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Abstract 

Dastoor-al-Alaj is the medical work of Sultan Ali Khorasani, a doctor of the Uzbek 

court who, after forty years of practicing and traveling with Koch Konji Khan, has 

compiled it on the request of Sultan Mahmood Uzbek. There are more than thirty copies 

of this book, which is a quasi-literary text, available in libraries in Iran and across the 

world. At the time of Abu Sa'id Bahadur Khan's rule, Sultan Ali added a sixteen-chapter 

introduction to the book. In the existing versions, this sixteen-chapter introduction does 

not appear, but is available as a separate book. In lithographs, the introduction is placed 

at the beginning of the book. By referring to the lists, several versions of the book were 

identified. Subsequently, with the study of the historical books of the Safavid period and 

the books that introduced the Persian medical texts, the few books available on the 

Uzbek dynasty. However, some data were obtained about the Uzbakan and the book 

‘Dastoor-al-Alaj’. Among other things, the information about Sultan Ali was very small 

and confined to what appears in the book's preface. In the content of Dastoor-al-Alaj, 

some features of the syntax of Arabic language, such as the consistency of adjectives, 

the verbs of the beginning, as well as the use of ancient Persian verbs, old words and 

imitation of old styles could be seen. From the point of view of the principles of writing, 

the observance of continuous writing in compound words, the segregation in the current 

prefixes, and adherence to the writing of the consonant ‘A’ are the main features of this 

book. This study is based on the oldest and the most complete version of the book. 
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 نسخه خطي دستورالعالجمعرفي و نقد 
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 دهيچک

، از پزشكان دربار ازبكان است كه پس از چهل سال طبابت و سفرر   دستورالعالج، اثر طبي سلطان علي خراساني جنابدي

در ركاب كوچكونجي خان، به درخواست سلطان محمود ازبك، تأليف شده است. از ايف  كتفاب كفه متنفي شفبه ادبفي       

هاي ايفران و جهفان موجفود اسفت. سفلطانعلي در زمفان  كومفت         خانه شود  بيش از سي نسخه، در كتاب محسوب مي

اي شانزده بابي بر كتاب افزود، كفه  ايف  تكملفه در  كفد م دمفه دسفتورالعالج        هادرخان به دستور وي تكملهابوسعيد ب

شود، بلكه بفه وفورك كتفابي جداهانفه موجفود اسفت. در         هاي موجود، م دمه شانزده بابي ديده نمي باشد. در نسخه مي

هفاي متعفددي از    هفا نسفخه   اجعفه بفه فهرسفت   هاي سنگي، م دمه در ابتداي كتفاب رفرار داده شفده اسفت. بفا مر      چاپ

هايي كه به معرفي متفون طبفي فارسفي     هاي تاريخي دوره وروي و و كتاب  شناسايي شد. پس از آن با مطالعه كتاب كتاب

هايي كه درباره سلسله ازبكان موجود بود، اطالعاتي درباره ازبكفان و كتفاب دسفتورالعالج بفه      اند و معدود كتاب پرداخته

. از اي  ميان اطالعاك درباره سلطانعلي بسيار اندك ومنحصر به هرته هاي خودش در م دمفه كتفاب مي.فد.در    دست آمد

هفاي شفروو و همینفي      هاي نحو زبان عربي، مانند مطاب ت ورت و مووفو،، فعفل   نثر دستورالعالج نيز برخي ويژهي

شفود.از نرفر اوفول نگارشفي      هذشفته ديفده مفي    هاي هاي رديمي و ت ليد از سبك هاي كه  فارسي، واژه استراده از فعل

رعايت پيوسته نويسي در كلماك مركب و جدانويسي در پي.وندهاي فعلي و پايبندي به نگارش تنوي  نصب و عالمفت  

 مد در مصوك آ از ويژهي هاي مهد اي  كتاب است.  در اي  پژوهش استنساخ و معرفي كتاب بر اساس رديمي تفري  و 
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 مقدمه -1

هاي ارزشمند هر ملتي است. ك.ور ما به دليل داشت  پ.توانه فرهنگي روي، در اي  زمينه بسيار  هاي خطي، هنجينه نسخه

هفا   شود. ايف  نسفخه   هاي ايران و جهان نگهداري مي خانه كتابهاي خطي  بسياري به زبان فارسي در  غني است و نسخه

. ، مربوط به علفد پزشفكي و پيراپزشفكي اسفت    در زمينه علوم مختلري نوشته شده است. بخش نسبتا معتنابهي از اي  آثار

 دستورالعالج يكي از جمله اي  آثار ارزشمند است كه مربوط به ررن دهد هجري است و همزمان بفا  كومفت وفروي،   

در دربار ازبكان نوشته شده است.تح ي اك ن.ان مي دهد كه در دوره ازبكان سنت تاريخ نويسي رواج چنفداني نداشفته   

توان اطالعاك مكتوبي در زمينه اي  اثفر و نويسفنده آن در آثفار آن دوره سفراف هرففت.      -است، به همي  جهت كمتر مي

دليل استراده بي  د و مرز از تركيباك عربي و عبفاراك خفام،   ازسوي ديگر نثر دوره وروي جذابيت چنداني ندارد و به 

هاي پزشكي نيز وضع بهتفري ندارنفد.    هاي بي ررينه، تكلراك و تكرارها و ... سست، دشوار و طوالني است. كتاب  ذ،

هفي   در دوره وفرويه  »و درباره توسعه و اعتبار علد پزشكي در دوران ورويه اروا ضد و ن يضي من ول  اسفت ازجملفه:  

كتاب پزشكي بزرهي نوشته ن.ده و شاخص اي  دوره جزواك و رساالك كوچك درباره مطالب خاص و يا ترسير كتب 

(.و يفا  33: 5101الگفود،  «)هفردد  بزرگ است و اي  خود بزرهتري  دليل انحطاط علد پزشكي در اي  دوره محسوب مفي 

لي و چ.د هير اسفت،  بفه طفوري كفه هفي  يفك از       به طور كلي توسعه پزشكي در دوران ورويه بسيار عا»بخال، آن: 

(. دستور العالج و اشتمال آن بفر مبا فد دريفب طفب     521: 5201مجابي«)توانند آن را ناديده هيرند مورخي  پزشكي نمي

سنتي خود مي تواند دليلي بر مدعاي دوم باشد و اينكه توسعه پزشكي به همراه ساير علوم در دوران وفرويه چ.فمگير   

ب و تدبر در آن هد درزمينه ادبي و هد در جايگاه يك كتاب علمي ميتوانفد راهگ.فا باشفد.روي آوردن بفه     است و تح ي

هرايي نيسفت، بلكفه ميتوانفد در ارت فاي     ميراث عريد طب سنتي ما وجستجو در تجارب چندي  هزار ساله نه تنها واپس

 باشد.هاي ناه.وده الهام بخش ها و باز كردن هرهيافته كيري و كمي دست

اهر ميراث هران در مكتوب ما همینان در پرده ناشناختگي بماند، مديون خالب ز متكش اي  آثار خواهيد بود و زير 

ها ناسپاسي بزرهي است. نسخه خطي دستورالعالج، به عنوان متني شفبه ادبفي، و از سفوي     غبار غرلت ماندن اي  هنجينه

بها در  ه توجه است و چنانیه متني من ح و پيراسته از اي  ميراث هرانديگر به عنوان يك مت  علمي در زمينه طب شايست

اختيار پزشكان، پژوه.گران و خوانندهان ررار هيرد، مريد فايده بسيار خواهد بود. در اي  پژوهش بدنبال آنيد كه ضفم   

زمان تأليف  كفدام اسفت      هاي سبكي اي  كتاب با توجه به  معرفي اي  اثر ارزشمند به پرس.هاي زير پاسخ دهيد. ويژهي

آيا ميتوان با مطالعه اي  اثر و ساير آثار تاريخي موجود اطالعاتي براي شناخت بي.تر نويسنده اثر و آثفار ا تمفالي ديگفر    

اي.ان به دست آورد  دستورالعالج در ارائه اطالعاك طب سنتي و داروشناسي و غيره در ميان آثار م.ابه چفه جايگفاهي   

 اشد ميتواند داشته ب

براي پاسخ به اي  سواالك، ابتدا به استنساخ نسخه اساس و م ابله آن با سه نسخه ديگر پرداخته شفد. پفس از آن بفا    

شناسفي بفه اسفتخراج و ارئفه ويژهفي هفاي        هاي سبك  مطالعه اثر و تح يب در آثار معاور و م.ابه آن و مراجعه به كتاب

تاريخي و ادبي عصر وروي در پي دستيابي به اطالعاك از نويسنده اثفر و  پس از آن با مطالعه آثار  سبكي آن پرداختيد و

 جايگاه آن در بي  متون م.ابه بوده ايد.

