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  ♦الرحمن حكيم سيد ظلّ

  ∗سيد حسن عباس :ترجمه

خاطر علم و فن و حذاقت در  به.) م ١٥١٥-١٥٩٢حدوداً (عمادالدين محمود شيرازي 
و يادگار و نام او در تاريخ علم و طب هند و ايران همواره است طب، شخصيتي نامدار 

خاندان  تلمِذ دو خانوادة طبيب عالي مرتبِت هندوستان ـسلسلة . باقي خواهد ماند
خواجه خاوند محمود مورِث . رسد او مي به ـ )لكهنو(و خاندان عزيزي ) دهلي(شريفي 

چند  همچنين حكيم محمد يعقوب لكهنوي، با. اعالي خانوادة شريفي، شاگرد وي بود
 فرزند برومند ١د باقرها حكيم مير محم در آن واسطه. او ارتباط دارد واسطه به

  .دارد عمادالدين نيز قرار
اي بلند رتبه و استادي يگانه در آن عصر  عمادالدين محمود حكيمي حاذق، نويسنده

خواجه آن  عالوه بر .شود ميان جلساِت درِس او اسامي اطباي نامداري ديده مي در. بود
                                                   

  .سينا، عليگره  استاد بازنشستة طب سنّتي طبية كالج دانشگاه اسالمي عليگره و مؤسس آكادمي ابن-♦
  . استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي-∗
  .٤٠ م، ص ١٩٧٨، عليگره، )ودار (تذكرة خاندان عزيزي: مان، سيدالرح  ظل-1
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و از عهِد صفويه .) م ١٥٨٨ :م(اوند محمود، طبيب عهِد اكبري ابوالفتح گيالني خ
هاي  اين اعتبار بسيار اهميت دارند كه بار ديگر سلسله الدين منصور شيرازي به غياث

  .شود طب نوين، از آنان آغاز مي
دربارة تعيين تاريخ تولّد و . ميالدي متولّد شده است ١٥١٥عمادالدين در حدود 

پس از . ١ان كمك گرفتتو وفاتش از تأليفاِت خود او يا از مؤلّفاِت ديگران مي
. يابد تحصيالت علوم طب، او در درباِر عبداهللا خان استجلو، استانداِر شروان، راه مي

 بسيار يخاطر تقصير نمانده و به بنابر علّتي اعتبار و اعتماد خان استجلو بر او باقي
 ن بسيار سرد انداخت و عمادالدين با خوردي در استخر،ر يك شبدو را امعمولي، 

شود و  پس از حادثة آن شب او معتاد مي. نمود ار زيادي افيون جان خود را حفظمقد
  .٢كند سرانجام دربارة فوايد و مضرات افيون كتابي تأليف مي

السالم  در مشهد، در كنار روضة مطهر حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه
ني براي زايرين آوردن تسهيالت درما اي ايجاد شده بود كه هدف آن فراهم شفاخانه

عمادالدين پس از جداشدن از مالزمت خان . روضة آن حضرت و افراد ديگر بود
در آنجا . آن آستانه وابسته شد به.) م ١٥٢٤-١٥٧٦(استجلو، از طرف شاه طهماسب 

دست آمده و باوجود كمبود منابع، كتابي دربارة  بنابر گفتة خود او، اوقات فراغتي به
  .رآوردرشتة تحرير د آتشك به

او در . نيز بوده است.) م ١٥٧٦-١٥٧٧(عمادالدين، طبيب شاه اسماعيل صفوي 
نمود كه نسخ آن  كتابهاي فراواني تأليف. درگذشته است يالديم ١٥٩٢/ه ١٠٠٠حدود 

حال  هاي ايران و خارج از ايران موجود است و بسياري از آنان تا به در كتابخانه
هاي هند و پاكستان  مصنّفات وي كه در كتابخانه. خطّي محفوظ مانده استصورت  به

