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  مروريي  مقاله
 چكيده

ـ ر و تجرببه بعد دانسـت کـه آثـا    يي چهارم هجر در حدود سده يرانيي پزشکان بزرگ و معتبر ا توان در زمره را مي ينياخو ات ي
 يان آگـاه ينيشـ ين کتب پيب در ،متأسفانه .خ طب، مطرح بوده استيمستند و قابل قبول در اکثر ادوار تار يمأخذ عنوان به، يو يپزشک
 است که يز شواهد و قرائنيخود او و نهاي  گفته يدانيم تنها بر مبنا باره مي چه در اين و آن آيد نمي دست به يو آثار و ياز زندگ يقيدق

. بـوده اسـت   ،رازي  زكريـاي   شاگردان محمد بناز  ، يمقانع  او شاگرد ابوالقاسم. ميا افتهيدر» الطب يف المتعلمين هدايه«از اثر معروفش 
  . ن قرن بوده استيي دوم هم مهيدر اواسط ن يو وفات و يدر قرن چهارم هجر يو يزندگ يي زمان محدوده

. مهم و قابل اعتنا شناخته شده اسـت  يمتن عنوان بهران، يا يدر کنار آثار پزشک» الطب يف مينالمتعل هدايه«ويژه کتاب  و به يآثار و 
 يبه زبان فارس ين اثر پزشکيتر ، کهنالمتعلمين هدايهنخست از آن جهت که کتاب : ت فراوان استين کتاب از چند لحاظ حائز اهميا

 ن کتـاب يکه به ا يو علم ي؛ سوم از لحاظ پزشکيو ادب يشناخت زبان ار مهميده است؛ دوم از جهت نکات بسيما رس دست بهاست که 
داروها، مفردات و مرکبات طب  ياز اسام ياريت چهارم از لحاظ شناخت بسيبخشد و اهم دوچندان مي يتياهم يي طب سنت طهيدر ح
  . باشد ران مييا يخ پزشکيتار يو اشخاص مهم و مورد اعتنا يسنت

  ي، طب سنتيخ پزشکيالطب، تار يف المتعلمين هدايه، يبخار ينيابوبکر اخو :يديواژگان کل
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   درماني تبريز علوم پزشکي وخدمات بهداشتي دانشگاهدانشكده پزشكي،  وه داخليگر ،دانشيار ٤
  ، ٠٩١٤٣١٤٦٠٨٠: تلفن ،تاريخ پزشکي فلسفه و مرکزتحقيقات ،درماني تبريز ،دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ،تبريز :نشاني*
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  ي زندگي و آثار ابوبكر اخويني بخاري گفتاري درباره :كاظم خدادوست و همكاران  ٢
 

 

  
  مقدمه 
دو  ينياخو و ابوبکر يالهرو يعل ن ابومنصوريالد موفق

) يالديم ازدهمي قرون ده و( يچهارم هجرقرن ب يطب
 کشور ين طب و ادب ملييص و تعيتشخ باشند که از نظر مي

الزمان هستند،  بين دو که با هم قريا. دارند بسزا يما سهم
ان يتاز ي غلبه چند که از يقرون هستند که پس از ين اطبائياول
دو کتاب را شكسته و قت سکوت يحق گذشته، در يران ميا بر

. )۱( اند درآورده ريتحر ي به رشته يطب و داروساز ارزنده در
و کتاب  ينياخو ابوبکر ين موضوع معرفيعلت پرداختن به ا

نقش آن در  و ،»الطب يف متعلمينال هدايه«ش فرد بهمنحصر 
 ييدر شناسا محققانان و مند عالقه ، بهيي علم پزشک توسعه
كه تاکنون  علت اين به ،چنين هم. استران يا يپزشک يغنا
صورت ن خصوص يدر ا يق کامل و جامعيتحقگونه  هيچ

ن يشده است تا حد امکان ا ين مقاله سعي، در انگرفته است
 يليو تحل يا صورت کتابخانه ق بهين تحقيا. جبران شود خأل

  . صورت گرفته است
  يبخار ينياَخو يزندگ
ي پزشکان بزرگ و معتبر  توان در زمره را مي ينياخو

به بعد دانست که آثار و  يي چهارم هجر در حدود سده يرانيا
مستند و قابل قبول در  يمأخذ عنوان به يو يات پزشکيتجرب

در خالل  ،متأسفانه .استخ طب مطرح بوده ياکثر ادوار تار
 دست به يو آثار و ياز زندگ يقيدق يان آگاهينيشيکتب پ
هاي  گفته يدانيم، تنها بر مبنا باره مي چه در اين و آن آيد نمي

است که از اثر معروفش  يز شواهد و قرائنيخود او و ن
ق يبنا به مشهور، نام دق. ميا افتهيدر» الطب يف المتعلمين هدايه«
ي  هياست که با کن» يبخار ١ينين احمد اَخوع بيرب« يو

