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    پیام بهارستانفصلنامۀ  درتاریخ پزش ایران و اسالم 
  ١فر شمامه محمدی

  

سـال ، فصلنامۀ اسناد، مطبوعات و متـون، دورۀ دوم، پیام بهارستان -الف
، تهـران، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس  دوم، ویژۀ تـاریخ پزشـ

، پاییز    صفحه. ١٣٠۵، ١٣٨٩شورای اسالم

 خیفصلنامه بـه تـار نیاست که تاکنون ا یاشماره از سه شماره نیبهارستان نخست امیپشماره از  نیا
 8( هیـعنوان)، قاجار کی( هیصفو یهادوره یشماره به پزشک نیاختصاص داده است. در مطالب ا یپزشک

 یعنوان)، و پهلو 4توأمان ( یو پهلو هیعنوان)، قاجار
 نیـشـده اسـت. مقـاالت ا یاژهیـعنوان) توجـه و 5(

 :ردیپذیم یبندمیتقس ریز ۀشماره در چند دست

المعارف و یـا  تار شبه دائرةمقاالت که ساخ -١
بیشتر این مقاالت بر  پژوهش دارند: -شبه علم

تصاویر از پایۀ اسناد موجود تألیف شده و در پایان آنها 
اسناد استفاده شده آمده است. این مقاالت عبارتنـد از: 

ای مفصـل، مسـتند و جـذاب بـا عنـوان در مقاله -1
های عمومی در دورۀ پهلـوی اول و اقـدامات بیماری«

و  )، تاریخچـه58 -11(ص» دولت برای مقابله بـا آن
های واگیر ماننـد طـاعون، آبلـه و اثرات برخی بیماری

ــدامات دلســوزانه و  ــوی اول و اق ــا در دورۀ پهل ماالری
رغـم  اهالی پزشکی و بهداشـت دولـت، علـی ۀمجدان

هـای پیشـگیری و مخالفت عامۀ مردم با برخی روش
د معدودی، مستند است و کوبی، بررسی شده است. اطالعات موجود در مقاله، مگر در مواردرمان مانند آبله

                                                      
 sh.mohammadifar@yahoo.comبنیاد دائرةالمعارف اسالمی.  1
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 150به بعد استفادۀ بهینه شـده اسـت. اسـتفاده از حـدود  1300های ها و مجالت سالاز مقاالت روزنامه
شمارۀ روزنامه، مجله و کتاب مؤید مراجعۀ حداکثری مؤلفان به منابع وقت برای انتقال شایسته و بایسـتۀ 

اننده و مستندکردن مطالب است. این سـبک و سـیاق های واگیر آن روزگار به خومسائل مرتبط با بیماری
در این بند، از همان مؤلفان) دیـده مـی 2در چند مقالۀ دیگر در این فصلنامه از جمله مقالۀ بعدی (شمارۀ 

آلـودگی آب و اقـدامات « -2شود. در پایان این مقاله تصاویر چند سند مرتبط با مقاله آورده شـده اسـت؛ 
داروسازی از دارالفنون تا تأسیس دانشـگاه « -3)؛ 66 -59(ص» 1320 -1300 ۀدولت در دورۀ بیست سال

). خوشـبختانه 98 -67(ص» تهران با تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
الصحه بـا نگاهی بر روند تأسیس مجلس حفظ« -4اند؛ بیشتر اسناد دشوارخوان پایان مقاله بازنویسی شده

). اسـناد دشـوارخوان 141 -99(ص» یه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرانتک
امراض مسری و تأثیر آن بر کاهش جمعیت در دورۀ قاجاریه با « -5اند؛ پایان این مقاله نیز بازنویسی شده

). تصـاویر اسـناد 190 -142(ص» تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهـوری اسـالمی ایـران
» دربارۀ بقراط و کتابشناسی آثـار او در پزشـکی دورۀ اسـالمی« -6اند؛ پایان این مقاله نیز بازنویسی شده

). محتوای این مقاله به فراوانی در بسیاری از کتب و نشریات مـرتبط بـا تـاریخ پزشـکی 286 -275(ص
استفاده از اسناد برای تدوین تـاریخ پزشـکی « -7 کند؛وجود دارد و مطلب جدیدی به خواننده عرضه نمی

مؤلف مقاله پس از انتقاد به تعریف عمومی سند ). 292 -287(ص» های نظریایران، لزوم، توجیه و بحث
بیند. اسناد را فراتر از این تحدید می ۀش) دامن1377، مشهد، ای بر آرشیومقدمهاز دیدگاه دیانی (در کتاب 

 ۀداند. در صفحدولت را نیز دخیل در این دامنه می -پزشک و بیمار -ابط بیماراز جمله آنکه به درستی، رو
کند.  برآمده از اسناد را معرفی می  ۀبعدی، مؤلف چند مکان نگهداری اسناد در ایران و دو کتاب و دو مقال

د مؤلفـان که رویکرکند درحالیبه علت نداشتن مباحث نظری انتقاد وارد می یاد شدهنویسنده به دو کتاب 
وقایع و آثار پزشکی زمان  ۀبه تاریخچ پردازی نبوده است بلکه صرفاًیا نظریه ،این آثار طرح مسائل نظری

هر چه  ۀبرای استخراج و استفاد مؤلف چند پیشنهاد سودمند و کارآمد ،اند. در پایانو مکان خاصی پرداخته
-بیشتری از محتـوای آن را در خواننـده برمـی . عنوان مقاله، انتظارکند عرضه میبیشتر از اسناد پزشکی 

