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  چکیده

هم  غنای بر و بودهامل در تع یکدیگر با متمادی قرون در هند و ایران پزشکی سنتهای
 دیار آن پزشکی ابزار تنها قرنها که است آیورودا از متاثر هندی پزشکی سنت. اند افزوده
 ایراني طب و ها تبتی  دائو،  بودا،  آیین  پزشکی چون سنن سایر با تعامل در بعدها بوده و

 به رانیای پزشکان ق با مهاجرت دهم در قرن. است داشته متقابل تاثیرات اسالمي و
 هندی پزشکی سنت تاثیر آنجا، در پزشکی آثار تالیف و فارسی رواج و رونق زبان و هند
 درمانهای  شیوه و داروها استفاده از. بیشتر آشکار شد فارسی پزشکی آثار در و اطبا بر

 معرفي جادو و و سحر و موسیقي مانند دوران، آن در شده تالیف آثار در هندی
 و رازی الدوله بهاء التجارب دو کتاب خالصة. مدعاست این های نهنشا از هندي داروهاي
 آنها بارها به در که است هایی نمونه مهم ترین شیرازی نورالدین داراشکوهی عالجات
  .است شده اشاره هندی پزشکی سنت
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  مقدمه
در بزرگ در آسیا و جهان، های  روابط ایران و شبه قاره هند، به عنوان مهد تمدن

غنی دو منطقه،  ۀاست. با توجه به پیشینداشته  یهای گوناگون نشیب و فرازهای دوره
علم پزشکی در  ۀروابط علمی ایران و شبه قاره هند به طور ویژه در حوزآثار گستردۀ 

  .ست، قابل توجه اگوناگونهای  دوره
چون ای  برجستههای  از عباسیان تا هنگام ظهور حکومت غزنوی در ایران چهره

زکریای رازی، جرجانی و ابوعلی سینا در پزشکی ایران پدیدار آمدند که نقش محمد بن 
سایر نقاط جهان داشتند و آثار آنان  در توسعه و گسترش این علم در ایران و چشمگیری

ت سلطان محمود به هند و ایجاد حکومتهای مسلمان در با حمال یافت.در هند نیز رواج 
بیشتری به آنجا مهاجرت کردند. با ورود سلطان محمود (در ابتداي قرن های  گروه ،هند

ق)، ابوریحان بیرونی نیز همراه او به هند قدم نهاد و مدتی در آنجا اقامت داشت. پس  5
زش قانون ابن سینا در هند آغاز آمو )ق715ـ666از غزنویان در دوران عالالدین خلجی (

ق) بود که کتاب طب  825شد. در عهد حکومت خاندان تغلق، سرآمد آنان فیروزشاه (م 
فیروزشاهی از آثار آن دوران است. اعتبار و اهمیتی که در این دوران حاکمان هند برای 

حمله پس از در دورۀ مهاجرتها  افزایششدند زمینه  می اهل علم به ویژه پزشکی قائل
مغول و در فاصله قرن هشتم تا یازدهم از ایران به هند گردید. دوران اوج حمایت از 

 الدین محمداکبر (حک چون جاللفرمانروایانی پزشکان، دوره شاهان گورکانی است. 
ق) و 1036- 1005ق)، شاه جهان (حک 1005- 983ق)، جهانگیر (حک  983- 934

برای پزشکان قائل بودند و همواره ق) جایگاه رفیعی 1085- 1036اورنگ زیب (حک
 .آوردند می فراهماطبای گوناگون را گرد خود 

که با ایجاد مدارس ای  در دوره صفویه با فعالیتهای گستردهاز سوی دیگر و در ایران، 
نسبت به گذشته جایگاه علم  همراه بود، گوناگون و توجه حکومت و اختصاص عواید ویژه

واج فعالیت و حضور همچنین، ر. بودرکز بیشتر بر علوم دینی تم ؛ با این همه،ارتقا یافت
اعتقاد به سحر و جادو نزد مردم و برخی مشکالتی که حکومت برای  پزشکان تجربی و

مهاجرت بسیاری از آنان به سایر کشورها به ویژه را برای زمینه کرد، پزشکان ایجاد 
ان رسمی هند فارسی بود و بیش از هشت قرن زب دانیم که می .فراهم آوردهندوستان 

دانشمندان ایرانی و هندی به همت  ،آثار و تالیفات متعددی در آنجا به زبان فارسی
مانده در  یاز نسخ خطي پزشکي برجاچشمگیری بخش رو،  . از اینتالیف شد
  اکستان به زبان فارسي است.پ هاي هند و کتابخانه
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مهاجرت پزشکان ایرانی به هند و  زبان فارسی ورونق فرمانروایی خاندان گورکانی و 
بیشتر بر سنت پزشکی ایرانی اسالمی هرچه  تاثیررا برای حضور در دربار گورکانی زمینه 

از پزشکی هندی در آثار مکتوب پزشکی ایرانی  قابل توجهیهای  فراهم آورد. نشانه
ازی و التجارب بهاالدوله ر ةترین آنها کتاب خالص مهمدر دست است، از جمله اسالمی 

  . استعالجات داراشکوهی تالیف نورالدین شیرازی  ۀرسال
 ییها دهیگفتار کتاب فردوس الحکمه برگز نیدر آخر )ق 3و  2قرن ( یبرطن ربّابن 
را  انیهند یکتابهاهای  یبرتر اوو شش بخش آورده است.  یرا در س یهند یاز کتابها

در  رفتمیرا که نپذ شانیاای ه از گفته یاریبس است که گفته گرید ییآورده و در جا
هند  یسنت پزشکهای  از نشانه یاریبس ).557 و 528 (طبری، صص اوردمیخود ن کتاب

   دارد.  یکرده همخوان انیب یبرطکه  یبا موارداین مقاله در  یدر دو اثر مورد بررس
  

  1معرفی آیورودا
  ، طبدارد کاربرد  نیز ز امرو  به  تا  که  جهان در   پزشکی  سنتهای  ترین قدیمی از   یکی

به معنای  2ترکیبی از دو واژه سانسکریت آیور آیورودا   ست.ا آیوروِد  همان  یا  هندی
 . آیورودا»دانش زندگی« یعنیبر روی هم  ؛به معنای دانش یا آگاهی است 3زندگی و ودا

گر چه منبع ریشه گرفته باشد. ا 5و اتهارواودا 4تواند از منابع باستانی مانند ریگودا می
 2500آن در فاصله های  ها و روش اما ایده ،اصلی آیورودا در آثار باستانی گم شده است

  .)626،ص6سال قبل از میالد در هندوستان تثبیت گردیده است (موخرجی 5000تا 
دائو و  آیین  بودا،  آیین  دیگر، چون   مکاتب در   پزشکیهای  شیوه بعدها بر   دانش  این

 طب  جهان، همچون در   پزشکی  سنتهای  دیگر با  و  نهادبسیار  ها، تأثیر  بتیت پزشکی  
 الهی ای  ریشه اآیوروِد  متون  بنا بر  دانش  ایند. ش  ستد و داد و   تعامل می، در الاس و   ایرانی 
تی  به  او  از  و  بود 7برهما  نزد  نخست  دانش  متون، این برخی  دارد. بنابر  جاپَ به  و سپس  8پرَ
شوین  ا اَ ه نخست  را  دانش  سَنهیتا این  سوشروته کتاب  بر بنا رسید و  9ه به  10ایندر
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ری  نتَ   انسانها  به  حکیمان  طریق از   دانش  این  نهایت در  و   آموخت  پزشکی خدای 1دهَنوَ
 .)78-70(طامه، صص رسید

یورودا  ین ایده که بدن انسان با ا است بندی کلی از خدمات پزشکی طبقهای  گونهآِ
است از هفت بافت اساسی (راسا، راکتا، منسا، مده، آستی، ماجا و شاکرا) و ای  شبکه

ضایعات بدن مانند دفع ادرار و عرق از طریق پنج عنصر اساسی آتش، آب، هوا، اتر و 
 سهمشتق گردیده اند.  "2واتا، پیتا و کاپا"کارکردی های  زمین و سه انرژی پویا یا فلسفه

تری  از  مرکب  ح، کهالاصط  این  .شود می نامیده 3اخیر در طب سنتی هند تری دوشا ۀگان
  و  دارد  اختصاص  بدن در   مهم  کارکرد  سه  است، به  خلطمعنی ه دوشا ب  و  سهمعنی ه ب

  :از  عبارتند  طالاخ  دانست. این  گانه سه  طالاخ  معنی  در  توان می  را آن  روی هم
طبری هفت بافت  .)421، ص4یا کاپا (ادهیکاری بلغمیا پیتا و  صفرادا) یا واتا، (سوباد

(خوراک، خون، گوشت، چربی، استخوان، مغز » دهاتوا«اساسی را هفت ستون با نام کلی 
(در برگیرنده » میل«، ضایعات بدن را سه چیرگی با نام زایای تن)های  استخوان و سلول

مشابه) و تری دوشا را سه آمیختگی با نام کلی دوس  ادرار و مدفوع و عرق و موارد
که بدن بر این سه گروه استوار است و این(شامل بلغم و خون و صفرا) معرفی کرده 

