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  پيشگفتار
  

اسالمى تربيت شده بودند، عالوه بـر   ةهاى علمياز آنجا كه شاعران بزرگ فارسى در حوزه
همچون فلسـفه، كـالم، عرفـان،     يگرفنون ادبى و عربى و قواعد زبانى و بالغى، از علوم دي

اهى و اطالع داشتند و اصطالحات علوم يادشده شناسى و جانورشناسى آگ، نجوم، گياهطب
  گويد: شود. منوچهرى دامغانى در يكى از قصايد خود مىدر اشعار و آثار آنان ديده مى

  وـم نحـم طب و علـن و علـم ديـن بدانم علـم
  تو ندانى دال و ذال و راء و زاء و سين و شين

ان اخـذ شـده و در ابعـاد    هـاى آن از يونـان و هنـد و ايـر    پزشكى اسالمى كـه ريشـه  
اخالقى آن از قرآن و روايات استفاده گرديده، به صورتهاى گوناگون در فرهنگ اسـالمى  

پژوهـان قـرار گرفتـه اسـت. ايـن ميـراث تـوانگر و        وارد شده و در دسترس طـالّب و دانـش  
فـردوس  همچـون  اسـت،  گـرى كـرده   هاى طبـى جلـوه  المعارفةتوانمند، گاه به صورت دائر

 كامـل محمد طبرى و  بن ابوالحسن احمد المعالجات البقراطيهربن طبرى و  بن علىالحكمه 
زكرياى رازى  بن محمدمنصورى و حاوى عباس مجوسى اهوازى و  بن على ةالطّبي ةعالصنّا

و يادگـار  احمد اخـوينى بخـارى و    بن ربيع المتعلّمينةيهداسينا به زبان عربى و  ابن قانونو 
از سيد اسماعيل جرجانى به زبـان فارسـى، و گـاهى     خوارزمشاهى ةذخيرو  ةالطّبي غراضاأل

 بـن  از اسـحق  ماليخولياهمچون كتاب  ،گفتندمى» مفرده ةرسال«به صورت تكنامه كه به آن 
از ديـابيطس  سـليمان و   بـن  از اسـحق  يـة االغـذ رضـوان و   از ابـن  ةالتّفسرو  النّبضعمران و 

هاى داروشناسى نيـز در اختيـار مسـلمانان قـرار     بغدادى. گذشته از اين، مجموعه عبداللّطيف
ـ األابوريحـان بيرونـى و   نة الصيدديوسقوريدس و حشائش عربى  ةاز ترجماست، داشته   ةبني

 يةجامع مفردات االدوتا كتابهاى بزرگى همچون گرفته ابومنصور هروى  ةعن حقائق االدوي
شـرح  شريف ادريسـى و  جامع اسماء النّبات و  غافقىردات األدويه مفبيطار و  ابن ةيو االغذ

 قرابـاذين رازى و  قرابـاذين كنـدى و  قرابـاذين  ميمـون و در ادويـه مركّبـه     ابـن أسماء العقّار 
  قالنسى.
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 بردارى اهل علم قـرار غنى و جامع كه در اختيار مسلمانان بود مورد بهره ةاين سرماي
ازمنـد  ينعلمى و تحصيلى، خود را بـه ايـن آثـار     ةا هر سابقبه ويژه كه هر كسى ب ،گرفتمى
، از ايـن روى  شودبيمارى هر انسانى مى ةكه موجب ابقاء تندرستى و ازال يدانست، آثاريم

داروها يا اصطالحات مربـوط بـه    ،هاييابيم كه اشاره به نام برخى از بيماركمتر شاعرى را مى
  طب و داروشناسى نداشته باشد.