) وضعیت پزشکی ایـن منطقـه را 342 -300(ص» تاریخ پزشکی ایران در خلیج فارس«مقالۀ   -8؛ زدانگی
های گوناگون تاریخی از جمله در دوران شکوه تمدن عیالم، هخامنشیان، اشـکانیان، ساسـانیان، در برهه

ها  جزو نخستین تالش که این مقالهامید است کند. ریه بررسی میتمدن اسالمی، صفویه تا قاجاریه و قاجا
های بیشتر در این بـاره باشـد؛ گشای پژوهشراه ،برای شناساندن وضعیت تاریخ پزشکی این منطقه است

» های مربوط به تاریخ مدرسـۀ علـوم عـالی طـب و داروسـازی در ایـرانبررسی ساختار و دگرگونی« -9
تاریخ تغییـر « -11)؛ 387 -364(ص» تاریخ آموزش پزشکی در مدرسۀ دارالفنون« -10)؛ 363 -343(ص

روند تأسیس بیمارسـتان در « -12)؛ 428 -388(ص» و تحوّالت پزشکی پس از تأسیس مدرسۀ دارالفنون
ملـی جمهـوری  ۀایران از دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران با تکیه بر اسناد سـازمان اسـناد و کتابخانـ

سـند مـرتبط بـا موضـوع یـاری گرفتـه و مـوارد  18): مؤلف این مقاله از 554 -497(ص» ایران اسالمی
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بررسی وضعیت پزشـکی و بهداشـتی بیرجنـد در « -13دشوارخوان این اسناد را نیز بازنویسی کرده است؛ 
حفظ الصحۀ جدید: چند نکته در باب نوسازی « -14)؛ 612 -591(ص» ش) 1340تا  1300عصر پهلوی (

): در پایـان ایـن 885 -681(ص)» 1320 -1304ام بهداشت و سالمت عمومی در عصر پهلـوی اول (نظ
هـا و هـا، جـایسند) به همراه نمایۀ نام بیماری 140مقاله، فهرست مفصل و ارزشمندی از اسناد (بیش از 

 -16)؛ 893 -886(ص» جرایـد عصـر قاجـار ۀزا در آینـ بیماری و عوامـل بیمـاری« -15افراد آمده است؛ 
 -17)؛ 908 -894(ص» شمسـی 1313سندی در مورد وضعیت بهداشتی زندان نظمیۀ اصفهان در سال «
): بـا توجـه بـه 916 -909(ص» کوششی دیگر در ارائۀ ساختار دانش پزشکی اسالمی به صورت نمـودار«

قابـل حجیم بودن و فهرست نداشتن کتب پزشکی دورۀ اسالمی و قرارگـرفتن انبـوهی از اطالعـات در م
کردن انبوه اطالعات این منابع و در نتیجـه خواننده، الگوگرفتن از این مقاله و استفاده از آن برای خالصه

 -940(ص» های دندان در گذر تـاریخبررسی پرکننده« -18فهم سریع و آسان آنها کارآمد و پرسود است؛ 
لـزوم اخـذ «مقالۀ  -20)؛ 963 -950(ص» آفت و هرگونه زخم دهانی در متون پزشکی کهن« -19)؛ 949

) به دلیل 1000 -977(ص» های زنان برای دریافت آنای از اولین تالشمجوز طبابت برای اطباء و نمونه
یک زن همدانی برای دریافت مجوز طبابت، آن هم در شرایطی کـه حتـی درس آوردن اسنادی از تالش

ی ادارۀ معارف وقت همدان با آن، قابل توجـه خواندن برای عموم زنان مورد پذیرش نبود، و مخالفت اهال
است. در پایان این مقاله عالوه بر تصاویر اسناد مرتبط با مقاله، چند تصویر از پزشـکی در زمـان قاجاریـه 

 نیز پیوست شده است که معلوم نشد ارتباط آنها با موضوع این مقاله چیست.

الـدّین محمّـدبن ، اثـر قطـبتشـریح کتاب مصـوّر هیئـت و« -1 بازنویس نسخ خط و اسـناد: -٢
):  این رساله دارای یک مقدّمه و سه فّن اسـت و 268 -191(ص» ق) 11علی شریف الهیجی (قرن  شیخ

هر فنّ در چند مقاله، به این ترتیب: فنّ اول در هیئت افالک، فنّ دوم در صور کواکـب مرصـودۀ ثابتـه و 
آمده است. تصاویر نفیس مربوط بـه هیئـت از جملـه صـور مواقع آنها، و فّن سوم در تشریح بنیۀ انسانی 

الحکما و معرفی یک سـند صدیق«در مقالۀ  -2 2تشریح بدن انسان در این بازنویسی آمده است؛ و ،فلکی
الحکما، و اصل و بازنویسی متن سـند )، زندگینامۀ صدیق274 -269(ص» قرارداد پزشکی از دورۀ قاجاریه

و بزرگان شهر مراغه آمده است. شایسته بود اطالعات بیشتری از زندگی ایـن  قرارداد پزشکی او با اعیان
گرفت زیرا از زندگی بیشتر پزشکانی کـه در خـارج از پایتخـت طبیب مراغی در اختیار خوانندگان قرار می

بازنویسی ترجمۀ  -3کردند اطالعات اندکی وجود دارد که استخراج و عرضۀ آنها بایسته است؛ زندگی می
چهار رسالۀ بقراطی: تصحیح ترجمۀ سوگندنامه، «ای با عنوان رسی چهار رسالۀ کوچک بقراطی در مقالهفا