  .)533(طبری، ص
 اخالط این  از  یکی   کارکرد اختاللِ  ۀنتیج  را  بیماریها  ، بیشتراآیوروِد  مکتب  در 
 تقسیم مزاج  بلغمی  و  مزاج رایی، صفمزاج بادی  ۀتدس  سه  به  را  مردمان  و دانند  می
در وجود انسان چیرگی بلغم از تولد تا سی و دو سالگی، صفرا از  ،از نگاه آنان کنند. می

دو سالگی تا هفتاد سالگی و از این سن تا آخر عمر باد چیرگی دارد (طبری،  سی و
  در  نیز  را  طبیعیهای  پدیده  حتی  که دارند   اهمیت چندان   گانه سه  طالاخ این  .)531ص
 بادی  یا  بلغمی  را  سایه  و  بلغمی  را  مثال خورشیدبرای اند؛  گنجانده  خلط  سه  این  از  یکی

 مانند  آید، می  حساب  به  بدن  در  حرکت  نوعی  آنچه  بر  کلی، باد  طور  به.  دانند می بلغمی
 بر  و  دارد  ارتباط  تحول  و  تغییر  با  صفرا  است؛ ؤثرم دفع  و  حرکت چرخشی روده  تنفس، 
  با بلغم  گذارد؛  می تأثیر  ذهنی  فرایندهای و   ساز و سوخت  گوارش،  چون  کارکردهایی 

و  مفاصل  چون  عضوهایی  کارکرد  و  دارد  ارتباط   است بدن   استواری و   ثبات  موجب آنچه 
 .)421(ادهیکاری، ص  کند یم تنظیم را  حسی  اندامهای  
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کودکان و مادران و آنچه مانند ( . اطفالی1: شاخه دارد 8دانش پزشکی نزد هندیان 
 ۀ(درمان هم . جسمی3پزشکی در درمان چشم)  (دانش چشم . میلی2آن است) 
 . تریاقی5 )ها (حجامت و خونگیری و به کاربردن مرهم . مبضعی4تن) اندامهای 

 . باهی6 )ها ا و گزش گزندگان کشنده با پادزهرها و افسون(پادزهری، درمان زهره
 . ارواحی8(پاییدن جوانی و نیروی آن)  . مشب7افزایش نیروی جنسی) و (درمان 
این دسته بندی در منبعی دیگر  .)529جنیان با افسون و ورد) (طبری، صرادن (روانی، 

  بـر  اسـت  مشتمل  که»  شترنی« 1. شلیه1: است با عناوین مشابهی بدین ترتیب بیان شده
هر جسم خـارجي که وارد بدن شده (تیر، خار و ...)، خـارج کـردن چرک و  وردنبیرون آ

از   دمل و   جوش  و  گونه تورم هر  درمان  و رحم،  از  مردهچۀ ب  درآوردن وعفونت از بدن 
چشم و گوش های  ريیا درمـان بیما» پزشکي با ابزارهاي تیز« 2. شاالکیه2؛ یجراح  قیطر 

 یۀناح مربوط بههای  یماریب درمان   یکل طور   به  و  ها یا ابزارهاي تـیز الکهو گلو بیني با ش
یا درمان بیماریهایي که تـمام بـدن را » درمان تن« 3. کایه چـیکیستا3باال ؛  به  ترقوه  
دانـش موجودات « 4یدیا. بهوته و4 ؛دهد، مـانند تب، اسهال، صرع تأثیر قرار مي حتت

یا درمان بیماریهاي رواني که تحت تأثیر خدایان خشمگین یا موجودات شرور » (شرور)
  . اگده6یا درمان بیماریهاي کودکان؛  » ککود  نگهداري« 5. کاومار بهریتیه5آید؛  مي پدید
آمده در اثر سم گیاهي، معدني یا پدیدهاي  یا درمان بیماري »ادزهـرآمـوزة پ« 6 تـنتره

کلي طور ا که بهه یا درمان با اکسیر»  اکسیر  ۀآموز« 7تنتره راساینه. 7حیواني با پادزهرها؛ 
یا » نـیروافزایي ۀآمـوز« 8. واجیکرنه تنتره8شود؛  شامل بازیابي جواني، زیبایي و شادابي مي

  ).52، ص9(جایسوالتقویت نیروي جنسي  ۀآموز
  

  بهاء الدوله رازی التجارب ۀخالصمعرفی 
(م  الدین شاه قاسم بن محمد نوربخش رازي بهاءالدوله حسن بن میر قوامکتاب تألیف  این

از نوادگان سید  است که صفوي ۀایل دوروتیموري و ا ۀاواخر دور ۀ، پزشک برجستق)915
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نوربخشیه و خود از مشایخ این سلسله بود و  ۀ، پیشواي طریقق)869- 795( محمد نوربخش
   ).319، ص 3شد (طرائق الحقائق، ج می شمردهحاذقي زیست و طبیب  در شهر ري مي
که وي متون پزشکي پیش  روشن استبهاءالدوله در این کتاب  ارجاعاتبا توجه به 

گزارش  موارد به شرح و ینویسنده در بسیار .از خود را به طور گسترده مطالعه کرده بود
بزرگ گذشته چون  معالجات خود، پدرش و دیگر پزشکان پرداخته و بارها از پزشکان

ه، راز نوس،یبقراط، جال و پزشکان ماهر  ی، ابن سینا، سید اسماعیل جرجانیثابت بن قرّ
کرده که گواه تأثیر  یادنیز  یعصر خویش نام برده است. از معالجات یک پزشک هند هم

ها، در  در درمان یشخصهای  هبهاءالدوله عالوه بر تجرب .در آثار اوست یهند یپزشک
کرده  ی، یادآوریترکیب ییتوضیح دارو درگاه  ، چنانکهداشتهابتکاراتی نیز  یداروساز
  .)636- 624، صصیراز( 1»ترکیب از مخترعات مصنف است ینا« :است

کهن  یپزشک یکتاب، از مآخذ مهم طب در دوره صفویه و از بهترین متون درس این
آمده ها  یبیمار یضبه بع یاسالمدوران طب  در ها نخستین اشاره ،و در آن جهان است

ها و  یتوجه به عالئم و عوارض بیمار ییعن ،یبهاءالدوله راز روش .)12(الگود، ص است
 از است، قرار داده یترین کتب پزشک مهم ۀشرح و ثبت دقیق آنها، کتاب او را در زمر

در سال  یسرفه در هرات و نیز در ر سیاه یگیر توان به توجه او در ثبت همه یجمله م
 شوند، می مبتالآبله به که نظر او در باب کسانی  .)85(رازی، ص کرد اشاره ق، 906

بدن  یایمن ۀنظر او درباردقت از  ی، حاکبگیرندندرت ممکن است از نو آبله  بهبعدها 
  .)129و 128 (همان، صص است

اند؛ احتماال به این سبب که  آوردهباب نیز  27تا  22از را این اثر  یبابهاشمار 
   2موجود کامل نیست. هاي نویس دستز شماری ا

                                                                                                                                        
مورد داروی ترکیبی این عبارت آمده است. داروهای حافظ الصحه، مفرح شاهی، تریاق العض، تریـاق   22در . 1

کامل، تریاق الطین جدید، برش عشا، معجون سیماب، سفوف مقوی، قیروطی مسهل، مسـهل حـب النیـل،    
خاش مسهل بسنگ سلیمانی، طین مقبولی، ملین خنک، سکنجبین اصولی، سکنجبین اطفال، شـربت خشـ  

  اطفال، شربت مورد اطفال، گوارش، گوارش فواکه، دهن مسمن، دهن المفاصل و مراره تیز.  
  :خالصۀ التجارب به شرح زیر است یعنوان بابها. 2

اول تا چهارم به بیان حفظ الصحه و تدابیر آن بـرای اطفـال و پیـران و نیـز بـه آنچـه       های  در باب مؤلف
آنهـا  هـای   وی در باب چهـارم بـه اقسـام امـراض و ویژگـی      مربوط به زینت بدن است پرداخته است.

کنـد. در   مـی  ها را بیـان  پرداخته و در باب بعدی انواع تب (حمیات) و اسباب و عالمات و معالجات آن
  !را یبیان شـده و سـپس امـراض دمـاغ     یزدگ و سموم یباب ششم حصبه و آبله و جذام و سرمازدگ
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این کتاب چهار بار در هندوستان به چاپ رسیده و جالب آنکه در هر چهار بار نام 
ذکر شده است  یخان دهلو یکیم علوح، بلکه ینه بهاء الدوله راز یآن به نادرست مؤلف

  .)21التجارب، ص خالصة(شمس اردکانی، مقدمه 
  

  عالجات داراشکوهی
، تألیف جامع به زبان فارسی استای  رساله عالجات داراشکوهییا  طب داراشکوهی
- 1024به شاهزاده گورکانی داراشکوه (که آن را عبدهللا شیرازی نورالدین محمد

ق) 973است. شیرازی فرزند حکیم عین الملک شیرازی (م کرده ق) تقدیم 1069
 .)101ا آمد (الگود، صدنیه و در هند ب بودپزشک ایرانی تبار دربار اکبرشاه گورکانی 

پزشکان  نیب جیرا  طب است مفصل از علم یشرح یرساله عالجات داراشکوه
است که در هند در  ییها رساله نیتر از جامع یکیاثر  نی. ایگورکان مسلمان هند عهد