 پيشينه 1-1

هابه وورك مختصر به نام  تاكنون درباره دستورالعالج، پژوهش خاوي انجام ن.ده است، جز اي  كه در برخي كتاب
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ها، بفيش از سفي نسفخه از     هاي خطي ايران )فنخا( و ديگر فهرست خهكتاب و نام نويسنده اشاره شده است. فهرست نس

كنفد، از   هاي پاكستان ارائه مي ( از كتابخانه5215اند. در هزارشي كه محمد  سي  تسبيحي ) دستورالعالج را معرفي نموده

ري بني طباء بيفدهلي  برد. سيد مصط كتابخانه آرا سيد عباس  سي  شاه هرديزي در ملتان نام مي آن به عنوان نسخۀ خطي

اي از ابوالرضل عفرب زاده اشفاره    به م اله« زري  ديگري از تاريخ پزشكي مروري بر برگ »اي با عنوان  ( در م اله5235)

دارد، كه در آن م اله، دستورالعالج را از سلطان علي هنابادي و در مورد طب هياهي ذكر كرده است. در م الۀ ديگري بفا  

نويسنده دستورالعالج به اشتباه، سفلطان علفي جنيفدي ذكفر     « به ترجمه كتاب طب در دوره ورويهن د و نگاهي »عنوان 

( درم اله نگرشفي بفر طفب  كيمانفه از دريیفه      3853(. موريس ا مد علي )30-33: 5203شده است. )رضوي بررعي، 

  نسخه با خطبه ن.ان دهنفدة  كند كه، شروو اي كتاب.ناسي دستورالعالج، ضم  معرفي نسخه و ذكر م االك آن اضافه مي

 : 5101اند. الگود) پرداخته نگرش الهي آن طبيبان  كيد، بوده است، كه با اي  انگيزه، به تأليف، تعليد و تعلد و طبابت مي

( 5244ن را اولي  كتاب ارزشمند  ميداند كه پس از به ردرك رسيدن ورويه به رشته تحرير درآمده اسفت. نريسفي)   (34

ها به آن اشاره ن.ده است. چند كتاب ديگر  يك از فهرست برد كه در هي  اي از سلطان علي نام مي عالجيه از كتاب رساله

با نام دستورالعالج نوشته شده از جمله دستورالعالج اكرام رضفا خفان هنفدي،  محمفد راسفد عليخفان دهلفوي،  كفيد         

ي،  كفيد معفالخ خفان ففيا آبفاد،  كفيد       غالمحسي  شاه جهان آبادي،  كيد شرايي خان، سيد محمد علين في مولفو  

كند كه دستورالعالج سلطانعلي هنابفادي غيفر از دسفتورالعالجي     ( اشاره مي211،:1/5، ج5208علويخان.  و باالخره ورا)

 است كه جاني محمد كاظد ب  فتح الدي  محمد كاشاني فتح خاني نوشته است.  

 

 بحث و بررسي -2

 مؤلف و روزگار تأليف -2-1

ررن دهد محمد خان شيباني، سمررند و بخارا و تاشكند و ماوراءالنهر را فتح كرد و تيموريان را شكست داد. سفپاه  اوايل 

ها، بنيفه علمفي و ادبفي و اخفالت اجتمفاعي و       او ايران را بدتر از دوران مغول هرفتار فتنه و بال نمود. بر اثر اي  آشرتگي

ياك فارسي هنوز جايگاه خود را  رظ كرده بود، امفا اميفدي بفه ب فاي آن      فرهنگ ايران بسيار ضعيف شد. با اي  همه ادب

در اي  مورع كه ايران در دست تركمانان و ازبكان و .ي ... اسير شده و امپراطفوري عريمفي هفد بفه ايف       »اوضاو نبود.

، در تبريفز  (. شاه اسماعيل در  الي كفه نوجفواني بفيش نبفود    5213: 2، ج5213بهار، «)مملكت چ.د طمع دوخته است

تاجگذاري نمود و زمام امور را به دست هرفت. در اي  دوران جنگ شيعه و سني با شدك بسيار آغاز شد و بسفياري از  

اهل علد و ادب از بيد جان و براي دوري از تعصباك، راهي دربارهاي ازبكفان و مغفوالن هنفد شفدند. و دربفار دهلفي       

(.در چني  دوراني است، كه سفلطان علفي   310: 2، ج5213بهار، «)ايران ناميد بزرهتري شد كه بايد آن را دربار ثاني»دربار

 نمايد. در خدمت كوچكونجي ازبك و در  ي  سرر شروو به ثبت تجربياك پزشكي خود مي

هاي ديگر نيز اطالعات.ان  دهد. كتاب سلطانعلي در م دمه دستورالعالج، اطالعاك اندكي درباره خود و اثرش ارائه مي

اي راجفع   اي است كه در آن كمتر نويسنده عهد ورويه دوره»شود، نيست. چرا كه  آنیه در م دمه نسخه ديده ميبيش از 

(. هرچند اي  موضفوو و  3: 5101الگود،«)اند به خود مطلبي نوشته است و پزشكان نيز از شمول اي  پديده بر كنار نمانده

بزرهفان و بفه ويفژه اديبفان در     وران ندارد و دربفاره بي.فتر   عدم ثبت دريب اطالعاك از زندهي مؤلف اختصاص به اي  د

هاي مختلف تكرار مي شود. بدي  ترتيب از بخش اول زندهي سلطان علي اطالعي در دست نيست، اما بخفش دوم   دوره
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كفه   5540كه آغاز روك اي  طايره است... اي  دولت تا سنه  381سنه »زندهي او همزمان با  كومت وروي بوده است. 

(. با توجه به اشاره خود نويسنده، كه سال 313-312: 2، ج5213)بهار، « درشاه در دشت مغان تاجگذاري كرد باري بودنا

برد، اهر ورود او بفه دربفار ازبكفان را دسفت كفد بيسفت         ، چهل سال است كه در خدمت  اكمان ازبك به سر مي 322

 ن تخمي  زد.توا ه.ت. مي  008سالگي بدانيد، تاريخ تولد او را  دود 

سلطان علي، پزشك دربار ابوالمنصور كوچكونجي خان معرو، به كیوم خان)كوچد خان، كوجد خان، كوچفونجي  

وي پزشفك  » يا كوچكونجو( بوده است، و بيش از چهل سال در خدمت وي و پسفرش ابوسفعيد بفه سفر بفرده اسفت.       

ويژه در سمررند در دربار ابوالمنصور كوچ كانیي  معرو، زمان خود بوده است و چهل سال در خراسان و ماوراءالنهر به

خان معرو، به كیوم خان طبابت كرده است و نيز مدتي در دربار ابوالغازي سلطان ابوسعيد بهادرخان پسر منصور كوچ 

كنفد )سفرمدي     (. سرمدي او را در رديف پزشكان نامدار دوره وروي معرفي مي418: 5200  ي ت، «)كانیي خان بوده

هفاي   سفختگيري »(. در دوره ورويه بسياري از بزرهان علد و ادب و هنر به داليلي از ايران، مهاجرك نمودند. 10: 5200

متعصبانه دولت و ف ها... موجب شد، تا هروهي كه براي تحمل و آزار و اضرار و بازپرس و ت يفه آمفاده نبودنفد، بفه در     

درپفي و ت فرب يفك     هفاي پفي   اك ديري  و اشتغال دولت به جنگرفتند... ديگر طمع و انتجاو، چه در ايران به سبب فتر

(. شفايد  311: 2، ج5213بهفار،  «)خوبي معي.ت كننفد  توانستند به دسته از علما يعني ف ها و محدثان به دربار سايري  نمي

ده هفاي متعصفبانه وفرويان بفو     اينگونه تصور شود كه دليل پيوست  سلطانعلي به ازبكان سني مذهب، همفان سفختگيري  

چهفل سفال    322و ادعاي مؤلف كتاب مبني بر اي  كه تفا سفال    381است، اما با توجه به آغاز  كومت وروي در سال 

است كه در خدمت ازبكان در سرر است، مهاجرك به دليل تعصب مذهبي ا تمالش ضعيف است. از طر، ديگر  سف   

از كتاب اوبه عنفوان اثفر نويسفنده    « .مندان شيعهكتاب.ناسي طب سنتي دان»( در كتاب خود با نام 5201منتصب مجابي )

 كند.   اي نمي برد. در هر وورك نويسنده به علت پيوست  خود به ازبكان هي  اشاره شيعي نام مي

هفا بفه سفلطانعلي نسفبت داده شفده       تح ي اك و جستجوهاي به عمل آمفده ن.فان داد تنهفا كتفابي كفه در فهرسفت       

دمه دستورالعالج كه در زمان ابوسعيد نوشته شده و بعدها به كتاب افزوده شفده بفه   دستورالعالج است، اما   ي ت از م 