                                                   
1- C. Elgood’c: Safavid Surgery, Analecta Medico Historic-2, Pergaman Press, 

Oxford, 1965, p.6. 
  .٦ همان، ص -2
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ميان آنها چهار كتاب  در. دنباش قرار زير مي است و نگارنده از آنها اطالع دارد، به
  .فارسي است  بهبقيهزبان عربي و  به

  )عربي( شرح تشريح القانون -١
لب كند، خود ج سينا است كه توجه شارحين را نتوانسته است به بخشهايي از قانون ابن

، اما عمادالدين از آن دسته شارحين قانون دارد ميان آنها بخشهاي تشريح نيز وجود در
بسياري شرح و بسطها، شرح  فقط بخش تشريح را انتخاب نموده، بلكه با باشد كه نه مي

اين امتياز وي در حد . تر از بخش تشريح القانون قرارداده است خود را شرحي مفصّل
لحاظ حجم  هاي قديمي علم تشريح، از  نيست، بلكه تمامي سرمايهشرح محدود محض

اين . شرح تشريح القانون عمادالدين، بر همه برتري دارد. گيرد  دربرميزو ضخامت را ني
هاي خطّي آن در  مجلّد نوشته شده است و نسخه در دو. م ١٥٦٥/ه ٩٧٣شرح در سال 

نسخة رامپور بدين . مپور موجود استكتابخانة دارالعلوم ديوبند و كتابخانة رضا را
. م ١٥٧٦/ه ٩٨٤جهت حايز اهميت است كه يازده سال پس از تأليف آن كتاب در سال 

كاتب آن عبداهللا بن حافظ علي . كتابت شده كه اين زمان، زماِن حياِت مؤلّف است
  .١مشهدي نام دارد

  )عربي( كتاب التشريح -٢
. ة آن در كتابخانة رضا رامپور موجود استدر علم تشريح كتابي مستقل است و نسخ

شرح  اي قرار دهيم، الزم است كه با پيش از اين كه كتاب مذكور را تأليف جداگانه
دارد كه اين كتاب بخشي از كتاب  تشريح القانون مقايسه شود؛ زيرا اين امكان وجود

  .باشد) القانون(التشريح 

                                                   
  .١٤٣-٤م، ص  ١٩٨٦، عليگره، )اردو (قانون ابن سينا و شارحين و مترجمين آن: سيد: الرحمان  ظلّ-1



١٥٢  

  

  

  )عربي( شرح قانونچه -٣
اين كتاب در . است.) م ١٣٤٤/ه ٧٤٥ :م(محمود بن عمر چغميني كتاب قانونچه، تأليف 

ا هيكي از آنچندين شرح دارد كه . رديف كتابهاي اساسي درسي در علم طب بوده است
يك نسخة نادر از اين كتاب در كتابخانة رضا . شرح قانونچه عمادالدين محمود است

  .رامپور موجود است

  )عربي( المركّبات الشّاهيه -٤
توان يكي از  اين كتاب را مي. معنون شده است.) م ١٥٢٤-١٥٧٦(طهماسب  نام شاه به

باب و خاتمه، و مشتمل  ٢٥داراي يك مقدمه، . كرد تأليفات مهم عمادالدين محسوب
نسخة . مانند شرح قانونچه، نسخة اين كتاب نيز ناياب است.  برگ است١٠٨بر 

علي حيدر خان . ميالدي كتابت شده است ١٧٨٢/ه ١١٩٧كتابخانة رضا رامپور در سال 
كرده  اهللا نقل از نسخة مكتوبه حكيم غريب) هند(آن را براي مير فرزند علي در گواليار 

  .است

  )فارسي( رسالة افيون -٥
. در اين رساله دربارة ماهيت، طبيعت، خواص و فوايد و مضرات افيون بحث شده است

هايي از آن در كتابخانة ادارة  خدابخش پتنا، نسخهالطرفين كتابخانة  عالوه بر نسخة ناقص
نو، استيت الئبريري حيدرآباد، كتابخانة دانشگاه پنجاب الهور  تاريخ و تحقيق طب دهلي