                                                      
، ص 7، جهای خطـی فهرسـت نسـخهاهللا گلپایگـانی در قـم (نسخۀ دیگر این رساله که تنها شامل دو فن اول است در کتابخانۀ آیـت  2

شناسد، اما الهیجی آثار متعـددی دارد کـه برخـی از  الدین الهیجی نمی نویسد که اثر دیگری از قطب ) موجود است. مصحح می4428
ه کوشـش محمـد بـاقری، الدین الهیجـی، بـ قطب لطایف الحسابآنها منتشر شده است. برای اطالع بیشتر مثًال نگاه کنید به مقدمۀ 

 .1389مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران 
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) که مترجمی ناشناس آنها را 976 -964(ص» نامه و سرگذشت بقراط از مختارالحکمالطب، وصیتناموس
در  -4اسـت؛ رفتـه در اواخر قرن سیزدهم هجری قمری به فارسی برگردانده، در اختیار خوانندگان قرار گ

مـرض نقـرس و ای با عنـوان )، کتابچه1299 -1294(ص» السلطان در معالجۀ نقرسکتابچۀ ظل«مقالۀ 
مؤلف آن سـلطان حسـین میـرزا جـالل السلطان بازنویسی شده است. احتماالًمتعلق به ظل معالجات آن

  برده نوشته است.  نقرس رنج میالسلطان، است. او این رساله را برای پدرش که از الدوله، پسر ارشد ظل
معرفی اثری زیرساختی در زمینۀ استفاده از اسـناد در مطالعـات تـاریخ پزشـکی « -1 معرف کتاب: -3

فهرست اسـناد پزشـکی موجـود در معاونـت اسـنادی ) که به معرفی کتاب 299 -293(ص» معاصر ایران
گزارشی دربـارۀ سـاختار کتـاب « -2است؛ پرداخته سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 

به زبان فارسی دانست. جای  قانونتوان فهرست کتاب ): این مقاله را می496 -429(ص» قانون ابن سینا
های مختلف کتابی که چندین بار چاپ شده است آوردن فهرست بخش این سؤال وجود دارد که آیا صرفاً

ای در حوزۀ تـاریخ پزشـکی کفایـت باشد) برای نوشتن مقالهمدّ نظر  قانون(حتی اگر کتاب قطوری مانند 
کند؟ اگر این فهرست برای یک نسخۀ خطی چاپ نشده تهیه شده بود تالشی قابل توجیـه و کارآمـد می
  رسد.  ، بیهوده به نظر میچاپ شده استاما برای کتابی که بارها  ،بود
های دانشـگاهی ایـران در زمینـۀ تـاریخ نامهعنوان از پایان 66بررسی «در مقالۀ  نامه:معرف پایان -4

ای از محتـوای آن آمـده نامـه، چکیـده)، در ذیل هر عنوان پایان590 -555(ص» پزشکی و علوم وابسته
های مربوط به تاریخ پزشکی و علوم مرتبط نامهاست. این مقاله تالشی درخور تقدیر برای شناساندن پایان

 با آن مانند حقوق و فقه است.

ای از اسناد موجود در کتابخانه و مرکز اسـناد سازی پارهمعرفی و نمایه«در مقالۀ  -1 ف اسـناد:معر -5
) تالشی در خور توجه و تقدیر آمده که مؤلـف 680 -613(ص» پزشکی ۀمجلس شورای اسالمی در زمین

معرفـی «عنوان ای پرزحمت و ارزشمند با در مقاله -2سازی کرده است؛ سند را معرفی و نمایه 242در آن 
)، 1293 -1001(ص» تـاریخ پزشـکی ایـران ۀهایی از اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران در زمینـنمونه

ها، وضعیت صفحه گرد آمده که در بردارندۀ موضوعاتی مانند بیماری 284ای از اسناد در تصاویر مجموعه
ها و نشریات، تخلفات پزشکی و جزوه هاهای مصوب فرهنگستان، کتابهای زنان، واژهبهداشت و بیماری

های مـردم اسـت. شایسـته نامهو دارویی و بهداشتی، بهداشت زندانیان، مجانین و دارالمجانین، و شهادت
ویـژه مـوارد ناخوانـا و است گردآوردندۀ این مجموعۀ ارزشمند یا کسانی دیگر به بازنویسی این اسناد، بـه

  همت بگمارند.آنها دشوارخوان 
:چاپ تص -6 » هایی از تصاویر تاریخ پزشکی اسـالمینمونه«در مقالۀ  اویر مربوط به تاریخ پزشـ

هایی از گیاهان دارویی، تصاویری نفیس از صفحات برخی کتب، ابـزار پزشـکی و ) نقاشی928 -920(ص
داروسازی، و چند تصویر مربوط به پزشکان و داروسازان آمـده اسـت. در صـفحۀ نخسـت ایـن تصـاویر، 

شود کـه حاصـل برخی گیاهان، بیشتر مربوط به دو قرن اخیر، دیده می و یا کپی ماهرانه از نقاشیتصویر 
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کردند.  به همـین شناسان اروپایی و یا نقاشانی است که به سفارش این گیاهشناسان، نقاشی میهنر گیاه
پزشـکی بازسـازی شـده ها را، حتی اگر به منظور استفاده در کتب جدید مربوط به تاریخ دلیل این نقاشی

شناسان توان جزو تصاویر تاریخ پزشکی اسالمی آورد. مؤلف مقاله حتی به پیروی از همان گیاهباشند، نمی
یـک از کتـب پزشـکی ها آورده است. بدیهی است که در هیچاروپایی، نام علمی گیاهان را در زیر عکس