ها به آن اشفاره   يك از فهرست برد كه در هي  اي نام مي برد. وي عالوه بر آن از رساله عالجيه عنوان كتاب مست لي نام مي

ها به شرح زير  تأليف كرده كه فهرست آناي  دان.مند ايراني چند كتاب پيرامون علد پزشكي »ن.ده است. و مي نويسد: 

هجري به نام ابفوالمررر محمفود شفاه از پادشفاهان همفان خانفدان نوشفته، رسفاله          322است: دستور العالج كه به سال 

: 5200  ي فت،  «)عالجيه، رساله دستورالعالج در طب كه به اسد ابوالغازي ابوسعيد بهادرخان مذكور تأليف شفده اسفت  

از رساله اخير، همان م دمه دستورالعالج است.درجاي ديگر با عنوان كتابي بنام بحران مواجه مي.ويد  (. منرور418-415

كتاب ديگر سلطان علي خراساني بحران اسفت كفه   »شود.  ها ديده نمي كه به وي نسبت داده اند و نامي از آن در فهرست

ام كلياك طفب موجفود باشفد. اثفر ديگفري نيفز از       آكادمي علوم ازبكستان تحت ن 2112رسد در نسخه شماره  به نرر مي

: 5201)موجفاني،  « آكادمي علوم ازبكستان، به خط نستعليب موجود است 3314نسخه شماره  30-0نويسنده درورحاك 

 شود. ها ديده نمي (. از اي  اثر اخير نيز نامي در فهرست302

 دستورالعالج 2-2

مانند رسفاله شفامل   »بعداً به آن افزوده شده، تحرير يافته است. م اله كتاب دستورالعالج در دو م اله و يك م دمه كه 

نوشتاري كوتاه و معموالً در موضوعي يگانه است، ولي ساختار آن با رساله اي  تراوك را دارد كه به وورك نامفه بفراي   
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: 5238وفرري آت رلعفه،  )« شفد  اي كوتاه بود كه در مورد يك موضوو نوشته مي شد، بلكه ورفاً نوشته كسي فرستاده نمي

. م دمه كتاب، درباره  رظ وحت، بيان و  د طب، تندرستي و بيماري ، نبا و ...است و شانزده بفاب دارد. م الفه   (51

هفاي غيفر    هاي مختص به عضو معي  و م اله دوم در ه.ت باب و در بيان بيمفاري  اول در بيست و پنخ باب شامل بيمار

شود. در م دمه كتاب اشاره شده كه   چند فصل و هر فصل به چند نوو ت سيد مي مختص به عضو معي  است. هر باب به

خواهند كه بر كليفاك طفب و ا فوال نفبا و      ربال كتابي مسمي به دستورالعالج نوشته شده بود  بعضي از اعزه از او مي

سفلطان  »هويد:  ( مي5200نويسد. سرمدي ) بحران و ... نيز چيزي نوشته شود، سلطان علي هد جزوي بر سبيل م دمه مي

علففي هنابففادي چنففدي بعففد م دمففه دسففتورالعالج را بففه دسففتور سففلطان ابوسففعيد ازبففك در يففك م دمففه و دو م الففه  

( در كتاب تاريخ دامپزشكي و پزشفكي، ذيفل سفلطانعلي هنابفادي     5201(.  س  تاجبخش )10: 5200سرمدي، «)نوشت

« و م اله درباره  رفظ الصفحه، علفل بيماريهفا و نفبا تفأليف كفرد       م دمه دستورالعالج را در يك م دمه و د»هويد:  مي

(  اما اي  سخ  درست نيست، چرا كه كل كتاب شامل يك م دمفه و دو م الفه اسفت و م دمفه     185: 5201)تاجبخش ، 

سيد م اله نخستي  كه به بيست و سه فصل ت »شود. به هرته ورا  اي در آن ديده نمي ف ط شامل شانزده باب است و م اله

(. اي  سخ  ورا نيز 211: 5/1، ج5208)ورا، « شود، درباره همه بيماريها و م اله دوم منحصراً درباره  مياك است مي

نادرست است  چرا كه م اله اول بيست و پنخ باب است ودر سه فصل تنريد شده است و م اله دوم نيز منحصرا دربفاره  

 د.  پرداز هاي ديگر نيز مي  مياك نيست، به بيماري

چون از زمفان هجفرك ... نهصفد و    »اند ذكر كرده 322هاي كتاب، سال تأليف دستورالعالج را  ها و نسخه تمام فهرست

، امفا برخفي مح  في     «نمفوده  سي و سه سال هذشته بود و مدك چهل سال بود كه به بحد علوم شريف ... اشفتغال مفي  

دوره چهفارم و   580در م دمه چاپ عكسي بفه شفماره ن.فر    هاي ديگري را نيز آورده اند. محمد مهدي اورهاني،  تاريخ

سلطان علي اي  كتاب »داند  مي 323ذكر كرده است. الگود سال تأليف را  328، سال تأليف كتاب  را 210شماره انررادي 

به شكرانه توفيب در مداواي بيماري كليفه يكفي از شفاهزادهان دربفار كوشفكونجي كفه در آن زمفان بفر          323را در سال 

ففرخ كتابخانفه    5/12نسفخه   1(. در  اشفيه وفرحه   31: 5101الگفود،  «)سمررند  كومت داشت به رشته تحرير درآورد

 021ادبياك دان.گاه فردوسي م.هد، مر وم فرخ با توجه بفه اسفد سفلطان ابوسفعيد و اينكفه تفاريخ ففوك او را سفال         

كفه ابوسفعيد نفامبرده در كتفاب دسفتور العفالج  از        زند، در  الي  دس مي 021تا  028دانند، تاريخ تأليف كتاب را  مي

( در 5205اكفرم ارجفح )  كنفد.   بيفان مفي    348تفا   320( تفاريخ سفلطنت او را   5243سلسله ازبكان است كه بوسفورث ) 

اما  (.305: 5205دانسته است)ارجح،« ررن ه.تد»شناسي نسخ خطي پزشكي ايران، م دمه دستورالعالج را متعلب به  كتاب

را ذكر كرده است و م دمه دستورالعالج را به ابوسعيد اهفدا   322ها سال  ه هرتيد خود نويسنده در تمام نسخههمانطور ك

انفد، م صفود سفلطان     زنده بوده است. ا تماال اي.ان نيز مانند مر وم فرخ بفه اشفتباه تصفوركرده    323كرده و ابوسعيد تا 

 ابوسعيد بهادر خان از نوادهان تيمور است.

هفا بفه ويفژه     به دست آمده از اي  اثر شامل تعدادي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي است .در فهرسفت  آثار مكتوب

(  بيش از سي نسخه دسفتورالعالج معرففي شفده اسفت، كفه معرففي       5235فهرستگان نسخ خطي ايران مصطري درايتي )

 برخي از مهمتري  آنها دراينجا ضروري مي نمايد:

-50بفرگ و   553شود، نسفخه در   كتابخانه مجلس نگهداري مي 2488رسه كه در ر 0313نسخه مجلس به شماره  .5

ديفده   5823سطر كتابت شده است. در پايان اي  نسخه، عبارك مهري با عبارك توكلت علي اهلل و ن ش هل و تاريخ  51



  5230بهار  (20، )پياپي 5، شمارة دهد سال  ، دورة جديد،چهارمو ه سال پنجا  شناسي ادب فارسي، مت   /   21

 

 شود. مي

مفادي الثفاني   ج 30كه در انجامه آن چني  آمده: في التفاريخ    4042و شماره ررسه  0332نسخه مجلس به شماره  .3

 تحرير يافت. 5823در بلده الهور در سنه 

 فصفل  تا و است اآلخر نارص نسخه اي   .53 ررن كتابت تاريخ رضوي ردس آستان كتابخانه م 28103 شماره نسخه .2

 دارد. را دوم م اله از هرتد باب از هرتد

 اهلل عفزك  خفط  بفه  است، كاملي نسخه كه است موجود ردس آستان كتابخانه در م 28005  شماره به ديگري نسخه .4

 است. ن.ده اسك  هنوز ترميد عدم و خرابي علت به اما ،5581 كتابت تاريخ عباسي،

 مفؤم    كفيد  تحرفه  وارفع  در امفا  شده، معرفي دستورالعالج نام با كه دارد وجود كتابخانه اي  در نيز ديگري نسخه .1

 است. شده نسخه معرفي در اشتباه باعد همي  ماالٌا ت است، طبي دستوراك مؤم ،  كيد تحره آخر بخش عنوان است.