اي كه در ذخيرة نگارنده موجود  نسخه. و در ذخيرة نگارندة اين سطور موجود است
انة رضا رامپور در كتابخ. باشد هجري مي ١١٥٧ و ١١٥٠است، نوشتة بين سالهاي 

  .كننده، موجود است تلخيصي از آن، بدون نام تلخيص
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  )فارسي( رسالة آتشك -٦
عمادالدين اولين . هيچ كتابي تأليف نشده بودميالدي  ١٥٦٩دربارة آتشك قبل از 

:  و بنابر قول او١اي است كه دربارة اين موضوع كتابي تأليف كرده است نويسنده
اند و بهاءالدوله نوربخشي نخستين مؤلّف است  ض چيزي نگفتهمتقدمين دربارة اين مر”

ذكر آتشك را آورده  ،.)م ١٥٠١/ه ٩٠٧ تأليف(» التجارب صةخال«كه در كتاب خود 
  .٢“است

 Annalsنموده كه در  زبان انگليسي ترجمه الگود، رسالة آتشك را به دكتر سائرل

of Medical History در ذخيرة . ٣طبع رسيده است بهميالدي  ١٩٣١ نيويورك، در سال
هايي از رسالة آتشك در  اي از اين كتاب وجود داشت و نسخه شخصي الگود، نسخه

استيت الئبريري حيدرآباد، كتابخانة خدابخش پتنا، : هاي زير نيز وجود دارد كتابخانه
 كتابخانة رضا رامپور، انجمن آسياي بنگال كلكته و در كتابخانة دانشگاه پنجاب الهور

  ).پاكستان(

  )فارسي( رسالة ياقوتي -٧
اي  در صفحة آخر، ذكر نسخه. رساله مختصريست در بيان خواص و تركيبهاي ياقوت

عمادالدين وي را جد خود گفته و سلسلة نسب . نقل از موالنا فخرالدين آمده است به
لدين الدين مسعود بن عمادا عمادالدين محمود بن قطب: خود را چنين آورده است
هايي از اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا و  نسخه. محمود بن فخرالدين محمد

  .كتابخانة رضا رامپور موجود است

                                                   
1- C. Elgood’c: A Medical History of Persia, Cambridge, 1951, p. 379; Safavid 

Surgery,  p.6. 
  .٣٥٣ همان، ص -2
  .٣٧٩ همان، ص -3
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  )فارسي( رسالة فاد زهر -٨
دو نوع،  اين دارو، حيواني و معدني، هر. زهر، داروي معروف زمان مصنّف بود فاد
 كه ١فارسي دانسته است لين رساله به او]در موضوع خود[الگود اين رساله را . اشدب مي

  .باشد دربارة فاد زهر مي
عمادالدين در اين رساله اظهارات نويسندگان پيشين را آورده و شناخت اصلي و 
نقلي سنگ مزبور را نيز بيان داشته است؛ در حالي كه مؤلّفين ديگر فقط در بيان اقسام و 

 عمادالدين تركيب استعمال و طريقة عالوه بر آن،. اند فا نمودهزهر اكت فوايد فاد
نسخة . بر تجربات شخصي خود نيز بيان كرده است مخصوص خوردن آن را بنا
  .زهر را دارد خدابخش پتنا فقط خوردن فاد

  )فارسي( رسالة چوبچيني -٩
چوبچيني عالوه بر مفيد بودن در ترياق و امراض . چوبچيني اكتشاف اطباي ايراني است

الدين يزدي  ميرزا قاضي بن كاشف. خصوص براي آتشك نيز بوده استديگر، داروي م
از طريق تصانيف . م ١٤٩٤ كه چوبچيني در سال ٢گفته است.) م ١٦٦٤ :م(حموي 