حکمای ایـران و  اند و اساسًاعلمی گیاهان نکرده ای به نامداروشناسان اسالمی اشاره -دورۀ اسالمی، گیاه
دانستند. بایسته  سایر کشورهای جهان اسالم، حتی تا قرن گذشته، چیزی از قوانین نامگذاری گیاهان نمی

های گیاهان را در منابعی ماننـد ها، تصاویری از نقاشیبود که مؤلف این مقاله، به جای تصویر این نقاشی
موضوعیت داشته باشد. همچنین شایسـته بـود کـه مؤلـف در درج زیرنـویس بـرای آورد تا میالحشائش 

بینـیم کـه مـی کامل الصناعة الطبیةکرد، چنانکه در مورد تصاویر مربوط به کتاب تصاویر بیشتر دقت می
کامل الصناعه الطیبه «، و بار دیگر به صورت »بن عباسکامل صناعه از ابوالحسن علی«بار به صورت یک
بـه صـورت  الجامع لمفـردات األدویـة واألغذیـة آمده است. همچنین» بن عباس مجوسی اهوازیلیاز ع

  آمده است. » جامع المفردات األدویه«
)، دربردارنـدۀ برگـردان 939 -929(ص» فی حفـظ االسـنان و استصـالحهاواکاوی کتاب « ترجمـه: -7

  های نگهدارندۀ دندان است.فتفارسی این رسالۀ حنین بن اسحاق دربارۀ پاییدن و درمان کردن با

در همۀ صفحات فصلنامه، (به جز صفحات مربوط به چاپ تصـاویر) خطاهـای مطبعـی و نگارشـی  تقریباً
ــد  ــاد«(مانن ــاخت ایج ــل«، 11در ص» س ــه«و  12در ص» بعم ــیمعالج ــد 13در ص» ای ــی (مانن ) و فن

بـه  پیام بهارستانماره ارزشمند از ) وجود دارد. شایسته بود که مقاالت این ش11در ص» انستیتوپاستورها«
 شد.زیور ویرایش آراسته می

، فصلنامۀ اسناد، مطبوعات و متون، دورۀ دوم، سال سوم، پیام بهارستان - ب
) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ٢ضمیمۀ شمارۀ سیزدهم (ویژۀ طب سنت

، پاییز   صفحه. ۴۶۴، ١٣٩٠شورای اسالم
های اخیر، بیشتر به احیای نسخ خطی، ترجمه و پزشکی سنتی کشور در سالتوجه روزافزون اهالی دانش 

شرح کتب، و تألیف مقاالتی در این عرصه معطوف بوده و کمتر به پزشکی عامه و شفاهی کشور پرداخته 
هایی در میـان مـردم وجـود جای سرزمینی با پیشینۀ کهن پزشکی، تجارب و اندوختهجایشده است. در 
سـنگ، باعـث هـای گـرانانگاری در ثبت این داشـتهشوند و کمترین سهلها یافت نمیابدارد که در کت

 بنـدهایی معمـوالًهـای ارزشـمند، شکسـتهناپدیدشدن آنها برای همیشه خواهد شد. نمونۀ ایـن گنجینـه
سوادند که با کمترین وسایل، اما با حکمتی عمیق که ریشه در فرهنگ اصیل و پزشـکی بسـیار کهـن  بی
بنـدهایی شود (کما اینکه یکی از شکستهروز از شمار آنان کاسته میبهن دارد، به طبابت مشغولند و روزایرا

مـاه پـس از تـاریخ مصـاحبه  4چاپ شـده اسـت، کمتـر از  که متن مصاحبه با او در پایان این مجموعه
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انـد بسـیار داختهبه آن پر پیام بهارستاناندرکاران ). به همین دلیل کاری که دست423ص ←درگذشت؛ 
هـای  در خور توجه و تقدیر است. امید است که چرخ این تالش شایسته باز نایستد زیرا یقینا هنـوز حـوزه

بسیاری در پزشکی عامه و سینه به سینۀ مردم وجود دارد که نیازمند و در انتظار اسـتخراج و ثبـت بـرای 
قت و توجه بیشتری منتشر شود اما متأسـفانه آیندگان است. تالشی چنین ارزشمند، شایستۀ آن بود تا با د

بدون ویرایش انتشار یافته است. لذا برای نمونه به مواردی از خطاهای این هم مقاالت پربار این مجموعه 
بعـدی در نظـر هـای این نکات را برای کوشـش پیام بهارستانشود. امید است که اهالی شماره اشاره می

های قبلـی و بعـدی ایـن داشته باشند. البته در شماره
آیـد. زیـرا فصلنامه، این فراوانی خطاها به چشم نمـی

که در درآمد این فصلنامه آمـده، ایـن مجموعـه چنان
ــک ــدۀ ت ــاریدربردارن ــبالً نگ ــه ق ــایی اســت ک در  ه
های پژوهشگاه شناسی، زبان و کتیبهپژوهشکدۀ مردم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
   ت.انجام شده اس

:کاست -١ در مقالۀ نخسـت، مؤلـف از  های متن
رسم نمودار یا نمودارهایی برای رسیدن به اصطالحی 

پزشـکی «یا » پزشکی عامه«مناسب برای انتخاب بین 
اما چنین نمـوداری در مقالـه بـه  ،دهدخبر می» سنتی

ــۀ چشــم نمــی ــین در مقال ــتهبان«خــورد. همچن » اس
دربـارۀ طبـایع و ) قرار است مؤلف توضیحاتی 53(ص

