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  طبي در شعر دري موسوم ةمجموع ترين کهن
  دانشنامه حکيم ميسري به

  ∗شادروان نذير احمد

ن يتر يمينکه قديدارد، نخست ا يژگياز نظر قدمت دو و يسريم ميدانشنامه حک
  .است يدر شعر در يطب ةن مجموعيتر نکه کهنيو دوم ا يمجموعه در شعر در

ر يات زيکرده است؛ چنانکه از اب شروع ق ۳۶۷ن کتاب را در سال يا يسريم ميحک
  :ديآ يبرم

ــدام دادم   ــار را انـ ــن گفتـ ــن ايـ ــام دادم  مـ ــنامه اول نـــــ   و دانشـــــ
  شصت و سيصد و هفت آمده سـال  به  مــن ايــن را گفــتم انــدر مــاه شــوال

 خ شروع کردن کتاب است، و در ظرف سه سال دانشنامهيق تار  ۳۶۷ماه شوال سال 
  :شود ير ظاهر ميات زياز ابده است؛ چنانکه يان رسيپا به

ــن    د دانشــــنامه مــــنيــــنجاميب ــه م ــرا دو کام ــد زو م   برآم
  ميپردخته شود ين نامه هميکز  ميصـد و هفتـاد بـود   يسال س به

باشد » لن فعولنيلن مفاعيمفاع«وزن  به ن اثر منظوم در بحر هزج مسدس محذوفيا
  :ديچنانکه خود گوچهل و شش ساله بود؛  يسريم ميو در هنگام اختتام کتاب حک

ــو د  ست و دو سه برگذشـتم يمن از دو ب ــوانيــ ــتم يوان جــ   برنوشــ
ــه ن   دميزحمـت کشـ   ين مدت بسـ يدر ــد گون ــان از چن ــجه ــز دي   دمي

ــو شســتم يبســ ــه نامــه ن   نعمــت ز هــر گونــه بدســتم يبســ  دســتم ب
  ن دسـتگاه و آب کـم شـد   ير اينه د  نـه گـم شـد   يريکنون آن نعمـت د 
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نده در آخر کتاب يم بود، نام سرايحک يسرينام م ي بهزشکنده دانشنامه پيسرا
  :شود يده ميطور د نيبد

ــمگــر ا ــديــن نامــه مــن دي   ن را نخوانـد يا يپس از من تا کس  ر مان
ـ بـرو چـون    يد کنـ ينبا  هر آن کـز نامـه مـن شـاد گـردد        اد گـردد ي

ــا را   ــه م ــرو واجــب ک ــب ــان  اد داردي ــا زمــ ــاد دارد يروان مــ   شــ
ــن ــاز آرد بگويـ ــاکد يـ   بد بود و ناپاک يسريا رب ميکه   از دل پـ

  :دينوشته چنانکه خود گو يدر يفارس به ن کتاب رايم ايحک
  هــا بــر دل گشــادم يفــراوان رأ  وستنش بر دل نهـادم يچون بر پ

  و هــرکس دانــش او را بدانــد    ر مانديمش من تا ديکه چون گو
ـ م مايز هر در من بگو  نغـز  يار نـه پارسـ   يم تـاز يبگو   و مغـز  هي

ـ ن ماست ايو پس گفتم زم   دان يش از مردمانش پارسيکه ب  راني
  رو نباشــديــکــه هــرکس را ازو ن  کــو نباشــديکــنم ن يو گــر تــاز

  و هرکس بـر زبـانش بـر برانـد      مش تا هـرکس بدانـد  يگو يدر
ــک  ر خردمنــدش بخوانــديــکنــون پ ــه راه پزشـ ــد يهمـ   زو بدانـ

کند، او زبان دانشنامه را  يفرق نم يدرو  يان فارسيدر ب يسريواضح است که م
ران متداول بود و يدر ا يم، زبان فارسيخواند، در زمان حک يهر دو م يو فارس يدر
ان آن يرانيبود و ا يزبان در ين زبان فارسيدان بودند، هم يشتر مردمان آن کشور فارسيب

ن زبان يکتاب بدن يمشکل بود؛ بنابرا يقدر يشناختند، زبان عرب يرا م يدوره زبان در
  .نبود ينوشتن کار آسان
دانستند؛  يرا مترادف م يو زبان فارس يزبان در يسريم مين مانند حکيدکتر مع

  :آمده است) ۵۲۵، ص ۵ج ( يچنانکه در فرهنگ فارس
که در عهد  يرانيا يها از شُعب زبان يزبان فارس) دربار(در  به منسوب يدر«