                                                
در نسـخه  نظـامي عروضـي،    ي در چهارمقاله ويژه بهدر برخي از منابع و  ١

و » اجـويني «، »اخوين«، »اخوي«مختلف، شهرت وي را با عناوين هاي  بدل
قـين، بـر اثـر تصـحيف در     که به احتمال قريـب بـه ي  اند  هياد کرد» آخربي«

چهارمقاله نظامي عروضي، عالمـه قزوينـي و   : ک. نگارش رخ داده است؛ ر
 . ؛ است١١٠دکتر معين، ص 

د ميشناخته » ميابوحک«ا ي» ابوبکر« » يبخار«؛ نسبت ٢شو
و به  ٣ي بخاراست هياز منسوبان به ناح يکه و كند ميمشخص 
 ٤کرده است ين شهر سپرياد تمام عمرش را در اياحتمال ز

)۷-۲(.   
 ينيخواح نام و نسبت يبه بخارا عالوه بر تصر يانتساب و

ها نام برده  ش از آنيکه در کتاب خو ينواح ياز برخ يبخار
ي  به لهجه ي، واژگانيكه در موارد چنان شود مياست، مستفاد 

» د ماشهيسپ«چون  جا هم آن ياز نواح يز برخيبخارا و ن ياهال
   .)۸( ٥اد کرده استيرا 

اخويني، دانش طب را در زادگاه خود، آموخته و در 
كه از مطالب  اخته است و چنانجا به طبابت پرد همان
در  زيش را نيخو عمر يمابق آيد مي بر» المتعلمين هدايه«

 جا به مراقبت از مردم محلي صرف كرده است؛ اين شهر همان
ران و يتخت ايپا و ، شهري آباد)۴قرن ( سامانيان ي دوره در

زماني نيز  ي مراكز علمي دنياي اسالم و براي يك برهه يكي از
در  ين، شواهديعالوه بر ا. ابوعلي سينا بودمحل سكونت 

اقامت کرده  يگريد ير از بخارا در جايست که او غيدست ن
ر يكه عالوه بر پزشکان مستقر در بخارا از دانشمندان سا ا ايني

   .)۹(ز بهره گرفته باشد يشهرها و بالد ن
،  ابوالقاسم«، خود را شاگرد ي، وينيح اخويبنا به تصر

از   زين يداند و مقانع يم  »يمقانع  ابراهيم  بنمحمد   طاهر بن
  . )۱ ،۱۰(رازي بوده است   زكرياي  ي شاگردان محمد بن جمله
جه ينت يراز ياز مکتب طب ينياخو يرويپ ن انتسابياز ا

                                                
: ک. ، رچنـين  هـم / ٦٢١، ص ١تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح اهللا صـفا، ج   ٢

ــا   ــنامه ايرانيکـ ــدخل  )Encyclopædia Iranica(=دانشـ ــل مـ ، ذيـ
AḴAWAYNĪ BOḴĀRĪ ي  هنوشتH. H. Biesterfeldt 

شهرهاي مهـم و طـراز اول خراسـان و عـالَم اسـالم      هاي  بخارا در گروه ٣
در دوران سامانيان از اهميت و اعتبار بسياري  ويژه بهمحسوب مي گرديد و 
يکي از مراکز مهم علمي در جهـان اسـالم    عنوان بهبرخوردار بوده است و 

 . ه استشد ميشناخته 
4 “who worked in Boḵārā presumably all his life”: 
Encyclopædia Iranica, AḴAWAYNĪ BOḴĀRĪ.  

 . استيکي از آبگيرها و نواحي سرسبز و خرم اطراف بخار بوده » سپيد ماشه« ٥
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  ٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 

كه در چند موضع از کتاب  چنان شود ميگرفته 
 ١»استاذ نا«ا ي» استاذ«ن يبا عناو يلف از رازؤ، مالمتعلمين هدايه
ي مهارت  ، عمدهينيح خود اخويبنا به تصر. )۱۰( كند مياد ي
ن يبوده است به هم يو روان ييايخوليماران ماليدر درمان ب يو
مشهور بوده ٢»وانگانيبجشک د« عنوان به  ان عامهيز در ميل نيدل

  . )۱۰( است
توان سال  ن نمييقيبه قطع و  ينيات اخويي زمان ح درباره
ي  بته بنا به شواهد و قرائن محدودهرا ذکر کرد؛ ال يمشخص
در  يو وفات و يدر قرن چهارم هجر يو يزندگ يزمان

  . )۱۱(ن قرن بوده است يي دوم هم مهياواسط ن
، ـ كه در خود ي نسبتاً طوالني طبابت اخويني در دوره