(اسالم)  رانیا یدانش پزشک بیمسلمانان نوشته شده و نمونه بارز ترک ییدوران فرمانروا
و هند است  یاثر اشتمال آن بر اطالعات پزشک نیاهای  یژگیاز و یکیو هند است. 
از  نیهمچناین کتاب پردازد.  می نیز انیمسلمانان و هند یپزشک یهایژگیهمزمان به و

آثار  دیگرنگاشته شده است.  یاست که در هند به زبان فارس پزشکی آثار نینخست
 هیادو زیپزشکان داشته و در آن ن انیم خاصی گاهیجا زین هیمانند الفاظ االدو یرازیش
رساله از  نیا فیدر تال نوشته، کتابدر مقدمه چنانکه  ،او. در هند را برشمرده است جیرا

خود  یپزشکهای  ضمن، از تجربهدر برجسته قبل خود بهره جسته و  فاتیاکثر آثار و تال
چند از  تنی .)3(شیرازی، ص کرده است ادی زین یهند یپزشک یو از سنتها و روشها

 دیویاند. از جمله د کرده دیپرداخته و از آنها تمج یرازیآثار شپژوهشگران غربی به 

                                                                                                                                        
هشتم تا بیست و چهارم ضمن معرفی اعضای مختلف بدن به ی ها بر شمرده است. بهاالدوله در باب "

، یها آنها و امراض و عالجات آنها پرداخته است که به ترتیـب شـامل چشـم، گـوش، بینـ      بیان ویژگی
(کلیـه)، مثانـه، آالت    (طحـال)، روده، مقعـد، گـرده    ، معده، جگر، سپرزیدهان، حلق، شش، قلب، مر

باشد. وی در بابی مجزا بـه بیـان امراضـی     می ها شت و مفاصل و پاتناسل، آالت توالد، پستان، رحم، پ
انـد و اغلـب    معـین مناسـب ندانسـته    یاین ممالک تخصیص او را بـه عضـو   یاکثر اطبا"پرداخته که 

. در باب بیست و پنجم به بیـان سـموم و ادویـه زیـان آور و     "دانند یهند او را از امراض معد یحکما
از داروهای ترکیبـی (قرابـادین) را    یپردازد و در باب بعد بعض می د مسمومحیوانات گزنده و عالج افرا

نماید. در باب پایانی نیز به بیان اصـطالحات داروسـازی و نحـوه سـاخت و تهیـه برخـی از        می معرفی
   داروها پرداخته است.
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 جیرا یرساله را که به موضوع حواس انسان و روشها نیاز ا ییقسمتها 1983در  سیپرا
، 1(اسپزیالکرد منتشر ترجمه و  ،زمان و مکان در هند اختصاص دارد یریگ اندازه
های  سنت از انواع یبیاز ترک، استفاده اثر نیا ازاتیامت گریاز د نیهمچن .)106ص

  .)110(همان، ص است یمذهب ریو غ یمذهبهای  پزشکی مسلمانان فارغ از جنبه
: مقدمه (مفتاح)، ده فصل (گفتار) و مؤخره شود یم میتقس یعالجات به سه بخش کل

ل (مقاله) فص 42خود است که  یطوالن یا شامل مقدمه کتاببخش  نی(خاتمه). اول
 یو روح یجسم تیاز ماهکرده است؛ مطرح  یمسائل گوناگون ، مؤلف. در مقدمهدارد

و گردش آنها  اراتی(جهان)، عالم س ری(انسان) و عالم کب ریعالم صغ نیبۀ انسان تا رابط
  ). ی(گرما، سرما، رطوبت، خشک چهارگانه اتیفیعناصر چهارگانه و ک یۀو نظر

از  کیکالس یفیدر بند اول، تعر است. (اسرار) شش بند شاملاول کتاب  فصل
. سپس، شده است میتقس یو عمل یبه دو بخش علم یپزشک ۀارائه و حوز یپزشک

 یۀنظرنخست . پردازد یم یینایس ابن یولوژیزیف یادیبن میمفاه فیبه توص سندهینو
 ارواح را شرح ها، افعال و قوت یریگ و سپس شکل کند یارکان و اخالط را مطرح م

هشت بند شامل و یافته ها اختصاص  اعضا و استخوان حیدوم به تشر فصل. دهد یم
 یپزشک اتیادب جیبند (اسرار)، به مسائل را زدهی. فصل سوم، در ساست(اسرار) 

بند دوم مؤلف در  ،است“ انواع آن وی ماریو ب یتندرست” ۀ. بند اول دربارپردازد یم
 یضرور و بند سوم به شش رکن دهد یم به دستی ماریب یبحران راحلاز م یفیتوص

و خود به دوازده است  یقیعلم موسشامل بحث از . بند چهارم پردازد یسالمت و جماع م
 یقیداوود، که با هنر موس حضرتبه  نجایدر ا یرازی. ششود یم می(سرود) تقس سمتق

 ۀرابط سخن به میان آورده است؛ یقیموس یو از خواص درمانکرده داشته، اشاره  ییآشنا
 یو مغز یروح یها یماریببه ویژه ، ها یماریدر درمان ب یقیموساینکه بدن با اخالط و 

 است. یضرور یمغز ۀو سکت ایخولیعشق، جنون، التهاب مغز، مال یماریاز جمله ب
سال و  یها فصل ،یو اجرام آسمان یقیمقامات موس نیب ۀقسمت (سرود) هفتم رابط

 یها میمقامات با اقل نیهشتم به نسبت اقسمت . کند یم فیهفت روز هفته را توص
 یقیموس . قسمت (سرود) نهم فقط بهپردازد یم نیگوناگون زم قوامگانه، مناطق و ا هفت

از علوم شماری فصل سوم به  گرید یهندوستان (راگ هندوستان) اختصاص دارد. بندها
ز ، اشدند يسودمند محسوب م یدانش پزشک یکه برااست اختصاص داده شده  گرید

  .جمله نجوم، حساب و مقدمات هندسه

                                                                                                                                        
1. Speziale 
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. فصل چهارم، دارداختصاص  یماریب صیتشخ یها به اصول و روش یچند فصل بعد
فصل . شود یم میو به چهاربند (اسرار) تقس پردازد یو عالئم آن م ها یماریبه علت ب

ه بند (اسرار)  شاملنبض است و  یرو از بیماری صیتشخ ۀپنجم، دربار صل . فاستنُ
  .دهد یادرار شرح م یاز رو یماریب صیتشخ نیقوان ،مؤلفدر چهارده بند یبعد

هشتم، به  فصلده بند (اسرار).  ، شاملحفظ صحت است ریتداب ۀهفتم دربار فصل
 1.شود یکوچک انجام م یها یکه در جراح پردازد یم یو اقدامات یموضوع حمام ترک
در  سندهی. نواست است و چهل بند (اسرار)از سرتا پ ها یماریدرمان ب ۀفصل نهم، دربار

   .کند یم انیپزشکان معروف را ب ازشماری  یدرمان یها فصل روش نیا
و  پردازد یم“ در ذکر قرابادین،” ،یبه موضوع داروشناس شتریکتاب ب یطوالن ۀمؤخر
 یاز مسائل به تفصیل شرحی ،مؤخره نیدر ا سندهی. نوشود یم میتقس بند کی و  به چهل

 یها و روش یا وهیج یریخمی داروها رها،یاکس ،یو معدن یفلز یها بیمواد و ترکچون 
  . دهد یبه دست م ییایمیش

   
  خالصة التجاربپزشکی هندی در های  نشانه
  مختلف حفظ صحتهای  روش

در سنت پزشکی هندی و پزشکی است های  اصلی در سنتهای  حفظ الصحه یکی از پایه
در چند بخش از کتب هندیان مواردی  فردوس الحکمهر است. د شدهتاکید بر آن نیز 

بعد آن، برنامه  مانند حفظ بهداشت، زیانهای پرخوری، نحوه خوردن و اعمال قبل و
ریزی برای فصلهای سال و پندهای مختلف دیگر در روشهای حفظ صحت آمده است. 

فظ از هندیان در باب ح التجارب ۀخالص) موارد متعددی در 545-534(طبری، صص
 صحت آمده است:

تند] خورند و دایما حفظ  هندیان اکثر ادویه حاره [=" . خوردن ادویه حاره:1
نمایند و این خود از  یسیران بر خرما و امثال آن مواظبت م گرم یصحت بدان کنند و باق

  ) 87. (رازی، ص"مشهورات است
] را بر نوشیدني هند ارسال مرطبات [= یو حکما"ها:  . کاهش مصرف نوشیدنی2

                                                                                                                                        
مربـوط بـه    نیبـه قـوان  “ ،اسـتحمام ”بند آن،  نیکه اول شود یم میهفت بند (اسرار) تقس فصل به نیا. 1

ر عمل رگ ۀدربار “فصد،”اختصاص دارد. بند دوم،  یپاکیزگ حجامـت. بنـد    ۀاست و بند سوم دربار یبُ
  کردن است. عمل سوزاندن یا داغ ۀدربار یو بند بعد یچهارم راجع به زالودرمان
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و یا قلیل التغذیه باشد به غایت منکرند و  یمغذبه تخصیص آنچه سرد بالفعل و غیر بدن
دارند، زیرا که یبس  یبزرگ م یها را رکن در حفظ الصحت عادت به تقلیل استعمال آن

حرارت طابخه و  یممد ثبات و بقاست و رطوبت قابل عفونت و فساد و تبرید مطف
  )92. (همان، ص"یغریز

