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سيد  نگاشتۀ  طـّب)،  (در  االرواح  راح 
طباطبايی  اردستانی  محمد  محمدحسين بن 
(طبيب فتحعلی شاه قاجار، به سال 1247ق)،[از 
روی يگانه نسخۀ خطی موجود در مركز احيای 

ميراث اسالمی، ش 235]
يوسف بيگ باباپور

مقدمۀ مصّحح
علم طّب و تأليف آثار علمی در اين زمينه در دورۀ 
و  فترت  دچار  به شدت  ديگر  علوم  همچون  قاجار، 
مالحظه ای  قابل  چيز  تقريباً  دوره  اين  در  شد.  ركود 
پيشينيان  اقوال  تكرار  هست  چه  هر  و  ندارد  وجود 
است. شايد بتوان گفت كه اين دوره از نظر مطالعات 
است  خود  ماقبل  متأّخر  دوره های  ادامۀ  علم،  تاريخ 
دوره های  در  پزشكی  علم  تاريخ  بررسيهای  در  كه 
پيشتر، باالخص دورۀ صفويه كامًال مشهود است. در 
دورۀ صفويه كم و بيش با آثار ارزنده و اطبای ماهر و 
مؤمن  حكيم  جمله  آن  از  می شويم،  مواجه  حاذقی 
تنكابنی، يوسفی هروی و ديگران؛ اما در دورۀ قاجار 
چنين كسانی را سراغ نداريم. می دانيم كه دورۀ قاجار 
و  چهارم  دورۀ  جزو  نسخه شناسی،  تقسيم بندی  در 
نسخ  و  آثار  ارزش  لحاظ  از  دوره ها  كم اهميت ترين 
خطی به حساب می آيد. در اين دوره صرفاً به تذهيب 
و كتاب آرايی توجه می شد، تا به محتوا و پرباری اثر. 
اين  مستنسخ  نسخ  اين  نيز  متون  تصحيح  در  حتی 

دوره مورد اعتماد چندانی نيستند؛ اما بالطبع آثاری 
كه در اين دوره تأليف يافته، از اين امر مستثنی است. 
باالخص آثاری كه در بررسيها و مطالعات تاريخ علم 

می تواند حائز اهميت باشد. 
رسالۀ حاضر موسوم به «راح االرواح» كه در رديف 
آثار پزشكی تأليف شده در دورۀ قاجار است، از نظر 
محتوايی قابل توجه می تواند باشد. اين رساله در منافع 
و فوايد و آداب و شرايط و خاصيت طّبی «راح» (شراب) 
«محمدحسين بن  را  خود  كه  رساله  نويسندۀ  است. 
سيدمحمدبن محمدتقي بن سيدحسن بن حكم الملك 
االردستاني الطباطبائي الحسني» معرفی می كند و بنا 
مشغول  قاجار  فتحعليشاه  دربار  در  خود،  تصريح  به 

طبابت بوده است. 
مؤلف در آغاز رساله پس از حمد خدا و نعت رسول 
(ص)، به اميرالمؤمنين علی (ع) درود فرستاده و يك 
جا در ضمن كتاب در حين دعای تأبيد به ملك شاه، 
از ظهور امام عصر (عج) ياد كرده است. پس معلوم 
جا  چند  در  است.  داشته  تشّيع  مذهب  كه  می شود 
ضمن برشمردن خواص دارويی می، به حرمت آن در 
شرع مطهر نيز اشاره كرده است و استعمال آن را در 
برای لهو و  غير ضرورت و نه در جهت مداوا و صرفاً 
لعب، حرام و مستوجب عذاب الهی می داند. بيش از 

اين اطالعی از زندگی وی به دست نيامد.
رساله در سه فصل ترتيب يافته است: فصل اول، 
خوردن؛  زمان  و  وزن  در  دوم،  فصل  آن؛  منافع  در 

فصل سوم، در آداب مجلس راح و اغذيه و تنقالت.
بخشی به عنوان خاتمه در پايان كتاب وجود دارد 
كه به اهميت و فايدۀ دلك (مالش بدن) و چگونگی 

آن پرداخته شده است.
اسناد  (ماساژدرمانی)،  دالكی  تاريخچۀ  دربارۀ 
تاريخی نشان می دهد كه اين نوع درمان، قديمی ترين 
نخستين  از  يكی  است.  روح  و  جسم  درمان  شكل 
مراجع مكتوب در رابطه با ماساژ را می توان در كتاب 
طبی سنتی چينی يافت كه تاريخ آن به قبل از ميالد 
از  پوست  و  ماهيچه ها  ماساژ  آن  در  كه  می گردد  باز 
در  قديم االيام،  از  است.  درمان  شيوه های  شايع ترين 
سرتاسر جهان، از دالكی (ماساژ) اعضا برای افزايش 
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استفاده  آرامش  به  رسيدن  و  درد  رفع  تندرستی، 
می شده و باالخص به طور گسترده ای ميان مصريان 