اد کرده يو در جاي ديگر، سي سال ٣از آن به بيست سال ييجا
صرف، قدم  ياندوز و تجربهي تقليد  است ـ توانست از مرحله
ن منظر، احترام و يي اجتهاد برسد و از ا فراتر نهاده و به مرحله

ان مردمان و متخصصان کسب کرده است يدر م ييبسزاشهرت 
 يف المتعلمين هدايه«ويژه کتاب  و به يکه آثار و يطور به

مهم و  يمتن عنوان بهران، يا يدر کنار آثار بزرگ پزشک» الطب
  . )۱۰( شناخته شده است قابل اعتنا
  الطب يف المتعلمين هدايه
فات يمانده از تأل يو تنها متن باق ين اثر پزشکيتر مهم
است؛ او در » الطب يف المتعلمين هدايه«کتاب  ينياخو
کتاب « ،»نيقراباد«گر خود، يد آثارن کتاب به ياز ا يمواضع
ها  از آن يکند که البته اثر ياشاره م ٤»حيکتاب تشر« و» نبض
اثر  عنوان به المتعلمين هدايهچنان،  امده است و همين دست به

  .)۴ ،۱۲ ،۱۳( شود ميشناخته  يو فرد بهمنحصر
                                                

  .)استادمان(= استاد ـ استاد ما  ١
پزشـک اسـت و   ي  هبجشک نـوعي تلفـظ معـرب از واژ   / ؛٧پيشين، ص  ٢
 . نسته شودد نوعي تلفظ پهلوي نيز داتوان مي
  .٥٦٢في الطب، جالل متيني، ص  المتعلمين هدايه ٣
  :ايرانيکا آمده است ي در دانشنامه ٤

“Apart from a couple of monographs of his own, on the 
pulse (Ketāb-e nabż) and on anatomy (Ketāb-e tašrīḥ), 
to which he refers in passing, all his literary efforts 
appear to be concentrated on the Hedāya”: 
Encyclopædia Iranica, AḴAWAYNĪ BOḴĀRĪ.  

نخست : ت فراوان استين کتاب از چند لحاظ حائز اهميا
 ين اثر پزشکيتر كهن، المتعلمين هدايهاز آن جهت که کتاب 

جهت ده است؛ دوم از يما رس دست بهاست که  يبه زبان فارس
و  ي؛ سوم از لحاظ پزشکيو ادب يشناخت زبانار مهم ينکات بس
 يتي، اهميي طب سنت طهيدر ح ن کتابيکه به ا يعلم

 ياريت چهارم از لحاظ شناخت بسيبخشد و اهم دوچندان مي
و اشخاص  يداروها، مفردات و مرکبات طب سنت ياز اسام

نگامي ه. )۱۴( باشد ران مييا يخ پزشکيتار يمهم و مورد اعتنا
 ي نوشت، مرحله را مي المتعلمين هدايهكه اخويني کتاب 

  طب آن دوره طب تمام شده بود و طب يونان در ي ترجمه
تثبيت شده و مورد قبول واقع شده بود كه اين مسأله در 

هايي كه توسط رازي نوشته  ويژه آن هاي آن زمان و به نوشته
ويژه  ر و بهيي اخ ن رو، در چند دههيا از. شود ميده ياند د شده

 ٥»ينيدکتر جالل مت« ي شده حيتصحاز زمان فراهم آمدن متن 
ي زبان  و پژوهشگران حوزه ينگاه پژوهندگان طب سنت

  .)۱۰ ،۱۵( ش بدان جلب شده استيش از پي، بيفارس
استناد  ينياخو يها که به نوشته يپزشک يها كتابر يدر سا

، »ينياخوه يهدا«ي ها صورت بهشده است، عنوان کتاب، 
ز ين» هيکتاب هدا«، »الطب يف هيکتاب الهدا«، »نيکناش اخو«

 تر بيشکه  آيد ن بر مييخذ موجود چنأاز م يذکر شده است ول
معروف بوده است، » المتعلمين هدايه«ا ي» هيکتاب هدا«نام  به

مقاله و مؤلف  در کتاب چهار» يعروض ينظام«طور که  همان
   .)۱۶(اند  اد کردهياز آن ن نام يز به همين» يموجز کم«

ذکر کرده،  المتعلمين هدايه ي در مقدمه ينيكه اخو چنان
و درخواست فرزندش  يين کتاب را به جهت آشنايا يو
ان يدانشجو يراهنما عنوان بهن نموده است و از آن زمان، يتدو
 يز دارويها و تجو شناخت بيماري يبرا يو مأخذ يپزشک
ار و يات بسيي تجرب جهي، نتيلک طور بهها بوده است؛ و  آن

                                                
ــ ٥ ــاب هداي ــال     هکت ــار، در س ــتين ب ــراي نخس ــب، ب ــي الط ــين ف المتعلم