داروهای مـورد اسـتفاده در  مشخصات آن (؟؛ احتماًال
خـورد. در منطقه) و معرفی داروهای گیاهی و غیرگیاهی بیاورد اما در مقاله چنین چیـزی بـه چشـم نمـی

مقاله تنها در بارۀ موقعیت جغرافیایی پاکدشت  ) نیز، توضیحات ابتدای127(ص» پاکدشت و ورامین«مقالۀ 
 خورد. از اطالعات جغرافیایی ورامین به چشم نمی است و چیزی

:استفاده از واژه -٢ برای اغلب داروهـای محلـی، معـادل  های محل بدون آوردن معادل فارسـ
کنـه )، کـل28آویشن؛ ص » (=ازبوه«شود: فارسی آنها ذکر نشده است. برای نمونه به چند مورد اشاره می

)، گژک (= دکمه، مهرۀ آبی/ 30وانۀ ابوجهل، حنظل؛ ص)، شومی شیطونی (= هند30چای کوهی؛ ص (=
). اگر نویسندگان این سلسله مقاالت تا حد امکان معادل 83)، ژویی (صمغ درختان، ص84چشم زخم، ص

 ،تر بود. البته گاهی نیز در آوردن معنی و معـادلنوشتند برای خوانندگان قابل استفادهفارسی داروها را می
 ».  بیماری روانی«است، نه » بیمار روانی«) به معنی 140(ص» شت«نانچه واژۀ رخ داده است چاشتباه 
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، جداولی با عناوین »اردبیل«در برخی مقاالت، از جمله مقالۀ  :آوردن جداول گاه بیهوده و پرخطا -٣
 جلـوی نـام هایی کـه جـدولد. نخوربه چشم می  شدهداروهای گیاهی/ غیرگیاهی به تفکیک نقاط بررسی

منظور از این عالمت آن اسـت کـه  برخی داروها و در زیر نام برخی شهرها عالمت خورده است. احتماًال
شود که حتی برخـی داروهـای مهـم منطقـه از جملـه شود. دیده میفالن دارو در فالن شهر استفاده می

ها فقـط بـرای ع روغناوتی و برخی داروهای بسیار  مشهور و عمومی از جمله پیشاب و انوابابونه و بوالغ
اند. بعید است که با توجـه بـه شـهرت و پـراکنش تقریبـا عمـومی برخـی یک یا دو شهر عالمت خورده

اوتی و از این دست، این داروها تنها در یک یا دو منطقـه از بیان، بوالغداروهای مهم مانند بابونه، شیرین
، 33جـداول بایـد شـک کـرد. چنانکـه در ص  در صحت ایـن بنابرایناستان اردبیل کاربرد داشته باشند. 

همین مقاله به استفاده از  43استفادۀ دارویی گیاه بومادران برای منطقۀ آتشگاه عالمت نخورده اما در ص
، در جـداول »اسـتهبان«کش در همین منطقه اشاره شده است. همچنین در مقالۀ آن به عنوان داروی کرم

)، که احتماال منظـور 62 -60به تفکیک مناطق بررسی شده (ص پراکندگی داروهای گیاهی و غیر گیاهی
از واژۀ پراکندگی، رواج آن دارو در مناطق مورد بررسی است، بیشتر گیاهان مذکور در جـدول نخسـت در 

 شماری هم که یک دارو در یک یا دو منطقه وجود ندارد احتماالًهمۀ مناطق وجود دارند. در موارد انگشت
فقط در دو منطقـه » اسطوخودوس«کافی است. برای نمونه بعید است گیاهی به شهرت ناشی از تحقیق نا

در هیچکـدام از منـاطق  از شهرستان استهبان به کار رود. استفاده از دارویی مانند پوست پسته هم ظاهراً
و عالمت نخورده، اما در این جدول آمده است. به همین دلیل آوردن برخی از این جداول کـاری بیهـوده 

 . پرکن استحجم

شایسته بود  :های درمان بدون تفکی و ترتیبها و روشدر هم آمیختن باورها، بیماری -۴
این تفکیک بـه چشـم  ها از مقالهشد که در برخی در ذیل عناوین درستی تقسیم می ها مقالهکه مندرجات 

تعیین جنسـیت «(بیماری)،  »سستی کمر مردان«مقالۀ اردبیل،  48 -45خورد. برای نمونه در صفحات نمی
(بیمـاری)  بـه » سـوختگی«(روش درمـانی) و » زالواندازی«(روش درمانی)، » کردنحجامت«(باور)، » جنین

 اند.ترتیب فوق و پشت سر هم آمده

، نگارش و فنـعیوب و غلط -۵ ها و ترکیبات غلـط یـا در بسیاری از صفحات واژه :های مطبع
؛ »شـدۀ زنجبیـلکوبیـده و نـرم«به جای  احتماًال» ( امالح زنجبیل«مونه مبهمی به کار رفته است. برای ن

مـاش «به جـای  (احتماًال» ماش سبز«)، 38؛ ص»حجامت کردن در«(به جای » حجامت کردن از«)، 37ص
)، 43؛ص»گـراز«(به جـای » خوک«)، 41؛ص»بادکش گذاشتنن«(به جای » بادکش انداختن«)، 39؛ ص»تازه