، بفي كاتفب، محفل كتابفت:     322شفوال   2كتابخانه آيت اهلل هلپايگاني، تفاريخ كتابفت :    31/5 -31نسخه شماره   .1

تفري  نسفخه    سفطر. ايف  نسفخه كهف      35بفرگ،   231اكبرآباد، آغاز: برابر ديباچه م اله يكد، انجام: برابر، خط: نستعليب، 

دهد كه ايف    رسد به خط خود نويسنده باشد. اما تكرار بند در برخي ورحاك كتاب ن.ان مي ست، كه به نرر ميموجود ا

تفر از ايف     تر از اي  دست نوشته نيز بايد موجود باشد. البته شايد نسفخه كهف    مت  از جايي رونويسي شده است و كه 

تفوان   ي از نويسنده در اختيار نيست  با اطمينان نمفي خط ديگر نويس باشد، اما چون دست دست نوشته همان نسخه پيش

 اظهار نرر نمود.

، كاتب:  فاجي اشفر،، افتفادهي آغفاز، خفط:      344رمضان  33دان.گاه تهران، تاريخ كتابت:  2828نسخه شماره  .0

 سطر. 51برگ،  523نسخ، 

تفادهي انجفام، خفط:    ، بفي كاتفب، اف  55و  58مدرسه ودر بازار اورهان، تاريخ كتابفت: رفرن    023نسخه شماره  .0

 سطر. 35برگ،  330نستعليب، 

كاتب، آغاز: برابر ديباچه م اله يكد، خط:  بي 55و  58علوم پزشكي تهران، ، تاريخ كتابت: ررن  583نسخه شماره  .3

 سطر. 35ورحه  333نستعليب، 

م اله يكفد، افتفادهي   كاتب، آغاز برابر ديباچه  ، بي55مدرسه سپهساالر تهران، تاريخ كتابت: ررن 040نسخه شماره  .58

 سطر. 35برگ،  314انجام، خط: نستعليب، 

 510كاتب، افتادهي آغاز و انجفام، خفط: نسفتعليب،     ، بي55مجلس شورا، تاريخ كتابت: ررن  51311نسخه شماره  .55

 سطر. 34برگ، 

 181الهور، بابي، محل كتابت:  51كاتب، بدون م دمه  ،  بي5823مجلس شورا، تاريخ كتابت:  1302نسخه شماره  .53

 سطر. 51ورحه، 

 301، افتفادهي آغفاز و انجفام، خفط: نسفتعليب،      5800كتابخانه وزيري يزد، تاريخ كتابفت:   5/2031نسخه شماره  .52

 ورحه.

كاتب، آغاز برابر م الفه يكفد، خفط: نسفتعليب،      ، بي53كتابخانه ملي تهران، تاريخ كتابت: ررن  3123نسخه شماره  .54

 سطر. 50برگ،  553

اهلل  ، كاتفب: شفيخ عفزك   5581ربيفع   50آستات ردس رضوي م.هد، تاريخ كتابت: دوشفنبه   21810نسخه شماره  .51
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 سطر. 50برگ،  255، محل كتابت : دارالسلطنه الهور، خط: نستعليب، 3-5عباسي، آغاز و انجام برابر، ج

بر ديباچه جلفد  كاتب،آغاز: برا ، بي5581ربيع  50مسجد شيخ علي  يدر م.هد، تاريخ كتابت: 5833نسخه شماره  .51

 سطر. 50برگ،  255اول، انجام: برابر، 

ت.، كاتفب: محمفد شفريع ابف  محمفد       5558محفرم   55آستان ردس رضوي، تاريخ كتابت:  58181نسخه شماره  .50

 سطر. 38برگ،  531 س ، آغاز و انجام: برابر، 

ب  ميرزا ابوطالفب هرايلفي،   فرخ، كتابخانه دان.كده ادبياك م.هد، بدون تاريخ ،كاتب: محمد ا 5/12نسخه شماره  .50

 سطر. 38ورحه،  02

كتابخانه آيت اهلل هلپايگاني رد، آغفاز: برابرديباچفه جلفد اول، انجفام: برابفر، خفط        523/21-1312نسخه شماره   .53

 سطر. 38برگ،  230نستعليب، 

 سطر. 38برگ،  313كتابخانه آيت اهلل مرع.ي رد،  2318نسخه شماره  .38

 سطر. 33برگ،  511مجلس شورا،  185نسخه شماره  .35

چند نسخه ديگر از كتاب دستورالعالج را معرففي  « كتاب: ميراث طب ايراني در ماوراءالنهر»( در م اله 5201موجاني)

 شود. نگهداري مينسخ خطي تاشكند     هنجينهها در  كند. اي  نسخه مي

در سففمررند  ط نسفتعليب  بفه خف   330  در سال  باري محمدب  بابا ا فمد سفاغرجيكه هجري  3314نسخه شماره  .33

كتابخانفه آيفت اهلل    31/5اي  نسخه پس از نسفخه   .نسخه مزبور ررار دارد  211  تا 581در ورحاك است. اي  اثر نگاشته 

 كتاب است .  هلپايگاني، دومي  نسخه كه 

 نوشته است. برگ 441در   نستعليب  خط  در سفمررند بهه.ت.   5331  سال دركه  بيب اهلل عبدالسالم  0313نسخه  .32

 .نفگاشته شفده استه.ت.  5548سال  برگ در 312كه به خط نستعليب در  55315نسخه شماره  .34

نوشفته  خط نسفتعليب   هبف برگ 340در سمررند در  ه.ت. 5351سال  دركه ميرزا والح  كيد  2112شماره   نسخه .31

 .است

نسفخه را نورمحمفد   دستور العالج را دربرهرفته است. ايف   548تا  01ميان ورحاك   كه در 58331نسخه شماره  .31

 نگاشته است. .ه.ت 5315بفه خط نستعليب در سال  ختالني

بفا خفط نسفتعليب     بفرگ، 303در  ه.ت. 5305در سففال  مال  سي  اب  مال رربان هروي كفه  55330  شماره  نسخه .30

 .استنگاشته 

 .است نگاشتهبرگ با خط نستعليب  348در   محمد  سفيد  كه بفيك مفحمدب  010خه شماره نس .30

 های سنگي چاپ -3

 بفرد  يكي از چاپ هاي سنگي را نفام مفي  380مجابي در بخش كتاب.ناسي طب سنتي دان.مندان شيعه ذيل شماره  .33

 (.255: 5201)منتصب مجابي،« هند. ، فارسي، پزشكي، چاپ 58دستورالعالج ، از سلطان علي پزشك هنابادي، ررن »

 هجري رمري در لكهنو وارع در هندوستان، چاپ شده است.  5305كتاب دستورالعالج در سال   .28

 كند.   فهرست م.ار دو چاپ سنگي را از اي  كتاب در لكهنو و دهلي معرفي مي .25

 224نول ك.ور است و م. در لكهنو و ناشر آن مطبع 5354نسخه چاپ سنگي آستان ردس رضوي تاريخ ن.ر آن  .23

 بابي  و هر دو م اله را دارد، به خط نستعليب نوشته شده و ورحه شمار دارد. 51ورحه دارد. نسخه كاملي است. م دمه 
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ذيل عنوان دستورالعالج، چهفار   450ص  5فهرست كتابهاي فارسي چاپ سنگي و كمياب كتابخانه هنخ بخش جلد  

 ده است.چاپ سنگي كتاب را به شرح زير بيان كر

 ص. 224م چاپ چهارم ، 5038مطبع من.ي نولك.ور، فروري  -لكهنو .22

 ص . 224م چاپ پنجد  5033مطبع من.ي نولك.ور، جوالئي  -لكهنو .24

 ص. 224م ، چاپ ش.د  5354مطبع من.ي نولك.ور، مارچ  -لكهنو .21

 ص، نارص اآلخر.   230هندو پريس،  .21

 يرد كه به يك مورد آن پي.تر اشاره شد. گي را نام ميخانبابا م.ار نيز در فهرست كتابهاي چاپي سه چاپ سن

 م. سنگي لكهنو. 5031 .20

 م. سنگي دهلي. 5011 .20

 بررسي ساختاری و محتوایي کتاب -2-3

كند، سفپس در فصفول متعفدد، بفه شفرح انفواو مختلفف بيمفاري          نويسنده در ابتداي هر باب، نام بيماري را بيان مي

پردازد، شيوه آماده كفردن   ارد و به شيوه عالج باتوجه به اشكال مختلف بيماري ميهاي آن را برمي شم پردازد و ن.انه مي

كند. هنگام بيان شيوه درمان يا معرفي بيماري، هفاه   دارو را توضيح ميدهد و ه.دارهاي و پرهيزهاي الزم را يادآوري مي

 مي كند. به رول  كما ازجمله ابوعلي سينا و ذكريا اشاره

اي  دوره آنیفه مربفوط   » دهد. نثر كتب علمي وروي، در آثار علمي اي  دوره نيز خود را ن.ان مينثر مغ.وش دوره 