باستان، يونانيان و روميان رواج داشته است.
بر  كه  است  باستانی  شفابخش  هنر  يك  دالكی 
روی دستگاههای بدن فوايد بسزايی داشته و موجب 
گرفتگيهای  و  عصبی  دردهای  تسكين  و  آرامش 
عضالنی می گردد و با تشديد جريان خون، فشار وارد 
بر رگها و سياه رگها را كم كرده و از ناراحتيهای قلبی 
می كاهد. هم چنين دالكی در اندامهای تحتانی بدن از 
جمله پا، يكی از كهن ترين انواع ماساژ بوده كه حدود 
پنج هزار سال قبل در چين ابداع شده است. ماساژ 
ساق پا گردش خون در پاها را بهبود بخشيده و به 

جلوگيری از گشاد شدن سياه رگها كمك می كند.
تاريخچۀ ماساژدرمانی به حدود 2700 سال قبل 
بر می گردد. در متن كتاب امپراطور زرد (كتاب مرجع 
به  لرز  و  تب  و  فلج  درمان  برای  چين)  داخلی  طب 
ماساژ پوست و پا توصيه شده است. اسناد قديمی داّل 
بر استفادۀ ژاپنيها و نيز ساير تمدنها، نظير مصر و روم 
از ماساژ درمانی موجود است. بقراط حدود 400 سال 
عنوان  به  را  ماساژ  از  استفاده  ضرورت  ميالد  از  قبل 
يك درمان، به خصوص در درمان آسيبهای ورزشی و 
جنگی، به پزشكان توصيه كرده كه در اين رساله نيز 

بدان اشاره شده است. 
شده،  معروف  ماساژدرمانی  به  امروزه  كه  دالكی، 
عبارت است از دست ورزی به روی بافتهای نرم بدن. 
و  عضالنی  فشار  و  استرس  از  رهايی  به  درمان  اين 
ناراحتيهای  بهبود  سرعت  و  صدمات  از  ناشی  درد 
در  نفر  ميليونها  امروزه  می كند.  كمك  مزمن  و  حاد 
سراسر جهان از اين روش به عنوان يك روش مراقبت 
بهداشتی استفاده می كنند. زمانی كه ماهيچه ها بيش 
از حد فعاليت دارند، تجمع مواد زايد، از جمله اسيد 
الكتيك می تواند باعث درد و گرفتگی و حتی اسپاسم 
عضالنی شود. ماساژ سبب می شود كه گردش خون 
و جريان لنفاوی بهبود يابد و مواد غذايی و اكسيژن 
تازه به بافتهای مزبور برسد و به خروج مواد سمی از 
باعث  بدن  ماساژ  همچنين،  می كند؛  كمك  نيز  بدن 
تقويت  و  ذهنی  انرژی  افزايش  سفيد،  گلبول  توليد 

كه  می دهد  نشان  بررسيها  می شود.  ايمنی  سيستم 
ماساژ از راههای مختلفی چون افزايش جريان خون 
گرفتگی  و  خشكی  كشيدگی،  درمان  مفاصل،  در 
همچنين  دارد.  بسزايی  نقش  سالمتی  بر  عضالت، 
را  بدن  ايمنی  سيستم  مداوم  صورت  به  بدن  ماساژ 
تقويت كرده، باعث توليد گلبول سفيد و آرامش فرد 
و افزايش انرژی ذهنی او می شود. ماساژ بدن قبل از 
مفاصل  سمت  به  را  خون  جريان  سخت،  فعاليتهای 
هدايت می كند و ماساژ بعد از فعاليت به دفع سموم 

بدن و بهبود ماهيچه ها كمك می كند. 
شغل  يك  عنوان  به  دالكی  قديم  ايران  در 
كسانی  قديم  حمامهای  در  است.  می شده  محسوب 
بودند كه در قبال دريافت دستمزد اندكی، به دالكی 
ارج  درمان  نوع  اين  به  نيز  مردم  می پرداختند.  افراد 