و با مقابلـه  » بادليان«خورشيدي به اهتمام جالل متيني از روي نسخه ١٣٤٤
در ذيـل انتشـارات   ، »ملي ملـک «و » فاتح استانبول«هاي  دو نسخه کتابخانه

  دانشگاه فردوسي مشهد به چاپ رسيده است
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  ي زندگي و آثار ابوبكر اخويني بخاري گفتاري درباره :كاظم خدادوست و همكاران  ٤
 

 

ي  در معالجه و مطالعه ينيق اخويدق يها کار عمل حاصل سال
   .)۱۷،۱۰(امراض گوناگون است 

نوشته است،  يعروض يچه نظام آن يبر مبنا
آموزش  يانيسطوح مي ها كتابي  از دسته المتعلمين هدايه
 يريپس از فراگ يان پزشکيجوشدان يعنيبوده است  يپزشک
ه كرد ميرجوع » المتعلمين هدايه«از جمله  ي، به منابعمقدمات
  :نويسد ميباره  در اين ياند؛ و
از علم طب، بايد که فصول .. .]دانشجوي پزشکي [ «

بقراط و مسائل حنَين اسحاق و مرشد محمد زکرياي رازي و 
آرد و  دست بهشرح نيلي که اين مجمالت را کرده است، 

بر استادي مشفق خوانده باشد؛  هك آن؛ بعد از كند ميه همطالع
ي ثابت قره يا منصوري محمد زکرياي  و از کتب وسط، ذخيره

ي احمد فَرج يا  ي ابوبکر اَخويني يا کفايه رازي يا هدايه
اغراض سيد اسماعيل جرجاني به استقصاء تمام، بر استادي 

آرد چون  دست بهمشفق خوانَد؛ پس، از کتب بسايط، يکي 
يا  هلينوس يا حاوي محمد زکريا يا کامل الصناعستة العشر جا

ي  صدباب بوسهل مسيحي يا قانون بوعلي سينا يا ذخيره
  . )۵( ١» ...كند ميخوارزمشاهي؛ و به وقت فراغت، مطالعه ه

از شاگردان مکتب  يکيي  لهيوس به كه آنبا  المتعلمين هدايه
 ف شدهيتال ،ن استاد بزرگ بودهيا يکه تابع اصول طب يراز

به «که » سبک و آسان« يکتاب عنوان بهز از آن يو مؤلف ناست 
ف کتاب ياد کرده، پس از تألياست » انيقدر طاقت مبتد

ت و اعتبار خود يچنان اهم نا، هميو شهرت آراء ابن س» قانون«
 عنوان بهز از آن يکه در قرون بعد ن يطور بهرا حفظ کرده بود، 

ت آن يي حائز اهم نکته .ه استشد مياستفاده  يکتاب درس
ات ينظر  به يانتقاد ين کتاب، با نگاهيدرا ينياست که اخو

                                                
/ ١١٠نظامي عروضي، عالمـه قزوينـي و دکتـر معـين، ص      ي مقاله چهار ١

متأسفانه برخي از پژوهندگان با فهم نادرسـت از سـخن نظـامي عروضـي،     
که منظور وي از کتب وسـط، ارزش متوسـط و اهميـت نـه     اند  هگمان کرد

پزشکي ـ در کنـار آثـار طـراز     هاي  در آموزش تعلمينالم هدايهچندان زياد 
اول ـ بوده است درحالي که همانطور که در باال ذکر شده، منظور از کتـب   

  .وسط، سطح مياني آموزش طب سنتي است

ان يبه ب كه آنسته و ضمن يداروشناسان و پزشکان متقدم نگر
نوس يخود مانند بقراط و جال د و نظرات پزشکان قبل ازيعقا
بن صهاربخت و  يسيبن قره و ع ن فرزند اسحق و ثابتيحن و

ها پرداخته،  و امثال آن يه و رازيوبن ماس ييحيون و يابن سراب
 يطب ياهان و داروهايي طب و گ ز دربارهينظرات خود را ن

  . ده استيمتذکر گرد
خود و ذکر نام  يمشاهدات طب ان تجارب وياو در ب

ها و دقت و  از بيماري يق در درمان بعضيعدم توف ماران ويب
از  ناًيع.. . اهان ويگ ،داروها ،ها در شرح بيماري يموشکاف

  . کرده است يرويپ يراز يايمحمد بن زکر
د بزرگان علم طب يه، عقايدر کتاب هدا كه آنبا  يو
، »ين بن اسحق الکنديحن«، »نوسيجال«، »بقراط«چون  هم
 ييحي«، »ونيابن سراب«، »بن صهاربخت يسيع«، »ثابت بن قره«

و چند تن » يراز يايمحمد بن زکر«و » اَهرن«، »هيبن ماسو
، »ايميدياپ«مانند  يطبي ها كتابکر کرده و از گر را ذيد
و » نيب العيترک«، »تقدمة المعرفة«، »نوادر« ،»فصول«
 يپزشک ي وهينقل نموده است، به ش يز مطالبين» يمنصور«

