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 1391چهارم، زمستان ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  معرفي مشاهير طب سنتي اسالم و ايران

 حكيم يوسف بن محمد بن يوسف هروي
  

  الف، آسيه جوكار الف، نفيسه حسيني يكتا *الفسيده صديقه يوسفي 
  

  دانشگاه علوم پزشكي تهران ،طب سنتيگروه طب سنتي، دانشكده  الف
  

  

  چكيده
  

ق مـي  .ه 10يوسفي فرزند محمد بن يوسف و از پزشكان قـرن  يوسف بن محمد بن يوسف هروي معروف به حكيم يوسفي يا موالنا 
يوسف بن محمد ظاهرا از اهالي خواف خراسان بود كه در ماوراء النهر دانش آموخت و در هرات مي زيست و از تـرس سـرخ   . باشد

از .منظومـه سـرود   كالهان با پدرش به هند كوچ كرد اهميت خاص اين حكيم اين بود كه او براي آسان كردن دانش پزشـكي چنـدين  
  : جمله آثار اين حكيم مي توان به موارد زير اشاره كرد

  .رياض االدويهو  دالئل النبض، داليل البول، حفظ الصحه، فوايد االخيار، جامع الفوايد يا طب يوسفي، رساله منظومه عالج االمراض
  

  

  

يوسف بن محمد بـن يوسـف هـروي معـروف بـه حكـيم       
يوسفي يا موالنا يوسفي فرزند محمد بن يوسف و از پزشـكان  

يوسـف بـن محمـد ظـاهرا از اهـالي      . باشـد  ق مي.قرن دهم هـ
خواف خراسان بود كه در مـاوراء النهـر دانـش آموخـت و در     

زيست و از ترس سرخ كالهان با پدرش به هند كوچ  هرات مي
نجا مورد توجه و عنايت ظهير الدين بابر شـاه قـرار   كرد و در آ

وي عالوه بر اينكه پزشك دربار بود به سمت دبيري او . گرفت
ق در آمـد و پـس از بـابر شـاه در     . هـ) 937-932(در سالهاي 

ق نيـز  .هـ 964-937دربار پسرش همايون گوركاني در سالهاي 
م يوسفي رسايل چنـدي را بـه نـا   ).2-1(همين سمت را داشت 

ظهير الدين محمد بابر و پسرش نوشـته اسـت، از جملـه ايـن     
ق به .هـ 944توان به رساله سته ضروريه كه در سال  رسايل مي

يوسفي هـروي از  . نام همايون شاه نوشته شده است اشاره كرد
اهميت خاص اين حكـيم ايـن بـود كـه او     . پدرش پركارتر بود

د و در براي آسان كردن دانش پزشـكي چنـدين منظومـه سـرو    

كرد و آثاري كه به صورت  اشعار خود نيز به يوسفي تخلص مي
شعر و دو بيتي دارد از شهرت و انتشار گسترده تري برخوردار 

اينرو آثار او بسيار معروف و از قديم االيام مردم آن را از . است
توان به موارد زيـر   ، از جمله آثار وي مي)2-1. (كردند حفظ مي
  :اشاره كرد
ظومه عالج االمراض، منظومه اي بـه فارسـي   رساله من .١

. هـ 914در نشانه هاي مرض و درمان آن است كه در سال 
ق چاپ شده .هـ1285اين اثر در سال . ق سروده شده است

هاي ملي و مركزي دانشگاه  و نسخه هايي از آن در كتابخانه
تهران و كتابخانه خصوصي حاجي ايزدي در همدان موجود 

 )5، 3، 1. (است
امع الفوايد يـا طـب يوسـفي، ايـن كتـاب در شـرح       ج .٢

ق .هــ  917منظومه عالج االمراض در پـنج مقالـه در سـال    
يوسفي در اين كتاب بيماريهاي سر تا پـا  . نوشته شده است

ايـن  . را شرح داده و به درمان آنها نيـز اشـاره كـرده اسـت    

 91مهر : افتيدر خيتار

 91آذر : تاريخ پذيرش
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كتاب به لحاظ اهميت، اختصار، سادگي و ماهيتش همـواره  
ده اسـت و تـا كنـون چهـار بـار در سـالهاي       مورد توجه بو
ــران و  1318و 1285،1294 ـــ 1322در ته ــانپور .ه ق در گ