می نهادند و فوايد بی شماری بر آن قايل بودند.
از فوايد دالكی يا ماساژ درمانی، اجماالً می توان به 
بدن؛  در  خون  جريان  افزايش  كرد:  اشاره  زير  موارد 
بعد  آرامش  ايجاد  روزانه؛  تنشهای  و  استرس  كاهش 
برنامه های  و  عضالت  تقويت  سنگين؛  ورزشهای  از 
تاثير  عضالت؛  كوفتگی  و  گرفتگی  رفع  توانبخشی؛ 
داخلی؛  اندامهای  كارايی  روند  و  بهبود  در  مستقيم 
كاهش خطر ابتال به واريس در افراد مستعد به ابتال؛ 
كمك به كاهش درد و درمان بيماری آرتروز (زانو و 
گردن)؛ دادن فرم و زيبايی به ماهيچه ها و جلوگيری 
از به وجود آمدن شكل نامناسب ستون فقرات؛ ايجاد 
رفع  به  كمك  بدن؛  پوست  برای  شادابی  و  طراوت 
مشكالت بدخوابی و پيشگيری از ابتال به بسياری از 
از  بدن  در  خون  جريان  افزايش  وسيلۀ  به  بيماريها 

طريق كليه ها و....
صورت  به  «راح االرواح»،  رسالۀ  ضمِن  در  نگارنده 
متواتر، آرا و اقوال بزرگان طّب و آثار آنها را آورده است؛ 
از آن جمله: نّير اعظم (افالطون)، معلم اول (ارسطو)، 
سينا،  ابن  بقراط،  فيثاغورس،  جالينوس،  بطلميوس، 
محمدبن زكريا (كه در همه جا به صورت «محمد ابن 
ذكريا» آمده)، شيخ داود انطاكی، بختيشوع، و حتی 
فارابی (معلم ثانی) و يك رباعی فارسی را كه منسوب 
از  همچنين  می كند.  نقل  فارابی  از  است،  خيام  به 
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كتابهای كّناش اعظِم استاد االطّباء، مثالت افالطون، 
و  الطبيب  اليحضره  من  بختيشوع،  هارونّيۀ  رسالۀ 
نّير  هابلۀ  رحم   در  كتاب  رازی،  زكريای  كبير  جامع 
اعظم، شفای ابن سينا و غيره ياد شده و مطالبی با 

استناد به آنها آورده شده است.
و  می  توصيف  به  كه  مواردی  در  رساله  مؤلف 
و  الفاظ  استعمال  با  كالم،  اطالۀ  با  پرداخته،  دالكی 
صنايع ادبی خواسته تا هنر خود را در كالم به نمايش 

بگذارد.

اين رساله در روز سه شنبه 16 صفر 1247 هجری 
قمری به اتمام رسيده و به فتحعليشاه قاجار اهدا شده 

است.

نسخۀ موجود و روش تصحيح
در فهارس نسخ خطی، از اين اثر طّبی تنها يك نسخه  
شناسايی و معرفی شده است. نسخۀ مزبور كه متعلق 
به مركز احيای آثار اسالمی در قم می باشد،  به خط 

نستعليق خوش، توسط غالمحسين كرمانی، به تاريخ 
12 شوال 1292 هجری قمری، استنساخ يافته است. 
ابعاد 22×14  به  سطری،   9 برگ   26 در  رساله  كل 

می باشد.1
در تصحيح و احيای اين اثر، ضمن تلخيص متن 
در  رساله  نگارندۀ  توسط  كالم  اطالۀ  خاطر  به  رساله 
توصيفات نامناسب از می و می گساری، بر آن شديم 
تا متن را به صورت خالصه و گزيده ارائه دهيم و صرفاً 
به ذكر فوايد دالكی (ماساژ درمانی) در آن بپردازيم؛ 
به  صرفاً  كه  حاضر  متن  پايانی  فصل  احيای  در  لذا 
مبحث دالكی پرداخته، به نسخۀ مزبور اتكا و اكتفا 
شده و موارد جزئی نيز كه به قياس بر متن افزوده 

شده، داخل قالب قرار داده شده است.  

بسم ّهللا الّرحمن الّرحيم
به  را  اضداد  كه  است  ذاتي  مختّص  ثنا  و  حمد 
قدرت كامله ارتباط داده و اخالط اربعه را در ميان 
اختالط نهاده؛ و درود نامعدود بر فخر كاينات و سيد 
موجودات و بر آل طاهرين او، سيما سيدالموحدين 

اميرالمؤمنين ـ صلوات هللا عليهم اجمعين.
اما بعد، اين مختصر رساله اي است در بيان منافع 
و تبيان شرايط و كيفيت استعمال راح مقوي ارواح، 

و مشتمل نموديم بر سه فصل:
فصل اول: در منافع آن ... 

فصل دويم: در وزن و زمان خوردن و تشخيص نيك 
آن دادن ...

