  بر  انسان،  حواس  موضوع  به  که  را  داراشكوهى  عالجات  رسالۀ  از  قسمت هايى 
دارند  اختصاص  در هند  مكان  و  زمان  اندازه گيرى  رايج  و روش هاى  ناصر خسرو،  آثار 
ترجمه و چاپ کرد. در مقدمۀ ترجمۀ پرايس آمده است که “اين اثر از نظر اهميت و 
عظمت هيچ همتايى ندارد . . . و نه فقط شامل رساله ها يا گفتمان هاى گوناگونى دربارۀ 
انواع بيمارى هاست . . . بلكه تقريباً هر موضوعى را که در حيطۀ درك بشر باشد در بر 
شده  اشاره  داراشكوهى  عالجات  از  نسخه اى  به  همچنين  مقدمه،  اين  در  مى گيرد.”14 

Storey, Persian Literature, 258; 
)تهران:  فارسى  کتاب هاى  فهرستوارۀ  منزوى،  احمد 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1382(، جلد 5، 3390.

چاپى  نسخه هايى  طريق  از  بيشتر  10انيس المعالجين 

چاپ  هند  در  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  يافت  انتشار 
مى شدند. موضوع اصلى اين کتاب بيمارى هاى مختلف، 

از سر تا انگشت پا، و روش درمان آنهاست.
Nūr al-Dīn Muḥammad Šīrāzī, Anīs al-mu‘ālijīn 
(Kanpur, n.p.). 

11اين کتاب در سال 1040ق نوشته شد و يكى از فرهنگ هاى 

اصلى اصطالحات پزشكى بود که در هند عهد مغول به رشته 
تحرير در آمد. بنگريد به نورالدين شيرازى، قسطاس االطباء 
)نسخۀ خطى کتابخانۀ مرکزى رضوى مشهد، 7675(. دو 
اثر پزشكى ديگر را هم به نورالدين شيرازى نسبت داده اند 
که عبارت اند از سبب سته رشيدى که دربارۀ بهداشت و 
شش اصل سالمت است و همان موضوعى را مطرح مى کند 
که عالجات داراشكوهى هم به آن پرداخته است. بنگريد 
به منزوى، فهرستوارۀ کتاب هاى فارسى، جلد 5، 3500؛
Storey, Persian Literature, 258; Altaf Ahmad 
Azmi, History of Unani Medicine in India 
(Delhi: Hamdard, 2004), 204.

به  داروها  فرهنگ  که  است  تشريح االدويه  ديگرى 

زبان هاى يونانى، عربى، ترکى و هندى است. محتواى 
اما  است،  الفاظ االدويه  شبيه  ظاهراً  تشريح االدويه 
مقدمۀ اين دو اثر با هم تفاوت دارد. بنگريد به منزوى، 

فهرستوارۀ کتاب هاى فارسى، جلد 5، 3376؛
Aḥmad Monzawī, Fihrist-i muštarak-i nusḫahā-yi 
ḫaṭṭī-yi fārsī-yi Pākistān (Islamabad: Iran Pakistan 
Institute of Persian Studies, 1983), vol. 1, 532. 
12Mark Harrison, “Medicine and Orientalism: 
Perspectives on Europe’s Encounter with Indian 
Medical Systems,” Health, Medicine and Empire: 
Perspectives in Colonial India, eds. B. Pati and 
M. Harrison (Delhi: Orient Longman, 2001), 
37-87; David Arnold, Science, Technology 
and Medicine in Colonial India (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000), 65-71.

13بنگريد به

Šīrāzī, Alfāẓ al-adwiya.
14David Price, “Extracts from the Mualiját Dárá-
Shekohí: Selected and Translated by Major 
David Price,” Transactions of the Royal Asiatic 
Society, 3:1 (1832), 32-56; quote on 32.
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آو  کتابخانۀ کينگ  براى  فرانسوى ساکن سورات،  بُرويه،  است که چنان که مى گويند 
فرانس تهيه کرده است. اين نسخه شايد همان نسخۀ تذهيب شده اى باشد که متعلق به 
کتابخانۀ پى ير ُد بُرويه در سورات بوده و از سال 1802م به اخذ کتابخانۀ ملى پاريس 

درآمده است.15 

در بين آثار پزشكى اصلى شيرازى، عالجات داراشكوهى آخرين اثرى بود که به رشتۀ تحرير 
درآورد. اين رساله جزو جامع ترين کتاب هاى راهنماى پزشكى است که در هند در دوران 
فرمانروايى مسلمانان نوشته شده. الگود، در کتابش با عنوان تاريخ پزشكى در ايران، عالجات 
داراشكوهى را اثرى عظيم مي شمارد که از نظر حجم، و شايد نه از لحاظ کيفيت، با کتاب قانون 
ابن سينا يا ذخيرۀ خوارزمشاهِى جرجانى برابرى مى کند.16 اين اثر به نسبت حجم زيادش در 
زمان کوتاهى نوشته شده. شيرازى نگارش عالجات داراشكوهى را در سال 1052ق/1642م 
آغاز و چهار سال بعد در سال 1646م آن را به اتمام رسانيد. بر اساس ارزش عددى حروف 
ابجد، عبارت “عالجات داراشكوهى” معادل عدد 1052، يعنى سال آغاز نگارش اين اثر به 
تاريخ هجرى قمرى، است. شيرازى در اين کتاب نيز درست همچون کتاب هاى قبلى اش از 
تجربه هاى پزشكى خود و نيز گزيده هايى از آثار علمى نويسندگان قبلى استفاده کرد.17 در 
اين مقاله از نسخه اى از عالجات داراشكوهى استفاده کرده ام که در کتابخانۀ مجلس در تهران 
نگهدارى مى شود و از معدود نسخه هاى کامل اين رساله است.18 اين نسخه حدود سه دهه 

واحد  دربارۀ  توضيحى هم  زمان  اندازه گيرى  در بخش 
اندازه گيرى پهر آمده است؛ واحدى معادل سه ساعت 
براى اندازه گيرى زمان در هند که در دستورالعمل هاى 
است.  داشته  کاربرد  هندى ـ فارسى  آثار  داروشناسى 

بنگريد به
Price, “Extracts from the Mualiját Dárá-Shekohí,” 
54.

15به گفتۀ بلوشه، اين نسخه )در سه مجلد علوم پزشكى 

بين  که  الف(   342 ب،   342  ،342 فارسى  ضميمۀ 
سال هاى 1778-1779م نوشته شده است و يكى دو 
صفحۀ اول را ندارد، به بيژن جيو، پزشک هندى، تقديم 

شده است. بنگريد به
Edgar Blochet, Catalogue des Manuscrits Persans 
de la Bibliothèque Nationale (Paris: Impr. 
nationale, 1912), vol. 2, 104.

