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Abstract
When cultures collide, through its major activities that emanate from the translation, they 
can flourish themselves. Intimacy and familiarity of the Islamic World with Greek medical 
heritage which happened to be in the golden age of the Abbasids in Baghdad, led to the 
enrichment and prosperity of  Islamic medicine. This sort of familiarity and reproductivity 
grew among Nestorian Christians through their attendance in the court of Caliphs, transla-
tion of Greek medical works into Syriac and Arabic and writing some medical works as 
well. The present study, while introducing Nestorian physicians and their medical effects 
and valuable services, attempted to explore and analyze historical texts, and also tried to 
manifest the role of Nestorian minority in the transmission of Greek medicine to Islamic 
civilization in the Abbasid period which led to the emergence of prominent physicians and 
in turn the advent of some famous works in this civilization. A glance at the history of medi-
cal life shows to what extent the role of Nestorian Christian minority in the Abbasid era is 
indispensable and decisive in the transmission of Greek medicine to Islamic civilizatioOr-
joozat  fi al-Teb is one of the valid poetry collections in the context of Iranian traditional 
medicine education which has been versified in Arabic language in Hazaj rythem. Consider-
ing various versions of the book, it contains 1330 couplets. There is no exact information 
about when the book was compiled and who the versifier was. However, the common saying 
is that Avicenna provided the work as a summary of the book The Canon of Medicine to 
make it available as an educational text. Although the main text has been frequently copied 
in different eras, the main text remains roughly untouched. In some versions, poem and 
verse introductions and some chapters and categories have been added. This study discusses 
saying Orjooze(in Persian: OrjoozeSara) and its history and investigates poem introduction. 
It also provides readers a complete text of the book based on one of the valid copies.  
Key words: Orjoozat  fi al-Teb, Medicine Poetry Collections, Canon, Avicenna, Avicenna’s 
poem on medicine
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خالصه مقاله
کتاب »ارجوزة فی الطب« يكی از منظومه های معتبر در زمينه ي آموزش پزشكی 
سنتي ايراني است که به زبان عربي در بحر هزج سروده شده و با توجه به اختالف 
نسخه ها، حدود 1370 بيت را شامل می شود. در منابع از زمان تدوين کتاب و 
سراينده ي آن اطالع دقيقی در دست نيست، اما قول مشهور آن است که اين اثر 
به منظور در دسترس  ابن سينا به عنوان خالصه ي از کتاب »قانون در طب« و  را 
با  کتاب  اصلي  متن  است.  آورده  فراهم  آموزشي،  متني  عنوان  به  آن  دادن  قرار 
تقريباً  است،  نسخه برداري شده  اين کتاب  از  مرتباً  آن که در دوره هاي مختلف 
دست نخورده باقي مانده است. با اين حال در برخي نسخه ها مقدمه منظوم و منثور و 
نيز برخي عنوان بندي ها و دسته بندي ها  افزوده شده است. در نوشتار حاضر ضمن 
بررسي  منظوم  مقدمه ي  آن،  تاريخچه ي  و  ارجوزه سرايي  درباره ي صنعت  بحث 
مي شود و متن کامل آن بر اساس يكي از نسخه  هاي معتبر در اختيار خوانندگان 

قرار مي گيرد.  
واژگان کلیدی:  ارجوزه في الطب، منظومه هاي پزشكي، قانون، ابوعلي سينا

مقدمه
شمار  به  جهان  در  ادبي  انواع  پردامنه ترين  و  گسترده ترين  از  تعليمي  ادبيات 
تفكر  از  معين  در حوزه اي  پويا  ذهني  انديشه ورزي  اساس حاصل  در  و  مي آيد، 
بشري است که در قالب اثري نوشتاري به نظم يا نثر ارائه شده است. به همين جهت 
 (Didactic Literature) گفته شده است: » اصطالح ادبيات تعليمي يا ارشادي
چون  مختلفي  جنبه هاي  تعليم  و  ارشاد  که  مي شود  اطالق  ادبيات  از  شاخه اي  به 
اخالقيات، مسايل و انتقادات اجتماعي وسياسي، وآموزش فنون وحرف گوناگون 
آموزشي  درآن  که  کالمي  هر  اصوالً  گفت  مي توان  بنابراين  برمي گيرد.  در  را 