اطباي فرنگ در ايران متعارف شد و اين همان سال است كه در آن آتشك پديدآمده 
هفدهم در اروپا، كسي از بود، ولي اين هم قابل ترديد است؛ زيرا قبل از اواسط قرن 

تنها براي اولين بار ذكر  نه.) م ١٥٠٧ :م(ديگر اين كه بهاءالدوله . نبود چوبچيني آگاه
 ،»التجارب صةخال «،ميان آورده، بلكه دربارة معالجة آن نيز در كتاب خود بهآتشك را 

 را كاشف آن الگود، عمادالدين. ٣كند بحث مفصّلي نموده است، اما ذكر اين دارو را نمي

                                                   
1- C. Elgood’c: A Medical History of Persia, Cambridge, 1951, p.371. 

  .٣٤٢ص ، )اردو (ن آنقانون ابن سينا و شارحين و مترجمي: سيد: الرحمان  ظلّ-2
؛ ٣٨١  م، ص١٩٠٩التجارب، نولكشور لكهنو، چاپ سوم  صةخال: نوربخشي، بهاءالدوله محمد حسيني -3

C. Elgood’c: A Medical History of Persia, p.367.  
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ميالدي تأليف شده  ١٥٥٠بايست در سال  او تصوركرده است كه اين رساله مي. داند مي
پندارد؛ زيرا كه تاريخ تأليف آن  ، ولي نگارندة اين سطور نظر الگود را درست نمي١باشد
ميالدي  ١٥٤٠/ه ٩٤٧از آن يعني در سال   سال قبل٤٥ميالدي است و  ١٥٨٥/ه ٩٩٣

  .٢اتمام رسانيده بود  چوبچيني را به، خودنوراهللا رسالة
هايي از اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا، استيت الئبريري حيدرآباد و در  نسخه

  .ذخيرة شخصي نگارنده موجود است

  )فارسي( رسالة جدري -١٠
هايي از اطباي ديگر نيز وجود دارد  دربارة آبله عالوه بر محمد بن زكرياي رازي، نوشته

اي از رسالة او در كتابخانة دانشگاه  نسخه. يكي از آنان، عمادالدين محمود استكه 
  .پنجاب الهور موجود است

  )فارسي( رساله در باب قلع آثار -١١
. اي از عمادالدين محمود موجود است عنوان فوق، رساله در كتابخانة خدابخش پتنا با

نيست؛ بلكه بخشي از رسالة جدري نظر بنده اين است كه رسالة مزبور، رسالة مستقلي 
براساس تأليف . باشد هاي آبله مي است كه دربارة تركيب محو ساختن عاليم و نشانه

اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا در يك مجموعه ) ديباچة(يعقوب بن اسحاق 
زهر،  چوبچيني، فاد: دارد كه مشتمل بر هفت رسالة ديگر از عمادالدين است قرار

كه فقط در ( در باب قلع آثار ،در ترقيمة رساله. ، آتشك، افيون، اطريالل و سمومياقوقي
 ميالدي ١٨٥٤/ه ١٢٧١االول   جمادي٢٥تاريخ كتابت مجموعه ) اين رساله وجود دارد

  .آمده است

                                                   
  .٣٦٥التجارب، ص  صةخال:  نوربخشي، بهاءالدوله محمد حسيني-1
  .٣٨١ همان، ص -2
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  )فارسي( رسال در باب سموم -١٢
حمود، راجع الدين حسين شيرازي معاصر عمادالدين م كمال. دربارة ادوية سميه است

هاي  بدين ترتيب رساله. تأليف كرده است» فاروق ترياق«نام  ترياقي كتابي به ادوية به
  .سموم و ترياق نوشتة معاصرين او در علم االدويه بسيار حايز اهميت است

  )فارسي( رسالة اطريالل -١٣
ريق داروهاي اند و معالجه از ط نموده ي تأليفاالدوية مفرده، كتابهاي فراوان ماهرين علم