بيژن جيو زرتشتى و پدرش اهل سورات بود. 
16Cyril Elgood, A Medical History of Persia 
(Cambridge: Cambridge University Press, 
1951), 373; Lucien Leclerc, Histoire de la 
Médecine Arabe (Paris, 1876), vol. 2, 332-334; 
Adolf Fonahn, Zur Quellenkunde der Persischen 

Medizin (Leipzig, 1910), 64-65.
پزشكى  تاريخ  اولين  نويسندۀ  فاروقى،  17رهبر 

شناخته شدۀ هند دوره مسلمانان که به زبان اردو نوشته 
تجربه هاى  از  مطلبى  است،  شده  منتشر   1938 در  و 
چشم  روغن  دربارۀ  که  مى کند  نقل  شيرازى  شخصى 
است. او مى گويد شيرازى دستور ساخت اين روغن را 
از شاه جهان ياد گرفته و به مدت چهارده سال از آن 

استفاده کرده است. بنگريد به
Mu‘īn al-Dīn Rahbar Fārūqī, Islāmī Tibb Šāhānah 
Sarparstiyūn Men (Hyderabad, 1999), 113.
18براى اطالع از نسخه هاى خطى ديگر اين اثر بنگريد به

Blochet, Catalogue des Manuscrits, 103-104; 
Wladimir Ivanow, Concise Descriptive Catalogue 
of Persian Manuscripts in the Collection of the 
Asiatic Society of Bengal (Calcutta: Asiatic 
Society of Bengal, 1985), 724;  Abdul Muqtadir, 
Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts, 
25-26;  Amrit Lal Ishrat, A Descriptive Catalogue 
of the Persian Manuscripts in the Banaras 
Hindu University Library (Varanasi: Banaras 
Hindu University, n.d.), 164; Azeez M. Pasha, 
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بعد از نگارش اثر استنساخ شد و قديمى ترين نسخۀ موجود عالجات داراشكوهى است.19 

نسخه هايى از اين اثر با نقاشى هاى مينياتور و نمودار مصور شده اند. بيشتر اين نقاشى ها 
تصاويرى از بدن انسان اند و نقطه هايى از بدن را نشان مى دهند که مى توان بر روى آنها 
عمل بادکش، سياهرگ برى و کوتر صورت داد. نسخه اى از اين اثر که در کتابخانۀ ملى 
پاريس نگهدارى مى شود و پيش تر به آن اشاره کرديم نيز شامل نقاشى مينياتورى اى است 
که پزشكى را در حال انجام عمل تنقيه بر روى بيمارى نشان مى دهد که دراز کشيده. در 
قسمت داروها تصاويرى رنگى از حيوانات در حاشيه ها کشيده شده است.20 نسخۀ موجود 

در کتابخانۀ مجلس شامل دو نمودار است که فرايند چشم و بصر را توصيف مى کند.21 

يكى از ويژگى هاى مهم عالجات داراشكوهى اشتمال آن بر اطالعات پزشكى هند است 
و اين امر نه فقط منعكس کنندۀ محيط فرهنگى اى است که اين اثر در آن نوشته شده، 

Union Catalogue of Arabic and Persian Medical 
Manuscripts in the Libraries of Hyderabad 
(Hyderabad: Upgraded Dept. of History of 
Medicines, Osmania Medical College, 1966), 
43; Fateme Keshavarz, A Descriptive and 
Analytical Catalogue of Persian Manuscripts 
in the Library of the Wellcome Institute for the 
History of Medicine (London: The Wellcome 
Institute for the History of Medicine, 1986), 
113; Wiqār Ṣiddīqī, Fihrist-i Nusḫahhā-yi 
Ḫattī-yi Fārsī-yi Kitābḫāna-yi Raẓā (Rampur, 
1996), vol. 1, 414; A. Rahman, et al., Science and 
Technology in Medieval India: A Bibliography of 
Source Materials in Sanskrit, Arabic and Persian 
(Delhi: Indian National Science Academy, 1982), 
164-165; A. H. Nizami, Catalogue of Persian 
Manuscript and Records in the Shri Raghubir 
Library Sitamau (New Delhi: Indian Council 
for Historical Research, 1993), 226-227.

که  پاکستان  کتابخانه هاى  در  موجود  نسخۀ  پنج  و 
منزوى به آنها اشاره کرده است.

محرم   25 پنج شنبه  روز  نسخه  اين  چاپ  19تاريخ 

خطى  نسخۀ  اين  است.  1678م  مارس  1089ق/19 
و  برگ(   787( دارد  صفحه   1574  )6226 )شمارۀ 
را  آن  کشمير،  اعلم  محمد  حكيم  حلفى  وزير  محمد، 
تاريخ  و  کرد. محل  منتشر  )آگرا(  اکبرآباد  در  در هند 
 1573 صفحۀ  در  آن  نسخه نويس  را  نسخه  اين  چاپ 
فهرست نوشته است. براى اطالع بيشتر دربارۀ توصيف ظاهرى  حائرى،  عبدالحسين  به  بنگريد  نسخه  اين 

شوراى  مجلس  )تهران:  ملى  شوراى  مجلس  کتابخانۀ 
ملى، 1350(، جلد 19، 202. من فقط ميكروفيلم اين 

نسخۀ خطى )شمارۀ 6293( را مشاهده کرده ام. 
موجود  نسخۀ  تصاوير  از  بعضى  مشاهدۀ  20براى 

عمل  تصوير  همان  جمله  از  فرانسه،  ملى  درکتابخانۀ 
تنقيه، بنگريد به

Fabrizio Speziale, “La Medicina Greco-Araba in 
India,” in Cina, India, Americhe: Storia Della 
Scienza (Rome: Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2001), vol. 2,  921-926; quote on 925 
and 927.

همچنين بنگريد به
Fabrizio Speziale, “L’art médical à la cour 
moghole : l’encyclopédie de médecine de Shirâzî, 
dédiée au Prince Dârâ Shukoh”

جهان  روز  يازدهمين  در   2009 مارس   19 در  که 
ايرانى در پاريس در موزۀ ملى تاريخ طبيعى ارائه شد. 

دسترس پذير در
http ://sem ioweb.msh-p ari s . f r/c orpus/
a a r / F R / _ v i d e o . a s p ? i d = 1 6 6 5 & r e s s = 
6058&video=128738&format=68.