را  هند سیر خام را بسیار معتقدند و مداومت آن یو حکما"خوردن سیر خام: . 3
و بیش و  یدانند از جهت تریاقیت او مر سموم حیوان یبزرگ م یدر حفظ صحت مدد

ادویه مضره و اغذیه و میاه و اهویه متغیره و مفسده و غیره معتاده را و جهت  یبعض
  )148همان، ص. ("را یبدن یو قوا یحفظ او مر مزاج حیوان

  
  نظر حکمای هند درخصوص اخالط

بدرقه غذا و  یرطوبات مائ گویند و بلغم را از هند خلط صفرا و سودا را یو حکما"
را از  مقدمات دم و باد شناسند و خون را ماده روح و حیات و قوام بدن دانند و باد

و تحلیالت از  آنرا هم خلط نامند و بنابراین در استفراغات یاند. بعض فضالت دانسته
ه اعلم  ۀ) طبری در سه بخش به تفصیل دربار46. (همان، ص"تقلیل دم منع نمایند واللّ

هندیان در موضوع اخالط سه گانه سخن گفته و عمده موارد در بیان چگونگی نظر 
پیدایش آدمی و جانوران و نسبت این سه در انسان و تاثیرات چیرگی هریک از آنها و 

  .)533- 531(طبری، صصاست هر خلط در بدن صفات فرد و کارکرد 
  

  علت پیری از نگاه طب هندی
هندیان پیري را به واسطۀ ضعف سطوح اجزاي داخلي بدن و به تبع آن کاهش قدرت آنها 

و "شود توان بدن در هضم غذا و دفع فضوالت کاهش یابد:  مي دانند و اینکه موجب مي
شدن سطوح باطن است از عروق و شرایین لیز  یحکما هند را معتقد آن است که سبب پیر

ها مشاهده  ها، چنانچه از صحن حمام و امعا و معده و غیره به جهت مرور رطوبات بر آن
ها قصور کرده و بدن در احوال  شود و بدان سبب قوت هضم و دفع و امساك و جذب آن یم

رسد و  یدو نمباید ب یطلبد و چنانچه م یخود قاصر و ضعیف گشته و چون بدل مایتحلل م
  ).138(همان، ص "، بعد شباب از این حالت رعایت کنندیبنابراین معن

  

  ضعف هندیان در موضوع فصد
که مفصود بسیار  باید": کند می هندیان را بسیار ضعیف معرفی ،در موضوع فصد مؤلف
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در  یترسنده نباشد که از خوف نیش خون را در عروق حبس کند و یا از امراض نفسان
کند ضعف و  یرا ببینند که فصد م ید چه بسیار هستند که چون دیگرخطر افت

ترك را دیدم که او را فصد کردند مطلقا خون  یگردد و غالم یبر ایشان مستول یهوش یب
  .)155(همان، ص "اند هوش شد و هندیان در این باب بسیار زبون ینیامد و ب

  
  احتیاط درخصوص انواع زالوها

اند که بایست درانتخاب زالو  هندیان توصیه کرده ،انواع زالورازی در بیان به نوشتۀ 
و باید "کند:  می آن را بیانهای  این خصوص نشانه زهرناک نباشند و در کرد تااحتیاط 

که دیوچه به شکل چون دنبال موش باریک بود وسرش کوچک و شکمش سرخ باشد و 
بود یا سیاه یا بر  یرا کحلبد گیرند و رنگ  یها گراید. و آنچه از آب یپشتش به سبز
هند این  یحکما یباشد و مانند بوقلمون بود بد باشد. و بعض یالجورد یپشت او خطها

  ها  گزیدن] آن عضو را آماس اند و گویند از مزیدن [= صنف از زلو را زهرناك یافته
و خون آمدن به افراط و امثال آن تولد کند و  یبد و تب و غش یها ورم] و ریش [=
یاط آن است که نخست اورا اندر آب پاك گذارند تا شکل و لون او معلوم گردد و احت

  .)162(همان، ص "بدانند که از کدام صنف است
  

  روش فربه ساختن اعضای بدن
اعضای بدن  کردنروغنی برای بزرگ و فربه  ۀالدوله به نقل از اهل هند دستور تهیبهاء

آلت تناسلي االغ] جوان و  گیرند ایر الحمار [=ب"است:  مردانه آوردهبه ویژه آلت تناسلی 
بر آن ریزند و بگذارند تا عفن شود  یبزرگ کنند و شیر گاو یپاره سازند و در قدح پاره
] کوفته بجوشانند روغننوعي  ها بگیرند و با خراطین [= بگندد] و کرم گردد، آن کرم [=

را با ربع آن روغن بالدر به کار  و صاف آن را روغن برافکنند تا آب برود و روغن بماند آن
 .)190(همان، ص "دارند به دستور یم

  
  ص وضعیت بیمار از طریق احوال چشمتشخی
سی و چهار روش برای تشخیص کیفیت احوال بیمار برشمرده که نخستین آنها  مؤلف

  است: آوردهاحوال چشم است. در این بخش نظر حکمای هند را 
و سوء المزاجات،  یط فاسده و زایده و امراض باطنهند را در تشخیص اخال یو حکما"
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بر حاالت چشم بود و جمله را از آن بشناسند و بسیار دیدم تندرستان را که  یاعتماد کل
کردند و آن شخص زود  یعمر او م ی، حکم بر کوتاهینور نمود حدقه ایشان سخت سیاه کم

  ).194ص (همان، "است یو این سر عجیب یرفت و اگر چه مریض نبود یم
  

  درمان تبسحر و افسون هندیان در کار 
یکی از موارد خاص در درمان هندی استفاده از افسون و اذکار برای بیمار است. رازی 

او  1اند. اشته که طی آن بیماران صحت یافتهها از این طریق د مشاهداتی در درمان تب
استفاده و به کارگیری کند که ضمن بیان متن افسون نحوه  می دو افسون تب بند را ذکر

  :2آن را به صورت مفصل شرح داده است

                                                                                                                                        
یاکل جستن گاهی است که های کهنه خواه نایبه و خواه الزمه توسل به ادعیه و ه که در رفع تب و بدان". 1

گردد و بسیار را دیدم کـه بـدین طریـق صـحت یافتنـد و       عظیم مفید بود و در نایبه بیشتر اثر ظاهر می
که درآمـدن   آن نیست که اعراض نفسانی و توجه خواطر مریض را نیز در آن گاهی دخلی نباشد چنان بی

  "ام و مفید یافته این است. ام نافع دیده ب دیدهنوابت دخلی دارند و ادعیه و اعمال که از هندیان در این با
 بر سیاه بره چشم از که یریسمان یقدر نوبت روز پیش که است آن ها افسون بدین نوبت بستن طریق. 2

 بـه  آفتـاب  غـروب  وقـت  بـه  و بستانند نیت همین به باشد رشته را آن بکر یدختر و نیت بدین کنند
 را آن ترکـان  کـه  کیـدار  کره علف بیخ جانب بر را آن ربگی خلوت یمحل در چهارشنبه عصر تخصیص
 شـبیه  کره و کوچک خارهاست آن بار که است یعلف آن و نامند نوجک را آن یر در و گویند بدرفاق

 بادنجان برگ به است شبیه علف آن برگ و پیچد یم حیوانات یمو بر چراگاه در و زیتون استخوان به
 او تـب  بستن کنند نیت و ببرند مریض نام و جاجکاالك یمر جاك جاك بگوید نوبت سه بستن در و
 تـا  بگذارنـد  و بنهنـد  ریسـمان  یباق آن بر یسنگ و بریزند نیت این بر علف آن یپا در نمک یقدر را

 برکنـد  بـیخ  از را علف آن باشند نکرده سخن هنوز چنانچه طلوع از قبل صباح گاه آن. نوبت روز صباح
 محـل  از غیـر  را ریسـمان  آن و بگوینـد  را الفـاظ  همان مرتبه حین این رد و مذکور نیت  به گرفته دم

 و ببرنـد  علـف  آن بیخ از یقدر و کنند تو سه و بگسلند مریض تب گسستن نیت به را آن زواید بستن
 و بنـد  و جبیـت  لفـظ  به چون و خوانند یم را دوم افسون و نهند آن بر را تو سه ریسمان آن میان در

 حـین  در قیـاس  بـدین  و کـاو  کابازیـد  محمد بگویند آنکه مثل برند محموم نام نآ از قبل رسند جره
 هـر  از بـاز  و طاق دمند آن بر را افسون و زنند گره پنج آن میان بر را ریسمان این میان مستر یتمام
 گـردن  بـر  را این بعده بزند گره جدا و دمیده و برده محموم نام و خوانده افسون را ریسمان سر طرف

 و دمنـد  ریسمان بر آخر وقت در محموم نام به بخوانند را مستر دو هر بستن حین در و بندند محموم
 گـاه  آن کنند بخور محموم نزد الدن وقت این در و زنند گره یک هربار و بخوانند کرت سه و زنند گره

 تمـام  عـد ب و خواننـد  یم را ها افسون و کشند یم آن بر یفوالد برهنه یکارد و کنند آب را پاك طاس
  !بـه  عمـل  این کرت سه محموم نزد زنند یم زمین بر گره هفت را کارد سر و دمند یم آب بر افسون
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  تب بند:های  افسون"
کریاال  یورمبنه نبدبهوشان مه یجو کن یادادن نارنیک تون برابر کون ببرو کتاب واکن