بهفار،  «)فهد و كامال متأثر از ور، و نحو عربفي اسفت   به ن.ر دعوك و بيان اوول ع ايد شيعه است، بسيار ساده و عوام

هفاي   در نثر دستورالعالج نيز برخي ويژهفي (. ولي درباره ساير متون اي  ويژهي سادهي ودت نمي كند.281: 2، ج5213

هاي رديمي و ت ليفد   هاي كه ، واژه هاي شروو همیني  استراده از فعل نحو عربي، مانند مطاب ت ورت و مووو،، فعل

هفاي   ررينه است. وجفود تنفازو و جملفه    هاي بي شود. جمالك كتاب لبريز از  .و و  ذ، هاي هذشته ديده مي از سبك

 ب را تا دودي مبهد نموده است.مرز، نثر كتا بي

طلبد. چنانكفه   اي را مي ناپذير هر اثر است، كه توجه ويژه الخط از اجزاي اولي و جدايي  ترديد زبان، سبك و رسد بي

توان جايگاه آن را در ادبياك و در بي  آثار م.ابه م.خص هرداند  بنابراي  الزم است، توجه  با بررسي زبان در هر اثر مي

تري مورد بحد و بررسي ررار هيرد  برخي از ويژهي هاي دستوري  به اي  جنبه معطو، هردد و با نگاه تيزبينانهاي  ويژه

 ، بالغي كه كاربرد يا عدم استراده از آن دراي  پژوهش مورد بررسي ررار هرفته است عبارك است از:

 تشبيه 8-1

معمفوالً از ت.فبيه و   »شود. در زبان علمفي   لمي بيان مياي  اثر طبي متني شبه ادبي است و مطالب آن به زبان ساده ع

جويفد، امفا    (. نويسنده بنا به ضرورك براي فهد بي.تر كالم، از ت.بيه بهره مفي 583: 5203شميسا،»)استعاره خبري نيست

 رود. اي  ت.بيهاك با انگيزه خيالي وتصويري كردن مت  به كار نمي

 فعل 8-2

خواهفد، اسفتراده    ها را در معنايي كه خفود مفي   روند و هاه نويسنده آن ه  به كار ميها هاه به شيوه ك در اي  مت  فعل

 زيفرا  اسفت،  فارسفي  هفاي  جمله ساختار در هروه تري   اولي فعلي هروه»برد. ها بهره مي كند و يا از شكل عاميانه فعل مي

البته در اي  مت   ذ، با ررينه و بي ررينفه فعفل    (11:  3ج5204 سبطي، و عمراني) «هاست جمله همي.گي و جزء ثابت
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 شود.برخي كاربردهاي ويژه فعل عبارتند از: بسيار ديده مي

 شاید به معنای شایسته است 8-2-1

 برد: در معناي شايست ، ف ط به وورك ويغه سوم شخص مررد را به كار مي« شايد»نويسنده از فعل نارص 

دسفتورالعالج، م الفه دوم،   ) «شفايد  پاشفند،  ابرو بر آن را آب و بجوشانند نمك و هز چوب و عدس و هالب اهر و»

 .(باب اول

 شدن  8-2-2

فعل شدن نيز هر هاه به معني رفت  »رود.  فعل شدن در متون كه  عالوه بر معاني ديگر، به معناي رفت  نيز به كار مي

(. 02:  5200ناتفل خفانلري،   «)عاري اسفت « بف »زء به كار برود ... هر هاه به م صد به ورا ت ذكر شود ويغه تام، از ج

بهفار،  «)شده اسفت  بي.تر اي  فعل در مورد رفت  و مردن و هذشت  استعمال مي»اي  كاربرد شبيه سبك خراساني است كه

 خورد. هاي پي.وندي به چ.د مي (. در مت   اضر، اي  معنا ف ط در ساختمان فعل238: 5، ج5213

ضماد برنهند و ببندند. و بند چنان بايد كرد ... بندهاه انگ.تان  بازشود، بندهاه باز به جاي تا بدي  هونه ك.يده ن.ود»

 دستورالعالج، م اله دوم، باب هرتد(.«) بازشودپاي كه از جاي بيرون آيد، به ك.يدن به جاي 

 مالحظه به جای اجتناب 8-2-3

كند. معنفي نزديفك بفه آن را فرهنفگ معفي        ده مينويسنده به جاي عبارك دوري و اجتناب از مال ره نمودن استرا

 ا تماال اي  كاربرد عاميانه و هرتاري است.«(. مال ره»معي .«)مراعاك، مراربت» كند:  چني  ذكر مي

شكر نرم كوفته به شوربايي كه از آرد برنخ و بارلي و نخود و هندم و شير و رند پخته باشند، هر روز رفدري اختيفار   »

 دستورالعالج، م اله دوم، باب اول(.«)نمايند مال رهترش و تعب نمايند و از چيز 

 تر ساختن به معنای خيساندن 8-2-4

 برد. به كار مي« خيساندن»اوطالح ترساخت  را به جاي »هاي كتاب  در بسياري از بخش

 همان(.«)تر سازندبيست درم هليه و پوست آن را كوفته در يك پياله آب يك شبانه روز »

 ودن در معنای توصيه کردنفرم 8-2-5

رود. نويسفنده در مفت ، فرمفودن را در معنفاي      ها فرمودن به معناي امر كردن،  كد كردن و ... به كار مفي  در فرهنگ

 كردن به كار برده است. توويه و سرارش

 .(همان، باب اول)«كه به را ت و آسايش باشد فرمايند و مريا را»

 بُوَد به جای باشد 8-2-6

 رود. كار مي كند. البته ف ط ويغه سوم شخص مررد آن به استراده مي« بود»از « باشد»در مت  به جاي 

)همفان، بفاب   «نبفود يفك روز   بوددر غب خالص تب ورراوي  اد كه متعر   شده ماده در خارج عروت يك روز »

 اول(.

 باشد به معنای است 8-2-7

بفه جفاي   « بفودن »هاي مضارو اخبفاري فعفل    غهوي»در اي  مت  نيز همانند سبك دوره خراساني، سوم شخص مررد 

 (.582: 5200ناتل خانلري، «) آيد مي« باشد ، باشي..»به وورك « هستد، هستي»وورك عادي 
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 دستورالعالج، م اله دوم، باب اول(.«)باشدبرطر، شدن اونه به ري و اسهال و عرت »

 استفاده از فعل گذرا به جای ناگذر 0-3-0

است، به جاي هذشت  و سفپري شفدن و هذرانفدن بفه كفار      « هذشت »را كه هذراي سببي « هذاشت »نويسنده مصدر 

 (.  253: 5، ج5213)بهار، « كنند  هاهي فعل الزم را بواسطه الري متعدي مي»برد.  مي

)دستورالعالج، م اله دوم، « تب چهار ساعت اهر كد بود و نهايت آن دوازده ساعت بود هذاشت و زمان هرفت  او تا »

 اول(. باب

 فاني ساختن به معنای از بين بردن    8-2-9

 برد. به كار مي« از بي  بردن»يا « نابودكردن»را به جاي مركب فارسي «  ساخت  فاني»نويسنده تركيب فارسي عربي 

 .(همان، باب دوم)« فاني سازندبه مراهد زنگار و دواي  اد »

 اختيار نمودن به جای استفاده کردن 8-2-11

 برد. به كار مي« استراده كردن»را به جاي « اختيار نمودن»وطالح نويسنده ا

 )همان، باب دوم(.« اندكي نرع دارد اختيار نماينددرم دارچيني با رند يا نباك   و اهر هر روز نيد درم ازي  غدد و نيد»

 واژه  8-3

پذيرنفد.   معفاني ديگفري نيفز مفي    ها هر كدام بار معنايي خاوي دارند و در همن.يني با يكفديگر   در زنجيره كالم،واژه

هاي واژه استراده كند، يا شايد به بفازي   خواهد از همه ظرفيت برد، هويي مي هاي مختلف واژه بهره مي سلطانعلي از شكل

 استفاده از اشکال مختلف واژه به قرار زیر است:با كلماك عالره دارد.