21نسخۀ کتابخانۀ مجلس، صفحات 160 و 163. در نسخۀ 

موجود در کتابخانۀ مجلس هم تصاويرى از بدن انسان 
کشيده شده است. بنگريد به صفحۀ 522، قسمت هايى 
از بدن که مى توان عمل بادکش را روى آنها انجام داد. 
با اين همه، بيشتر آنها ناقص اند و بعضى از صفحه ها هم 
خالى اند که به احتمال زياد به اين سبب است که قصد 

داشته اند تصاويرى ديگر بدان اضافه کنند. 
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شاهزادۀ  هست.  نيز  هندوفارسى  پزشكى  مطالعات  شدن  گسترده تر  نشان دهندۀ  بلكه 
گورکانى، داراشكوه، که اين اثر به او تقديم شده است، به داشتن تمايالت عرفانى مشهور 
بود و او نيز همچون ديگر صوفيان هندى عالقۀ فراوانى به آموزه هاى اصيل هندى داشت. 
اسم  با  اثرى  و  اکبر، حمايت کرد  با عنوان سّر  اُپانيشادها،  فارسى  ترجمۀ  از  داراشكوه 
مجمع البحرين )1655م( نوشت، که مطالعۀ تطبيقى مهمى به زبان فارسى دربارۀ اصول 

فلسفى و عرفانى مسلمانان و سنت هاى هندوان است.22 

در بين اقوام شيرازى، شخصيت هاى برجسته اى بودند که در جنبش فرهنگى مطالعاتى 
فارسى که به آثار هندى مى پرداخت فعاليت داشتند. در سال 995م، فيضى کتاب رياضيات 
ليالوتى را که نوشتۀ رياضى دان هندى، بهاسكرا، بود و به حساب و هندسه مى پرداخت 
از روى متن سانسكريت آن ترجمه و به اکبرشاه تقديم کرد. همچنين، رساله اى دربارۀ 
مباحث فلسفى ودانتا با عنوان شارق المعرفة نوشت که در آن از مقوله هاى فلسفۀ اشراق 
نيز بهره برده بود.23 فيضى همچنين در زمرۀ دانشمندانى بود که اکبر به آنها دستور داده 
بود اتهروويدا را ترجمه کنند، اما ظاهراً اين پروژه به اتمام نرسيد.24 ابوالفضل مقدمه اى 
بر ترجمۀ مجموعۀ مهابهاراتا، که به دستور اکبر انجام شده بود، نوشت و در آيين اکبرى 

اطالعات مهمى دربارۀ سنت هاى هند در اختيار خوانندگان اثرش قرار داد.25 

مشخصۀ فرهنگ پزشكى در هند عهد گورکانى توليد متن هاى فارسى دربارۀ طب هندى 
و موضوعات مرتبط به آن بود.26 اين پژوهش ها از “دوران سلطنت” در هند آغاز شد و تا 
دورۀ استعمار، که طى آن به زبان اردو نيز آثارى دربارۀ طب هندى نوشته مى شد، ادامه 

22براى اطالعات بيشتر دربارۀ سّر اکبر و نويسندۀ اصلى 

آن بنگريد به
Svevo D’Onofrio, “A Persian Commentary to 
the Upaniṣads: Dārā Šikōh’s Sirr-i Akbar,” in  
Muslim Cultures in the Indo-Iranian World 
during the Early-Modern and Modern Periods, 
eds. D. Hermann and F. Speziale  (Berlin: Institut 
Français de Recherche en Iran - Klaus Schwarz 
Verlag, 2010), 533-562.

23براى اطالعات بيشتر دربارۀ شارق المعرفة بنگريد به

Carl W. Ernst, “Muslim Studies of Hinduism? 
A Reconsideration of Arabic and Persian 
Translation from Indian Languages,” Iranian 
Studies, 36:2 (2003), 184.
24Badā’ūnī, Muntaḫab al-tawārīḫ, vol. 2, 216.

نيز  اکبرنامه است،  اکبرى،” که سومين بخش  25“آيين 

اطالعات  براى  است.  داراشكوهى  عالجات  منابع  جزو 
به  که  داراشكوهى  عالجات  از  بخشى  دربارۀ  بيشتر 
آن  و در  رايج در هند مى پردازد  اندازه گيرى  واحدهاى 
اندازه گيرى  واحدهاى  از  يكى  به  است  شده  اشاره اى 
آمده  اکبرى  آيين  در  توصيفش  که  کارو،  نام  با  فاصله 

است،  بنگريد به
Price, “Extracts from the Mualiját Dárá-Shekohí,” 
55; ‘Allāmī  Abū al-Faẓl, Ā’īn-i Akbarī [The Ā-īn-i 
Akbarī], eds. H. Blochmann and H. S. Jarrett 
(Delhi: Low Price Publications, 2001), vol. 2, 
417-418. (1° ed. Calcutta, 1868-1894).

26بنگريد به

Fabrizio Speziale, “Les Traités Persans sur les 
Sciences Indiennes : Médecine, Zoologie, 
Alchimie,” in Muslim Cultures in the Indo-
Iranian World, 403-447.
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داشت. توليد متن هاى فارسى و اردو دربارۀ طب و علوم هندى را بايد يكى از پيكره هاى 
اصلى تحقيقاتى علمى دانست که در دنياى اسالم صورت مى گرفت و موضوع مرکزى 
بى شک  را  توليداتى  چنين  مى شد.  مربوط  اسالم  از  پيش  دورۀ  به  که  بود  سنتى  آن 
بايد مهم ترين پيكرۀ تحقيقات علمى اوايل دوران مدرن و دوران مدرن دانست. انگيزۀ 
اصلى تحقيق در حوزۀ طب و داروشناسى هندى مالحظات عملى، از جمله پيدا کردن 
جايگزين هايى بومى براى داروهاى خارجى، بود. بنابراين، تحقيق دربارۀ راهنماى دارويى 
هند ابزارى براى سازگار کردن پزشكان مسلمان پيرو مكتب ابن سينا با شرايط محلى 
به حساب مى آمد. نويسندگان آثار فارسى دربارۀ طب هندى معاصر شيرازى، از جمله 
امان اهلل خان، مترجم مدناوينودا، بودند.27 آنان بعضى از اين آثار را به اسم اورنگ زيب نيز 
نام گذارى مى کردند که از آن جمله است طب اورنگ شاهى نوشتۀ درويش محمد، پيرو 
فرقۀ چشتيه، که کتا ب راهنماى جامعى دربارۀ طب هندى است. عالوه بر اين، دانش 
هندى که در بعضى متن هاى فارسى مى آمد عمدتاً به طب ابن سينايى اختصاص داشت. 
از جملۀ اين متون مى توان به عالجات داراشكوهى اشاره کرد. عالجات داراشكوهى را 
مى توان يكى از مهم ترين آثارى دانست که هم زمان به ويژگى هاى فن پزشكى مسلمانان 
و هنديان مى پردازد. يكى ديگر از ويژگى هاى عقالنى مهم عالجات داراشكوهى استفاده 
از ترکيبى از انواع مذهبى و غيرمذهبى سنت هاى پزشكى اسالم است. نورالدين شيرازى 
در اين کتاب عالوه بر اينكه تعدادى از احاديث حضرت محمد را نقل مى کند، نامى هم 
از پيامبران و امامان پيش از اسالم مى آورد و به خصوص اشاره اى هم به رسالة الذهبیة 
فى طب مى کند که رساله اى پزشكى و منسوب به امام هشتم شيعيان، على بن موسى 