خاص نهفته باشد، دراين حوزه قابل تعريف است.«1 
بنابراين مي توان گفت در ادبيات تعليمي تعليم دهنده مايل است به ساده ترين و 
آسان ترين روش آموزش، دست يابد و قصد و هدف اصلي نويسنده آشكارا تعليم 
فن يا حرفه يا مطلبي خاص است. بديهي است در اين صورت يكي از آسان ترين 
يا در واقع  از وزن و آهنگ  بهره مندي  به خاطر سپردن،  يادگرفتن و  براي  راه ها 
استفاده از کالم منظوم است. به عبارت ديگر کالم منظوم با توجه به سهولت حفظ 
ديرباز  از  تكرار،  و  انس  قابليت  و  بودن  دلنشين  و  جذابيت  نيز  و  مطلب،  کردن 
مورد توجه دانشمندان و معلمان بوده است و شايد به همين دليل است که متون 
ديگر سخن  به  نيست.  آوايي  نظم  از  و کتاب هاي آسماني هم خالي  ديني کهن 
کهن ترين آثار تعليمي که در سپيده دم تاريخ بشر پديد آمده است از گفتارهاي 
تا  از اسالم گرفته  تا کاهنان عرب پيش  اوليه  قبايل  شفاهي جادوگران و رهبران 
بيان  و  آهنگين  کالم  از  زرتشت،  گاتاهاي  هم چون  کهن  مدون  ديني  متن هاي 
موزون براي تأثير نهادن بر مخاطبان به خوبي بهره مند شده اند. گذشته از آثاري 
که جنبه هاي اخالقي و ديني آن ها بارز است، کهن ترين نوشته هاي صرفاً تعليمي 
که به آموزش فن يا حرفه اي خاص پرداخته اند نيز به همين نسبت از کالم آهنگين 
بهره مند شده اند و در سنت ادبي فارسي و عربي بدين گونه »ارجوزه« ها خلق شدند.

1- مختصري درباره ي ارجوزه سرایي
از نظر اصطالح ادبي، ارجوزه شعري است که به بحر »رجز« سروده شده باشد. 
هجاي  دو  که  هجا  )چهار  »مستفعلن«  به  رجز  بجر  پايه ي  عروضي،  وزن  نظر  از 
نخست و دوم و هجاي چهارم بلند و هجاي سوم کوتاه است( نهاده شده است و 
بسته به آن که در هر بيت چند بار مستفعلن به کار رفته باشد، نام گذاري مي شود؛ 
گانه  نوزده  بحرهای  از  يكی  »َرَجز«  است:  آمده  دهخدا  لغت نامه ي  در  چنان که 

1- Abdollahi, 2011: 91.
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و  شش  چهار،  آن  بيت  هر  در  »مستفعلن«  وزن  اينكه  اساس  بر  که  است  شعری 
ناميده  يا هشت بار تكرار شده باشد، »رجز مربع«، »رجز مسدس« و »رجز مثمن« 
می شود. حال اگر وزن »مستفعلن« در آن تغيير نكند آن را »سالم« و در غير اين 