کالوها و نت بر کالجوده و نت کیان  یدوده و هتینه و دود سخت تره لون و اکرم پرنت اب
  واو سنگ سرتائب. یکورک یسر یکهاده ارکر یمالتبهید  یبهبوالت یدهان چاک
سات پرابک جیرانید هوازو  یاحبال یمیریرئب اجبال راجا احید برال ی: اواون امیدیگر

نیدامون تبها را  یو جیرانید سون بر جیرانیدن مون یر حرامندسون برانید هون چاویا
(همان،  "کت.س یبکت کورک یلره حبیث بنده چره میر یکن ساف یبند هون اچزائ

  1 )104(همان، صکرده است ) در جای دیگری نیز به همین موضوع اشاره 264و263ص
  

  بیماری جذام
اند که  و هندیان تجربه کرده"کند:  می گونه بیان رازی علت جذام را از قول هندیان این

بسیار خوردن نخود بریان و ماش و عدس و لوبیا و امثال آن این علت آورد و همچنین 
سوراخ بیني] به جهت انتشار سودا و  طحال] و مسام [= [=انسداد] سپرز [= یها سده

غلظت خون] و همچنین سوء هضم و  و تغلیظ دم [= یخفگي] حار غریز اختناق [=
  .)317(همان، ص "عدم هضم]  [= کثرت تخمه

 2)319و در ادامه روش درمان جذام در پزشکی هندی را شرح داده است. (همان، ص
دارویی ترکیبی است که هم  ،کند می وشی که طبری برای درمان جذام معرفیگرچه ر

  .)562جذام (طبری، صدرمان برای سیاهی مو کاربرد دارد هم برای 
                                                                                                                                        

 بـدین  و بخوراننـد  یاندک و بپاشند چپ دست به محموم یرو بر یاندک آب این از گاه آن کنند آب "
  .نمایند تصدق را آن محموم یبرا و کنند ذبح را سیاه یمرغ الحال یف کارد

بـود در اوقـات الیقـه بـدان و تـاثیر افسـون        یدبیر دیگر ترتیب طلسمات و تمثیل مناسب مـدع و ت". 1
صعب و تب و عذر و فصد و مکر و ظلم و تاثیر طلسم و نیرنـگ   یهندیان در دفع سحر و سهم وردها

ام. و کلمه شریفه خـواص االشـیاء    ایشان در دفع خصم با وجود شهرت، من نیز به مرات مشاهده کرده
توانـد دادن، تقویـت    یکه طبع را بر دفع تب و درد و سـم یـار   یشاهد آن است و بال شک چیزحق 

  ."طبیعت را شایسته بود
و اهل هند را طریق عالج این مرض خورانیدن زرنیخ و سموم و روغن مار مالیدن بود و زعم من آن ". 2

به کـار بـردن و مـداومت     یمناسب تریاق یاست که صاحب این علت را بعد تنقیه و کم خوردن غذاها
مالیدن چنانچـه   یاو هروقت پیوسته هم یزرنیخ با رس تند کردن. و اگر تیزاب مدبر مسموم بر اعضا

دارنـد   یچرب م یمحلل تریاق یها در هفته از آن جدا شود و آن محل را به روغن مار یا روغن یپوست
  ."آید این علت هرچند قوت داشته باشد و لیکن ریش نشده باشد به صالح
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  مار و عقربزهر 
رازی در انتهای تشریح انواع مار و سموم آنها به بیان تفاوت نظر هندیان و یونانیان 

دانند  می هندیان زهر مار را سرد :داخته استدرخصوص زهر مار و عقرب و درمان آنها پر
(همان،  1اما یونیان نظری به عکس نظر هندیان دارند ،کنند می و درمان به گرمی

پندارند:  می هندیان آن را گرم و یونانیان سرد ،اما در زهر عقرب بر خالف مار ،)583ص
[=درد] و  اند جهت غلبه وجع حکماء هند زهر جمیع اصناف عقرب را کرم دانسته"

اند  یونان زهر غیر حرارت را سرد دانسته یسردیها و حکماه حرارت و عالج پذیرفتن ب
و قبول عالج گرمیها و حق رجوع این احوال بود بخواص  یجهت سرما یافتن و کرخت

یابد اینجا و نه در مار و نه در  سموم نه بطبیعت آنها و چون چنین باشد استدالل نیکو نه
  .)584همان، ص( "بیش و غیرها

  

  گزیدن حیواناتتدبیر 
پادزهر آن  ،گزداو را بهرکسی که حیوانی ادرار  ،از قول حکمای هندو رازی به نوشتۀ 

  پادزهر] آن لسع  [= بگزد بول او تریاق یکرا حیوان هند گویند هر یحکما"است: زهر 
دن سموم بمالند] و آنها که بخور گزیدگي] باشد و چون بیاشامند و طال کنند [= [=

طبری  .)603(همان، ص "معتاداند بول ایشان اکثر سموم و لسوع بود شربا و طال
از جمله برخی دود  ،دور کردن گزندگان را نیز ذکر کرده استهای  مواردی از روش

گریختن  موجبها یا مالیدن برخی داروها روی طبل و سپس کوبیدن آن که  دادنی
  .)557ری، صشنوند (طب می گزندگانی است که آن را

  

  استعمال مسهل و ملین
استعمال مسهل و ملین برای  نظر هندیان در باب در بخشی از اثر خود به بیان مؤلف

هندیان اعتقادی به نضج فضوالت بدن ندارند و با تجویز  :پردازد می دفع مواد زائد بدن
ضوالت مستقیما و بدون نیاز به قوام یافتن ف ،در پزشکی هندیمشهور داروهای مسهل 

                                                                                                                                        
مـار  تر باشد بدتر باشد و زهر ند سیاهنزد حکما و مجربان هند زخم مار سیاه بدتر باشد از دیگر رنگها و هرچ". 1

مطلقا نزد ایشان سرد است جهت تخدیر و خواب آوردن و کم درد کردن و بگرمیهـای قـوی عـالج یـافتن و     
سـرعت نفـوذ و احـراق و تعینـات قویـه       ست جهت نزد حکمای یونان و اتباع ایشان زهر مار در غایت گرمی

  " .سریعه و تولید حرارت و زهر مار بیشتر در زهره و دندان و کله و قریب دهن باشد و اللّه اعلم
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    1.)164و163ص همان،(کنند  می نسبت به دفع آنها اقدام
  

  مو  جلوگیری از سپیدی
دانسته و ضمن  »اقوی«تدابیر هندیان را  ،موسپیدی رازی در بیان جلوگیری از 

حکمای هند در این باب به صورت کلی به اغذیه کم رطوبت و پر  ۀبرشمردن ادوی
  2.)173(همان، ص توصیه کرده استحرارت 

  
  درمان تب دق

پرداخته و  ،شود می که تب استخوانی نیز نامیده ،الدوله در بخش مفصلی به تب دقبهاء

                                                                                                                                        
و حکمای هند مسأله نضج سابق را معتقد نیستند زیرا که مسهالت قوی سریع الحرکـت دارنـد کـه    ". 1

نماینـد و کـرت    صی است به خاصیت نضج آن میکنند و آنچه عا آنچه قابل است فی الحال اخراج می
کنند و از  شود و ایشان یک روز از ادخال و امتال منع می دیگر به استعمال همان مسهل نقا حاصل می

کننـد و   دهند و استعجال و رفـع سـبب مـی    آنچه با دوا ضدیتی دارد بالخاصیت و دیگر روز مسهل می
مقدار اندك بود و به خاصیت قوی و به کیفیات متوسـط   بهترین مسهل که به کار دارند آن بود که به

. "و بر راندن خلط مطلوب االستفراغ مخصوص، مع ذالـک نضـج اخـالط و تقویـت اعضـا نیـز نماینـد       
حکایت: و من حکیم هندی را دیدم که کردی را مرضی بـود چنانچـه همچـو گرهـی در معـده خـود       

کرد و گردنش باریک و تن ضعیف گشته بود.  م نمیبافت و او را ثقلی و تمددی بود و غذا نیکو هض می
از اول اسد تا بیست و هشتم در هوای گرم و خشک ری چهـارده مسـهل بـه وی داد، هریـک روز در     

شد و چند کرت در هر مسهلی قی هم  میان یک مسهل و هر نوبت ما بین سی و پنج و چهل عمل می
بـود و   فت و حبس و استفراغ به سهولت مـی یا آمد و هیچ ضعفی مضر و غشی بدان شخص راه نمی می

کرد که مرا دارو کـم داده و زر   آن مرض کم شد. و کرد چند روز برفت و باز آمد و بر حکیم دعوی می
بسیار ستانده، آخر میانجی کردیم و گوسفندی دیگر بیاورد و مسهل دیگـر بخـورد و حکـیم او را بـه     

به و قوی و سرخ و سفید و بـا قـوت شـده و غـذای آن     هوای ییالق فرستاد. و بعد چهل روز بازآمد فر
قاتق در اثنای مسهالت و بعد از آن از آنچه  بود و شوربای چرب بی شخص اکثر برنج و روغن گاوی می

  .کردان خوردند
و حکماء هند را از ادویه قویه در این باب اعتماد بر بهنگر است و بر کاالچترا و نکار چـونی و پـنج پارچـه و    ". 2

و بیخ هلوك و برگ تنبول و آهک و فلفل و فوفل و سیر خام و دارفلفل و هـل و زنجبیـل و جوزبـوا و     شحم
زردچوبه و زرنباد و پرسیاوشان و هلیله و بلیله و آمله و زرنیخ و زاج و بالدر و خبس اجساد و بیش و جـدوار  

باشـد و اکثـر زهرهـا و کیتـی و      و فادزهر حیوانی و گوشت مار سیاه و زهره غراب و اندرزا کـه از گـاو سـیاه   
رطوبت و  چیپال و پیرورس و مهارس و کورا جولی بری و فراسیون و سیاه تخمه و جوانیا و از اغذیه آنچه کم

  "پرحرارت بود و پرورده بدین ادویه شده باشد به دستور حکمت ایشان
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  :هایی ذکر کرده است نمونهدرمان هندیان های  از روش
ضعف و الغري] تقرب به خواص ادویه و غیره  نماند که در عالج ذبول [= یو مخف"

هند را در عالج این  یدد و حکماگر یبود و تجربه کامل شاهد این معن یجستن اول
  مرض و سایر امراض مزمنه طریقت همین است.