د گذشتگان را به محک تجربه زده و پس از ينظر، عقا صاحب
ـ فقط به نقل  ييجز موارد استثنا م ـ بهيح از سقيص صحيتشخ
  .)۱۰( است خود پرداختههاي  مودهآز

ق يتوف يي مرض ز که در معالجهين يدر موارد ينياخو
 يرا ذکر کرده است؛ گاه حاصل نکرده باشد، به صراحت آن

ز يمار خود را نيا بياز موارد نام پزشک همکار  يدر بعض زين
به قلت و کثرت  چنين همه آورده است؛ او يدر کتاب هدا

   .)۱۰(طبابت خود نيز اشاره کرده است استعمال داروها در طي 
، در سه بخش و جمعاً دويست »الطب يف المتعلمين هدايه«

   :باب مدون شده است
ي عناصر و امزجه و  يك باب درباره و پنجاه ،بخش اول •

، اعضاي مفرد و مركب بدن و موضوعاتي نظير  اخالط
   .ها دارد ها و شراب ، طعام ، ارواح ، افعال قوي

ها و معالجت  سي باب در بيماري و صد يك  ،بخش دوم •
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  ٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 

با ابوابي نظير »  جذا جذا از فَرق سر تا ناخن پاي«ها،  آن
  . )۱۰(حرق النار، عالج قروح و جراحات و انواع سموم 

ي حميات و انواع  در نوزده باب درباره ،بخش سوم •
، حفظ الصحة، نبض و تعرف  ، بول ها گوناگون تب
 .  اسباب النبض

اعصاب و  يها بيماري ي نه و معالجهيدر معا ينيچون اخو
ده ينام» وانگانيبجشک د«تر بود و به لقب  روان مجرب

ل و اشباع يمربوط به اعصاب و روان با تفصهاي  ، بخششد مي
سرسام،  يماريب ي ه آمده است؛ مثالً دربارهيدر هدا يتر بيش

در » تيمنَنژ يماريب« عاليمداده است که با  يقيشرح دق
دانيم که  چند که امروزه ميدارد هر ين، همخوانينو يشکپز

  . )۱۰( رود يکار نم ن مفهوم بهيبد سرسام
چشم در زمان هاي  يماريكه ب ن موارد، با اينيدر کنار ا

ن يا ينيار مورد توجه بوده است، اخويسنده بسيات نويح
چشم  يها يار خالصه و مجمل آورده و به جراحيبخش را بس

 بهصفحه از کتاب را ش از صديب يست؛ ولاشاره نکرده ا
اختصاص داده  گوارش و کبد يها ح و شرح بيمارييتوض

ها در   رقانيکبد و  يها ق بيمارييف و دقياست؛ شرح ظر
و تسلط  يسنده آگاهين است که نويل بر اي، دلالمتعلمين هدايه
  . ن امراض داشته استيدر ا يکاف
 .آمده است »زيپرم« ابت تحت عنوانيا ديقند  يماريب

  آن منطبق است برهمان کلمه به يامروز يسياصطالح انگل
است که  يتنها منبع فارس نيکه ظاهرا ا (polyuria) صورت

بود  هكرد ميگر... «: اد کرده استين نام يابت را با ايد يماريب
ند و يگو زيپرم ين علت را به پارسيار خواهد و ايتا آب بس
  . )۱۰( »)طسيابيد(طس يانيد يوناني دواره و به يبه تاز
را  يو حس يان اعصاب حرکتي، تفاوت مينياخو

دوازده جفت اعصاب که  يجا ن کتاب بهيدر ا .دانسته است يم
شوند به هفت جفت  يخارج م ياز سلسله اعصاب مرکز

و به  يدرست را به ياما تعداد اعصاب نخاع. اشاره شده است
 نويسنده به آگاهي از ،در اين بخش. دهد تعداد امروزي توضيح مي

  .نمايد مي فيزيولوژي و تشريح قبل از شناختن بيماري توصيه

 يکتاب مختصر است، اما بخش مهم يمطالب جراح
پوست و  يها ها دارد و ضمن شرح انواع زخم ي زخم درباره

ن بخش کتاب يرسد؛ در آخر يباز مهاي  ها، به زخم درمان آن
ن بخش ياز مطالب هم ي نبض صحبت شده است و ز دربارهين

ز يدر موضوع نبض ن يکتاب ينيکه احتماالً اخو شود ميمستفاد 
 . داشته است

ي مرضي موفق نشده، به صراحت  اخويني اگر در معالجه  
ي انواع گوناگون  كه در معالجه ، چنان آن را بيان كرده است