صورت نام خاصی ديگری خواهد داشت. )لغتنامه دهخدا: رجز(
آهنگ و طنين بحر رجز،  به ويژه با زبان و لغات عربي بسيار همساز و همخوان 
آسان ترين  از  است  نزديك  بسيار  عربي  نثر  به  آن  طبيعت  همين جهت  به  است. 
وزن هاي شعر عربي به حساب مي آيد تا آن حد که گفته شده نثر مسجع موزون 
به مرور ايام تبديل به رجز شده است. سادگي و رواني رجز سبب شد تا بعضي از 
نقادان قديم عرب از جمله ابوالعالي معري آن را »أخفض طبقه من الشعر« يعني 
پست ترين درجه ي شعري بشمارند.2 از زاويه اي ديگر طبيعت ساده و روان در بحر 
رجز موجب شده است تا هرگونه کالم منظوم که هدف آن ارتباط با گروه هاي 
وسيع تر مردم باشد به اين وزن سروده شود چنان که بنا به نظر »البكري« بيش ترين 
کاربرد رجز در سرايش اشعار حماسي، تعليمي و حكمي است.3 به عنوان نمونه 
ارجوزه سرايي حماسي که به معناي بر زبان آوردن سخنان آهنگين مهيج در بحر 
عربي  زبان  در  است،  جنگ  پهنه ي  در  پهلوان  قدرت  و  زور  ستايش  براي  رجز 
سابقه اي ديرينه دارد و نشانه هايي در دست است که به دوران پيش از اسالم باز 
مي گردد. و اين سنت يعني رجز خواني در ميدان جنگ تا دوران بعد از اسالم و تا 
زماني که هماوردطلبي و نبردهاي تن به تن الزمه ي جنگ هاي بوده، ادامه يافت. 

العباس  ابوالفضل  حضرت  به  منسوب  ارجوزه اي  نمونه ها  اين  معروف ترين  از 
است که به طور عمده در بحر رجز مسدس مقطوع سروده شده است: 

و هللِ ان قــطعتــمــوا يمــيني             انّــي احــامي ابــداً عــن ديــني

نخستين کسي که به طور رسمي نامش به عنوان ارجوزه  سرا ثبت شده است، 
»عبداهلل بن رؤبه تميمي« معروف به »العجاج« )وفات 90 هجري( است که پيش از 
پيامبر  اسالم متولد شده بود و سپس اسالم آورد.4 در دوران اسالمي و در زمان 
»اغلب عجلي« نخستين کسي بود که بحر رجز را در قالب شعري طوالني به صورت 
به عنوان وزن مناسب براي قالب هاي  به عبارت ديگر آن را  قصيده در آورد5 و 
شعري عرضه کرد. دامنه ي تأثير اين وزِن کاماًل عربي به عرصه ي ادب پارسي نيز 
کشانده شد، چنان که فارسي گوياني که گاه از سر تفنن فضاهاي عربي را در شعر 
خود ترسيم کرده و به رسم شاعران عرب در کوچ معشوق شعر سروده، و بر ربع و 
اطالل و رسوم )يعني آثار بازمانده يا ويرانه هايي که بعد از کوچ قبيله ي معشوق به 
جامانده( مويه سر داده اند، از همين قالب بحر رجز عربي بهره مند شده اند. چنان که 
قصيده اي  بيت(  در يك  مستفعلن  با  )هشت  مثمن  سالم  رجز  بحر  در  معزي  امير 

سروده با مطلع: 

اي ساربان منزل مكن جز در ديار يار من  
تا يك زمان زاري کنم بر ربع و اطالل و دمن    

و سعدي نيز غزلي معروف را به همين وزن درآورده است با مطلع:

اي ساربان آهسته رو کارام جانم مي رود  
و آن دل که با خود داشتم با دلستانم مي رود    

2- ارجوزه هاي تعلیمي
  گفته مي شود در ميان ساير تمدن ها نيز آثار تعليمي جهان که در زمينه ي آموزش 
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2- Moosavi Garmaroodi, 2008: 163-
192.
3- Albakri, 1363H: 20.
4- Ibid: 19.
5- Moosavi Garmaroodi, 2008: 163-
192.
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علم يا فن و حرفه اي خاص پديد آمده اند، بهره مندي از کالم آهنگين سابقه دارد 
چنان که در يونان باستان انباذقلس )490-430 ق.م( آموزش هاي پزشكي و قواعد 
آورده  در  نظم  به  را  کشاورزي  قواعد  ق.م(   19-70( ويرژيل  و  طبيعي  حكمت 
بوده اند.6 اين روش چنان که پيش از اين آمد در ميان دانشمندان مسلمان محبوبيت 
يافت به همين جهت در زبان عربي، در دوران پس از اسالم منظومه هاي تعليمي يا 
ارجوزه هاي فراواني تصنيف شده است و محققان شمار آن ها را تا 1352 اثر ذکر 
کرده اند. موضوع اين ارجوزه ها بسيار گسترده است و از صرف و نحو و علوم ادبي 
)معاني و بيان و بديع( تا فقه و اصول و علم حديث و تاريخ و جغرافي و نجوم و 
علم البحر )درياشناسي( و منطق و کالم و فلسفه و علوم قرآني )تجويد، قرائت( 
تا آموزش صحافي و تعبير رؤيا را دربرمي گيرد. از اين ميان اولين ارجوزه تعليمی 
را به »خالد بن يزيد بن معاویة« )وفات 90 ه ق( در علم کيميا نسبت می دهند که 
بن  »محمد  به  متعلق  را  پزشكی  ارجوزه در علم  ترين  قديمی  و  دارد  بيت   2315
عبد ربه« می دانند7 که تنها نسخه در دسترس آن در کتابخانه مجلس تهران وجود 

دارد.8
به مرور زمان منظومه هاي تعليمي در تمام عرصه هاي علوم گسترده شد و کم 
کم رسم بر آن قرار گرفت که هر منظومه در مجموعه اي هزار بيتي جمع آيد که 
 ، مالك  ابن  الفيه  ميان  اين  »الفيه« )هزاره( گفته مي شد. در  به آن ها  در اصطالح 
مشهورترين الفيه ايست که بوسيله شيخ جمال الدين محمد بن مالك سروده شده 

است و چند تن آن را شرح کرده اند.
ساير الفيه های معروف به اين قرارند: 

1. الفيه ابن معطی ، سروده يحيی بن عبدالمعطی متوفی به سال 628 َه . ق . در فن 
نحو. شروحی نيز دارد. 

2. الفيه  عبدالرحيم بن حسين عراقی متوفی به سال 806 َه . ق . در اصول حديث . 
3. الفيه شيخ ابن الوردی در فن تعبير. 

4. الفيه قباقبی در فن معانی و بيان . 
5. الفيه حافظ سيوطی در فنون نحو و تصريف و خط. 

6. الفيه ابن البرماوی در علم فقه . 
7. الفيه ابن شحنه حلبی در فرائض .

8. الفيه ابوبكر اربيلی که دارای هزار لغز است )لغت نامه ي دهخدا، ذيل: الفیة(. 
9. الفيه داوود انطاکی در علم طب.9 

ارجوزه سرايی در علم طب بواسطه وجود جزئيات فراوان وضرورت حفظ و 
ارتباط دائم با اين جزئيات، تاريخچه طوالنی دارد. در يادداشت 1 به چند ارجوزه 

مشهور اشاره شده است.

بحث و بررسي
1-مشخصات ارجوزة فی الطب

»ارجوزة فی الطب« يا »الفيه طبيه« يا »ارجوزه سينائيه« يا » األرجوزة الطبّیة« يا 
به زبان عربی  ايراني و  الكبری« مشهورترين منظومه در علم طب سنتی  »ارجوزة 
است.10 اين منظومه در ميان آثار منظوم طبی که در دسترس هستند، از نظر شمول 
بر کليات علم طب و الفبای اين دانش ارجمند در صدر قرار دارد؛ اگرچه بلندترين 

آنها متعلق به ابن طفيل )ت 581ه ق-1185م( با 7700 بيت است.11
تعداد ابيات ارجوزة فی الطب در نسخه خطی کتابخانه ملك حدوداً 1370 بيت، 
در نسخه چاپ الجزايز 1326 بيت، در نسخه چاپ حلب 1337 بيت و در نسخه 
ابيات  اختالف  است.  شامل  را  بيت   1310 رشد،  ابن  شرح  انضمام  به  قطر  چاپ 
در نسخه های مختلف بجز چند بيت، ناشی از مقدمه و مؤخره کتاب است )متن 
کامل مؤخره در يادداشت 2 آمده است(. هم چنين ارجوزة في الطب در بسياري 

6- Amin, 2010.
7- Razoogh, 1369: 207-226; Razo-
ogh, 1371: 136-144; Razoogh, 1372: 
144-159.
8- Sajjadi, 1370H: 187.
9- Mohammad, 1423H: 91.
10- Mohaghegh,1994: 30.
11- Ibid: 93.
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از نسخه ها با مقدمه اي منثور که با شيوه اي مصنوع و متكلف نگاشته شده، آغاز 
مي شود.