نوبالغ را که تب دق به ذبول انجامید در پاییز و به  یحکایت (شاهد): دیدم غالم هند
جوشانیدند غلبه و آن را  یهدایت ایشان حضرت فرمودند که نان خواه در آب خالص م

وار نیک از آن در  ماند و بر ناشتا یک شربت یگذاشتند تا صاف م یپاالییدند و م یم
خورد به قدر اشتها  یقاتق م یمرغ ب یکه مطلوب او بود از شورباها یکشید و غذای یم

بود چون چند روز چنین کرد صحت یافت. و هندیان در اکثر  یدو نوبت و ساکن م یروز
  به کار دارند و نافع بود.  الزمه مزمنه این شربت یها تب

فرمود که هر  یرا در دار المرز همین تب بود و به ذبول انجامید، هند یوانحکایت: ج
وار از بول خود گرم گرم که بیرون آید برآشامید. یک هفته مداومت  صباح به قدر یک شربت

  ).241و240(همان، ص "کرد تا تمام صحت یافت یچنین م ینمود، بهتر شد مدت
  

  درمان اسهال
با آب سرد و دوغ سرد کند، باید او را مسهل افراط خوردن در اگر کسی  ،رازیبه نوشتۀ 

شد  یهند را که مسهل خورده را چون افراط اسهال م یدیدم حکما": کردگاوی درمان 
خورانیدند و  یم یانجامید، آب سرد و دوغ سرد کرده گاو یو یا مسهل به خون آوردن م

. "یجهت غلبه حرارت دوای یافت ینم یآید و هیچ مضرت یحال مستفرغ از آن به صالح م
  )91(همان، ص

  
  درمان مالیخولیا

هند  یحکمها": دانسته استنظر حکمای هند را در درمان مالیخولیا در رفع سودا  مؤلف
ست منع کنند که آنها بالخاصیة ا در عالج مطلق سودا از خوردن هرچه در آن سیاهي

نباید کرد و کوشش در  مدد علت شود و در سوء المزاج ثابت این مرض بر طعام طمع
  .)188(همان، ص "تقلیل و منع ازدیاد آن باید نمود

  درمان سعفه
عفونت  رازی ضمن حکایتی به بیان جراحی یک پزشک هندی در درمان سعفه [=
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در هرات "گویند پرداخته است:  می قارچي در پوست سر] که هندیان به آن گنجه
یافت. استاد  یرا دیدم سعفه بر تمام سر پدید آمده بود. به هیچ عالج اصالح نم یشخص
 تمام پوست سر او جراح ساکن هرات آن شخص را بیهوش دارو داد و یالدین هندعالء

وقت بست و مرهم و طالها  آن نهاد و دوخت و در یپوست تازه سگ به جا را برداشت و
مناسب جراحت  یبست و غذاها یمنده نرویا ینهاد و ضمادها یبر محل وصل م

در  یبرویید. از سلطان حسین بایقرا منشور را آن پوست وصل یافت و یخوراند مدت یم
  )293. (همان، ص"آن باب استد و این از عجایب است

  
  درمان صرع

است که تری و رطوبت  چنیننظر اطبای هندی  ،رازی در بحث بیماری صرعبه نوشتۀ 
که رطوبت بدن را کاهش دهد است و درمان آن مسهل رطوبات علت این بیماری است 

و در  )202(همان، ص 1یا مالیدن میان دو ابرو است و نیز چکاندن داروهایي در بیني
که مسبب آن را بیماریهای مغزی را از باد غلیظ دانسته و رفع خلطی  ۀکلی ،جایی دیگر
  .2)233کند (همان، ص می راه درمان آن بیان، بوده است

  
  درمان ایالوس

ای. رازی در درمان  ایالوس لغتی یونانی است به معنای انسداد روده یا قولنج روده
افزاید مانند  اند و بر قوت و توانایي مي کردهاین بیماری به داروهایي که هندیان تجویز 

                                                                                                                                        
ت آن بدبوی مخاط و غلبـه تـری   حکماء هند گویند که صرع بیشتر مردم بزرگ را از کرم دماغ افتد و عالم" .1

دماغ باشد و احساس حرکت چیزی در مقدم دماغ و گرانی و خارشی و دغدغه در ان موضع و حدوث صـرع  
در خلوء در حرکت و عالج آن بود که بمسهالت رطوبات را کم کنند و چیزهایی که کـرم را کشـد در بینـی    

از ادویه که در صداع دودی دماغی گفته شـد بهمـان    چکانند و دمند و بر پیشانی و میان دو ابرو طال کنند و
دستور چندانکه آن اعراض برطرف شود و انگاه تقویت دماغ کنند و تعـدیل مـزاج و چـون اکثـر وحشـتهای      

  ."باشد در معالجات مراعات آنها واجب دانند دماغ بیشرکت معده و دل نمی
افتد مثل صرع و تشنج و  یبار است و بیک را که سریع البرء یهند اکثر امراض دماغ یبدانکه حکما" .2

کـه بـاد از    یاند و در عالج اول تنقیه خلط رعشه و لقوه و تمدد و اختالج سبب آن را باد غلیظ دانسته
دافـع بـاد    یمحلل آن از خـارج و خورانیـدن دواهـا    ین حاصل شده است کنند انگاه بمالیدن دواهاآ

  ."اعماق و اعضا بیرون برند و اللّه اعلم کوشند و اغلب بقوت سموم آن ماده را از خلل
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 1اشاره کرده است طال، پنیر، گشنیز، بالدر [= بالذر = نوعي میوه] و حلوا و معجون آن
  ).452ان، ص(هم

  
  درمان وجع المفاصل

 اشاره کرده است،روش درمان وجع المفاصل (درد مفاصل) در پزشکی هندی به رازی 
 .)555(همان، ص 2از نظر او این روش از روش اطبای یونانی مفیدتر استگرچه 

  
  داروهای ترکیبی

ره کرده به این نکته اشابیان داروهای ترکیبی  ضمن ،رازی در فصل بیست وچهارم کتاب
) و داروهای 622که مستند اکثر داروهای ترکیبی حکمت اهل هند است (همان، ص

کوراچوبی بری را برشمرده و گوید که اینها مخترعات حکمای اهل هند است: مرکب 
(بري به زبان هندي همان حب به معناي قرص است که به نام حکیم مبدع آن 

(ترکیبي از روغن بالدر، روغن کنجد، آرد،  گذاري شده است)، حلوایی بالدر کوراچوبي نام
عسل، زنجبیل، دارچین، فلفل و ...)، حلوای جوز ماثل (ترکیب تاتوره که گیاهي از تیره 

                                                                                                                                        
 حلـوای  و بالدر و صبیان و برص مقوی کبسی و گشنیز و رس و پنیر و مارس چون بمقویات هند یاحکم" .1

  "شود می زائل تدابیر بدین مرض این و فرمایند می مداومت دائما مجرد زرنیخ و آن معجون و بالدر
امراض آنست که در ابتدا چون وجع غالب بود طبیعت بـدفع   چنین هند در عالج این یحکما  طریق" .2

آن مشغول شود نخست در تسکین وجع کوشند باستعمال مسکنات از خارج نه بمخدرات که بعصـب  
کشد و تحلیـل   یکه ماده را از عضو بخارج م یچیزه کنند بلکه ب یمضراند خلط را هم فسرده و خام م

فرمود که سورنجان در ان  یمدبر و م یید همچو تیزاب فاروقنما یکند و مع ذلک تقویت عضو هم م یم
نیکوسـت و بعـد    یبود زیرا که سورنجان را در دفع و تحلیل فضالت ازین اعضا خاصیت یحل کنند اول

ایمن شود و بعد امن  یسریع الحرکة تا از عود آن بزود یقو یتسکین مسهل خلط سبب دهند مسهل
که دیگر قبول آن ماده نکند چون دهن االوجاع مالیدن و بدان  یکه تقویت عضو کند به نوع یچیزها

مداومت نمودن فرمایند چندانکه عود آن از موعد بگذرد تا چهار فصل بران بگذرد و عود نکند و درین 
مناسب مقرر دارنـد و چـون مـرض     یغذا یاوقات مداومت خوردن مقویات بدن و مصلح مرض بر باال