هـای فنـی نیـز بـه چشـم ) قابل ذکر است. غلط45(؟؛ ص» رنگ برنزۀ چشم«و  )،42(؟؛ ص» بندگرفتن«
کوشیده است تا بر خالف سایر مؤلفان ایـن مجموعـه، » میمند«، مؤلف مقالۀ 386 -384خورد. در ص می
زیـرا  ،کشـید را در دو جدول بیاورد ولـی کـاش ایـن زحمـت را نمی های علمی گیاهان دارویی منطقهنام

، Rhammnهـای بـرای نمونـه واژهرسـد. این جداول به تعداد انگشتان دست هم نمـیهای درست  واژه
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Laurac ،offinivalis  وMyrisica  به جای صورت درست آنها یعنـیRhamnaceae ،Lauraceae  و
officinalis  وMyristica های جـنس قوانین ثبت اسامی علمی جانداران، نام آمده است. همچنین طبق

، حرف نخست نام جنس باید بزرگ و حرف نخست نام گونه بایـد کوچـک ایتالیکو گونه باید به صورت 
  نوشته شود.

سـال  ، فصـلنامۀ اسـناد، مطبوعـات و متـون، دورۀ دوم،پیام بهارستان -ج
)، کتابخانـه، مـوزه و ٣چهارم، ضمیمۀ شـمارۀ پـانزدهم (ویـژۀ طـب سـنت

، بهار مرکز اسناد مجلس شورای اسال   صفحه. ١٠٩۵، ١٣٩١م

  توان در چند دسته قرار داد:را می پیام بهارستاناین شمارۀ  های مقاله
) ترجمـه و  تلخیصـی از 59 -9، (ص»ابزارهای جراحی به روایت ابوالقاسم زهـراوی«مقالۀ  ترجمـه: -1

اسـت کـه بـه زندگینامـۀ زهـراوی و کتـاب  ابوالقاسم الزهراوی: مؤسـس علـم الجراحـهکتابی با عنوان 
پـردازد. بخـش عمـدۀ مقالـه شـامل ارزشمندش مـی
نـوع وسـیلۀ جراحـی بـه همـراه  112توضیح کـاربرد 
گونه از این وسایل اسـت. برخـی  135نقاشی تصاویر 

شـود. خطاهای فنی در این ترجمه و تلخیص دیده می
ــان در ص ــه مترجم ــرای نمون ــل  43ب ــار و «در ذی آث

شک باید فهرست کتـب و رسـائل ، که بی»اوتألیفات 
 اند: عبارات را آورده زهراوی را قید کنند، این

و نخستین مورخی که از آن » التصریف...«کتاب -
  نام برده است [؟]

زهـراوی در  ۀشـیو ،»التصـریف«اسلوب کتـاب  -
  تألیف آن

گانه، محتـوا، ارزش علمـی آن و های سیمقاله -
ر پزشــکان کــه از آن بهــره اثــر آن در تألیفــات دیگــ

  .اند جسته
  های آن موجود است.های خطی کتاب التصریف و اماکنی که این کتاب در کتابخانهنسخه -
های... و تحقیق و نشر آن در اروپـا و کشـورهای عربـی. در پایـان  به زبان ها از مقالهبرخی  ۀترجم -

زهراوی، بـدون اشـاره بـه مشخصـات التصریف... مقاله، پنج تصویر رنگی نفیس از برخی صفحات کتاب 
  نسخۀ مرجع، آمده است.

2- :  »سوغات طبی پاکستان: از (طب مـراد) تـا (مجرّبـات سـندی)« -1 معرف نسخ خط و عکس
). این مقاله شامل معرفی پنج نسخۀ خطی و عکسی در زمینۀ پزشـکی (دربردارنـدۀ چهـار 105 -65(ص
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نسـخۀ خطـی،  44(شامل معرفـی  »فهرستوارۀ طبی«ای)، یک رسالهکتاب و رساله و یک مجموعۀ هفت 
هـای فارسـی، عربـی، اردو و عنوان به زبان 1135کتاب و رسالۀ سندی؛ در مجموع  120اثر چاپی،  570

) و یـک ق 1338درگاه پیرمیان محمدی صاحب قریشـی بـه تـاریخ نگـارش  ۀسندی موجود در کتابخان
له) است. اهمیت این مقاله در آن است که به معرفی آثاری پرداختـه (با چهار رسا »مجموعۀ طبی سندی«

طـب ای از آنها در ایران وجود ندارد و ارزش معرفی، بازنگاری و پژوهش دارنـد ماننـد است که گاه نمونه
(شامل چهار گلشـن: در طـب  گلشن اطباء)، ق  1216خان تالپوری، به تاریخ تألیف (اثر میرمرادعلی مراد

ظری، در عالج امراض از سر تا پای، در عالج امراض غیر معین به عضو، و در ذکر الفاظ ادویـه عملی و ن
و ذکر طبایع و درجات و بدل آن و مداوای سموم و دستورالعمل چوب چینی و عشبه و فادزهر، اثر بولچند 

آثـار دسـتمعرفی بعضـی « -2(تصنیف آخوندامیدعلی هاالی عقیلی)؛  رسالۀ نبض منظومسیوستانی)، و 
) بـا 612 -597(ص »نوشت طب گیاهی و سنتی موجود در کتابخانه آیت اهللا العظمی گلپایگانی (ره) قـم

اسحق  أقاویل األوایلسلطانعلی گنابادی،  دستورالعالجمجوسی،  الصناعهکاملمعرفی پنج اثر طبی شامل 
  ابوطالب شریف الحسینی. کفایة الطالبینحبیش تفلیسی،  بیان الطببن سلیمان القیروانی، 