از زمان دقيق تدوين اين اثر سندی در دست نيست اما با توجه به مقدمه و شيوه ي 
عبارت پردازي آن مي توان گفت که اين اثر مسلماً پس از ظهور اسالم پديد آمده 
است.12 و با توجه به اولين شرح نگاشته شده بر اين ارجوزه که به وسيله ي ابن رشد 
)وفات:595 ه.ق.( خلق شده است، تاريخ تدوين آن از قرن ششم فراتر نمي رود.13

از نظر اوزان عروضي، ابيات اين ارجوزه از دو بحر رجز سالم مسدس )مُستَفَعلُن 
خارج  مفعولُن(  مُستَفَعلُن  )مُستَفَعلُن  مسدس  مقطوع  رجز  و  مُستَفَعلُن(  مُستَفَعلُن 
نيست که با آن که بحر اول در دومين هجای ماقبل آخر، يك هجا بيشتر دارد، از 
نظر اختيارات شاعري کاربرد هردو در يك منظومه مجاز است. به بيان ديگر خالق 
به کار گرفته  ترتيب خاصی  بدون هيچ  را  اين دو وزن  الطب« که  »ارجوزة  فی 

است، از محدوده وزن خارج نشده است.

2- هدف از تألیف ارجوزة فی الطب
پديدآورنده ي ارجوزه در مقدمه ي کتاب به طور صريح هدف خود را از تدوين 

اين مجموعه بيان کرده است:
و  مدارس  در  رايج  درسی  مباحثات  از  خالی  را  فارس  سرزمين  من  و چون   «
حتی  که  پزشكی  هنر  و  قوانين  از  اطالع  کم  افراد  نيز  و  بينم  می  بيمارستانها 
اين و  دهند  طبابت می  اجازه  به خود  ندارند،  را هم  اين حرفه  استعداد  و   تجربه 
کم سوادان کم کم استاد و صاحب نظر در اين رشته شده اند، بنا بر روش پيشينيان 
و دانشمندان، با نگارش اين ارجوزه به خدمت سرور وزيرمان، بزرگ فقها و قاضی 
بلند مرتبه که خدا عمرش را دراز کند، شتافتم که ... .  ]اين کتاب[ در راه يادگيری 
دانش بزرگ ]پزشكی[ تو را ياری خواهد کرد ... و با آن می توانی ]پزشكان[ ماهر 
را از فرومايه و تازه کار را از کهنه کار  و راستگو را از ياوه گو جداسازی.«14 پس 
اين کتاب با دو هدف نگاشته شده است: يكی تعليم پزشكی به يكي از بزرگان که 
به نظر مي رسد وزير و قاضی هم بوده است و ديگر کمك به وی برای شناخت 
اطباء کم دانش از دانشمند و قضاوت درباره صحت اعمال ايشان و احتماالً اجازه 

طبابت به آنها.

3-  ارزش علمی ارجوزه
نگارنده ارجوزة فی الطب در مقدمه منثور آن، خطاب به کسی که ارجوزه را به 

او تقديم کرده چنين نوشته است:
»اين ارجوزه  به شكلی جامع و با تقسيمی جديد تمام دانش پزشكی را شامل 
است و برای تو لباسی از کمال و زيوری از جمال است، با توجه به دسته بندی آسان 
و وزنی ساده، بسيار آسان و با اندک سختی به دست می آيد و اگر آن را با انديشه 
بنگری و در گنجينه دانشت بياوری، در راه يادگيری دانش بزرگ ]پزشكی[ تو را 