 یکه ابتدا بمسـهل کـه هـم قـ     یینجا گاها کوره تحلیل آن نمایند و درکهنه و اندك بود بمحلالت مذ
تیـز   یآورد و هم اسهال کند و کنند بلکه مکرر دهند و ایشان اخـالط غلـیظ دارنـد مسـهل و حبهـا     

سـبب   یکه ماده خـون  یدهند و جهت دفع صفرا ازینها در ملینات صفرا داخل ساخته دهند و گاه یم
نیک دهند و من این نوع تـدابیر را   یبود فصد هم تجویز کنند و گرسنگ افتاده یباشد و مرض نو و قو

  ." بسیار بهتر از تدابیر یونانیان یافتم
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ترکیب آن نیز توضیح داده  ۀبادمجانیان است، شیر، آب، عسل و چند ماده دیگر که نحو
ن و هلیله و بلیله  شده است)، معجون الخبث (داروي ترکیبي که اجزاي اصلي آن ریم آه

و آمله است و براي حفظ نیروي جواني و سیاهي مو کاربرد دارد)، سفوفات (این ترکیب 
نیز به صورت شربت تهیه شده و جز اصلي آن ریم آهن است و براي ضعف مزاج کاربرد 
دارد)، قیروطی قوی (موم روغن که عنصر اصلي آن روغن جیپال است) و دهن االوجاع 

تاتوره است و براي تسکین دردها کاربرد دارد)  ۀاصلي آن ریش ۀه از ماد(روغني است ک
  .)634-626(همان، صص

  
  طب داراشکوهیپزشکی هندی در های  نشانه
  ص وضعیت مزاجی بیمار بر اساس نبضتشخی
و  تیاهم نیپزشکان مشرق زم انیدر م هایماریب صیتشخ ینبض برا تیوضع یبررس
عملکرد ذهن و جسم هر  یسالمت کلزشکی سنتی هند در پدارد. داشته و بسیاررواج 
را در مراحل  هایماریبتوان  می از این طریق د وکر یابیارز یتوان با نبض و می فرد را
شیرازی در بخش  داد. صینکرده اند، تشخ جادیواضح ا ینیکه هنوز عالمت بال یئابتدا

ر موضوع نبض مطرح د را اطبای هندیهای  از روشای  نهم از فصل پنجم کتاب نمونه
  .)194(شیرازی، ص 1کرده است

  
  روانی و آرامشهای  کاربرد موسیقی برای بهبود بیماری

مقامات موسیقی ایرانی و  ،دراین بخش با اشاره به اهمیت و تاثیر موسیقی مؤلف
هریک را بر اساس نظر بوعلی سینا نواختن و اوقات مناسب را مقایسه موسیقی هندی 

دربیان دانستن بعضی مقامات براگ " سرود نهم کتاب با عنوان . وی درآورده است
و در ادامه در  2دارد می نکاتي در این خصوص بیان "هندوستان و اوقات سرودن آنها

                                                                                                                                        
مختار اطبای هند: اگر حرکت نبض مانند رفتـار غـوک باشـد عالمـت غلبـه صـفرا        اسرار نهم پنجم" .1

رفتـار دیوچـه باشـد خبـر      شناسد و اگر مثال رفتار مار باشد حکم کنند بر بسیاری سودا و اگر مشابه
دهند از بسیاری بلغم و پروین و صاحب حدس و شناسایی حاالت و دالیل نبض کمتر بهم رسد اال بـر  

همان زالو است.  وچهیمنظور از د "سبیل ندرت و اینچنین شخصی البته ذکی باشد با صفای قلب و ...
  دانسته است. ابیمموضوع را ک نیتوانمند در ا یاطبا یرازینکته جالب آن است که ش

پس هر مقامی که بوقت خودش خوانند یا بنوازند اثر تمام بخشد و بـزودی اثـر پـذیرد و همچنـین     " .2
  !است شعبهای آن مقام که به هنگام خودش بسرایند و هر آوازه که مرکـب از دو وقتسـت و در هـر   
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 موسیقی از زبان ابوعلی سیناهای  هر یک از پردهنواختن قالب ابیاتی به بیان اوقات 
  .)324- 322(همان، صص 1پردازد می

                                                                                                                                        
بنوازنـد بسـیار مـوثر     دو وقت بخوانند و اگر در ساعتی مناسب کواکب آن ساعت نفحات بسرایند و "

است و دانستن این از واجبات است و استادان براین اند که آنچه موجب انبعاث حـرارت و شـجاعت و   
تفریح باشد در روز استعمال نمایند و منویات و مرطبات بشـب کـار فرماینـد پـس جمعـی حسـینی       

ا به کیدارا و اصفهان را بـه  بهندی را براگ و هناسری و راست را بکوری و عشاق را به نت نراین و نوا ر
سیارنک و رهاوی را به کلیان و عراق را به کانرا و زنگوله را به پوری و بزرگ را به مانی کورا و سه گاه 
را به بالول و چارگاه را به پهردن و عزال را به اساوری و نوروز عجم را به مارود و دو گـاه را بـه حیـت    

را به پهاس و پنجگاه را به سیارنگ وعراق را به تووی و راست سری مطابق دانسته اند و برخی سه گاه 
را به نت نرائن و نشابورک را به کانرا و عشاق را به ... و خراسانی و به مارود مصادق انگاشته انـد و بـر   

  "اهل نغمه این رموز پوشیده نخواهد بود
 یرا ار تو هم یقی/ موستیبمنظوم ساخته / یشخص نایس یبوعل میو اوقات سرودن هر پرده بقول حک .1

شد  زهیدر طلوع مهر آغاز/ چون سه ن یکیرا/ تو ینیساز/ باز پس پرده حس ی/ صبحدم پرده رهاویدان
/ اسـتو  ازدل تو سر بفر ی/ پس بشاد نیگز کیآفتاب بلند/پرده نغز راست را بنواز/ در دم چاشت بوسل

پـرداز/   یکه/ صـوت عشـاق را همـ    نیشی/ طلب از مطربان خوش آواز/ پس بوقت نماز پیپرده نهاوند
موافق دمساز/  فیطناز/ شام را پرده مخالف خواه/ با حر ییعراق ا دیدو نماز/ دلکش آ انهیدر م یوانگه

و  ریـ است/ باده گ افکند ریشب وقت ز مینماز خفتن زود/ عزم باخرز کن به دولت و ناز/ ن دیچون در آ
باشد آن نزد اهل نغمه جواز/ زبر افکند و براست وقت مار  /اسودنیب یدر طرب کن باز/ بعد از آن ساعت

انباز/ تـا کـه    نیشد نظم من به ا کی/ لنایس یقول بوعل نی/ هست اجازیبگفتمت ا دی/ در خور آنیپس
مرا  دیفن مسخرش گردان/ هر که گو نیا رب ایاگر چه هست مجاز/  رندیگ ادیقطو را اولوااللباب/  نیا

دهـد حـال آورد/    تیـ فی/ اسـتماع نغمـه ک  تیـ پرداخته /ب یباب نظم نیدر ا زین ی/  و سروازیدعا به ن
ـ ای  نغمه یکهن از دل برد/ گر به وقت خود مغنهای  تازه غمهای  نغمه بـرد   مـی  تکلـف  یآرد به کار/ ب

 یاز پـ  یباشـد بخـوب   ی/ مرهمـ شیاست کو در وقت خـو  رینغمه تاث یصبر از دل و از جان قرار/ مدعا
بدل/ بهـر   یدر عمل/ گر مآثر افتد آن سازنده باشد ب ابدیند چون نغمه وقت خود ن/ کم کشیر یدلها

در  یمغنـ ای  /نیآهنگ هنـگ آخـر   شیبخشد وقت خو ضی/ فنیاز ا شیپ نیمع یهر آهنگ شد وقت
آفتاب از نغمه عشـاق   دیآغاز کن/ چون برآای  نغمه ریساز کن/ از دو گاه و از مخ ینیسحر هر دم حس

نـواز/ از   مـی  خـوش  ی/ در مقام راست آنگـه سـاعت  رینظ یاندر آن در دم ب اریج است بس/ زابل و اوریگ
 یاز مغلوب و از رو یابیشوق/  یساز/ چاشتگه بنواز آهنگ عراق از رو زیمبرقع پنجگاه و عشرت افزا ن

کـه   یزیـ گفـت هـر چ   کویقول ن نیو نهفت/ قائل ا ونیو از هما زرگآهنگ ب گریعراق آن گاه ذوق/ د
چارگاه و بوسـلگ و عـزال سـاخت/ وقـت خفـتن      های  نواخت/ نغمه دیتا نماز شام آنگه زنگله با گفت/

باشد غمزدا/بعد خفتن کوچک و رکب و بـه   زیگرچه ماهور و نوا/ بعد از آن نوروز و خارا ن دیخوش نما
اسـت/ از  و صفهان هست ر زیریها خوبتر نزد خرد/ بعد از آن آهنگ ن نیاز ا یآهنگ ستیو لرد / ن یباق

  !نشابور و زسلمک آن زمان صد فتنه خواسـت/ نصـف شـب وقـت حجـاز اسـت و سـه گـاه اسـت و         
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  فالتدر بیان اطری
برگرفته از های  شیرازی در بخش پایانی اثر خود در ختام هفدهم به معرفی اطریفل