های های پزشکی کتابخانهمنتخب تصاویر مهمترین نسخه« -1 :چاپ تصاویری از نسخ و اسناد -3
 -2تصـویر رنگـی و نفـیس از متـون خطـی پزشـکی دورۀ اسـالمی؛  69) شامل 681 -613(ص »جهان

  ).1033 -931ص( »نگاهی به اسناد پزشکی معاصر آذربایجان (موجود در گنجینۀ اسناد ملی ایران)«

 انـد:المعارف را بـه خـود گرفتـهةمقاالت دائرمقاالت عموم که گاه نیز سب و سیاق  -4
ارائــۀ اجــزاء دانــش  کوشــش در جهــت« -2)؛ 64 -60(ص» تجربــه در علــم پزشــکی و داروســازی« -1

هـای گونـاگون ). نویسندۀ ایـن مقالـه ویژگـی475 -458(ص »داروسازی دورۀ اسالمی به صورت نمودار
نمـودار  12مربوط به داروها مانند تأثیر، قوا، افعال، تعداد اجزاء، مزاج و مواردی از این دسـت را در قالـب 

مطالب این نمودارها برگرفتـه از محتـوای کتـب  خالصه و کامل به خوانندگان عرضه کرده است. مسلمًا
بود برای نمونه نام چند کتـاب بخش منابع ندارد. شایسته  ،اما مقاله ،طبی و داروسازی دورۀ اسالمی است

در پایان مقاله به عنوان مراجع ایـن نمودارهـا آورده  ذخیرۀ خوارزمشاهیو  قانونمهم دورۀ اسالمی مانند 
اثـر پزشـکی  18)، شامل توضـیحاتی مختصـر از 585 -577(ص »کارنامک پزشکان طبری« -3شد؛ می

حفـظ و  فـردوس الحکمـهبن هنـدو طبـری)، حسنبن (از ابوالفرج علی مفتاح الطب و منهاج الطلبمانند 
 .تحفۀ حکیم مؤمنبن سهل ربن طبری) و (هر دو از علی الصحه

ی هـای فارسـی دربـارهنوشته« انـد:مقاالت که به تحلیل نسخ خط یا کتب پزش پرداخته -5
)، کـه بـر اسـاس پـنج 119 -106(ص» اسـالمی -های جنسی در چارچوب سنت پزشکی یونانیگرایش

شده به  ها با دیگر آثار تألیفتألیف شده در هند و ارتباط بین مطالب این دستنویس لذت النساءدستنویس 
و  ذخیـرۀ خوارزمشـاهیهای جنسـی و کتـب پزشـکی دیگـر ماننـد  زبان فارسی در هند در زمینۀ گرایش

 نوشته شده است. جات داراشکوهیعال
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بن محمدبن یوسفی هروی، نگاشتۀ یوسفجامع الفواید، « -1 هـا:بازنویس نسخ خط و گزارش -6
)؛ 249 -239، نگاشتۀ یوسفی هـروی (صالصّحّهحفظاثر منظوم  -2)؛ 238 -120(ص)» ق  950(متوفی 

یر اسـت. شایسـته بـود تـا بـا آوردن اند که در خور تقدهر دو اثر فوق به قلم یک مصحح بازنویسی شده
ای کوتـاه از رسـاله -3تـر شـود؛  در پایان هر دو بازنویسی، استفاده از آنها برای خوانندگان آسان ای نمایه

 -4)؛ 253 -250(ص» در علت زکام ابوزید بلخی در فصل بهار، هنگام بوییدن گل سـرخ«رازی با عنوان 
بن محمدطاهر طبیـب تهرانـی و حجامت)، نگاشتۀ محمدهاشم (رساله در فصد درع الصّحه«رسالۀ مفصّل 

)؛ صفحۀ نخست رساله پارگی دارد و به همین دلیل بازنویسـان 420 -296(ص» هجری قمری) 11(قرن 
اند. شایسته بود که بازنویسان محترم و کوشـا، نسخه، تنها به بازنویسی سطر اول این صفحه بسنده کرده

کردند تـا بازنویسـی پرزحمـت ایـن نسخ موجود از این رساله تکمیل میصفحۀ نخست را بر اساس دیگر 
از مـؤلفی  خـواص األشـیاءرسـالۀ « -5تری بـه خواننـدگان عرضـه شـود؛ رسالۀ مفصّل به صورت کامل

ها و آفات، بخش )، در سه بخش؛ بخش نخست دارای پنجاه باب دربارۀ بیماری457 -421(ص» ناشناخته
و » فایـده«هـای پیشـین اسـت و مطـالبی بـا عنـاوین بخش سوم که متمّم بخشها، دوم در بیان شعبده

گـزارش بازدیـد از « -6ای نـدارد؛ کند و ترتیب موضوعی ویـژهیا درمان یک بیماری را ذکر می» معالجه«
   )؛576 -562، (ص»ش)1306مازنــــدران و گرگـــــان، نوشـــــتۀ رئــــیس صـــــحیۀ مملکتـــــی (

ای بـا عنـوان از یک طبیـب یـا داروسـاز مازنـدرانی در مقالـه ماًالاحت ای کوتاهنوشتهبازنویسی دست -7
نوشت این نوشته برخی خطاهـا بـه چشـم ). در پی596 -586(ص» ای نویافته از طبّ سنتینوشته دست«

نوشـت معادل رازیانه و از تیرۀ چتریان و در پی 9نوشت شمارۀ در پی» بادیان«خورد. از جمله آنکه واژۀ  می
الفصـول فـی الطـب  کتـاببازنویسـی   -9ای از تیرۀ ماگنولیاسه دانسته شده اسـت؛ ختچهدر 51شمارۀ 

ای در پایـان )، بـه ضـمیمۀ نمایـه930 -682رازی به همراه چاپ عکسی نسخه (ص (المرشد فی الطّبّ)
  نوشتار.