 استفاده از شکل ممال واژه 8-3-1

هيرد.هاه شكل معمولي و هاه شكل ممفال واژه را در سفخ  خفود     ها را به كار مي از واژههايي متراوك  نويسنده شكل

 آورد. مي

 )همان، باب هرتد(.« ك.د ركابسازند و پاي او را  ركيبي و نواري نرم بگيرند و يك سر نوار همیون»

 شکل عربي واژه 8-3-2

برد، هاهي نيز هر دو  ترجمه فارسي آن را به كار ميهيرد، هاه  شكل عربي واژه و هاه  نويسنده يك رويه را پيش نمي

 كند. اي  كاربرد دوهانه، شايد براي نويسنده، نوعي ترن  و طبع آزمايي باشد را با هد استراده مي

 همان، باب دوم(.«)مرف و بط و غيره چرب سازند چربيمثل  شحومو دايد به روغ  هل و »

 كند برد و هاه شكل عربي شده آن را استراده مي ميهاه كلمه را به شكل اولي و فارسي به كار 

 )همان، باب هرتد(.« اختيار نمايند جالبو ريوند را منرعتي عريد است به »

عرت كاسني يا سكنجبي  و ضماد از وندل سريد و هل سرخ و بنر.ه  ... و دارچيني از هريفك دو   هالب شربتي به»

 همان(.«)درم

 گونه آزاد واژه 8-3-3

برد.  معني هستند، اما از نرر آوايي اندك تراتي دارند،  به كار مي هاي كلمه را كه هد ها يا شكل هونه آزاد واژهنويسنده 

از نرر آوايي كمي متراوك، امفا از نرفر دسفتوري، معنفايي و كفاربردي يكسفان       »شود كه  هايي هرته مي هونه آزاد به واژه
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 (14: 5، ج 5202سبطي،  -عمراني«)كديگر كردها را در كالم جايگزي  ي باشند  يعني بتوان آن

 )دستورالعالج، م اله دوم، باب اول(.« نرم كوفته با سي مث ال شير آميخته ميل نمايند كتيره و اهر سرفه بود يك درم»

 )همان، باب سوم(....« و لعاب تخد آبي  كتيراموم روغ  هل ن.استه و چربي بط و »

 ها واژهتر  استفاده از صورت کهن 8-3-4

هفاي فارسفي كهف  نيفز بهفره بسفيار        هاي مورد استراده، عربي است، نويسفنده از واژه  با اي  كه درود بااليي از واژه

 هيرد.  مي

و كفدو و عفدس و رليفه چنفار فايفده       اسفراناخ  و بره جوشانيده در آب آن ماش م .ر و اكفرا و  غاله برهو  بزغالهو »

 دارد)همان، باب اول(.

 ربردهای خاصبرخي کا 8-3-5

جبلفي، ذاتفي، فطفري،    »به كار برده است. معفي  معفاني   « طبيعي»را به جاي واژه « طبعي»در تمام مت ، نويسنده واژه 

را بفه جفاي   « طبعيفت »، ذيل طبعي( را براي آن ذكر كرده است. نويسفنده همینفي  واژه   5205معي ، «)هوهري و نهادي

 ها يافت ن.د، ا تماال هونه آزاد واژه است. نامه برد. واژه طبعيت در واژه به كار مي« طبيعت»

 همان، باب اول(.«)تغيير بسيار نداشته باشد طبعيو روام و نرس از  الت »

 اندک به جای اندکي  

 كند. در اي  مت  اندك را به جاي اندكي استراده مي

 همان(.«) كافور مخلوط نمايند اندكو اهر  رارك بسيار بود » 

 خصي برای غير انساناستفاده از ضمير ش 8-3-6

برد. نه تنهفا   كند، به جاي آن  ضمير شخصي سوم شخص مررد را به كار مي استراده نمي« آن«نويسنده از ضمير اشاره 

 جويد. كند، بلكه به جاي جماداك نيز از همي  ضمير بهره مي براي جانداران غير از انسان از ضمير شخصي استراده مي

بر دوازده سفاعت و   اوآن است كه زياده بود م دار نوبت  اوشود. عالمت  ظاهر ميو عرد طحال و ونهخ و سستي  »

 همان، باب اول(.«)باشد دراز مياو  تا بيست و چهار ساعت و مدك لرزهاو ك.د نوبت  هاهي مي

 حروف 8-4

 حروف فارسي 0-4-5

را بفا يفك   « پ، چ،ژ»يعني شيوه نگارشي كه كاتب  رو، » كند،  الخط رديد استراده مي نويسنده در اي  مت  از رسد

(. در اي  515: 5241)متيني،« نيز تمييزي رائل ن.ده« ك»و« گ»نوشته است و بي  دو  ر، «... ب، ج، ز»ن طه به شكل  

شوند. اي   رو، دري ا مانند يكفديگر نوشفته    نوشته مي« ز» و«ج»، «ك»به ترتيب به وورك «ژ»و « چ»، «گ»مت   رو،

تفوان بفه    ها مفي  ن.يني واژه شوند و هي  ن.انه خاوي براي ت.خيص اي   رو، از هد وجود ندارد، تنها از طريب هد مي

روو الخط رديد بايد از آن يفاد كفرد... از ابتفداي رفرن ش.فد شف       دوره دوم كه به عنوان رسد»شكل اولي  ر، پي برد. 

دسفت نبفودن شفيوه كاتبفان در      الخط ايف  دوره، يفك   يابد. از مختصاك بارز رسد شود و ت ريبا به ررن دهد خاتمه مي مي

(. با اي  كه در نوشت  اي   فرو،،  رمفت فارسفي را پفاس     513: 5241متيني، «)نوشت   رو، چهارهانه فارسي است

اسفتراده  « پ«هايي بفا  فرو، خفاص فارسفي يعنفي       ه از واژهاورار دارد. نويسند« پ»دارد، بر كابرد  ر، فارسي  نمي
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آوا  هاهي دو لبي بي»اند. هاي اسب، چسبيدن به كار رفته هايي مثل اسپ و چسپيدن به جاي واژه كند. در اي  مت ، واژه مي

 (. 24: 5200)ناتل خانلري، «« ب»معادل است با دولبي آوايي « پ»

او سرد و خ.ك بود ... و اكثر از تناول غذايي كفه از او سفودا متولفد شفود     شود كسي را كه مزاج  و اكثر عارض مي»

 )دستورالعالج، م اله دوم،  باب اول(.« و آهو و بز و غيره اسپ مثل كرنب  و هوشت

 )همان، باب دوم(.« و  ركت به  واس نمايد چسپيده سلعه ورمي بود غليظ كه از هوشت بلندتر بود و به هوشت»

 کاهش حروف 8-4-2

شود، با اي  ترفاوك كفه در    داد، اكنون در نوشتار نيز ديده مي ها رخ مي فرايند واجي كاهش كه در تلرظ برخي از واژه

يابد، در  الي كه هر دو  ر، در تلرظ بفاري هسفتند. كلمفاتي     چني  مواردي ف ط در نوشتار، يكي از  رو، كاهش مي

 شوند. نوشته مي« تلي »و « تغير»د، در اي  مت ، با يك ي به وورك پ.ت سر هد دارن« ي»كه دو «تليي «و « تغيير»مانند 

 )همان، باب سوم(.« جلد و عضو بود به سودا تغيربدان كه بهب اسود »

طبيعت و تدبير مزاج به ررص كافور و دوف ترش و آب فواكه و هرت ميوه، كندش و آب   تلي  عالج فصد و ري و»

 )همان، باب ه.تد(.«رثاءالحمار و غاري ون سياه و تربد

 افزایش حروف 8-5-3

كند، البته ايف  اترفات    دهد و نويسنده واجي را به كالم اضافه مي ها فرايند واجي افزايش رخ مي در نوشتار برخي واژه

 هرهاه زبان آوايي وا دهاي» دهد، اما در اي  مت  در نمود نوشتاري نيز پيدا نموده است. معموال در هونه هرتاري رخ مي

 فراينفدهاي  كننفد،  پيدا واجي نمود تأثيراك اي  هرهاه. پذيرند مي تأثير هد از هيرند ررار يكديگر كنار در كالم زنجيره در

 «ادغفام » و «ابفدال » ،«اففزايش » ،«كفاهش » هفروه  چهفار  در را زبفان  واجفي  فراينفدهاي  توان مي...  شوند مي ناميده واجي

   (.32: 5، ج5202 سبطي، و عمراني) «كرد بندي دسته

 واقعه گردد به جای واقع گردد 8-5-3-1

بيفان  « ه»برد. پي.تر اشفاره شفد كفه نويسفنده      را به جاي وارع شدن به كار مي« وارعه شدن»و « وارعه ه.ت »نويسنده 

را بدون آن كه نيازي به آن باشفد، بفه كلمفه اضفافه     « ه»دهد و  كند، اما در اي  جا، خال، آن رخ مي  ركت را  ذ، مي

 شود. هردد يا ف ط در نوشتار ديده مي تلرظ مي« ه»توان به نتيجه رسيد كه آيا واج كند. با اي   ال درست نمي مي

 دستورالعالج، م اله دوم، باب ه.تد(.«)كه منجر به سحخ و جرا ت امعا شود وارعه هرددافراط  و هاهي اطالت به»