حكيم عبد العليم نصـراله خـان احمـدي    .چاپ شده است 
شرحي بر آن نوشته و با عنوان كتـاب المعالجـات الموربـه    

 Licht Ward.  بالنسخ المجربه در هنـد چـاپ كـرده اسـت    
ليسي ترجمه و در وقـايع تـاريخ   اي از اين اثر را به انگ پاره

نسخه هايي از اين اثر در كتابخانه ملي، . پزشكي چاپ كرد
مجلس، دانشگاه تهران، آستانه قم، آيت الـه مرعشـي، ملـي    
تبريز، رشت ، دهخدا، و مدرسه سپهساالر موجود است كه 
از اين شمار نسخه محفوظ در كتابخانه ملي تبريـز از همـه   

 )4و2. (باشد ق مي.هـ 1002 كهنتر و تاريخ كتابت آن
فوايد يوسفيه، كه منظومه اي به فارسي / فوايد االخيار  .٣

ق سروده و در آن هر مسئله .هـ 913است و آن را در سال 
پزشكي را در يك قطعه يا در دو يا سه بيت و گاه در شش 

از اين اثر نسخه هاي خطـي پراكنـده   . بيت شرح داده است
، ملك، مرعشي نجفي، آستانه اي در دانشگاه تهران،  مجلس

قم، مدرسه سپهساالر، كتابخانه دهخـدا، ملـي، گلپايگـاني،    
 1285ايـن اثـر در سـال    . نوربخش و رشت موجود اسـت 

ق به اهتمام عبد المطلب كاشاني در تهران و بـار ديگـر   .هـ
ق به كوشش محمد حسين بن محمـد كاشـاني   .ه 1318در 

 )5، 3، 1. (به چاپ رسيده است
اي است به فارسي در خصـوص   ه، قصيدهحفظ الصح .۴

حفظ الصحه و چند قصيده در مسائل پزشكي و تندرسـتي  
و بهداشتي مانند خوردنيها، آشـاميدنيها، سـكون و ورزش،   
خواب و بيداري، آب و هوا و احتباس و استفراغ، يوسـفي  

ق به نام ظهير الدين محمد بـابر  .هـ 937اين اثر را در سال 
ثـر نسـخه هـايي در كتابخانـه ملـي،      از اين ا. سروده است 

دانشگاه تهران، مدرسـه سپهسـاالر، مرعشـي نجفـي، ملـي      
تبريز، ملك، دهخدا و آيت اله گلپايگاني موجود اسـت كـه   

ق از .هــ  1002نسخه كتابخانه ملي تبريز به تـاريخ كتابـت   
 )5-3. (همه كهنتر است

داليل البـول، در ايـن كتـاب يوسـفي نحـوه شـناخت        .۵
بيماريها را با مشاهده ادرار در هفت متغير لـون بـول، قـوام    

زبد يا كـف در بـول،    بول، صفا و كدورت بول، رايحه بول،
اين اثر به نثـر و  . رسوب بول و مقدار آن توضيح داده است

يوسفي هـروي ايـن   . ق نوشته شده است. هـ 942در سال 
س از تاليف دالئـل النـبض بـه خـواهش برخـي از      اثر را پ

ق در .هــ 1211دوستان و بزرگان نوشت اين اثـر در سـال   
از اين . م در الهور چاپ شده است1934كانپور و در سال 

اثر نسخه هايي در دانشگاه تهران، دهخدا، مرعشي نجفي و 
كتابخانه خصوصي اصغر مهدوي موجود اسـت كـه نسـخه    

ديميتر از نسـخ ديگـر و در سـال    كتابخانه اصغر مهدوي قـ 
 )5، 3. (ق كتابت شده است.هـ1057
دالئل النبض، در اين رساله يوسفي به نحوه داللت بـر   .۶

ايـن رسـاله   . حال بيمار از روي نبض اشـاره كـرده اسـت    
ق تاليف شده و نسخه هايي از آن . هـ 942مختصر در سال 

ه در دانشگاه تهران، مجلس، ملك، مرعشي نجفي و كتابخان
خصوصي اصغر مهدوي موجود است كه نسخه مجلس كـه  