در . طلبد روشهاي فنّي باال را ميبودن از  فن، حذاقت و متّصف  مهارِت،دهرمف
داشت كه در امراض گوناگون  معموالت اطباي حاذق انبوهي از اين مفردات وجود

عنوان داروي مخصوص  اطريالل نيز چنين داروي مفرديست كه به. اند االثر بوده سريع
  .وع تحقيق استبراي برص، امروز نيز موض

تحرير  مستقلي دربارة اين موضوع به طبيب شهير قرن شانزدهم ميالدي رسالة
درآورده است كه در آن ماهيت دارو و اختالفات دربارة شناخت و نيز در مورد طريقة 

عنوان تأليفي  فقط به رسالة اطريالل نه. بحث تحقيقي پرداخته است استعمال آن، به
 بلكه از حيث نفس موضوع نيز اهميت بسزايي ،صاحب فنگرانقيمت از يك طبيب و 

سه نسخة خطّي از اين رساله موجود است؛ يكي در كتابخانة خدابخش پتنا، . دارد
  .ديگري در استيت الئبريري حيدرآباد و سومي در دانشكدة طبي نظاميه حيدرآباد

  )فارسي( رسالة امراض صبيان -١٤
اي از آن در كتابخانة  نسخه. باشد  كودكان مياين رساله در مورد امراض اطفال و

دانشگاه پنجاب الهور موجود است كه در شهر حيدرآباد براي ميرزا اشرف جهان ثاني 
  .ميالدي كتابت شده است ١٦٣٠/ه ١٠٤٠الثّاني  حسني در جمادي
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 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

  )فارسي( الشّفا صحيفة -١٥
/ ه ١٢٦٨وبه در سال اي از آن، مكت نسخه. ميالدي است ١٥٤٨/ه ٩٥٥سال تأليف آن 

  .، در استيت الئبريري حيدرآباد استميالدي ١٨٥١

  )فارسي( رسالة اوزان و مكايل -١٦
الوقت آنان،  ماهرين طب و ادويه دربارة اوزان و مكايل مختلف و هموزن اوزان رايج

ز اي ا اي دارد كه نسخه عمادالدين نيز در اين موضوع رساله. اند هاي بسياري نوشته رساله
 ١٢٠٠سال كتابت آن . نو موجود است آن در كتابخانة ادارة تاريخ و تحقيق طب دهلي

  .باشد هجري مي

  )فارسي( مجرباِت عمادالدين -١٧
مؤلّف كه گردد  از ديباچة آن مستفاد مي. اي مختصر در پنج و نيم صفحه است رساله

دست آورده و   را بهسينا و اطباي ديگر آن پس از مطالعة كتابهاي حكماي هند، ابن
اين رساله در يك . ها را تأييد نموده است بودن آن نسخه هاي شخصي او مؤثّر تجربه

  .شود مجموعه، در كتابخانة رضا رامپور نگهداري مي
v  

. شود هاي اطباي ممتاز ايران محسوب مي شيرازي در رديف خانواده اين خانوادة
ود بود، فرزندش حكيم محمد باقر نيز همانطور كه عمادالدين وارث علم خانوادة خ
درباِر شاه  او متخصّص امراض چشم و به. صاحِب تصنيف و تأليف و درس و افاده بود

جاي تعجب است كه مورخ شهير دكتر . وابسته بود.) م ١٥٨٧-١٦٢٩(عباس صفوي 
 اي دارد و خاطر كارهاي ارزشمند خود مقام شايسته الگود كه در تاريخ طب ايران به

باقر را پدر م محمد ي دچار اشتباه شده و حك]چطور[شهرت كسب كرده است، 



١٥٨  

  

  

؛ در حالي كه خود عمادالدين در كتابهايش شجرة نسب خود را ١عمادالدين دانسته
دربارهاي پادشاهان صفويه   را كه به]پدر و پسر[زماِن هر دو . تحرير نموده است
  .توان تعيين كرد آساني مي وابسته بودند به