الرضا است.28 

عالجات داراشكوهى به شاهزاده اى صوفى مسلک تقديم شده است و يكى از چارچوب هاى 
اصلى اين کتاب را سنت هاى مذهبى اسالم و نيز سنت هايى اسالمى تشكيل مى دهد 
دربارۀ  هم  بحثى  کتاب  اين  در  شيرازى  اين،  بر  عالوه  مى پردازند.  خفيه  علوم  به  که 
که  بگوييم  نمى توانيم  به قطع  مى کند.  مطرح  جوکى ها )مرتاض ها(  تنفسى  تمرين هاى 
مراتب الوجود  کتاب  از  که  اما چنان  است،  داشته  وابستگى  فرقه اى صوفى  به  شيرازى 
با مكاتب تصوف داشته که مورد حمايت داراشكوه  نزديكى  ارتباط  برمى آيد، ظاهراً  او 

27مدون هنود فرهنگ لغت داروها و غذاهاست که در 

سال 1375ق به دستور رجا تأليف شد. عنوان ترجمۀ 
امان اهلل دستورالهنود بود. 

28در آن دوران، در ايران که تحت حكومت صفويان بود، 

گرايشى عمومى به ترجمه و تفسير رسالة  الذهبیة  وجود 

داشت و مسلماً همين گرايش عمومى بود که باعث شد 
اختصاص  رساله  اين  به  را  کتابش  از  شيرازى قسمتى 
از  شيرازى  که  کاملى  چندان  نه  فارسى  ترجمۀ  دهد. 
در  ظاهراً  مى آورد،  داراشكوهى  عالجات  در  اثر  اين 
ترجمه ها نخستين  جزو  دوران  اين  ترجمه هاى  بين 
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بوده است. نورالدين شيرازى در عالجات داراشكوهى به دانش تصوف و به خصوص به 
فصوص الحكم ابن عربى )م. 1240م( نيز اشاره مى کند. مفاهيم عرفانى و کيهان شناختى 
الهى است، نشان مى دهند  مطرح در مراتب الوجود، که رساله اى دربارۀ وحدانيت ذات 
که شيرازى پيرو مكتب وحدت وجود بوده است.29 مكتب متافيزيكى وحدت وجود که 
ابن عربى آن را مطرح کرده است، در هند و به خصوص در بين فرقه هاى چشتيه و قادريه 
رايج بوده و بايد ذکر کنيم که مكتب قادريه از حمايت سخاوتمندانۀ داراشكوه برخوردار 
بوده است. اين نكته نيز حائز اهميت است که در هند، پزشكان در اصول عرفانى نيز 
اين  و  داشت  مهارت  اين خصوص  در  شيرازى  که  همان گونه  درست  داشتند،  مهارت 
موضوع پديدهاى استثنايى به حساب نمى آمد. ارتباط بين فرقه هاى تصوف و فرهنگ 
پزشكى در هند اهميت بسيارى داشت و مهم ترين آثار فارسى که به طب ابن سينايى و 
طب هندى مى پرداختند به همت پزشكان مسلمان هند که پيشينۀ مذهبى و صوفيانه 
طب  به  که  مهمى  فارسى  پژوهش هاى  جمله  از  درمى آمد.30  تحرير  رشته  به  داشتند 

هندى پرداخته اند مى توان از طب اورنگ شاهى نام برد که قباًل به آن اشاره شد.

در خصوص ارتباط بين فرهنگ پزشكى هند و فرقۀ قادريه مى توان به دو کتاب اشاره 
کرد: طب قادرى، کتاب راهنماى پزشكى که به دستور شاه جهان31 و به همت ابوحليم 
نوشته شد و کتاب قرابادين قادرى )1718م(، اثر محمداکبر ارزانى )م. 1772م( که به 
يكى از رايج ترين راهنماهاى دارويى فارسى در شبه قارۀ هند تبديل شد. هر دو اثر نيز 
اما در  به عبدالقادر گيالنى )1078- 1166م(، سرسلسلۀ فرقۀ قادريه، تقديم شده اند. 
عالجات داراشكوهى رابطۀ بين فرهنگ پزشكى و عالم عرفان فراتر از چيزى است که در 
آثارى مثل قرابادين قادرى به چشم مى آيد. در قرابادين قادرى، اين رابطه صرفاً رابطه اى 
سمبوليک است و فقط به اين محدود است که اثر به رهبر فرقۀ قادريه تقديم شده است. 
در حالي که شيرازى درصدد است ترکيبى حقيقى از عقايد عرفانى و فلسفى به دست 
دهد که به خصوص در مقدمۀ کتاب کاماًل آشكار است. عالجات داراشكوهى نمونۀ مهمى 

اين  از  شناخته شده  فارسى  نسخۀ  اولين  و  است  بوده 
اثر در ايران عصر صفوى ترجمه اى است با عنوان تحفۀ 
صحيح عباسى که محمد ناصر به رشتۀ تحرير در آورده 
و به شاه عباس دوم )ح. 1642-1666م( تقديم کرده 
است. براى اطالع از رسالة  الذهبیة و ترجمه هاى فارسى 

آن بنگريد به
Fabrizio Speziale, “La Risāla al-Dahabiyya, Traité 
Médical Attribué à l'Imam ‘Alī al-Riżā,” Luqman: 
Annales des Presses Universitaires d'Iran, 20:2 
(2004), 7-34.