ياری خواهد کرد و تو را بسيار اندک به زحمت خواهد انداخت...«15
وی در مقدمه منظوم نيز می فرمايد:

      و هـذه ارجــوزة قـــد اکتمــل               فيـها جمــيع الطب علــما و عمل16

و پس از اتمام بخش نظری می آورد:

      و اذ نـظمت فــی الـكتاب العلم              فــی الطب مــا سـمعتــه من نـظم17

و در انتهای آن می نگارد:

17

12- Avicenna, 1984:89-91.
13-Ibid: 79.
14- Ibid: 89.
15- Ibid.
16-  Ibid: 91.
17-  Ibid: 152.
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    وقد فرغت من جميــع الــعمل               فــاآلن اقــطــع بــقــول مــكمل18

پديدآورنده ي  برمي آيد،  شده  ذکر  بيت هاي  و  عبارت ها  فحواي  از  چنان که 
بر  مبني  ديگر  شاهد  است.  بوده  باخبر  آن  ارزش  از  به خوبي  الطب  في  ارجوزة 
اهميت ارجوزة في الطب آن است که نگارنده ي آن، دانشمندی معروف در آن 
دوره را که وزير هم بوده است به وسيله آن تعليم کرده است، آن هم در حدی که 

بتواند سره را از ناسره تشخيص دهد.
نيز  بزرگان  و  دانشمندان  سوي  از  الطب  فی  ارجوزة  کتاب  ديگر  منظري  از 
ستوده شده است چنان که دانشمندي هم چون ابن رشد، فيلسوف و پزشك بزرگ 
آندلسی در قرن ششم، با آن که مقدمه ي کتاب را در اختيار نداشته، و تنها با توجه 
به متن کتاب، در ابتدای شرح خود نوشته است: » ... ارجوزه منسوب به ابن سينا 
در طب ... برهمه کليات دانش پزشكی احاطه دارد و از بسياری از مداخل تأليف 
شده در طب )کتب آموزشی اوليه( برتر است و عالوه بر آن به طور منحصر به فرد 
به صورت نظم است که هم کار را برای حفظ آن آسان کرده است و هم دل های 

خوانندگان را شاد و سرحال می کند.«19
همچنين ابن  نفيس )607-687( که بر قانون ابن سينا شرح نوشته و نيز آن را 
خالصه کرده، در شرحی که بر اين کتاب نوشته، آورده است  که  ابن  ُزهر که 
]حتي[ به  قانون  ابن سينا وقعي  نمي نهاد، بی پروا اعالم می نمود که اصول و مبانی 
علمي موجود در »ارجوزة فی الطب«  ارزش  آن را از يك کتابخانه کامل بيشتر 

می کند.20

4- درباره ي متن ارجوزة في الطب
جهات  از  مناسب،  محتواي  از  بهره مندي  از  گذشته  الطب  في  ارجوزة  کتاب 
مختلف به وي ژه منسوب بودن به دانشمندي نامدار هم چون ابن سينا و نيزنگارش 
دانشمندان  ميان  در  سرعت  به  مختصر،  و  استادانه  و  روان  نظمي  صورت  به  آن 
نسخه هاي  جهت  همين  به  يافت.  گسترش  قديم  دنياي  در  و  يافت  نفوذ  پزشك 
)به  است  مراکز علمي جهان موجود  و  از کتابخانه ها  بسياري  در  از آن  متعددي 
نسخه  قديمي ترين  دسترس  قابل  نسخه هاي  ميان  از  شود(.  مراجعه   3 يادداشت 
کامل ترين  و  است  به شماره 322124  االزهر  کتابخانه ي  و  هشتم  قرن  به  مربوط 