من طَبلي را عالج كردم؛ و لَحمي را «: نوشته است» استسقا«
  .)۱۰(» .  ؛ و لكن زقي را نتوانستم عالج كردنعالج كردم

آن است که  المتعلمين هدايهاز نکات جالب توجه در 
، در بعضي از موارد، نام همكار يا بيمار خود را نيز ينياخو

نام  از مردي به» خناق«که در باب  يطور بهذکر کرده است؛ 
ج اي شگفت، عال كه به ياري او بيماري را به شيوه» ابن حليم«

جوع «و  ١»الكَـلبية شَهوة «كند و در باب  ، ياد مي كرده
نام برده كه به » اسماعيل طوسي«نام  از بيماري به ٢»البـقري
خورده و مرده است؛ و  ٣»انگور گرگ«ي مردي نادان،  هيتوص

ي اين مرض،  ي معالجه ضمن بيان طريقه» حمي الغب«در باب 
وي  دست بهاز درمان ملكه يا ملكي سخن به ميان آورده كه 

  : شفا يافته است
ملك را عالج كردم بدين تب؛ ورا دو درم / يكي ملكه «

سنگ مليله زرد فرغار كردم؛ باز بجوشانيدم و بيست درم 
افكندم و دانك نيم سنك سقمونيا؛ و روز ميانه سنگ، شكر بر

از دور سيوم بدادم؛ اسهال كردمش و دور چهارم تبي آمذ 
ضعيف و اندكي؛ و دور پنجم نيامد و غذا خل و زيت 

داشتم و يعقوب بن اسحاق الكندي گفت سه درم سنگ  مي
  .)۱۰( » ...مليله زرد بساي
رهاي ي توجه است، اظهار نظ ستهيکه شا يگريموضوع د

                                                
؛ حالتي که بيمـار در آن  »مکالبه«بيماري ) شهوت سگانه: (= شهوة الکليبة ١

  .كند ميروبات پيدا اشتهاي بسيار زيادي به خوردن مأکوالت و مش
 »بوليموس«بيماري ) گرسنگي گاوي: (= جوع البقَر ٢
 عنب الذئب، عنب الثعلب : انگور گرگ ٣
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  ي زندگي و آثار ابوبكر اخويني بخاري گفتاري درباره :كاظم خدادوست و همكاران  ٦
 

 

ش از يي عقايد پزشكان مشهور پ صريح و قاطع اخويني درباره
چه را درست تشخيص  ، از آراي ايشان آني؛ اخوين خود است

ش، يات خويچه را ضمن تجرب داده تصديق كرده و آن
مثال، در باب  عنوان بهنادرست يافته، مردود شمرده است؛ 

نظر خود را  »صبر«و »  فربيون«ي مقدار استعمال  استسقا درباره
از دانگ  جا اينفربيون را نيز نيك قوتست «:  چنين آورده است

سنگي، بيش نبايد دادن و پسر سرابيون، يك درم سنك مي 
گويذ و ندانم چرا ميگويذ و به باب شهوت طين، يكي طبيخ 

گويذ و به وي اندر صبر شانزده درم سنك؛ و گويذ به روز  مي
   .)۱۰(» .گويذ  و ندانم چرا مي بيايذ خوردن آن نيز صعب كاريست

پس از ذکر حبي، به » اوجاع مفاصل دموي«ي  يا در معالجه
، ديگري »حنين بن اسحاق«ي مختلف كه يكي از  سه نسخه

ي خودش  نوشته  و سومي» ابوالقاسم مقانعي«تركيب استادش 
  : نويسد ميو  كند مي، اشاره  است
در آن حبي را كه تصنيف من است بدان سبب كه «

سورنجان ] چراکه[تر دارم  سورنجان بسيار نيست دوست
غالبيتي ست بزرگ، معده را ضعيف كند و شهوت طعام بپرذ 

  . )۱۰(»  و اكر سياه بوذ قاتل بوذ
هاي رايج زمان خود را نيز  از نسخه يراد بخشياخويني ا

ي استعمال  كه در باب استسقا درباره بيان كرده، چنان
مازريون را نيز بدين باب كويند قوت «:  استنوشته »  مازريون«

از وي هيچ فايده نديدم اال آنك )  من(بزرگ است و لكن 
  )۱۰(»  بيمار بتب افتاذ و بكندن شكم

» صمغ عربي«اي را كه در آن  ، نسخه»خنازير«و يا در باب 
ي  اند، اصالح كرده و در باب استسقا نيز درباره استعمال كرده

من از وي «:  اند، آورده  ستوده ان آن را ميكه ديگر»  كلكالنه«
  . )۱۰(» .  نفع نديدم

كه  شود ميويژه در مواردي آشكار  دقت علمي اخويني، به
كار نبسته  ي مرضي به چون نظر پزشكان معروف را در معالجه