29بنگريد به نورالدين شيرازى، مراتب الوجود )ميكروفيلم 

723/1 دانشگاه تهران(.
30براى اطالع از رابطۀ بين فرقه هاى تصوف و مطالعات 

پزشكى در هند بنگريد به
 Fabrizio Speziale, Soufisme, Religion et Médecine
en Islam Indien (Paris: Éditions Karthala, 2010).

31بنگريد به

Monzawī, Fihrist-i muštarak-i nusḫahā-yi ḫaṭṭī-yi 
fārsī-yi Pākistān, vol. 1, 630.
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از رساله هاى پزشكى است که از عناصر فلسفى عرفان الهام مى گيرند. الزم به يادآورى 
است که شيرازى هم عصر اصلى ترين دانشمندان مكتب ايرانى اصفهان بود؛ مكتبى که بر 
نقش حكمت )عرفان فلسفى( تأکيد مى کرد و آثار آن خيلى زود در هند رواج پيدا کرد 

و تأثير بسزايى بر مطالعات بومى گذاشت.

کتابش  ابتداى  در  هند  مسلمان  نويسندگان  ديگر  پزشكى  آثار  از  پيروى  به  شيرازى 
حديث معروف حضرت محمد را مى آورد که علم بر دو قسم است؛ علم جسم، يعنى طب، 
و علم دين. سپس فهرست کاملى از مراجعى به دست مى دهدکه در تأليف کتاب از آنها 
بهره برده است.32 اين فهرست شمارى از شخصيت هاى برجستۀ پزشكى پيش از اسالم را 
عرضه مى کند که از جملۀ آنها مى توان به جالينوس، بقراط، ارسطو، اريباسيوس و بولس 
اجينا اشاره کرد. شيرازى از بين پزشكان دورۀ اسالمى از شخصيت هايى چون بختيشوع، 
و  رازى  زکرياى  بن  محمد  اسحاق،  بن  حنين  ماسويه،  بن  يوحنا  سرابيون،  بن  يوحنا 
ابن سينا ياد مى کند و از بين نويسندگان جديدتر از عمادالدين محمود شيرازى، پزشک 
ايرانى تبار، نام مى آورد. نورالدين شيرازى از چند کتاب پزشكى نام مى برد، از جمله رسالة 
الذهبیة منسوب به امام رضا که از آن به اسم طب امام رضا ياد مى شود، موجز القانون فى 
الطب اثر ابن النفيس، تقويم االبدان فى تدبير االنسان اثر ابن جزلة، ذخيرۀ خوارزمشاهى 
و االغراض الطبية و المباحث العالنیة اثر اسماعيل جرجانى، اغذية المرضى اثر نجيب الدين 
سمرقندى، اختيارات بديعى اثر زين الدين على بن الحسن االنصارى، کفاية منصورى اثر 
منصور بن الياس و تحفۀ خانى اثر محمدبن محمد عبداهلل.33 از ديگر منابع او مى توان به 
دايرةالمعارف علوم طبيعى، دانشنامۀ جهان، اثر قياس الدين اصفهانى و اثرى معروف از 

قزوينى با عنوان عجائب المخلوقات اشاره کرد.

در اين کتاب نامه، فهرستى از آثار نويسندگان مسلمان هند نيز آمده است که از انتشار 
آثار  اين  جملۀ  از  برخى  مى کند.  حكايت  بعدى  دوره هاى  پزشكان  بين  در  آثار  اين 
هندى ـ فارسى عبارت اند از اثرى با نام شفاى خانى که احتماالً همان کتاب شفاى خانى 
است که شهاب الدين بن عبدالكريم ناگورى34 در 1392م به رشتۀ تحرير درآورده است، 
اثرى با عنوان شهابى که به احتمال فراوان همان مثنوى پزشكى طب شهابى است که اين 

32اين فهرست منابع به همت بلوشه ويرايش شده است، 

تا حدى   3 در صفحۀ  نسخۀ مجلس   کتاب نامۀ  با  اما 
متفاوت است. در نسخۀ مجلس، به بعضى از کتاب هايى 
نشده  اشاره  آمده  فرانسه  ملى  کتابخانۀ  نسخۀ  در  که 

است. بنگريد به
Blochet, Catalogue des Manuscrits, 103-104.

اشاره  آنها  به  اينجا  در  که  هم  کتاب هايى  از  بعضى 
کرده ام، فقط در نسخه پاريس آمده اند.

33او در شيراز از شاگردان عمادالدين محمود شيرازى بود.

دربار که در دورۀ سلطنت مظفريان گجرات  34پزشک 

)م.  مظفرشاه  سلطان  به  اثر  اين  مى کرد.  فعاليت 
1411م( تقديم شده است.
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اثر نيز به همت شهاب الدين عبدالكريم ناگورى در 1388م نوشته شده و اثرى با عنوان 
قاطعيت مى توان گفت همان کتاب معدن الشفاى سكندرشاهى  با  طب سكندرى که  
نوشتۀ ميان بهوا بن خواص  خان است که مختصرى است دربارۀ طب هندى به زبان 
فارسى که به سكندر لودى )ح. 1489-1517م(، از سالطين دهلى، تقديم شده است. 
باشد  قطب شاهى  ميزان الطبايع  همان  شايد  که  ميزان الطبايع  اسم  با  اثرى  همچنين، 
از عالجات  تقى الدين محمد مدتى پيش  به همت  که رساله اى داروشناختى است که 
داراشكوهى تأليف شده است.35 عالوه بر آنچه گفته شد، آثار هندى ـ فارسى ديگرى هم 
در اين کتاب نامه آمده اند که عبارت اند از طب يوسفى اثر يوسف بن محمد، پزشک دربار 
دو پادشاه اول امپراتورى گورکانى هند؛ کتاب لذات النساء، ترجمۀ فارسى رسالۀ هندى 
به مسائل جنسيت شناسى  َک است که  ُکكُّ پانديت  نوشتۀ  )رتى رهسى(  کوك شاسترا 
آن  نويسندۀ  که  هندى  زبان  به  پزشكى  رساله اى  هندى،  بنود  بدن  طب  مى پردازد؛ 
مشخص نيست و همچنين اکبرنامه اثر ابوالفضل. شيرازى در اين فهرست همچنين از 
الفاظ االدویة ياد  کتاب هاى خود يعنى فرهنگ اصطالحات پزشكى قسطاس االطباء و 
مي کند.36 نورالدين در فصل هاى متفاوت عالجات داراشكوهى به کتاب هاى ديگرى هم 
اشاره مى کند که در اين کتاب نامه نامى از آنها نيامده است، مثل کتاب الفصول نوشتۀ 

بقراط و کتاب الشفاء اثر ابن سينا.