 خورد به جای خُرد 8-5-3-2

آورد و مصفورك كوتفاه را بفه وفورك      مفي « خورد»به معناي كوچك را با امالي « ردخ»نويسنده در همه جا، ورت 

 كند. در اي  كاربرد نيز مانند بسياري جاهاي ديگر به شيوه هرتاري عمل نموده است. مصوك بلند تبديل مي

 .همان، باب ش.د(«)تر سازندخورد و بر او پنبه كهنه كه به روغ  هل آميخته باشند هذارند و هر روز»

 ذال معجمه 8-4-4

راعده ذال فارسي »كند.  نموذه تلرظ مي»شود و آن را  رعايت مي« نموده»در اي  نسخه راعده ذال فارسي ف ط در واژه 

هاي ررن هرتد و ه.تد و ...نهد مراعاك شفده اسفت و از رفرن     هاي مكتوب در ررن ش.د و در اكثر نسخه در همه نسخه

 (.  510: 5240متيني، «)خورد يدهد به بعد اثري از آن به چ.د نم

 )دستورالعالج، م اله دوم، باب ه.تد(.« از مسكه و روغ  كنجد اختيار نمايند نموذهعالج روغ  هرم »
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 الخطي نسخه اساس های رسم ویژگي 8-5

« مفي »شفود. جفزء پي.في      اغلب، متصل بفه واژه نوشفته مفي   « ها»و عالمت جمع « كه»در مت  اي  نسخه  ر، ربط 

 181ت ريبا همه جا با دو ن طه در زير آن نوشفته شفده اسفت. از وفرحه     « ي»شود.  ر،  به خود كلمه نوشته ميپيوسته 

نويسد، كه ا تماال اي  شيوه نوشتار نيز مانند بسفياري ديگفر از كاربردهفاي     ها به شكل شكسته مي را در برخي واژه« ي»

 كتاب، ترنني است.

 سرهم نویسي 8-5-1

نويسد. همفان طفور    ها را نيز به وورك پيوسته مي نويسد. پي.وند و پسوند واژه ركب را سرهد ميهاي م نويسنده واژه

جفو   هفا وفرفه   ها و كاهش  رو، و تنازو در كابرد واژه كه در جاي ديگري نيز اشاره شد، شايد دليل اي  پيوسته نويسي

 ه شود.  خواهد كاغذ و جوهر كمتري استراد بودن نويسنده است، كه با اي  روش مي

 های مرکب سر هم نویسي واژه 8-5-1-1

شود كه جدا نوشته  نويسد. موارد نادري هد ديده مي هاي مركب را پيوسته مي نويسنده هر دو تكواژ آزاد راموسي واژه

 اند. شده

 آبكامفه فتفب   نيمكوفتهبعد از آن در روزي كه نوبت نه بود هوشت مرف و تيهو در آب آن اكرا و ماش م .ر با نخود »

 و آب انار هوشت مرف بريان بسازند )همان، باب اول(.

 سر هم نویسي موصوف و صفت 8-5-1-2

شوند، به موووفي كه پس از  نويسنده وراك شمارشي و اشاره را كه در هروه اسمي وابسته پي.ي  اسد محسوب مي

هيرنفد. در   ه جايگاه پفيش از اسفد رفرار مفي    هاي پي.ي  به طور پياپي در س وابسته»نويسد.  هيرد، متصل مي ها ررار مي آن

هاي عدد و ... در سومي  جايگاه ... يكي از  نخستي  جايگاه پيش از اسد وابسته ووري، در دومي  جايگاه يكي از وابسته

 (.540: 5203م.كور، «)شود هاي اشاره ...ظاهر مي وابسته

 مان(.)ه« كه منجر ميگردد به سرسام اينعلتاهمال ننمايند در عالج »

روز تفر   يك.فبانه و اهر طبع ربا بود و مايل به يبس بگيرند بيست درم هليه و پوست آنرا كوفته در يك پيالفه آب  »

 همان(.«)سازند

 جدا و سرهم نوشتن پيشوندها و حروف اضافه 8-5-1-3

نويسد. ت ريبا در  مي ها را جدا چسباند، هاه نيز آن نويسنده  رو، اضافه و پي.وندها را نيز به كلماك پس از خود مي

الخفط امفروزي، جفدا     پي.وند فعفل نرفي و نهفي را بفر خفال، رسفد      « ن»پي.وند مضارو التزامي و « ب»همه جاي مت ، 

 ورت برتر باشد.« به»آيد كه شايد  نويسد به طوري كه اي  همان به ذه  مي مي

 )همان(.« به بندندو اهر خون بيني شود تا خون ]وا،[ ن.ود »

 نویسي و اتصال پيشوند فعل مضارع اخباری جدا 8-5-1-4

نويسفد و هفاه بفه فعفل      هيرد. هاه عالمت استمرار را در فعل مضارو اخباري جدا مفي  نويسنده يك شيوه را پيش نمي

 چسباند. مي

 همان، باب اول(.«)مي.ودودر روح نرساني  باشد مي و در روح طبعي و آن چه از هرمي آفتاب»
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 حروف اضافهاتصال و انفصال  8-5-1-5

چسفباند. البتفه هفاه نيفز      شد،  رو، اضافه را به واژه پس از خود مي بر خال، پي.وندها كه جداي از فعل نوشته مي

 كند. نويسد، اما بي.تر اول سرهد نويسي را رعايت مي ها را جدا مي آن

 همان، باب پنجد(.«)خوب به بندند برفادهبعد از آن او را »

 اعداد 8-6

و هرفده را بفه   « هفزده »روند. عدد هجفده را بفه وفورك     تر خود يا عربي شده به كار مي به شكل كه اعداد در مت  

برد. همان هونه كه پي.تر اشاره شد، شيوه كاتبفان   به كار مي« سيد»و « دويد»و دوم و سوم را به وورك « هرتده»وورك 

 دست نيست. در نوشت   رو، چهارهانه فارسي يك

 )همان، باب اول(.« مركب و اي  تب بسياري بود و اكثر و فرو او از وررا و بلغد بودهاي  در تب هزدهدنوو »

ُ م و ... -اعداد ترتيبي بفا پسفوند  »شود. ديده مي« ده هرت»به وورك تركيبي « هردهد»ورت شمارشي ترتيبي نوو دوم

 (.513: 5203م.كور، «)روند به كار مي 5در جايگاه وابسته پسي  

 )دستورالعالج، م اله دوم، باب سوم(.« ل كه در ب.ره بوددر رم هرتدهدفصل »

 شود وراك شمارشي ترتيبي نوو دوم به وورك دويد و سيد ديده مي

 )همان، باب اول(.«   مي يوم كه از هد شود از جهت كثرك اهتمام شيء مطلوب دويد نوو»

 )همان(.«  مي يوم  كه از فكر بسيار تب شودسيد نوو »

 همزه    8-7

كند. اي  كاربرد، ن طه م ابل  الخط عربي، پس از كلماك مختوم به الف ممدود، از همزه ساك  استراده مي همانند رسد

فرايند واجي كاهش است، در  الي كه تلرظ اي  وامت و واج چهارم  هجاي چهار واجي بفه انفدازه يكفديگر سفنگي      

شفود، آن را   د و در جايي ديگر با آن كه تلرظ هد ث يل مفي كن كند. يك جا  ذ، مي است، اما نويسنده دو هونه عمل مي

 هذارد. باري مي

 همان(.«)ها  دير بماند، به سبب بخارها و دخانهاء بد متعر  شود به سبب آن كه در ميان درختان و مغاك هواء  ال»

 حذف 8-8

هفا پرداختفه    برخفي واج ديگر بررسي هرديفد. در ايف  جفا بفه  فذ،        اي  ذ، واژه، فعل و  رو، اضافه در م اله

 شود. مي

 حذف همزه  8-8-1

كند و واژه را به واژه پفيش از خفود    نويسنده در نوشتار مانند هونه هرتاري، همزه را از ابتدا و پايان كلماك  ذ، مي

 شود.  شود و بي.تر به وورك متصل نوشته مي نيز  ذ، مي« است»نويسد. اغلب همزه فعل ربطي  پيوسته مي

 (.همان) «پاشند برو ازو اندكي ساخته تر سركه به پنبه فتيله كوفته نرم سوخته يدن مازوي يا»

 )همان(. «ست مند فايدهكه مسهل در روز نوبت نمايند مگر ري كه در ورت لرزه  آنستو سزاوار »

 حذف ی جانشين کسره اضافه 8-8-2

پفس از مضفا، ديفده    « ي»يفا  « ء»هاهي نيفز   شود. اي ديده نمي و مضا، اليه هي  ن.انه« ا»هاه بي  مضا، مختوم به 

 شود. مي
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 )همان(....« مرض اهر ا تياج به تلي  شود ابتدا اند، كه در  بعضي از  كماء مثل شيخ ابوعلي و محمد ذكريا هرته»

 بيان حرکت« ه»حذف  8-8-3

تلرفظ  ِ –امفا وفداي   چسفباند.   كند و ن.انه جمفع را بفه واژه مفي    بيان  ركت را  ذ، مي« ه»در بسياري از كلماك  

 نيز مانند انواو ديگر، ممك  است باعد ابهام هردد.  شود. اي  هونه  ذ، مي

خوش الحان و جميع آنیه بدن را تازه سازد نمايد و آب  نغمهايفريب و  و ميل به را ت و آسايش  و سازهاي دل»

 همان(.«)ب ول سرد فايده دارد و رهاشعير كه درو خ.خاش و عناب و روغ  بادام بود و دوف هاو و بادرنگ و ت

 شود. هاي بلكه و بلك دفعه و دفع ديده مي ها به وورك نيز چني  است. اي  واژه« دفعه»و « بلكه»هاي  در واژه

همفان، بفاب   «)متواتر و روي و عريد بود و در بول تغيير بسيار نبودبلك باشد،  و نبا، ضعيف و مختلف بسيار نمي»

 اول(.