است. اطریفل گرچه در پزشکی سنتی ایرانی اسالمی از قدیم پرداخته پزشکی هندی 
گردد و در آن سنت بسیار شناخته  ریشه اصلی آن به پزشکی هندی بازمی ،داشتهکاربرد 
 استب شامل آمله، هلیله و بلیله بومی هند تر است. سه گیاه اصلی این ترکی شده

هایی از  شیرازی به نقل از منابع مختلف ایرانی و هندی نمونه .)393، ص3(جرجانی، ج
اطریفل گشنیز، اطریفل شاهتره، اطریفل مصطکی،  کرده است:ها را معرفی  اطریفل

ع هریک ترکیب و منافبه  مؤلفاطریفل مسهل دافع بواسیر و اطریفل ماهمان بدر که 
  .)194(شیرازی، ص پرداخته است

  

  در بیان نفس
در معرفت "شود، با عنوان  پاس (بخش) تقسیم می 9هفتم، که به   و  ختام سی در مؤلف

توجه ها   های تنفسی هندی به موضوع نفس و تمرین "اجزای نفس و بعضی منافع آن
در باب شمار وی . یدرمانی مرتاضان هندهای  تمرین شماری از ،از آن جمله ،است کرده

از آدم صحیح تندرست ": است بیان مرتاضان هندی چنین آوردهبه نفس در شبانه روز 
در شبانه روزی بیست و شش هزار و ششصد نفس جاری است که در هر ساعتی نهصد 

  .)1555(همان، ص "رود می نفس
ل روز که جریان نفس در طوعقیده دارند مرتاضان هند  ،نورالدین شیرازیبه نوشتۀ 

 پیوستهاین جریان  .دارد و نه در هر دو سوراخ بیشتر در یکی از دو سوراخ بینی گردش
زمانی  های ها در فاصله کند و فقط بعضی وقت از یک سوراخ به سوراخ دیگر تغییر می

  1.(همان)جاری است مشخص نفس در هر دو سوراخ 
آب، آتش و باد منسوب وی در ادامه انواع نفس را با ذکر مشخصاتی به عناصر خاک، 

  داند. (همان) می یک را داللت بر نوعی از احواالت نموده است و هر
                                                                                                                                        

/ از یسـاعت ورا  کیـ برد از جان و دل صبر و قرار/ در مقام بوسـلهک آنگـاه    می حصار/ استماعش "
وروز شب/ گاه نوروز عجم کن گاه ن یبنواز آخرهاای  نغمه یی/ از رهایرا کینای  و ز نوروز صبا رانیعش

بـر   یسرودای   /ری/ و از دو گاه و ز مجز نغمه کش دلپذریرا بگ ینیحس یعرب/ باز وقت صبح ار خواه
  نوا. یب ینگرد یعشاق اگر باش ینما/ سو می در دلها توجه

نامند و سـوی چـپ را قمـری و     می هر نفسی که از منخر سوی راست بینی باستیال رود آنرا شمسی" .1
برآید و گاهی از سوی چپ و گـاهی از هـر دو سـوراخ     می بانه روزی افزونگاهی از سوی راست در ش

  ."مساوی رود
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  در بیان مصنوعات
و شیرازی در ختام هشتم کتاب در بیان مصنوعات به ذکر آنچه جویدنی است پرداخته 

 به کارکه در هندوستان است این بخش از ترکیبی جویدنی موسوم به اکال نام برده  رد
بخشی از شعری از امیرخسرو دهلوی را در وصف  ،در ادامه و 1)1488(همان، ص رود می

  2.است (همان) آوردهاین مصنوع 
شرح ترکیب بر مبنای  پرداخته است:بعضی ترکیبات هندی به ذکر در ادامه سپس 

حاوی شانزده دارو که به هریک عددی اختصاص  »اکسیر مربع«جدولی است با عنوان 
که اشاره به ترکیبی از آن شانزده بیان شده یب ها در قالب اعدادی ترک است.داده شده 

ترکیب مطابق اکسیر " :استآمده ویژگی خاص آن ترکیب  کاربرد و و در آن، ستدارو
اد آن ادویه آمیخته از اعمال جوکیان کامل و از هر هندسه مره مربع وقف اعداد است ب

). در ویژگیهای ذکر شده برای این 1489(همان، ص "اند داروست که هر نقشی پر کرده
هرکه در دهان گیرد  541015"شود:  می هایی از ورد و جادو نیز دیده ترکیبها نشانه

همه محب او شوند یا هر که بر اعضا مالند در آب بسیار تواند بود و از حیوان آبی مضرت 
  .)1490(همان، ص "نرسد

دی و ترکیب شیخ نصیرالدین ترکیبات متنوع دیگری را نیز مانند ترکیب مفرح هن
  .)1496برده است (همان، ص هندیان نامهای  چراغ دهلی نیز از ساخته

  
  در بیان مرکبات رس و رساین

 ییکتابها ،نیکتب رسامنظور از بدن و  یایمیک یمعنا ، بهاست یهند یلغت نیرسا
 گرید یفن ،یرونیب حانیابوربه نوشتۀ  است.تالیف شده  بیو تراک نیدر معاج کهاست 

ه است مشتق از رس ب یشود و آن اسم می دهینام نیاست و رسا است که مخصوص هند
داروهاست که  باتیکه مربوط به معجونها و ترک یطال، و اطالق شود به صنعت یمعنا

                                                                                                                                        
 خاینـد و خائیـده او را اکـال    مـی  و از اوراق برگ تنبول است که با فوفل و کاته و آهک مرکب کرده" .1

نامند بضم همزه و کاف فارسی و الف و الم که بهترین دارویی است بـرا گونـه زخـم هرگـاه بـر او       می
بندند. اگر اکال را با آب گرم فرو برند ملین به اسانی است و از خائیدن آن دهان خـوش و بـزم عطـر    
آگین و بن دندان استوار شود و گرسنه و سیر گرسنه و آنچه از هر چهار مرکب کرده بخورند به زبـان  

  ."هندی بیره گویند بکسر باء موحده و سکون یاء تحتانی و فتح راء مهمله و هاء
 را گرسـنه / شـود  دم در گرسـنه  خـورد  سیر/ هندوستان میوه خوبترین/ بوستان گل چو برگی نادره" .2

  ."بس است همین خورد توان آنچه/ کس دندان خورده نخورد کس/ شود کم گرسنگی
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 یدیناام یو یکه از شفا مارانیو پندارند آن به ب باشند می یاهیگ یآن داروها شتریب
هوش و  ثیفرتوت برگرداند چنانکه از ح رانیرا به پ یآرد و جوان یحاصل شده تندرست

  .(دهخدا) دحواس و جماع و... همچون جوانان گردن
بیان مرکبات رس و  ضمنچهارم کتاب  سوم و بیست و شیرازی در ختام بیست و

حب رس (دارویي براي گوارش  ، همچون:ترکیب معرفی کرده است 12حدود ، رساین
ي)، رساین طال (ترکیبي از فلفل و هلیله و بلیله و آمله و بلغم ۀغذا و دفع بلغم و سرف

گردد)، رساین آهن (مجموعه اقداماتي است که با  طال که باعث حفظ نیروي جواني مي
 شخصدر نهایت موجب مي شود تیغ و اسلحه بر و دهند  ترکیباتي از آهن انجام مي

ب (دارویي است دافع هفتاد و و بیمار نشود)، رساین منقول از پدازتهه طبی نیافتدکارگر 
سفید و فلفل و گرد  ۀدو باد و درد مفاصل و کمر و حافظ سالمتي و ترکیبي از زیر

، رساین سرب و ارزیز (ترکیبي است که از قلع و سرب که )دیگر ۀدارچین و چند ماد
حب سیماب ممسک (ترکیبي است  ،پس از مجموعه اقداماتي بر آنها دارو تهیه مي شود)

طبری نیز داروی برهم  .)1502- 1497 خشخاش و برگ تنبول) (شیرازی، صص ۀز شیرا
  .)562جوانی است (طبری، ص ۀبازگشت دوباربرای رساینی معرفی کرده که 

  
  ها در بیان روغن

هایی از پزشکی هندی آورده  نمونه ،ها نیز ششم کتاب در بیان روغن در ختام بیست و
و به نامند  می ای هندوستان آن را هورتیلمانند روغن سینهالو که حکم ،شده است

  .)1512ها کاربرد دارد(همان، ص بسیاري از بیماريتدبیر براي  ،شیرازي نوشتۀ
  

  نتیجه
روشنی از تاثیر داروها و  نۀنمو ،عالجات داراشکوهیو  التجارب ۀخالصواهد مندرج در ش

ه پیش از آن است که گرچپزشکان ایرانی های  کتابدرمانهای سنت پزشکی هندی در 
. این امر افزایش یافته است ققرن دهم  آن ازحجم  قابل توجه داشته،های  هم نمونه

وشهای حفظ صحت، درمان بیماریها، گیرد: ر میرا دربر وسیعی از موضوعات ۀدایر
ها و مصنوعات خاص هندیان، ترکیبهای هندی مشابه سحر،  داروهای ترکیبی، اطریفل
ن، کاربرد موسیقی در درمان، نظریات مختلف پزشکی هندی ورد و جادو و کاربردهای آ

ها و افعال مختلف  در مباحث پایه شناختی اخالط، بیماریها و حیوانات و نیز تمرین
  .مرتاضان هندی و حتی نظرات هندیها در موضوعات خارج از بحث درمان
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