عالجات داراشكوهى به سه بخش کلى تقسيم مى شود: مقدمه )مفتاح( ، ده فصل )گفتار( 
و مؤخره )خاتمه(.37 اولين بخش اين کتاب شامل مقدمه اى طوالنى است که به چهل ودو 
فصل )مقاله( تقسيم مي شود.38 بيشتر بحث هايى که در اين قسمت آمده اند معموالً در 
کتب پزشكى ديگر يافت نمى شوند. براى مثال، نويسنده در فصل اول ابتدا از تولد حضرت 
آدم و اينكه پدر و مادرى نداشته است مى گويد و بيان مى کند که هرچند اين موضوع 
ارتباطى به طب بدن )طب االبدان( ندارد، بايد آن را شرح داد. در واقع، هدف شيرازى 
اين است که ترکيبى از اصول فلسفى، طبيعى، کيهان شناختى و مذهبى اسالم عرضه 
کند. حتى ابن سينا هم در کتاب قانون در مقدمه اى که بر دانش پزشكى نوشته تا اين 
اندازه به مسايل فلسفى نپرداخته است. در قسمت مقدمه )مفتاح( عالجات داراشكوهى 
مسايل گوناگونى مطرح مى شود که دامنۀ آن از ماهيت جسمى و روحى انسان شروع 

-1612 )ح.  قطب شاه  سلطان محمد  به  اثر  35اين 

1626م(، از سالطين گلكندا، تقديم شده است.
36الفاظ االدویة يكى از کتاب هايى است که در کتاب نامۀ 

نسخۀ مجلس نيامده است.

نسخۀ  در  کتاب  اين  کامل  موضوعى  37فهرست 

نوشته  تا 29  از صفحۀ 8  دستنويس کتابخانۀ مجلس 
شده است.

38از صفحۀ 29 تا 188 نسخۀ کتابخانۀ مجلس. 
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مى شود و تا رابطۀ بين عالم صغير )انسان( و عالم کبير )جهان(، عالم سيارات و گردش 
آنها و همچنين نظريۀ عناصر چهارگانه و نظريۀ کيفيات چهارگانه )گرما، سرما، رطوبت، 
خشكى( کشيده مى شود. عالوه بر اين، شيرازى به موضوعات ديگرى از جمله شكل گيرى 

کوه ها، سنگ هاى قيمتى، فلزات، گياهان و حيوانات نيز مى پردازد.

به اصول علمى و فلسفى دايرةالمعارف رسائل اخوان  اين مقدمه چندين بار  شيرازى در 
الصفاء اشاره مى کند. او در اين کار از يكى از نسخه هاى فارسى خالصه شدۀ رسائل اخوان 
الصفاء با نام مجمل الحكمه استفاده مى کند. در فصل )مقاله( سيزدهم اين مقدمه، گزيده اى 
از طب امام رضا آمده است که کل مقدمۀ رسالة الذهبیة را به زبان فارسى بازگو مى کند. بر 

اساس اين بحث، بدن به مملكتى تشبيه مى شود که پادشاه آن دل )قلب( است.

فصول )مقاالت( مقدمۀ عالجات داراشكوهى جزيياتى دربارۀ ماهيت روحى و شناختى 
بر  به خصوص  و  را مطرح مى کند  نفس  رکنى  بحث  به دست مى دهند. شيرازى  انسان 
توصيف نفس ناطقه يا روح عقالنى تأکيد مى کند. او به شرح انواعى از دانش بشرى ازجمله 
علم، معرفت، حكمت و ادراك مى پردازد و اطالعاتى دربارۀ احوال مختلف انسان همچون 
شهوت، غضب، خوف و عشق عرضه مى کند.39 مقالۀ سى ونهم اين مقدمه در هفت بند به 
توصيف فرايند ديد يا بصر مى پردازد و اين فرايند را با نمودار توضيح مى دهد. شيرازى در 
فصل بعدى به نظريۀ حواس ظاهرى و حواس باطنى مى پردازد و در واقع آنچه را ناصر 
خسرو )م. 1088م(، از دانشمندان مكتب اسماعيلى، در زادالمسافرين دربارۀ اين موضوع 
بيان کرده است خالصه مى کند.40 فصل سى وپنجم و دو فصل بعدى آن به عالم غيب 
مى پردازند و آموزه هايى در خصوص اطالع از عالم غيب در خواب و بيدارى عرضه مى کنند. 
فصل بعدى به شرح تجلى رويدادهاى شگفتى )غرائبى( چون معجزات پيامبران، کرامات 

قديسان و نيز شرح رويدادهاى مرتبط با جادو و طلسم اختصاص داده شده است. 

ناميده  اسرار  که  مى شود  تقسيم  بند  شش  به  داراشكوهى  عالجات  کتاب  اول  فصل 
مى شوند. در بند اول، تعريفى کالسيک از حوزۀ پزشكى عرضه مى شود و عالوه بر اين، 
حوزۀ پزشكى به دو بخش علمى و عملى تقسيم مى شود. سپس، نويسنده به توصيف 
مفاهيم بنيادى فيزيولوژى ابن سينايى مى پردازد. او ابتدا نظريۀ ارکان و اخالط را مطرح 
مى کند و سپس شكل گيرى قوت ها، افعال و ارواح را شرح مى دهد. شيرازى در بخشى 

بخش  آخرين  مى پردازد  عشق  موضوع  به  که  39فصلى 

اين مقدمه است.
40در اين قسمت مطالبى هم از دو فصل ابتدايى کتاب 

زادالمسافرين آمده است که به موضوع گفتار و نوشتار 

مى پردازند. بنگريد به 
Price, “Extracts from the Mualiját Dárá-Shekohí,” 
32-53.
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از کتابش که به موضوع اخالط و طبايع بدن اختصاص دارد، باز هم از رسالة الذهبیة بهره 
مى برد و به قسمتى از اين رساله اشاره مى کند که به رابطۀ اخالط با چهار قسمت مختلف 
از بدن مى پردازد. شيرازى در بندى ديگر از اين فصل بار ديگر به رسالة الذهبیة اشاره 
مى کند و اين بار به قسمتى از اين رساله مى پردازد که موضوع آن چهار دورۀ مختلف 
در زندگى و خلط غالب در هر دوره است. خلط غالب در اولين دورۀ زندگى انسان خون 
است، در مرحلۀ دوم صفراست، در دورۀ سوم زندگى که به دورۀ خردمندى )وقت علم( 

معروف است، سوداء است و در دورۀ چهارم بلغم است.