ق كتابت شـده از نسـخ ديگـر قـديميتر     . هـ 1050در سال 
 )5و3. (است
ة اين كتاب يكي از آثـار مهـم و ارزنـد   رياض االدويه،  .٧

طبي دورة صفويه است كه در شبه قـاره بـه زبـان فارسـي     
نوشته شده و علي رغم آثار طبي ديگر يوسفي، صرفاً به نثر 

ست ودر بيان مراتب كيفيات ادويه ، در يـك مقدمـه و دو   ا
مفردات در اصطالح دواهـايي   ادويه مفرده ،. 1: باب است 

مفـردات يـا نبـاتي    . است كه در آن تركيب صـناعي نباشـد  
ها،  ها و تخمها، گلها، برگها، شاخه ها، ريشه است و آن ميوه

يـا  پوستها، عصاره ها، شيره هاي نباتي و صـمغها باشـد؛ و   
اينكه حيواني اسـت، ماننـد ذرايـح، و اعضـاي حيوانـات و      
احشاي آنها، زهره شان و يا معـدني اسـت و آن نيـز خـود     
حجري است، مانند گل ارمني و يا از چيزهايي است كه از 

ادويه مركبـه  . 2 .زمين بجوشد، مانند قير و نفت و امثال آن
يوسـفي   "امتحان جودت و ردائت تريـاق "و خاتمه اي در 

ق به نام همايون گوركاني نوشـته  .هـ946ين اثر را در سال ا
يكي از امتيازات مهم اين . است و در هند چاپ شده است 

متـداول  (كتاب، پيش از هر چيز، ضبط واژگان غيرفارسـي  
اسامي داروهاست كه از بسياري جهات مهم و قابـل  ) عامه
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  يوسفي و همكاران       

  505 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

اغلب واژگان معادل داروهاي ذكر شده در اين . توجه است
هندي، شـيرازي، عربـي، تركـي،    : تاب، به ترتيب بسامديك

او بـا  . يوناني و گاه به ندرت سرياني و عبري و نبطي است
صرافت تمـام، گـاه معادلهـاي گونـاگون يـك واژه را يـاد       

شود كه براي يك واژه دو و گاه سـه   كند و گاه ديده مي مي
اين امر به خـاطر اقامـت يوسـفي در    . آورد معادل هندي مي

گاه واژگان . و آشنايي او با زبان هندي بسيار مهم است هند
. شـود  كند كه در منابع ديگر ديـده نمـي   هنديي را ضبط مي

همگي خواص مزاجي داروها به دقّـت تمـام ذكـر شـده و     
مضرّات، مصلحات و بدليات هر يـك بـا دقّـت تمـام، بـه      

نسخه اي از اين كتاب در كتابخانه .ترتيب آورده شده است
   )6-5، 3. (موجود استدهخدا 

سته ضروريه، شامل دسـتورات كوتـاه پزشـكي اسـت      .٨
هـوا،  : درباره شش عامـل ضـروري بـراي سـالمتي شـامل     

خوردنيها، آشاميدنيها، حركت و سـكون بـدني، حركـت و    
ايـن  . خواب و بيداري و استفراغ و احتباس  سكون نفساني،

ق تاليف شـده و در هنـد چـاپ شـده     .هـ 944اثر در سال 
ــه مرعشــي نجفــي،   .اســت نســخه هــايي از آن در كتابخان

 )5و  3. (دانشگاه تهران و ملك موجود است
ماكول و مشـروب، منظومـه اي اسـت بـه فارسـي در       .٩

خواص خوردنيها و آشاميدنيها، اين منظومه به بحر متقارب 
نسخه هايي از ايـن اثـر در   . مثمن مقصور يا محذوف است

شـي نجفـي، مجلـس،    دانشگاه تهران، ملك، سپهساالر، مرع
اين منظومه در سال . ملي، ملي تبريز و دهخدا موجود است

 )5و  3، 1. (م در الهور چاپ شده است1924
مناجات منظوم، كه مثنوي عارفانه اي درباره عشـق   .١٠
 )5. (است
نصيحت نامه، كه مثنوي اخالقي در سرزنش بخل و  .١١