 همان(.«)بسيار ميل ننمايند تا به  ال خود آيد دفعواب رود و به يك و در موضع معتدل خ»

 های خطي نشانه 8-9

هفا بسفيار انگ.فت     رود  كاربرد اي  ن.فانه  هاي خطي چون مد، تنوي ، ت.ديد و ن طه به كار مي در مت ، برخي ن.انه

كنيد،  اي را با اي  عالمت م.اهده مي شود. به ندرك واژه ابتداي كلمه بدون عالمت مد نوشته مي« آ»شمار است. مصوك 

هاي رفراردادي نويسفنده و بفه     رسد، از ن.انه شود كه به نرر مي البته اي  عالمت در چند جا روي برخي كلماك ديده مي

 معناي خاوي باشد.  

 تنوین 8-9-2

دانفد. در همفه    مفي شود، تنوي  نصب است، هويي نويسنده خود را ملزم به رعايت آن  تنها تنويني كه همي.ه درج مي

ها همراه با خسّت اسفت،   نويسد. در متني كه  تي كاربرد  رو، و ن طه را  تما با تنوي  مي« خصووا»جاي مت ، واژه 

 توجه خاص به اي  ن.انه نگارشي نياز به تأمل دارد.

اهفر بلغفد    اًخصووف كوفته و ماش م .ر به زيره و هندنا و شفبت   نيد و برودك مال ره بايد كرد غذاي لطيف نخود»

 )همان(.« خالص لزج بود

 نقطه 8-9-3

انفد، در متفون امفروزي     دانسفته  با اي  كه علماي پي.ي  استراده از ن طه را  توهي  به خواننفده فهفيد و دان.فمند مفي    

برخال، نرر آن بزرهان، ن طه بايد در مكان  خود و به تعداد مورد نياز استراده شود. در اي  مت  كلماك هاه بدون ن طفه  

شوند. البته ايف  نكتفه در    ها به طور اشتراكي استراده مي برخي موارد ن طه شوند،  تي در و هاه با كمتري  ن طه نوشته مي

شفوند كفه ن طفه     هاي سطر باال و پايي  طوري نوشته مي بي.تر نسخه هاي به دست آمده تا اي  دوره م.ترك است . واژه

ها را نيز بفه   جو است و آن ورفهها و  رو، واژه نيز  براي هر دو واژه رابل استراده باشد. نويسنده در هنگام نوشت  واژه

 كند.    وورك اشتراكي استراده مي

 

 گيری نتيجه

دستورالعالج از كتب مهد طبي ررن دهد و از معدود آثار باري مانده از دوره ازبكان است، كه سلطانعلي خراساني در يك 
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وچكونجي خان و م دمه آن را بعدها م دمه و دو م اله به رشته تحرير درآورده است. وي دستورالعالج را به ابومنصور ك

  ،به فرزند او ابوسعيد بهادر خان اهدا نموده است. نسخه موسوم به م دمه دستورالعالج در مجلدي جداهانه موجود است

اند. از ايف  كتفاب چنفدي  نسفخه خطفي و چنفد چفاپ سفنگي در          هاي سنگي آن را به ابتداي كتاب افزوده اما در چاپ

ها و كتب تاريخي، تاريخ تأليف كتاب به اشتباه، ررن ه.تد  و جهان موجود است. در برخي فهرست هاي ايران خانه كتاب

ذكر شده است. دليل چني  خطايي اي  است كفه نويسفندهان و مح  فان، ابوسفعيد فرزنفد كوچكفونجي را بفا ابوسفعيد         

اي بفه   اند. در چند كتاب، رساله عالجيفه  ذكر شده است، اشتباه هرفته  021بهادرخان از نوادهان تيمور، كه وفاك او سال 

هفاي   اي به آن ندارند. در كتاب دستورالعالج، ويژهي ها هي  اشاره سلطانعلي نسبت داده شده است، در  الي كه فهرست

هفاي مركفب و م.فتب و همینفي       شود. فصفل و ووفل واژه   الخطي، كاربردهاي دستوري و سبكي خاوي ديده مي رسد

، كاربرد «نه» و« به»نري، به وورك « نف»پي.وند مضارو التزامي و « بف»ا و پي.وندها، هسسته نوشت  نوشت  پسونده پيوسته

هاي كه ، وجود فراينفدهاي   ضمير شخصي براي غير انسان، استراده از  رو، فارسي، كابرد ذال معجمه، استراده از واژه

 هاي اي  كتاب است. ويژهي واجي افزايش،  كاهش و بسياري كاربردهاي هرتاري و ... برخي از
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 ، چاپ سنگي، لكهنو: نول ك.ور.دستورالعالجم(. 5354خراساني، سلطانعلي،) -58

(، تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملفي جمهفوري   هاي خطي ايران )فنخا فهرستگان نسخه(.  5235درايتي، مصطري) -55

 اسالمي ايران.

،  ايران از دوره 3، ج  تا عصر  اضر پژوه.ي در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز(. 5200سرمدي محمد ت ي) -53

 مغول تا عصر  اضر بخش اول ، تهران: انت.اراك سرمدي،.
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 .فردوس تهران: انت.اراك ،ايران در ادبياك تاريخ(. 5208) اهلل ذبيح ورا، -52

، تهفران: مركفز پژوه.في    شناسي نسخ خطي فارسي نسخه شناخت:پژوه.نامه نسخه(. 5238ورري آت رلعه، علي ) -54

 ميراث مكتوب.  

: ، تهففران5ج ،(يففادهيري – يففاددهي راهبردهففاي) فارسففي زبففان(. 5202) هففامون سففبطي، و غالمرضففا عمرانففي، -51

 .سازان اندي.ه

 ، تهران: انت.اراك اميركبير.4، جفرهنگ فارسي(. 5205معي ، محمد ) -51

 ، كرمان.اه: دان.گاه رازي.در تاريخ پزشكي بررسي متون طب شيعه(.  5201منتصب مجابي،  س ) -50

 .فهرست كتابهاي چاپي فارسي(. 5215م.ار، خان بابا ) -50

   م.هد: انت.اراك دان.گاه فردوسي.دستور زبان فارسي بر پايه نرره ه.تاري، (. 5203الديني، مهدي ) م.كوه -53

 شش عرت مست.ارنيا، تهرانك توس.، به كودستور تاريخي زبان فارسي(. 5200ناتل خانلري، پرويز ) -38

فهرست كتابهاي فارسفي چفاپ سفنگي و كميفاب كتابخانفه هفنخ       م(. 5310ت./ 5481ش./  5211نوشاهي، عار، ) -35
 ، اسالم آباد: مركز تح ي اك فارسي ايران و پاكستان.5، ج بخش

 ب( نشریه

، 55و  58، تابستان و پاييز، شماره ي ادبيجستارها، «الخط فارسي در ررن پنجد هجري رسد(. »5241متيني، جالل ) -33

 .513-381وص 

، 51، پفاييز، شفماره   جستارهاي ادبي، «الخط از ررن ش.د تا ررن سيزدهد هجري تحول رسد(. »5240متيني، جالل ) -32

 .521-513وص 

، زمسفتان ،  رر فاز مطالعاك آسياي مركفزي و  ، «كتاب: ميراث طب ايراني در ماوراءالنهر(. »5201موجاني، سيد علي) -34

 .311 -300، وص 51شماره 

 و تفاريخ  مفاه  كتفاب  ،«وفرويه  دوره در طفب  كتفاب  ترجمه به نگاهي و ن د(. » 5203) سي  سيد بررعي، رضوي -31

 .33-30 وص ،05و08شماره جغرافيا،

 

 