فصل دوم به تشريح اعضا و استخوان ها اختصاص دارد و به هشت بند )اسرار( تقسيم 
مى شود که به قسمت هاى متفاوت بدن مى پردازند. فصل سوم، در سيزده بند )اسرار(، به 
مسائل رايج ادبيات پزشكى مى پردازد. بند اول دربارۀ “تندرستى و بيمارى و انواع آن” 
است و بند دوم توصيفى از مراحل بحرانى بيمارى، “روزهاى بحران،” به دست مى دهد 
و بند سوم به شش رکن ضرورى سالمت و جماع، “ستة ضرورية و جماع،” مى پردازد. 
سپس، در ادامه به قسمتى از کتاب مى رسيم که به علوم ديگرى غير از علم پزشكى 
اختصاص دارد. بند چهارم به علم موسيقى مى پردازد و خود به دوازده قسمت )سرود( 
داوود،  يعنى  اسالم،  از  پيش  پيامبران  از  يكى  به  اينجا  در  شيرازى  مى شود.  تقسيم 
موسيقى  درمانى  از خواص  و  مى کند  اشاره  است،  داشته  آشنايى  موسيقى  هنر  با  که 
مى گويد. او از رابطۀ بدن با اخالط حرف مى زند و شرح مى دهد که موسيقى در درمان 
بيمارى ها و به خصوص بيمارى هاى روحى و مغزى از جمله بيمارى عشق، جنون، التهاب 
مغز، ماليخوليا و سكتۀ مغزى ضرورى است. قسمت )سرود( هفتم رابطۀ بين مقامات 
را توصيف مى کند. فصل  اجرام آسمانى، فصل هاى سال و هفت روز هفته  و  موسيقى 
هشتم به نسبت اين مقامات با اقليم هاى هفت گانه، مناطق )ديار( و اقوام گوناگون زمين 
مى پردازد. قسمت )سرود( نهم فقط به موسيقى هندوستان )راگ هندوستان( اختصاص 
دارد. بندهاى ديگر فصل سوم به تعدادى از علوم ديگر اختصاص داده شده است که براى 
دانش پزشكى مفيد به حساب آورده مي شدند و از جمله آنها به خصوص مى توان به نجوم، 

حساب و مقدمات هندسه اشاره کرد. 

شيرازى چند فصل بعدى را به اصول و روش هاى تشخيص بيمارى اختصاص مى دهد. 
فصل چهارم، “اسباب بيمارى و عالئم آن،” به علت بيمارى ها و عالئم آن مى پردازد و به 
چهار بند )اسرار( تقسيم مى شود که بند سوم، “عالمات قيافة،” دربارۀ تشخيص بيمارى 
از روى نشانه هاى چهرۀ فرد است. فصل پنجم، “در بيان انفاس و بيان نبض و احوال آن،” 
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دربارۀ تشخيص از روى نبض است و به نُه بند )اسرار( تقسيم مى شود که بند آخر آن به 
دانش پزشكان هندى مى پردازد. فصل بعدى در چهارده بند قوانين تشخيص بيمارى از 

روى ادرار )احوال بول( را شرح مى دهد.

)اسرار(  بند  به ده  تدابير حفظ صحت است و  فصل هفتم عالجات داراشكوهى دربارۀ 
تقسيم مى شود. بند اول، “تدبير عادات،” به تدابير مربوط به تنظيم رفتار اختصاص دارد. 
بند دوم، “تدبير حرکات و سكون و حال ها و وقت ها،” دربارۀ تدابير مربوط به تنظيم 
آن،  قسمت سوم  که  مى شود  تقسيم  قسمت  چهار  به  و  است  اوقات  و  حرکت سكون 
به مسائل پزشكى مسافران مى پردازد و بحثى جداگانه در خصوص  “تدبير مسافران،” 
سفرهاى دريايى را نيز شامل مى شود. فصل سوم، “تدبير مأکول و مشروب،” تدابيرى در 
خصوص خوردن و آشاميدن بيان مى کند و به بخش هاى متفاوتى تقسيم مى شود که به 
خواص خوراکى ها و نوشيدنى هاى گوناگون مى پردازند. اولين بخش آن به دوازده قسمت 
)مأکول( تقسيم مى شود که آخرين قسمت آن، “اغذيۀ مستعمل اطباء هند،” به غذاهايى 
قسمت  شانزده  به  که  چهارم،  بند  مى کنند.  مصرف  هندى  پزشكان  داردکه  اختصاص 
)مشروب( تقسيم مى شود، به نوشيدنى ها، خواص آنها و طرز تهيۀ محصوالتى از جمله 
فقاع )نوشيدنى مرکب از آب و جو(، عرقيات، مرباجات، سكنجبين، لعوقات )نوعى داروى 
خميرى مكيدنى( و نقوعات يا جوشانده ها مى پردازد. در اين فصل موضوعات ديگرى نيز 
مطرح مى شود، مثاًل بند هفتم، “اختيار خواب و بيدارى،” دربارۀ تدابير مربوط به خواب و 
بيدارى در فصول متفاوت سال است. بند آخر به مسائلى چون تخليۀ روده، ادويۀ مسهل، 

داروهاى استفراغ آور و تنقيه مى پردازد و به يازده قسمت )کار( تقسيم مى شود. 

فصل هشتم، “استحمام،” به موضوع حمام ترکى و اقداماتى مى پردازد که در جراحى هاى 
کوچک انجام مى شود. اين فصل به هفت بند )اسرار( تقسيم مى شود که اولين بند آن، 
“استحمام،” به قوانين مربوط به پاکيزگى اختصاص دارد. بند دوم، “فصد،” دربارۀ عمل 
رگ بُرى است و بند سوم دربارۀ حجامت. بند چهارم راجع به زالودرمانى و بند بعدى 
دربارۀ عمل سوزاندن يا داغ کردن است. فصل نهم، “در بيان عالج بيماران از سر تا قدم،” 
دربارۀ درمان بيمارى ها از سر تا پاست و به چهل بند )اسرار( تقسيم مى شود که خود به 
قسمت هاى گوناگون بسيارى تقسيم مى شوند. نويسنده در اين فصل روش هاى درمانى 
تعدادى از پزشكان معروف را بيان مى کند و در مواقع بسيارى به عقايد پزشكان هندى 
رجوع مى کند. در بخشى که به بيمارى سيفيليس )نار فرنگى، آتيشک( اختصاص دارد، 
مى توان شاهد ارتباط با دنياى غرب بود و عالوه بر اين، در اين بخش اشاره اى هم به 
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چوب چينى مى شود. بند سى و نهم، “عالج سميات،” دربارۀ روش هاى از بين بردن سم 
در بدن است و تعدادى پادزهر )ترقيات( معرفى مى کند. فصل آخر کتاب، فصل دهم، 
“در عالج صبيان و کودکان،” به موضوع آسيب شناسى و درمان بيمارى هاى کودکان و 

نوزادان اختصاص دارد. 