آورده تا »  ام نيازموده«اي نظير  ي ايشان را با جمله است، عقيده
، به عهده  كه خود تجربه نكردهي استعمال دارويي را  نتيجه

كار بردن  در خصوص به» اَصفَراللون«نگرفته باشد مثالً در باب 

من «:  اي نوشته است ، در نسخه دو دانگ سنگ زعفران
بن ماسويه نيم  كويم اين مقدار زعفران بسيار بوذ و يحيي مي

ي صواب يام اگر تو بيازما دارذ و من نيازموده درم سنك روا مي
  . )۱۰(» .ذآي

ي خاص  در باب جذام، پس از بيان شيوه ،چنين هم
حمي «و در عالج » شمعون راهب« دست بهي مجذومي  معالجه
بر طبق رأي استادان  ٢»سرطان نهري«و  ١»كشكاب«با » الدق

افزوده است كه ما » محمد بن زكرياي رازي«پيشين و از جمله 
در  چنين هم،  ايم ايم و در اين باب استقصا نكرده اين نيازموده

... «:  جايي كه سخن از تعداد عضالت بدن رفته نوشته است
ها را كه جالينوس شمار كرده است، من شمار  اكنون آن عضله

  . )۱۰(» .  كه مرا مشاهدت افتادستي كنم بي آن
که درزمان خودش  يه با استفاده از منابعيمؤلف هدا

ان کرده يب يا علم طب را با زبان ساده ار داشته، اصوليدراخت
ها و  در درمان بيماري ينيابتکار و اختراع اخو ي جنبه. است

نوع  ده باًيت است و از آن جمله تقرياهم يز داراين يمسائل طب
 ه ازيکتاب هدا نام خود در ب کرده و بهياست که ترک ييدارو
 اوجاع مفاصل گرم و يبرا يمانند حب. ها نام برده است آن
خ که به ير، حب، طبي، قرص طباشرياف زحينقرس، ش و سرد
عرق النساء  يالذرب، ف يدرمان قروح رحم، ف يب برايترت
  .)۱۰(اد کرده است يالدق  يوحم

ن کتاب در يس از ايتعداد سه نسخه دستنو ،در حال حاضر
خ کتابت آن به سال يتارکه ( ان آکسفورديبادلهاي  کتابخانه
ن نام برده از آ »اصل ي نسخه« عنوان بهو است  يهجر ۴۷۸
و  )۳۶۴۶به شماره (فاتح استانبول  ي کتابخانه ،).شود مي

) »در طب يکتاب«بنام  ۴۵۰۱ ي به شماره(ملک  يکتابخانه مل
  . شوند مي يدار نگه
ر يسه با سايمقا ن کتاب دريا فرد بهمنحصر يها يژگيو از

نا، يس ي، قانون بوعليراز يمثل کتاب الحاو يکتب طب سنت

                                                
   .مطلق و بدون قيد، منظور آش جو است طور بهکَشکاب  ١
  .آب شيريني  هخرچنگ رودخان: سرطان نَهري ٢
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  ٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 

 يجالبهاي  هيتشب يل جرجانيد اسماعيس يره خوارزمشاهيذخ
کار  هب المتعلمين هدايهح کتاب يدرباب تشر ينياست که اخو
كه  ا ايني شود ميده نيد يکتب طب سنت ريسا برده است که در

  . کم است يليخ
  گرانيدر نگاه د ينيت و اعتبار اخوياهم
و ارزش  المتعلمين هدايهت کتاب يكه گفته شد، ماه چنان
مختلف هاي  است که در دوره يآن به حد يجربو ت يعلم

 يطور بهبان بوده است؛ ياز پزشکان و طب ياريمحل توجه بس
، پزشكي  ي دوم قرن هفتم قمري و اوايل قرن هشتم که در نيمه

ي  پس از مطالعه» ابوطالب عبداهللا بن ابي زيد الطبيب«نام  به
ي  ي طبي روزگار خود دربارهها كتاببسياري از 

اوقات در  تر بيشاين ضعيف را «:  نوشته است المتعلمين هدايه
و در مورد ارزش »   .]است[معالجت امراض رجوع باين كتاب 

اين ضعيف تجربه كرد و الحق «:  علمي آن چنين گفته است
  ».افتد هيچ معالجه خطا نمي

و به همين جهت، چون فرزندش به تحصيل طب  
اي  س از مقابله با نسخهرا پ المتعلمين هدايهپردازد، كتاب  مي

سازد و اين شرح را در يادداشتي كه به  ديگر، براي او آماده مي
  . )۱۰( ١، نوشته است افزوده المتعلمين هدايه
رديف  المتعلمين را در هنيز هداي مؤلف موجز كمي  
خوارزمشاهي و  ي ذخيره  ، احمد فرج  كفاية يي مانندها كتاب