ران يو متداول ا يود و پس از اسالم زبان رسمج بيرا يموازات پهلو به انيساسان
  .»ديگرد
دا شود تا يدار و عادل پيدانا و ب يشه بود که شاهين انديدر ا يسريم ميحک

ران ينام ناصرالدوله سپهساالر ا به او اهدا کند، باالخره قرعه انتخاب به دانشنامه را
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شجاعت، ، ييخو ، عدالت، خوشييگو خرد، احسان، چرب به اصابت کرد که
ر يم درباره ممدوح خود اشعار زير نداشت و حکيو حلم نظ ي، جوانمرديسوار

  :را سروده است
ــد  شـــه کـــردميفـــراوان بـــا دلـــم اند ــش پ يخردمن ــردم يو دان ــه ک   ش

ــز  ــه بگ ــهيک ــا و ب ينم ش ــدان ـ ن خوب دانش را خريکه هست ا  داري   داري
ــد ا ــنب ــاالر ا ي ــپه س ــز س ــن ج ــد ا   راني ــاد شـ ــزو آبـ ــکـ ــران بيـ   رانيـ

ــيبب  ان را عــز و کامســتيبــدو مــر شــاه ــام  ينــ ــتش نــ ــر دولــ   ناصــ
ــه ــ ب ــه فرون ــر يده گون ــر شــهان ب ــد با  ب ــچن ــر ي ــان ب ــر جه ــان ب   د نگهب
ه ير کرد نژاد حسنويمحقّقان اختالف دارند، بلوشه ام يسرين ممدوح ميدر تع
ق از طرف عضدالدوله  ۳۵۰دهد که در حدود  ين را ممدوح قرار ميابن حس

 افت ويلقب ناصرالدوله  يفه عباسيت کردستان و از طرف خلحکوم يهيبو
دکتر . ن او شديه جانشين ابوالنجم بدر بن حسنويق پسرش ناصرالد ۳۷۰سال  به
ق هنوز زبان  ۳۷۰تا  ۳۶۷ يها را که در ساليکند؛ ز يقول بلوشه را رد م ينيمت
 که يکتاب يسريه مافته بود کيران راه نيمغرب ا به رانيآن چنان از مشرق ا يدر
با نظر  ينيمت يآقا. ر کردستان اهدا کنديام به در مشرق نوشته باشد يزبان در به
  :الزار کامالً موافق است که نوشته است يآقا

حکمرانان خراسان در خطه  ي بهان عنوان سپهساالريسامان يدر شاهنشاه«
نامه نظم دانش ي بهسريکه م يسند اختصاص داشته است و در زمان يجنوب

جور اختصاص يم بن سيبن ابراه محمدابوالحسن  به پرداخته، آن عنوان
بار حکمران  ق سه ۳۷۱تا  ۳۵۰ يها ن ساليداشته است که در فاصله ب

ناصرالدوله ملقّب  به خراسان بوده و پس از حکومت نوح بن منصور
  .»ده استيگرد

ابوالحسن بن  يرسيممدوح م يار قويظن بس به ن است کهيالسطور هم نظر راقم
نکه ياوالً ا. افته استياست، اما در قول الزار اشتباه راه ) ق ۳۷۸: م(جور يم بن سيابراه

ق،   ۳۷۱و  ۳۵۰ يها ن ساليبار سپهساالر شده است؛ اما نه ب جور سهيس محمدابوالحسن 
بن  در عهد عبدالملک ق  ۳۴۹تا  ۳۴۷دفعه اول از . ق  ۳۷۸تا  ۳۴۷ يها ان ساليبلکه در م
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تا  ۳۵۰(ق در دوره منصور بن نوح   ۳۷۱تا  ۳۵۰، دفعه دوم از )ق ۳۴۹تا  ۳۴۳(نوح 
ق در دوره نوح   ۳۷۸تا  ۳۷۶، دفعه سوم از )ق  ۳۸۶تا  ۳۶۵(و نوح بن منصور ) ق  ۳۶۵

ان يجور پس از پايس محمدالزار ابوالحسن  ينظر آقا به نکهياً ايگر، ثانيبن منصور بار د
 االخبار نيزت يروا به لقب ناصرالدوله ملقّب شده است؛ اما به حکومت نوح بن منصور

 ابوالحسن را) ق ۳۶۵در سال (، نوح بن منصور ينينش در هنگام تخت يزيگرد
  .ناصرالدوله ملقب کرده بود به