فصل سيم: در آداب مجلس راح و اغذيه و تنّقالت...
و خاتمۀ اين رساله را كه راح االرواح نام نهاديم، 
در بيان مسئلۀ دالك كه ارباب هوش و ادراك اقوي 

معاجين و اعال براهين قوۀ باه قرار داده اند.
مسئلۀ اول، در تفسير دّالك، نّير اعظم به معلم 
اصحاب  دلك  از  را  بدن  مساز  فارغ  كه  فرموده  اول 
مالحت و ارباب صباحت به درستي چون طبيعت را 
كسالت و رهالت طاري و از حليۀ شوق و ذوق عاري 
شد، معين مي بايد به مزاج رسانيد تا حرارت غريزيه 

تصوير صفحۀ اول نسخه

1. نك: فهرست نسخه های خطی مركز احيای ميراث اسالمی، سيد 
احمد حسينی، قم، 1377ش، ج1، صص 327 ـ328.
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و  دل  آن  منبع  و  است  حيواني  روح  آن  لطيف  كه 
محل و منزل روح است؛ و هرگاه خداوند آن جمال و 
صاحبان مالحت و دالل به لحاظ و قرب ايشان روح 
و  شود  حاصل  بهجتي  و  عشرت  را  نفس  و  لذتي  را 
نشاط  و  فرح  حالت  و  انبساط  ماليم  كيفيت  اين  از 
واصل گردد و چون طبيعت را ُحكما غير شاعر ذكر 
حق  و  فرموده اند  تحرير  شاعر  اطّبا  حذاق  و  نموده 
هم اين است، از دلك دو قوه به هم رسد: يكي در 
ثوران حرارت جميع اعضا، و يكي در اعضاي رئيسه، 
باشد.  بوده  قلب  كه  بدن  مملكت  سلطان  خصوصاً 
خّدام و حجاب بعد از لحاظ خبر به جهت اثر ورود 
معدلت مدار  دربار  واقفان  به  اصحاب  نزول  و  احباب 
چون رسد، هر يك خانه هاي خود را از اخالط رّديّه 
زيور  ادراك  حليۀ  به  معّري،  خس  و  خار  از  و  پاك 

داده: 
شعر

منزل دل نيست جاي صحبت اضداد
ديـو چو بيـرون رود، فرشتـه درآيد

قراوالن شهربند بدن بر سمندان خيال بيدانََورد 
گشته، اخالط اربعه كه امناي دولت هستند، با كمال 
گذارده،  وحدت  بناي  و  خلت  طرح  نفرت  و  تضاّد 
فرح ناك سر قدم ساخته، وقايع اصدقا و سوانح اخبار 
را مقروع سمع اشرف پادشاهي نموده، در مصر كانون 
بدن لوازم عشرت و نشاط را كوس نواز گرديده، و به 
توسط شرايين و عروق جميع ممالك را اخبار فرح 
و انبساط را نصب عين نموده، شرايط ظهور خرمي 
مخبر  كه  را  نبض  و  مي رسانند،  ظهور  منّصۀ  به  را 
صادق و بريد ناطق قلب است، به حركات انبساطّيه و 
انقباضّيه به اعتدال حكم مطاع انفاد مي گردد و اعضا 
و جوارح بعد از اين لحاظ هر يك را خلعت فاخره 
عساكر  علت  اين  به  و  مي فرمايند؛  مرحمت  صحت 
ذبول و مرض فرار و لشكر نصرت اثر صحت وارد و 
برقرار، در كمال جمعيت حواس مخالصت اساس به 
تقسيم و تسهيم قسط عذايي مشغول. سلطان هم در 
كمال اطمينان خاطر به افاضۀ روح لطيف مشغول و 

به ايصال حيات به تمام اعضا مبذول.
و بقراط در باب عالج تقويت ِدماغ و قلب فرموده: 
«لحاظ الجمال يصلح الذبال». مصباح االطّبا محمدبن 