نسخه مربوط به قرن نهم و کتابخانه ي ملي ملك به شماره 5199 است.
نكته قابل توجه آن که باوجود نسخه برداري هاي مكرر از متن اصلي )ابيات بعد 
از مقدمه منظوم( ارجوزة في الطب، ابيات آن تقريباً بدون تغيير يا با اختالفات بسيار 
جزئی ثبت شده است. هم چنين در بيش تر نسخه ها عنوان هاي مناسب با دسته های 
مرتبط با آن عنوان، دسته بندی شده است )شروح، ترجمه ها و چاپهای اين کتاب 
در يادداشت 4 ذکر شده است(. دکتر نجم آبادی در »تاريخ طب در ايران پس 
دسته بندی ها  و  عنوان ها  اين  که  است  معتقد  الجزاير  توضيح چاپ  در  اسالم«  از 
چاپ  در  اينكه  است21  آن  مترجمان  اثر  بلكه  نيست  ارجوزه  پديدآورنده ي  اثر 
الجزاير عنوان بندی ها تصحيح و تكميل شده اند امری واضح است اما اين عنوان ها 
و دسته بندي ها در نسخه های مربوط به قرن هشتم و نهم که قبل از نسخه ي الجزاير 
از قديمي بودن عنوان بندي در کتاب  نشان  نيز وجود دارند که  استنساخ شده اند 
ارجوزة فی الطب دارد. با اين حال داليلی وجود دارد که نگارنده ارجوزه، حداقل 
در هنگام سرودن ابيات آن ها را پشت سرهم و بدون دسته بندي سروده است. به 
عنوان مثال پس از عناوين تشخيص بيماری های گرم و تشخيص بيماری های سرد 
طِب َو اليابِس« )تشخيص بيماری های  در ذيل عنوان »األستدالُل َعلی سوِء المزاِج الرَّ
مربوط به مزاج مرطوب و مزاج خشك( که در همه نسخه های در دسترس وجود 

دارد، اين بيت آمده است:

18-  Ibid: 194.
19- Ebne roshd, 1417H: 1.
20- Avicenna, 1963: 9.
21- Najmabadi, 1996: 554.
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ـقـَمـيـِن                   لَــن يَـخـلَوا مِـن أَحـِد اأَلمــَريِن َو إنَّ هـَذيـِن مِـَن السُّ
إن کــان يـبـسـاً فَـتَــراُه نِحاًل                   أو کـان لـيــنـاً فَــــتَـراُه َرِهـال22

ابن رشد در شرح اين ابيات چنين می نگارد: 
»نگارنده می فرمايد بيماری های منسوب به حرارت و برودت خالی از يكی از 
دو حال نيست؛ يا با هر يك خشكی است که با الغری بدن همراه است و يا با هر 

يك رطوبت است که با نرمی ]بدن[ استدالل می شود.«23 
استفاده از کلمه »هذين« با هدف اشاره به نزديك، از دو جهت با عنوان ذکر 
ندارد:  هم خواني  اليابِس(  َو  طِب  الرَّ المزاِج  سوِء  َعلی  األستدالُل  )يعني:  شده 
دور بسيار  آن  اشاره  مورد  مبحث  از  را  »هذين«  کلمه  عنوان،  اين  آن که   نخست 
 می کند و دوم اينكه خواننده کلمه هذين را با دو مورد مذکور در عنوان اشتباه
می کند. مشابه اين مورد را در مورد کلمه »هذه« که در بيت 1176 چاپ حلب 

به کار رفته نيز صدق می کند.
از طرفی ديگر برخي مباحث کتاب  بدون عنوان و به طور مستقيم ذکر شده اند؛ 
بيت 1043 چاپ  از  قبل  المفردة«  االدویة  من  االوائل  قوی  »ذکر  نمونه  عنوان  به 
حلب و »ذکر امزجة األسطقسات« قبل از بيت 39 چاپ حلب و نيز برخی ديگر از 
عنوان ها در جاي خود نيستند؛ هم چون عبارت »ذکر ما يبرد...« قبل از بيت 1045 
که يك بيت ديرتر ذکر شده است. هم چنين برخي عنوان ها اشتباه ذکر شده اند؛ 
به عنوان نمونه ابن رشد درباره »ذکر الدليل علی ما ينقصی به البحران« می فرمايد: 
بر شكل رويداد بحران است«24 در  از عالمات دال  اين فصل آگاهی  از  »منظور 