ر يام يسريم ميدانشنامه حکس يدر مقدمه چاپ نف يدکتر برات زنجان يآقا
  :داند؛ چنانکه گفته است يم يسريممدوح مرا  ين پدر سلطان محمود غزنويسبکتک
و گسترش آن در  يدر يق نشر زبان فارس  ۳۶۷آنچه مسلّم است در سال  …«

چ يبدون ه يگر بوده و با در نظر گرفتن مشخّصات لفظيش از نقاط ديخراسان ب
ر سلطه يخ زيران که در آن تارين کتاب از خراسان است نه از مغرب ايا يديترد
م يبن ابراه محمدگر ابوالحسن يه بوده است و از طرف ديحسنور کرد نژاد يام
ق لقب ناصرالدوله گرفته است؛ در   ۳۸۸، در سال ريالس بيحبنوشته  به جوريس
ف کرده يق کتاب خود را تأل  ۳۷۰و  ۳۶۷در فاصله  يسريم ميکه حک يحال

که  يداشتن صفات آن چنان به ن امراين است که ايتر ا است و از همه مهم
ممدوح  يار قوياحتمال بس به .اند نشده يف کرده است، معرفيتعر يسريم
ن است که لقب ناصرالدوله داشته ير سبکتکيام يانگذار سلسله غزنويبن يسريم

دست گرفته است  به و قدرت را شده نين الپتکيق جانش ۳۶۶است و از شعبان 
طمع از  يالقول، ب کوعهد، صادقيندار، نيصفات عاقل، عادل، شجاع، د به و او را

  .»اند ت و متصف ستودهيمال مردمان، مشفق بر رع
  :سه مطلب مهم دارد يقول دکتر زنجان

نکه يل ايدل به قرار داد؛ يسريتوان ممدوح م يهر دو حکمران کرد نژاد را نم: اول
ران که ينوشته شده است نه در مغرب ا يزبان در به در منطقه خراسان يسريمدانشنامه 

آن را از  ياست و دکتر زنجان يتنين نظر دکتر الزاروميران کرد نژاد بود، ايط امدر تسلّ
  .سنده گرفته استين دو نويهم
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نوشته  به را کهيدهد؛ ز ينم يسريجور را ممدوح ميابوالحسن س يدکتر زنجان: دوم
ازده سال ي يعني(ق گرفته است   ۳۸۸ابوالحسن لقب ناصرالدوله را در سال  ريالس بيحب
  ).نامه دانشف يس از تألپ

 ينينش را که ابوالحسن در هنگام تختيست؛ زيدرست ن ريالس بيحباما قول صاحب 
 يزيگرد االخبار نيزدر . افته بوديق لقب ناصرالدوله   ۳۶۵ر نوح بن منصور در سال يام

  :است
ست و يهنوز بالغ نبود و ب) ق  ۳۶۵(خالفت نشست  به ر نوح بن منصوريچون ام«
و با ابوالحارث ) جوريس(ر ابوالحسن يت داشت، و با اميو نه ماه وال ک سالي

گشت، و  يشان پشت او قويکرد تا بد يشيبن احمد بن فرمغون خو محمد
ت بنشست، يوال به الحاجب سپرد و چون الخاصّه و تاش فائق به شيخو يکارها

 والحسن فرستادرسولي نزديک امير اب ابوعبداهللا بن حفص ساالر غازيان بخارا را به
و عمل  يسپهساالر به و او را ناصرالدوله لقب کرد و عهد و خلعت فرستاد او را

که  يزبان ابوعبداهللا غاز به غام داديشابور و هرات و قهستان پيمعونت و احداث ن
را که اندر تو يز يم که تو چشم داشتيشتر از آن کرديتو اصطناع ب يجا به ما«

 يتو ارزان به زي، و سه چيا خطا نکنيم، نگر تا ظن يديل رشد دينشان وفا و دل
ل يم با تو، و آن دليکرد يشيآنکه خو يکيم که اسالف ما نداشته بودند، يداشت
ادت يز: گرياد شرف و قدر تو دو دياعتقاد ما باشد اندر تو، و موجب ازد يراست

و را اندر لقب نهادن مر ت: واليت و آن دليل بزرگ داشتن کار تو باشد و سه ديگر
  ).۱۶۵ ص. (»ان اقران و امثال تويباشد م يمخاطبات و مکاتبات تا تو را رفعت

ر ينوشته شده است که ام االخبار نيزدر  يزيقول گرد به د اضافه کرد کهيبا
ق فوت شده بود و پس از وفاتش   ۳۷۸در سال ) شابورين(ابوالحسن در باغ خرتک 