زكريا در جامع كبير اين عبارت را سند اعادۀ شباب 
قرار داده و حكايتي ذكر نموده كه يكي از بزرگان 
ضعف  مرض  به  كه  بود  سالها  كه  را  مصر  اعيان  و 
بدن مبتال شده و عموم مشاهير صناعت طّب انواع 
خود  در  بهبودي  اثر  مطلقاً  و  نموده  او  از  معالجات 
مالحظه ننموده، چشم از حيات پوشيده، در حجاب 
ياس متواري شده. در زمان محمدبن زكريا كه علم 
احوال  تمام  بود،  افراشته  عالم  اطراف  به  فضيلت 
چهارصد نفر فاضل در مجلس افادۀ آن به استفاده 
اشتغال داشته، مجلس مشهور شد به اربعمائه مرغ 
طيران  بدن  وكر  از  صّحت  شاهباز  يعني  عيش، 
بي چاره در وادي حيرت حيران و سرگردان، تا اين 
در  چون  وارد.  ري  واليت  به  كرده،  عراق  عزم  كه 
مجلس اربعمائه حاضر شد، معّرف او بدايت و نهايت 
عالج حذاق را مفصال تقرير نموده، از قرعات نبض هم 
مالحظه رفت كه اين ضعف به توسط ضعف سلطان و 
وزير معطي آن، يعني كبد، و در جميع افعال متعلّقه 
هيچ فتوري ظاهر نگرديده، واردات بدن به قدر زمان 
صّحت جز قلّت روح فتوحي به منّصۀ ظهور نرسيده. 
در عالج آن متفّكر شدم؛ از تامل من مريض بي چاره 
االطّبا  استاد  عبارت  دقت  و  لحاظ  از  بعد  مأيوس، 
بعد  جمال،  ارباب  دلك  به  حكم  درآمده،  ذهن  به 
از مدتي مرض مبدل به صّحت شد. مسئلۀ دلك را 
به طريقۀ اصرار و تأكيد بسيار تحرير نموده، مراتب 
دلك را عضواً عضواً محّرر نموده، فرموده كه بهترين 
به  شود  شروع  مي بايد  و  است،  دلك  يدي  معالجه 

دلك.
محمدبن زكريا صريحاً از كتب فلسفه نقل نموده 
كه كّل يونانيان عمل دلك را الزم دانسته، نّير اعظم 
فرموده كه هر عضوي حّظي و بهره اي دارد، مي بايد 
را  مقال  اين  تفصيل  و  رسانيد،  را  او  بهره  دلك  به 
در  جمله  آن  از  فرموده؛  وفاق ذكر  به  اطّبا  و  حكما 
مفاتيح الكنوز و حيات العلوم نور االطباء يعني معلم 
ثاني ذكر نموده كه «دلك االعضاء اقوي من الدواء»؛ 
يعني مالش بدن اقوي از دوا مي باشد؛ اما در زمان 
و  مي باشد،  حس  لحاظ  آن  برهان  كه  بدن  صّحت 
اما در زمان مرض؛ به واسطۀ اين كه اكثر اوقات در 
و  مي باشد  قلب  باطن  به  ابخره  توجه  صعبه  امراض 
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مفرحات به واسطۀ ضعف قلب يا كبد يا ِدماغ بُعدي 
در وصول به هم مي رسد و ابخرۀ رّديّه مانع نفوذ و 
وصول اثر دوا؛ چنان چه در نوبۀ غشيه و خفقان و 
ساير امراض صعبه بخاريّه مالحظه مي رود و در اين 
امراض دلك به شدت احداث حرارت غريزيّه مي نمايد 
و از حدوث حرارت مزبوره اعضا را حياتي جديد پديد 
مي آيد و سخن محل كالم نيست و به كّرات مالحظه 

شده؛ و تقويت عضو رئيس منشأ حيات مي گردد.
و قال ابن سرافيون: «َمْن ماَل الي صّحه الْبدن فال 
تغفل عن دالك االعضاء، الدلك روح الجسد، الدلك 
اين  آن  نظام  بالغت  كالم  تفسير  االرواح».  و  اعضاء 
است كه هر كه مايل باشد به صحت بدن، پس غافل 
نشود از مسئلۀ دالك اعضا، يعني دلك ُمبقي صّحت 
صحت  ارتفاع  به  و  عقًال  است  الزم  صحت  ابقای  و 
بناء  گردد،  مرتفع  الهّيه  احكام  و  شرعّيه  تكاليف 
عليه شرعاً هم الزم بر هر فردي از افراد انسان دلك 
طّبّيه،  مسائل  ضروريات  از  مسئله  اين  بلكه  متحم، 
تاكيد فرموده كه دلك روح جسد است؛ به اين معني 
كه به واسطۀ آن جميع اعضا را حالت نما حاصل و 
قوتي واصل و تحريك حرارت غريزيّه مربوط به او و 
لهذا  طبيعّيه؛  حرارت  به  منوط  حيواني  روح  وجود 
اين  از  بعد  جسد.  در  بود  خواهد  روح  منزلۀ  نازل 
برهان را قوي نموده، غذاي اعضا قرار فرموده؛ يعني 
نرسد،  هرگاه  كه  مي باشد  جسماني  غذاي  را  اعضا 
چنين  هم  رفت.  خواهد  تحليل  به  و  ذبول  المحاله 
غذاي روحاني هم ضرور مي باشد؛ و از اين جهت از 