ى تـاريخ طـب اسـالمى شـد و متـون مهمـ       مند بـه ن سطور از زمانى كه عالقهراقم اي
حنين در فهرست كتابهاى ترجمه  ةرسالحنين و  بن اسحق تاريخ االطباء و الفالسفههمچون 

ترجمه زهراوى را به فارسى التّصريف آثار رازى و  ةدربار بيرونى ةرسالو شده از جالينوس 
الشّـكوك علـى جـالينوس    هنـدو و   ابـن  الطّـب مفتاحهمچون  پزشكى را ةكرد و آثار ارزند

، كردسيد اسماعيل جرجانى را به اهل علم عرضه  يادگارمطران و  ابن االطباء بستانرازى و 
صدد بود كه اصطالحات پزشكى و داروشناسى را گـرد آورد و مـوارد كـاربرد     همواره در

  .كنداستخراج  آن اصطالحات را در متون مهم نظم و نثر فارسى
اى از آرزوى ديرينه او بوده از ديوانهـاى فارسـى و   حاضر كه تحقّق گوشه ةمجموع

و داروشناسى كه در شعر شاعران و  هاى مربوط به طبرون آمده و واژهبرخى از متون نثر بي
  است. شدهنثر برخى از نويسندگان ديده شده، تعريف يا توصيف 

ها به صورت شرح االسم از منـابع لغـت توضـيح و    بايد متذكّر شد كه برخى از واژه
  است. شده، از منابع اصيل پزشكى و داروشناسى تعريف برخى همگزارش و حد يا رسم 
هاست: علم طب و طبيـب، اركـان،   شده در اين كتاب، در اين حوزهواژگان بررسى

انـدامها و  )، شـود كتب طب با اين موضوع آغاز مـى  كه(چنان عناصر، اخالط، مزاج و قوت
بعضى حركات و حاالت آنها، تندرسـتى و بيمـارى و سـبب و عـرض آن، نـام مبتاليـان بـه        

د و رشـد،  ، راههاى شناخت بيمارى، ابزارهاى شناخت و درمان بيمارى، مراحل تولّهايبيمار
(گياهى و معدنى و حيوانى) و غذاها، ظروف و مكان نگهدارى دارو، امور مرتبط بـا   داروها

 ةمــارى (مــزد دوا، بيمارپرســى، داروخانــه، بيمارســتان) و باورهــاى عاميانــه دربــاربيمــار و بي
ها كه اين واژگان گاهى به صورت مفـرد و گـاهى بـه صـورت مركّـب      ها و درمان آنيبيمار
  آيد.مى

ديوانها و متون نثر فارسى ديده شده يـا آنكـه    ةكه هم ستين ييعاكوشش اد در اين
كـه  اسـت  لكه نظر آن بـوده  ب گشتهيا نويسنده استخراج  همه اصطالحات طبى از يك شاعر

 ةعلوم پزشكى در نظم و نثر فارسى نشان داده و تفسيرى سـاده هـم بـر پايـ     اصطالحات مهم
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به فهم  تا هم به دانشجويان زبان و ادب فارسى كمك شود،شده براى آنها ذكر منابع شناخته
غنـى   ةدانشجويان پزشكى را از سرماي ند و همااين اصطالحات ةاشعارى كند كه دربردارند

  ند.كو ارزشمند طبى در فرهنگ اسالمى ـ ايرانى آگاه 
 ةكه نام كامـل آن در صـفح  است شده  ذكربسيارى از منابع در متن با نام اختصارى 

تـدوين ايـن    ةشود كه درست در ميانـ اين نكته را يادآور مى شود.پس از پيشگفتار ديده مى
تنها تأليف آن به تعويق افتاد قلبى شد و نه ةدچار سكت 1386م شهريور كتاب نويسنده در ده

اگـر خواننـدگان ارجمنـد بـه سـهو و       ،بلكه موجب سستى و رخوت در كار شد، از ايـن رو 
.اشتباهى برخورد مى   كنند او را معذور دارند. و العذر عنْد كرَامِ النَّاسِ مقبولٌ

سـه  منـابع تـاريخ پزشـكى موجـود در مؤس     اثـر از  بايد يادآور شد كه در تدوين اين
گيل و نيز از امكانات انجمـن آثـار و مفـاخر    مطالعات اسالمى دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك

فرهنگى استفاده فراوان شده است. از اين دو نهاد و نيز از نهاد سمت به ويـژه از مـدير مـدبر    
انـد  پديـدآوردن ايـن اثـر بـوده     آن، استاد ارجمند دكتر احمـد احمـدى كـه مشـوق مـن در     

  سپاسگزار است.
  

  مهدى محقق
  فرهنگى مفاخر و انجمن آثار ةمديرتئرئيس هي

  فرهنگستان زبان و ادب فارسى ةعضو پيوست
  
  

  
  