وفات ق  ۳۷۸که در  ي، پس کس)۶۸ ص(دند پسرش دا به جوريس يابوعل ي بهسپهساالر
  .شود يلقب ناصرالدوله ملقّب م به ق چگونه  ۳۸۸افته باشد ده سال بعد در سال ي

ر ي، اميسرياز اعتبار ساقط است که ممدوح م يدکتر زنجان ينظر آقا: سوم
ق   ۳۸۴ر مذکور در سال يرا که اميلقب ناصرالدوله ملقّب بود؛ ز به ن است کهيسبکتک

  :آمده است االخبار نيزدر . ن لقب ملقّب شده استيبد
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ن ياز غالمان و هرچه بود آنجا گذاشته و ا يبرفت با گروه) جوريس( يابوعل«
ر خراسان و لشکر يبود، پس ام ةئن و ثلث مايحرب اندر سنه اربع و ثمان

و سپاه  يافتادند و ابوعل) جوريس( ين اندر آمدند و اندر لشکرگاه ابوعليسبکتک
ن را ير سبکتکينوح ام ير رضيشابور درآمدند و اميشب اندر ن به برفتند و او

الدوله لقب  فيناصرالدوله نام کرد، پس او ابوالقاسم محمود بن ناصرالدوله را س
ها که آنجا بود تمام  ستاد تا آن شغليهرات باز ا به ر نوحير محمود با اميکرد و ام
  )۱۷۰ ص. (»کردند

ن و ير سبکتکيام به خ، لقب ناصرالدولهيهر دو تار يطبقات ناصرو  ينيميخ يتاردر 
جور در يجور پسر ابوالحسن سيس ير محمود پس از شکست ابوعليام به الدوله فيس

ر ين واضح است که اميبنابر. داده شده بود ير نوح سامانيق از طرف ام ۳۸۴سال 
ر ناصرالدوله است که ياز امر يلقب ناصرالدوله شد، غ به ق ملقّب ۳۸۴ن که در يسبکتک

چنانکه  يسرين ممدوح مين سبکتکيپس ناصرالد. آمده است يسريم ميحکدانشنامه در 
  .ستينوشته ن يزنجان يآقا

شد،  يب مجربيرا نزد استادان فن کسب کرد و طب يعلم پزشک يسريم ميحک
صراحت  به يگاهدارد و  ياشارات يا استادان خود نبرده است؛ ولياز استاد  يهرچند نام

هم داشته است که  يشاگردان يسريم. اد گرفته استيکند که طب را از استاد  يان ميب
و  يدر پزشک يح ارزشمنديان کرده و نصايب يآنها مطالب به شان را مخاطب کرده ويا

  .شعر آورده است به ب دارويترک
ز آن جمله ا. کند يان ميحتاً بيامراض صر يده خود را در معالجه بعضيعق يسريم

تخصّص  يب در جراحيکه طب يد، وقتيپسند يق حقنه را نمياست که معالجه از طر
کند که در  يه ميتوص يسريم ميکرد، مثالً حک يمداخله نم ينداشت، در عمل جراح

ه يز توصياستخوان ن يدر شکستگ. دست استادان فن باشد به ديبا» دنيبر«معالجه ناسور 
  .مجرب باشد، مراجعه شود يبند شکستهکه در  ياستاد به کند که يم

: ديان انواع نبض گويرا شعار خود ساخته بود مثالً در ب يياختصارگو يسريم ميحک
گفتار من در کتاب بر اختصار نهاده  يگردد و بنا ياديگر هر کدام را شرح دهم سخن ز

  :مثالً. رندياد گي يآسان شده است تا مردمان به
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ــدر ــتم ان ــالميــن ترکيبگف   ز از حـــال فرزنـــدان آدميـــو ن  ب ع
ــگز  بد مختصـر را  يهر آنچ او گفتن ــند ي ــد پس ــر رايده ش   ده اث

  :خود اشاره کرده است يياختصارگو به ان نام داروهايدر ب
  يگرش جملـه بگفتـ   يگران گشت  يکسر همه نسخت گرفتـ يگرش 

  دران ناگفته خود اندک بکار اسـت   ن گفته مگر خود اختصار استيبر
ها قرار  ن را ستون دانشيو د ي، پزشکياضي، علم ريشناس ستاره يسريم ميحک

ن را نداند، يا ياست؛ اما اگر کس يدانش خوب يشناس نکه ستارهيد با ايگو ياو م. دهد يم
مار يب يندارد، اما اگر کس يانياد نگرفت، زيرا  ياضير ين اگر کسيهمچن. ندارد يگزند