عقب ذكر ارواح فرمودند.
خالصه، دلك ارباب صباحت و مالحت منشأ قّوت 
اعضاي رئيسه، خصوصاً قلب و ساير اعضا مي باشد. نّير 
صريح فرموده كه هر كه توّقع حيات دارد، مي بايد از 
دلك صاحب حسن غافل نشود. هفتاد مرتبه سؤال از 
صّحت شد و جواب به دلك ارباب جمال داده شد و 
مكّرر فرمود: دلك الّذ اغذيه؛ دلك طبيب امراض؛ دلك 
مايۀ حيات؛ دلك روح بدن؛ دلك منشأ صحت؛ دلك 
جامۀ عشرت؛ دلك رفيق شفيق؛ دلك درياي صّحت، 
بي اندازه؛  سرور  دلك  تازه؛  روح  دلك  عميق؛  ليكن 
دلك ثمر محبوب؛ دلك جواهر مرغوب؛ دلك شراب 

ناب؛ دلك مايۀ بقای شباب؛ دلك ابر صحت بار؛ و 
دلك آسمان قرار؛ دلك بهشت برين؛ دلك نور بصر؛ 
را  بدن  كانون  دلك  و  ثمر؛  را  حسن  درخت  دلك 
حافظ؛ دلك شهربند جسم را مستحفظ؛ دلك غذاي 
بي خطر؛ دلك روح با اثر؛ دلك غم زدا؛ دلك دل گشا؛ 
دلك  حاصل؛  محبوبۀ  دلك  واصل؛  معشوقۀ  دلك 
باه؛  معجون  دلك  خيال؛  كشتي  دلك  وصال؛  بحر 
دلك بر حصول مقصود گواه؛ دلك رافع مرض؛ دلك 
مانع عروض عرض؛ دلك زيب محبت؛ دلك سرمايۀ 
ارباب  ميل  نشانۀ  دلك  خيال؛  پاسپان  دلك  لذت؛ 
پايندگي؛  منشأ  دلك  زندگي؛  چشمۀ  دلك  جمال؛ 
دلك لباس هوش؛ دلك دلبر آغوش؛ دلك نياز؛ دلك 
بريد كارساز؛ دلك دوست دانا؛ دلك بر معاني دقيقه 
توانا؛ دلك هادي سبل رشاد؛ دلك باعث ارشاد؛ دلك 
حيات آالت بقا؛ دلك مصدر استيفا؛ دلك مدبّر بدن؛ 
بريد  دلك  اتحاد؛  محيط  دلك  سخن؛  مفّرح  دلك 
دلك  انبساط؛  گوي  دلك  نشاط؛  خانۀ  دلك  سداد؛ 
طاير روح؛ دلك ابواب فتوح؛ دلك مادۀ سرور؛ دلك 
فرح و حبور؛ دلك مفّرح لؤلؤ و ياقوت؛ دلك دل را 
غذا و قوت؛ دلك مصباح هدايت؛ دلك صباح راحت؛ 
لوازم  دلك  بي كيف؛  لذت  دلك  لطيف؛  غذاي  دلك 
را  َرز  دختر  دلك  ميثاق؛  متين  حبل  دلك  اشراق؛ 
بريد؛ دلك بنت عنب را شهيد؛ دلك صاف صفا؛ دلك 