ذکر  “در  داروشناسى،  موضوع  به  بيشتر  “خامتة”  عنوان  تحت  کتاب  طوالنى  مؤخرۀ 
مؤخره  اين  در  نويسنده  مى شود.  تقسيم  بند  چهل ويک  به  و  مى پردازد  قرابادين،” 
داروهاى  اکسيرها،  معدنى،  و  فلزى  ترکيب هاى  و  مواد  مسايلى چون  از  مفصلى  شرح 
خميرى جيوه اى و روش هاى شيميايى مثل کلسيناسيون يا تكليس به دست مى دهد. 
بند اول بحث مفصلى دربارۀ اصول داروسازى و طرز تهيۀ داروها مطرح مى کند که با 
“در  فصل،  اين  بندهاى  از  يكى  مى شود.  آغاز  دارو  ذخيره سازى  و  جمع آورى  موضوع 
يافتن درجات ادويه مرکب،” به روش هاى تعيين ميزان داروهاى مرکب اختصاص دارد. 
نورالدين شيرازى در اين بخش به شرح اقدامات فنى و شيميايى چندى مى پردازد که 
براى تصفيۀ دارو صورت مى گيرد که از جملۀ آنها مى توان به تنقيه، حل، استخراج و 
تصعيد اشاره کرد. بند پانزدهم، “مرکبات افيون،” دربارۀ ترکيبات ترياك است. بندهاى 
ديگر نيز جزيياتى در خصوص داروهاى متفاوت مطرح مى کنند؛ از جمله جزيياتى دربارۀ 
آنها و همچنين جزيياتى دربارۀ  مهم ترين داروهاى خميرى مثل معجون و طرز تهيۀ 
اطريفالت )که مرادف لفظ طريفل، يا ترى پهل، به معناى مادۀ مرکب سه گانه است که 
در طب آيورودا استفاده مى شود(، قرص ها )اقراص، حبوب(، داروهاى پودرى )سفوفات(، 
روغن ها )اذان( و ضمادها )کمادات(، پمادها )نطوالت(، عطرها و سموم. عالوه بر اين، 

يكى از بندها هم به ساخت کاغذ و جوهر اختصاص دارد. 

شيرازى بند بيست وسوم و بند بيست وچهارم را به ترکيب هاى جيوه اى )مرکابات رس( 
و کيمياگرى هندى )مرکبات رساين( اختصاص داده است. بند سى وهفتم، که به نُه 
اختصاص  هندى ها  تنفسى  تمرين هاى  و  نفس  فيزيولوژى  به  مى شود،  تقسيم  بخش 
دارد. از آن جمله بعضى تمرين هاى درمانى جوکى هاى هندى تحت عنوان “در معرفت 
اجراى نفس و منافع آن” عنوان مى شود. نورالدين شيرازى توضيح مى دهد که جوکيان 
هند معتقدند که جريان نفس در طول روز بيش تر در يكى از دو سوراخ بينى گردش 
تغيير  ديگر  سوراخ  به  سوراخ  يک  از  مرتباً  جريان  اين  سوراخ.  دو  هر  در  نه  و  دارد 
سوراخ  دو  هر  در  نفس  مشخص  زمانى  فاصله هاى  در  وقت ها  بعضى  فقط  و  مى کند 
جريان دارد. او همچنين رابطۀ بين تنفس از راه بينى و اصول خورشيدى و قمرى را 
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شرح مى دهد و اظهار مى دارد که سوراخ راست بينى به خورشيد41 مربوط مى شود و 
سوراخ چپ به ماه.42

در پايان بايد گفت که اين مقاله فقط به شرح کلى مضامين و موضوع هاى اصلى اين رسالۀ 
عظيم پزشكى پرداخته و تحليلى مقدماتى براى بررسى و درك ويژگى هاى مهم عالجات 
داراشكوهى است که يكى از جامع ترين فرهنگ هاى پزشكى فارسى به شمار مى آيد که 
در هند تأليف شده است. يكى از ويژگى هاى اصلى اين کتاب ترکيب سنت هاى پزشكى 
دنياى مسلمانان است. اين کتاب از يک سو به اصول پزشكى ابن سينايى مى پردازد و از 
طرفى ديگر به سنت هاى پيامبران و همچنين به سنن مربوط به علوم خفيه نيز توجه 
دارد. اين اثر يكى از نمونه هاى بارز ادبيات پزشكى هند دورۀ مغول است. هدف اصلى 
نورالدين شيرازى از تأليف اين اثر آن بود که انواع دانش پزشكى رايج در بين پزشكان 
مسلمان هند قرن هفدهم ميالدى را در کتابى جامع گرد آورد. از اين رو، او به ميراث 
کالسيک نويسندگان يونانى و عرب رو مى آورد و عناصرى پزشكى و داروشناختى را به 
اين ميراث اضافه مى کند که دانشمندان مسلمان هند از منابع هندى گرفته اند. عالجات 
داراشكوهى نمونۀ بارز ترکيب دانش پزشكى اسالم و هند در شبه قارۀ هند است. اين اثر 
محصول منسجم محيطى فرهنگى و فكرى است که نويسنده در آن فعاليت مى کرده 
است. بنابراين، جاى تعجب ندارد اگر اين اثر به داراشكوه، شاهزادۀ مغول، تقديم شده 
باشد که دانشمندى صوفى مسلک بود و از ترجمه هاى فارسى آثار سانسكريت حمايت 
تحرير  رشتۀ  به  داراشكوهى  عالجات  اينكه  از  بعد  سال  چند  خود  داراشكوه  مى کرد. 
دربارۀ  مهمى  تطبيقى  مطالعۀ  که  کرد  تأليف  مجمع البحرين  عنوان  با  کتابى  آمد،  در 

سنت هاى مسلمانان و هندوان و نمونۀ ارزنده اى از تفكر علمى و فرهنگى عصر او بود. 

راست  سوراخ  از  که  است  نفسى  خورشيدى  41تنفس 

بيرون مى آيد و گرم است. 
بيرون  چپ  سوراخ  از  که  است  نفسى  قمرى  42تنفس 

مى آيد و سرد است. 