ان هر چهار علم يدر م يعلم پزشک اهميتنجا ي، از ارديتواند فراگ ين را نميشود علم د
 يدانستن طب سبب سالمت تن است و سالمت تن برا يسرينظر م به شود، يآشکار م

  .است يدانش ضرور يريادگي
ن بود که گناهکاران يم اين بود، نظر حکيد يمبان به مسلمان و معتقد يسريم ميحک

مار يمظلومان ب يسبب دادخواه به و يتمکارگناه و ظالمان بر اثر س به بر اثر مبادرت
ده يعق. برگردند و صدقه بدهند ين است که از ستمکاريآنان موقوف بد يشوند و شفا

  :ن درمان استين بوده که صدقه بهتريم ايحک
  را هست در خـود  ينه دارو هرکس  ز دارو گشـت بهتـر   ينه هـر درد 

ــ  ــد ه ــرگ باش ــه درد م ــا ا   چ دارويک ــود ب ــدارد س ــن ــش اون داي   ن
ـ غمبـر در يخبر گفت است پ   ست داروين يريپ به به مرگ و هم  ن دوي

ــا ــمان يو باشــــد دردهــ ـ   يآســ   يشـک در عـالج او بمـان    يکه ب
  ش راهسـت يکه نزدش دردها را ب  اندازه گنـاه اسـت   يمگر کس را ب

  ش کس انـدوه خوردسـت  يداديز ب  داد کردسـت يـ ب يوگرنه بـر کسـ  
  داد مپسـند يـ ن بيا رب تو چنيکه   خداونـد  يز يدعا کردست بـر و 

ــدارد ســود و ــ ين ــانيرا ه   رد فرسـتد امـر و فرمـان   يـ مگر گ  چ درم
ـ ن کس را دعا و صـدقه با يمر ا ـ گمان صـدقه زدا  يکه دردش ب  دي   دي
ـ از صـدقه نبا  به ـ آ زد بـه يکه با ا  چ درمـان يد، هـ ي   مـان يد عهـد و پ ي
 )٢٦٨-٢٦٩( 
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ندارد، اما بحر و وزن کتاب  ياهميت يشعرمنظوم است، و از نظر  يسريم دانشنامه
ن يکه وزن شعر ا» لن فعولنيلن مفاعيمفاع«وزن  يس رازيقول ق به .است اهميت يدارا

 اهميت دانشنامه يات است، از نظر کتاب پزشکين اوزان فعلويتر کتاب است، خوش
قدم بود و مت يباً نصف صديتقر يراز يايبن زکر محمد يعنيدارد، اگرچه استاد بزرگ 

 ير رازيست که آخرالذّکر چقدر تحت تأثينام او را برده است، معلوم ن يسريم ميحک
 ين فيالمتعلّمةيهدانام  به بوده و اثر او ينيم، ابوبکر اخوين حکيهمزمان هم. بوده باشد

 ينيکتاب اخو يعروض يل است که نظامين دليهم به مشهورتر است و دانشنامهاز  الطب
د افزود که يبا. نکرده است يسرياز م يچ ذکريار مهم طب قرار داده و هاز آث يکيرا 
 نيالمتعلّمةيهدااست،  يفارس به هر دو اثر. مؤخر است يسريم دانشنامهاز  هيهداف يتأل

مؤخر بوده  يسرينا از ميس يابوعل. در خراسان نوشته شده استدانشنامه در بخارا و 
  .است يعرب به او يها است و اکثر کتاب

از . دارد يا العاده فوق اهميت ياز نظر دستور زبان و فرهنگ در يسريمدانشنامه 
ش در يش از هزار سال پيم که بيرا بدان يم مختصّات زبان دريتوان ين کتاب ميق هميطر

درجه او  ي بهچ کتابين نظر هيران در منطقه خراسان متداول بوده است و از ايمشرق ا
است؛ اما  ين آثار فارسيتر از معروف يکيبدون شک  لطبا ين فيالمتعلمةيهدانرسد؛ 

 يدر منطقه بخارا در ماوراءالنّهر نوشته شده است که از حدود منطقه مخصوص در
  .دورتر بود

ن يکنم، و در ا يل درج مياز مختصّات زبان و فرهنگ کتاب را در ذ يبنده بعض
ن يق ايمطالعه دق يدر محقّقان زبان يبرا. سودمندتر است يضمن مقدمه کتاب چاپ

داشته  يل حال چه مختصّاتيدر اوا ياست تا معلوم شود که زبان در يکتاب ضرور
  .است
  :يمختصّات زبان در ين است بعضيا

  ، عمر؛ياز کلمات مانند نمک، چلّ، پر يمشدد کردن بعض .۱
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