رفيق باوفا.
چون تقرير قدما را نموديم، معلوم شد كه منافع 
آن زياد از تحرير و تقرير مي باشد و فيثاغورس اعظم 
تصريح فرموده كه شرط دلك در صاحب جمال و 
بدون آن به حّد مقصود نفع ندارد؛ بلكه صريح نّير 
اين است: «دلكوا باصحاب الجمال». بناءعليه دلك 
ارباب جمال محكوم به رطب مي باشد؛ و در مسئلۀ 
است؟»،  كافي  مّره  يا  است  ضرور  دلك  تكرار  «آيا 
فحول تكرار را مايۀ سرور مي دانند؛ و در بيان اين 
از  مي باشد،  تحقيقات  بهترين  شيخ  تحقيق  كالم 
شود،  دلك  بايد  مرار  و  كّرار  به  يا  انامل،  تا  گردن 
خاصه رانها كه كمال تقويت باه در آن حاصل است؛ 
و شيخ فرموده كه كمر را هم بسيار مالش بدهند 
دلك  مسئلۀ  و  نمايند؛  دلك  نرمي  به  را  سينه  و 
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دلك  عكس  اين  و  مي شود  واقع  ثديين  در  گاهي 
و  باشد  محبوب  مدلوك  بايد  يعني  مي باشد،  اول 
دست بمالند به اكثر اعضاي محبوب و محبوبه كه 
مقّوي كل اعضا و مهّيج قوۀ باهيه؛ بلكه بختيشوع 
و  نموده  زياده  ترغيب  محبوب  دلك  به  را  محّب 
خالف  به  را  دالك  مسائل  ذكر  هارونيه  رسالۀ  در 
مشهور نموده و عبارات اقطاب را شاهد آورده؛ قال: 
است  اين  عبارت  ظاهر  المدلك».  وصال  «الدلك 
محبوب  به  ترجمه  است،  مدلك  وصال  دلك  كه 
برهان  و  حّجت  رازي  فخر  را  كالم  اين  و  نموده؛ 
مقصود بختيشوع ندانسته است؛ و بعضي از شراح 
مائۀ ارسطو به طريقۀ اسم فاعل ذكر نموده و دور 
است از معني مانحن و فيه. در بعضي نسخ «الدلك 
خواهد  اين  معني  و  شده  مالحظه  الدلك»  وصال 
مالش  يعني  است،  مدلوك  وصال  دلك  كه  بود 
اعضاي محبوب وصال اوست. اگر چنين باشد حق 
با بختيشوع خواهد بود و تحقيق مسئله اين است 
كه هر دو نوع داخل دلك و ترجيح دادن در مواضع 
مختلف مي شود و انكار امين الدوله دلك آخر را از 
بابت خالف مي باشد و برهان به سوء االدب ناقص و 
دليل البعد ايضاً بعيد بناء عليه، دالك هم در كتب 
به هر دو نوع مستعمل است و مسئلۀ دلك الصدر 
و البطن و مسحها، بخصوص ماليدن سينه و شكم 
محبوبه محب مي باشد؛ و در مسئلۀ مسطوره يعني 
تفصيلي  ماوراء النهر  راوندي  الصدر،  و  البطن  مسح 
ذكر نموده كه ماليدن شكم و سينه به سينه و شكم 
معشوق كمال قّوۀ باهيه حاصل آيد؛ و در كتاب من 
اليحضره الطبيب قول راوندي را مستحسن شمرده 
و چون بقای قّوۀ باه علت وجود صّحت تاّمه، بلكه 
جودت هضم الزم دارد، توليد مني را ختم نموديم 
براهين  و  حذاق  اطّباي  اقاويل  و  باهّيه  مقويات  به 

قاطعۀ فحول آفاق.
مقّرر  اكيده  تأكيدات  باه  قّوۀ  حفظ  در  اعظم  نّير 
در  اما  مضر،  اصرار  هابله:  رحم   در  كتاب  در  داشته 
كه  است  اين  آن،  بهتر  و  مضر؛  هم  تَرك  معتادين 
گوشت  و  جوجه  و  كبك  و  دّراج  و  تيهوج  گوشت 
عصفور و ساير لحوم طيريّه و جّيده و كبابهاي لحوم 

جّيده و آهو و برۀ شش ماهه، و بسيار گوشت تيهوج 
را اصرار داشتند. جالينوس از زبان نّير اعظم و بقراط 
ذكر نموده كه مداومت به گوشت تيهوج منشأ حيات 
دايمي و مانع پيري؛ و هر كه چهل يوم مداومت كند، 
امراض مهلكه از او مرتفع گردد و باه مأيوسين راجع 
صاحب  ذكور  طفل  توالد  علت  وقاع  طرفين  و  گردد 
جمال و جودت ذهن گردد؛ و در كتب متقدم و متأخر 
صريح است كه روح بدن است و منبع باه، زنهار فارغ 
در  باشيد  داشته  اصرار  و  تيهوج  خوردن  از  مشويد 

زردۀ تخم نيم برشت كه آن هم غذاي روح است.
و بقراط نيز فرموده اند كه بخوريد و خود را نجات 

تصوير صفحۀ آخر نسخه

از مرگ عادي دهيد. عمر را زياد كند و روح را قوت 
در  خالف  و  باشد،  قاطع  را  مهلكه  امراض  و  دهد 

مسئله نشده است.
و ادويۀ باهيه و معاجين مجّربه چون بسيار ذكر 
قاهرۀ  دولت  دوام  داعي  اين  اطّبا،  حذاق  فرمودند 
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رسالۀ  مجّرب را ذكر نمودم در  مجّرب در  سلطانّيه 
روحنا  ــ  عادل  شاهنشاه  جهت  به  كه  االرواح  راح 
و  عدالت  درياي  آن  از  اميد  نمودم.  تحرير  ــ  فداه 
قاموس سخاوت خاقان خواقين كه دست رد بر آن 