همانند عمادالدين، تفصيالتي از زندگاني و كارهاي فرزندش حكيم محمد باقر نيز 
هاي  نگارندة اين سطور توانسته است از فهرست كتابخانه. شود جاي ديگر ديده نمي

دست بياورد و از طريق مؤلّفاتش،  مختلف هندوستان نام تأليف حكيم محمد باقر را به
  :ردوآدست  زير را بهاطالعات 

  رسالة اكمل و مقالة اجمل. ١
حكيم . باشد ميالدي مي ١٦٣٣/ه ١٠٣٣اين رساله دربارة امراض چشم و سال تأليف آن 

شاه در سال . محمد باقر اين رساله را براي شاه عباس صفوي تأليف كرده است
كرد، از حكيم  تبريز عزيمت مي ميالدي هنگامي كه از اصفهان براي لشكركشي به ١٦٠٢

اين رسال دو مقاله . كند اين رساله را مييف لباقر كه همراه وي بود، درخواست تأمحمد 
  .دارد

  دربارة مفردات و مركّبات امراض عين؛: مقالة اول
  .در بيان مراهم و ادوية قروح: مقالة دوم
رسالة اكمل «نام  هاي خطّي از اين رساله در دانشكدة طبيه نظاميه حيدرآباد به نسخه

مقالتان در «نام   در كتابخانة رضا رامپور به،.)م ١٨٣٧/ه ١٢٥٣مكتوبة (» اجملو مقالة 
نام  و در ذخيرة نگارندة اين سطور به.) م ١٧٣٤/ه ١١٤٧مكتوبة (» مفردات محمد باقر

نامهاي  در واقع هر سه يكي است و به. دارد وجود» ادوية مفرده و مركّبه امراض عين«
  .مختلف موسوم شده است

                                                   
  .٣٨٢ التجارب، ص صةخال: له محمد حسيني نوربخشي، بهاءالدو-1



١٥٩

 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

  )عربي( رساله في المسهل .٢
داراي يك مقدمه، دوازده فصل و خاتمه، دربارة طريقة استعمال مسهالت و اجزاي آن 

  .است
موجود است و در » المسهل رساله في«اي از  در كتابخانة خدابخش پتنا نسخه
دارد كه  وجود» رساله في تدبيراالستفراغ«نام  كتابخانة رضا رامپور همين رساله به

  . آنها يكي استدوي هر

  طب باقر. ٣
موجود است؛ اما پس از مقايسه » باقر طِب«نام  اي به در كتابخانة ايالتي حيدرآباد رساله

توان اين رساله را تأليف  ، نمي»المسهل رساله في«و » رسالة اكمل و مقالة اجمل« با
رسالة اكمل و «اي قرارداد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه رسالة مزبور همان  جداگانه

  .باشد» مقالة اجمل
v  

در ذخيرة راقم سطور . اي اليق بود خواهرزادة عمادالدين نيز طبيب و نويسنده
وي موجود است كه از آن دربارة عمادالدين نيز اطالعاتي مفيد » قرابادين«اي از  نسخه
شده است؛ علّت افتادگِي صفحة اول قرابادين، نام نگارنده معلوم ن به. آيد دست مي به

  :البتّه در صفحة دوم آن اين عبارت مرقوم است
نقل از  هاي متعدد به قرابادين خواهرزادة عمادالدين محمود شيرازي، نسخه”

از روي كتاب معلوم . ١خال مرحوم غفران پناه حكيم عمادالدين محمود شيرازي
 نيز استاد الدين حسين شيرازي را شود كه او شاگر عمادالدين بوده و كمال مي

  .٢“خود دانسته است

                                                   
  . الف٧٣، نسخة نگارنده، برگ )نسخة خطّي (قرابادين:  خواهرزادة عمادالدين-1
  . ب١١٦ همان، برگ -2



١٦٠  

  

  

  .ميالدي در بلدة اردبيل كتابت شده است ١٦٦٤/ه ١٠٧٥اين نسخه در سال 

* * *  
  