خود بيان كرده و  ذ كتابكتاب االغراض آورده و آن را مأخ
بار آراي اخويني را در رديف آراي پزشكان نامي آورده و  چند
نام »  استاد فاضل ابوبكر اخويني« عنوان بهبار نيز از وي  يك

فصل اوجاع مفاصل و نقرس گرم، حبي را به  برده است و در
 ي زحير، ز کرده و در صفت شافهي، تجوينيي اخو نسخه
  . )۱۰( ٢آورده است ي تركيب وي را شافه

خ يدر تار ينياد اخويعدم اشتهار ز از علل مهجور ماندن و

                                                
خطــي بادليــان ي  هايــن يادداشــت، در ملحقــات نســخ/ ١١پيشــين، ص  ١
 . کسفورد محفوظ استآ
 , F. 28. bهـاي   ، برگ ، به نقل از نسخه موجز كمي جالل متينيپيشين،  ٢

F. 295b, F. 272b, F. 264b 

ر ين نکته اشاره نمود که او بر خالف سايتوان به ا ، مييپزشک
م که در دربار شاهان و حکمرانان خدمت يقد يحکما
موجب شهرت و  تر بيشعلت ارتباط  ن امر بهيند و همكرد مي
نبوده  يچ حکمرانيمت هها گشته است، در خد ت آنيمعروف
 او از محلي به محل ديگر رسد مين نظر به چنين هم است و

 ي ان مردم منطقهيو فقط به طبابت در م مسافرت كرده باشد
کتاب خود را برخالف  ياو حت. ش پرداخته استيخو يزندگ

خود را به  يها كتابسندگان يرسم معمول در آن دوران که نو
ر يبه پسر خود و سا ،ندكرد ميحاکمان و قدرتمندان اهدا 

ا يكه آ مورد اين در. م کرده استيتقد يان پزشکيدانشجو
ا ياند  ات و کتاب او استفاده کردهيبعد از او از تجرب يحکما
دو  عنوان به يره خوارزمشاهيبا مراجعه به کتب قانون و ذخ ،نه

  . ديمالحظه نگرد يمنبع مهم، سند و مدرک
  يريگ جهيبحث و نت
هاي  وهياز ش يبيصورت ترک درطب به ينيوابوبکر اخ

روز خود استفاده  هات بيخود و تجرب قبل از ياطبا يدرمان
طب  را در يش مسائليحدود هزار سال پ او در ؛ه استكرد مي

ان نموده است که امروزه هم از يمختلف ب يها و درمان بيماري
مورد  يبوده و از طرف مجامع پزشک يمشکالت علم پزشک

با توجه به مطالب طرح شده و . باشد أكيد ميه و تيتوص
 يدرمان يها حال حاضر، روش در ،افتهي قات انجاميتحق
ساله هنوز هم از اعتبار  هزار يزمان ي با وجود فاصله ينياخو
 زيها ن از آن يموارد برخوردار بوده و باالييو  يو کاف يدرمان
ده يم ارزشمند مطرح گردين حکيبار از طرف ا نياول يکه برا

نظر  به ،نيبنابرا. باشد ن ميينو يپزشک ياست مورد تأييد علما
هاي  وهيو ش يوگرافيق و پژوهش در خصوص بيتحق رسد مي
تواند  مي يطب سنت يرحکمايم بزرگ و ساين حکيا يدرمان

ن او محقق ين دانشمندان بزرگ به جهان پزشکيا ييدر شناسا
هاي   ق و پژوهش در روشيتحق چنين همو  يخ پزشکيتار

هاي   ص و درمان بيمارييها در تشخ آن ي درمان مورد استفاده
  . مختلف راهگشا باشد
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Abstract 
Al-Akawayni is considered one of the greatest and most reputable Iranian physicians of the fourth century 
AH whose medical works and expertise have been reliable and acceptable sources in most periods of the 
history of medicine. Unfortunately, old books do not reveal much about his life and works, and what we 
know about him is based on his own statements and evidence and inferences we have made from his famous 
work “Hidayat al-Mutaallimin fi-al-Tibb" (Learner's guide to medicine). He was a student of Abu Al Qasem 
Moqaneiy, who, in turn, was a student of Muhammad Zakaria Razi.  
His works, especially “Hidayat al-Mutaallimin fi-al-Tibb", are considered reliable medical texts along with 
other great medical textbooks of Iran. This book is important from several viewpoints. First, it is the oldest 
available medical text in Persian; second, it is rich in linguistic and literary technicalities; third, it is valuable 
from a medical and scientific point of view, especially traditional medicine; fourth, it is an important source 
to learn the names of a large number of medications, herbal medicines, and scholars in the history of Iranian 
medicine.   
Keywords: Abubakr al-Akawayni al-Bokhari, Hidayat al-Mutaallimin fi-al-Tibb, history of medicine, 
traditional medicine 
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