نگذارند و قبول درگاه شاهنشاهي گردد.
اول تفصيل معجون اللؤلؤ كه از بقراط اعظم و در 
اعادۀ قوۀ باه مأيوسين بي عديل شمرده، به اين اجزا 
[مثقال]،   6 ناسفته  مرواريد  يافته:  تحرير  كه  است 
[مثقال]،   4 رومي  انيسون  [مثقال]،  صحيح6  بُّسد 
اصل  [مثقال]،   4 كاكنج  [مثقال]،   4 ابيض  بهمن 
سعد  [مثقال]،   2 اذخر  فقاح  [مثقال]،   3 اللبالب 
 1 سليخه  [مثقال]،   2 كزمازج  [مثقال]،   2 كوفي 
[مثقال]، اسارون 1 [مثقال]، دارچيني 3 [مثقال]، 
مصطكي 1 [مثقال]، صمغ عربي 1 [مثقال]، كتيرا 
1 [مثقال]، با دو وزن كّل عسل مصّفي سرشته شود 
و در وقت ضرورت يك مثقال از اين معجون تناول 

فرمايند.
و از فيثاغورس اعظم و جمعي از حذاق متأخرين 
 4 جوزبّوا  دانسته اند:  مجرب  را  ثاني  نسخۀ  اين 
[مثقال]، قرنفل 4 [مثقال]، بسباسه 4 [مثقال]، لسان 
العصافير 4 [مثقال]، بيخ اذخر 4 [مثقال]، زنجبيل 4 
[مثقال]، دارچيني 4 [مثقال]، مصطكي 3 [مثقال]، 
عود قماري 3 [مثقال]، زعفران 3 [مثقال]، قاقله 1 
[مثقال]، كندر 1 [مثقال]، اشنه 2 [مثقال]، عنبر 2 
[مثقال]، قند را در گالب حل نموده، عسل به قدر 
كفايت ادويه بعد از قوام سرشته شود و يك مثقال 
بنوشند؛ و هرگاه با راح ريحاني تناول فرمايند، اقوي 
خواهد بود؛ و نزد داعي دولت بهتر اغذيه مي باشد، به 
امكن به غذاهاي لطيفه معالجه  اين معني كه مهماً 

بهتر است.
و چون مزاج مركبات را فهميدن در كمال اشكال 
كه  آن  بر  دارد  اشعاري  سليم  ذهن  جودت  است، 
و  است؛  بهتر  لطيفه  جيدۀ  اغذيۀ  و  راح  به  معالجه 
غزلفاد  پادشاهي  جريان  قضا  فرمان  كه  اين  به  نظر 
يافته بود، تاليف اين رساله كه مسّمات است به راح 
االرواح، تخلف را زهرۀ عقل نبود، در اردوي همايون 
شاهنشاهي با عدم اسباب از كتب و ساير آالت تاليف 

و  عالم  شاهنشاه  فيروزي  طالع  به  مراودت  كثرت  و 
با  و  تاليف  به  كردم  شروع  را  رساله  اين  عالميان، 
كمال ايجاز در افكار ابكار سلف و خلف را در آن ايراد 
نمودم تا اين كه بر احّبا مخفي نماناد كه شيخ رئيس 
سردابه  در  يوم  چهل  را  شفا  تأليف  كه  كرده  ذكر 

كردم مستبعد نداند، بلي:
شعر

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران هم بكنند آن چه مسيحا مي كرد

رساله را به دعا ختم مي كنم: خداوند عالم ــ جّل 
و عال ــ ذات با بركات قبلۀ عالم را از جميع بالها در 
فرمايد و دولت قاهره  حفظ حمايت خود محافظت 
را به مرحمت خود به جناب قايم آل محمد متصل 

سازد.
كه  باران  گل  چمن  در  رساله  اين  از  شدم  فارغ 
اجالل  نزول  جا  آن  در  شاهنشاهي  همايون  موكب 
محمدحسين بن  سادات  احقر  اين  و  بودند  فرموده 
سيدمحمد بن محمدتقي بن سيدحسن بن حكم الملك 
االردستاني الطباطبائي الحسني، به شرف عتبه بوسي 
ملك الملوك،  سلطان السالطين،  معدلت مدار  دربار 
مروج الدين و السلوك، بحر الجالل و قاموس الكمال، 
السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان، السلطان 
فتحعلي شاه ــ خلّدهللا ملكه ــ رسيده بود، اين را 

هديۀ مسكنت قرار دادم.
بـال مـگـسي نـزد سـليـمان بـردن

عيب است، وليكن هنر است از موري
فرغت من التأليف في يوم الثلثا سادس عشر شهر 

صفر المظّفر من شهور سنه 1247 من الهجريّه.1

 

است:  چنين  استنساخ  تاريخ  و  نسخه  انجام  در  كاتب  افزودۀ   .1
فرغت من التنسيخ اثنا عشر يوم خلون من شهر الشوال الكرام 
سنه مأتين و اثنا و تسعون بعد األلف من الهجره 1292؛ العبد 

المسكين الجاني غالم حسين الكرماني.