 )5. (بيت است 31بخيل در 
ح يوسـفي، كـه   نصاي/ كلمات يوسفي/ انوار حكمت .١٢
ـــ 919در  ــي و  .ه ــتورهاي اخالق ــاليف شــده و در دس ق ت

ســخنان پنــد آمــوز صــوفيانه اســت و نســخه اي از آن در  
 )1. (كتابخانه دانشگاه تهران موجود است

بهداشت منظوم كه براي ظهير الـدين بـابر سـروده     .١٣
 )3. (شده است

بدايع االنشا، نامه هايي است به فارسـي بـه عنـوان     .١۴
دم از مرتبه ها و مقامهاي گوناگون كـه آن  سرمشق براي مر

ق براي پسرش رفيع الدين حسن نوشته .هـ 940را در سال 
م به نام بادي االنشـا بـه جـاي    1870اين اثر در سال . است

بدايع االنشا و بار ديگر به نام انشاي يوسفي در دهلي چاپ 
 )3-1. (شده است

كليات يوسفي، كه گويا مجموعه اي از آثار اوسـت   .١۵
ق نوشته شده است و نسـخه اي از آن  .هـ 917كه در سال 

  )3. (در كتابخانه ملي تبريز موجود است
در كنار نام حكيم  يوسف بن محمد بن يوسف هروي نـام  
حكيم فرزانه محمـد بـن يوسـف الطبيـب الهـروي بـه چشـم        

خورد اين حكيم از طبيبان محقق درفنون طب سنتي وپيروان  مي
صــمت و طهــارت علــيهم الســالم و دوســتداران اهــل بيــت ع

باشد كه از سال تولد و وفات وي آگاهي دقيقي در دسترس  مي
نيست، ولي آنچه مهم است اين اسـت كـه تاليفـات وي چـون     
بسياري از بزرگان تاريخ ما نتوانسته از گوشـه هـاي پيـدا و نـا     
پيداي زندگي ايشان چيزي بـراي آينـدگان بـه ميـراث نهـد در      

هام زيادتر است چـون تـذكره نويسـان و    مورد زندگي ايشان اب
فهارس نسخ خطي كتابخانه ها دو شخصيت مشـابه را معرفـي   

. باشـد  كنند كه در يك عصر و با تاليفاتي مشابه و همنام مـي  مي
)7(  

يوسـف بـن محمـد بـن      "و "محمد بن يوسـف هـروي   "
همان دو شخصيتي هسـتند كـه تـاريخ آنهـا را      "يوسف هروي

دهد و اي بسا اصال يك نفر باشند  ن ميبسيار نزديك به هم نشا
. يا پدر و پسر باشند يا دو شخصيت كامال بي ربط به همـديگر 

البته با توجه به سال تاليف كتاب بحر الجـواهر وزمـان تـاليف    
شـود   اكثر كتابها كه به يوسف بن محمد هروي نسبت داده مـي 

ه بـه  كتابهايي ك. به احتمال قوي آنها بايد پدر و پسر بوده باشند
محمد بن يوسـف هـروي منسـوب اسـت شـامل مـوارد زيـر        

  :باشد مي
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بحر الجواهر، كه مجموعه اي از اسامي اطباي بزرگ و  .١
باشد و بارها به شـكل چـاپ    اسامي ادويه و الفاظ طبي مي

 .سنگي در ايران و هند و پاكستان به چاپ رسيده است
عين الحيوه ، كه در مـورد مقويـات حـرارت غريـزي      .٢
به نام المعمره در كتابخانه آستان قـدس رضـوي    باشد و مي

 .به ثبت رسيده است
جواهر اللغه ، كه كتابي در لغات طبي اسـت و بسـيار    .٣

 .باشد مشابه بحر الجواهر و در همان حجم مي

حل االسامي، كه اين هم رساله اي مختصـر در لغـات    .۴
طبي است و نسخه منحصر به فـرد آن در آرشـيو موسسـه    

  )7. (باشد ياحياء طب طبيعي م
  

  :تقدير و تشكر
در پايان الزم است از راهنمـايي هـاي جنـاب آقـاي دكتـر      
محسن ناصري كه با نظرات ارزشمند خود نويسندگان مقالـه را  

  .ياري نمودند تشكر و قدرداني نماييم
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