اغی درمانی، برگرفته از آثار عبدالقادر مرای در موسیقیمعرفی رساله«مقالۀ  -1چاپ عکس نسخ:  -7
درمانی، نوشتۀ خواجه عبـداهللای در موسیقی)، چاپ عکسی رساله295 -254(ص» (از سدۀ دهم هجری)

های ممتاز این رساله، مصوّربودن آن به پـانزده الدین غزنوی در قرن دهم است. یکی از شاخصهبن سیف
العشـر برگـردان نسـخه« -2تصویر از نوازندگان مرد و زن، انواع سازها و مجالس موسیقی هـرات اسـت؛ 

بن ، تألیف حنینمقاالت فی العین (کتاب فی ترکیب العین و عللها و عالجها علی رأی ابقراط و جالینوس)
  ).561 -476(ص)» ق  264یا  260 -194اسحاق (

دیـده  ها مقالـهبا اینکه صفحۀ عنوان این شماره حاکی از ویراستاری آن است اما خطاهای فراوانی در 
)، 599(ص» تقویماالبـدان«)، 240(ص» فوقالعـاده تحصـیلکردهای«مانند  چاپیجمله خطاهای  شود ازمی

خـوان خبـر کاری یا نبود ویراستار و نمونه). خطاهای فراوان اینچنینی از کم1035(ص» برسانند بتوانید...«
یاد ریس [؟]... زندهدر سالنامۀ پا«قابل ذکر است:  1035ای دیگر در صدهد. برای اثبات این ادعا نمونهمی

کـه بـا تـاریخ بعضـی  20های دهـه  امیر حامد، مطالبی در این خصوص چاپ گردیده بود آن هم در سال
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 ».باشدزمان مینسخۀ هم
در مؤلـف یکـی از مقـاالت  ،خـورد. بـرای نمونـهناروشمندی نیز در مجموعه به چشم می یها مقاله

شـک در کارآمدی طب سنتی پرداخته است. بـیشخصی خود  های به شرح یکی از تجربه 611 -610ص
اما جای آوردن این تجارب شخصی در  ،های درمانی طب سنتی مؤثرتر از پزشکی نوین است برخی روش

اسـناد و تصـاویری پراکنـده از طـب و دارو در «ای دیگر با عنوان نیست. در مقاله پیام بهارستانفصلنامۀ 
نام و ای بیای، مطالب نسخهمقاله پس از یک مقدمۀ دو صفحه)، مؤلف 1095 -1034(ص» ادوار گذشته

کاری است. سپس در سالنامۀ پارس خالصه و چاپ شده، آورده که دوباره 20هم در دهۀ  نشان را که قبالً
ها را که بنا بر نوشـتۀ مؤلـف هایی دربارۀ داروها و مریضخانه، آگهیصاویری بدون زیرنویس، اعالن اطبات

هـای جدیـد آیـد کـه افـزودهان سالنامه چاپ شده آورده است. از مضمون مقدمۀ مؤلف برمـیدر هم قبًال
است. چنانچه مؤلف تنهـا بـه  »آرامایش ماردیروس«های روزانۀ پزشک ایشان، برخی تجویزها و یادداشت

بـار روی از اعتکرد بـه هـیچهای روزانۀ پزشک نامبرده بسنده میچاپ تصاویر همین تجویزها و یادداشت
ای شد. حقیقت این است که به جای چاپ مجدد خالصۀ بازنویسی نسـخهنویسنده و فصلنامه کاسته نمی

وکنـار هایی معتبرتر را سرلوحۀ کار قرار داد، زیرا در گوشـهتوان بازنویسی نسخهناشناس دربارۀ داروها می
  د.  هستن کشور نسخ فراوانی در انتظار شناسایی و احیا

شود که یادآوری می پیام بهارستاناندرکاران و مؤلفان توفیق بیشتر برای دستآرزوی ضمن  ،در پایان
بسا  ی دست یازیده است که چههایکند که به احیای گنجینهدر اعتبار این فصلنامۀ وزین همین کفایت می

شـدند. شدند به دست فراموشی و کهنگی سـپرده مـیاگر اهالی این فصلنامه برای ثبت آنها پیشقدم نمی
های جزئی، استفاده و مطالعـۀ مطالـب اندرکاران این فصلنامه با رفع برخی کاستیشایسته است که دست

  شود:تر و خوشایندتر کنند. لذا موارد زیر پیشنهاد می مندرج را آسان
توان یافت ای را نمیصفحه : به جز صفحات عکسی، تقریباًها مقالهخوانی ویرایش فنی و ادبی و نمونه -1
  و فنی به آن راه نیافته باشد. چاپیه خطاهای ادبی، ک
، برای نمونه شیوۀ استناد و ارجاع آنها، با ها ه: سبک و سیاق مقالها های برای تألیف مقالنامهتهیۀ شیوه -2

برای اسـتفاده از یـک شـیوۀ نگارشـی یکسـان، بـه  ها همقالهمدیگر متفاوت است. توصیه به نویسندگان 
 هد انجامید. خوا ها همقالهمگونی 

   بار.و کم ناروشمند های همقالبرگزیده برای پرهیز از چاپ  یها همقالداوری و انتخاب  -3