حالي که عبارت »ما ينقصي« به آن چه که بحران به آن مي انجامد، تعبير مي شود.
با اين حال اين عنوان ها در بيش تر موارد مفيد و مناسب موضوع هستند و حتي 
اگر مستقيماً به وسيله ي مؤلف در آغاز مباحث کتاب درج نشده باشند و نتيجه ي 
تصرف کاتبان باشند ، در نوع خود ارزشمند هستند و نمي توان سودمندي آن ها 

را برای آموختن مفاهيم موجود در ابيات ارجوزه به تازه کاران، ناديده گرفت.

5- محتوا و شیوه ي تدوین ارجوزه
نيز که علی رغم  الطب«  »ارجوزة فی  ابيات در  العاده ي  اتصال خارق  توالی و 
تعدد ابيات، بدون عنوان قابل تقسيم بندی و تعقيب قابل فهم مفاهيم است، قابل 
توجه و تحسين است. هم چنين دسته بندي ها و ترتيب و تدوين باب ها در اين کتاب 
کامال منطقي و متناسب است و چنان که خالق »ارجوزة فی الطب« خود در مقدمه 

اشاره می نمايد، دسته بندی ها در اين کتاب جديد و منحصر به فرد است.
درباره ي  ای  مقدمه  سرودن  از  پس  نگارنده  که  است  چنين  کتاب  ترتيب 
انسانشناسی و اخالق، دانش طب را به دو بخش نظری)تئوری( و عملی تقسيم می 
نمايد. سپس بخش نظری را به امور طبيعی )شناخت بدن انسان در حالت سالمت(، 
امور ضروری )شناخت عوامل خارجی ضروری برای سالمتی( و امور غير طبيعی 
)شناخت بدن بيمار و عوامل بيماريزا( تقسيم می نمايد. در گام بعدی بخش عملی 
را نيز به دو زير مجموعه درمان با غذا و دارو و نيز درمان جراحی تقسيم می کند. 
که  جايی  تا  شوند  می  تقسيم  مرحله  چند  در  مجدداً  مجموعه ها  اين  از  هرکدام 
کتاب به بيش از 200 زيرشاخه تقسيم شده و هر موضوع، به صورت مستقل ذکر 

شده، از ديگر موضوعات جدا مي شود. 

6- گفت وگویي درباره ي مقدمه ي منظوم ارجوزة فی الطب
و  است  نوشته  شرح  آن  بر  رشد  ابن  که  ای  نسخه  جمله  از  نسخه ها  از  برخی 
نسخه کتابخانه االزهر فاقد مقدمه ي منظوم و نيز مقدمه ي منثور است و با اين بيت، 

مستقيماً وارد بحث علمی و فنی می شود:

22- Avicenna, 1984: 181.
23- Ebne Roshd, 1411 H: 251.
24- Ibid: 167.
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الطـب حفظ صـحه برء مـرض               من ســبب فـی البدن منذ عرض

گفت و گو در باره ي ادله اثبات مقدمه منظوم که در بسياری از نسخ با مقدمه 
صورت  به  آينده  در  مي رود  اميد  که  مي طلبد  خاص  مجالي  است،  همراه  منثور 
مفصل تر به آن پرداخته شود. با اين حال در بياني کلي مي توان گفت داليلي در 
مقدمه ي  با  نسخه ها  از  بسياري  را که در  منظوم  مقدمه ي  دست است که صحت 
را  زير  موارد  مي توان  داليل  اين  جمله ي  از  مي نمايد؛  اثبات  است،  همراه  منثور 

برشمرد:

1. عدم ياد و ثنای پروردگار و رسول اکرم در آغاز کتاب
انتساب اين کتاب، با توجه به ارائه دانش پزشكی به شكلی دقيق و علمی به زبان 
عربی به دوران جاهليت بسيار بعيد است، چرا که افراد باسواد در آن دوران بسيار 
اندک و دانش پزشكی در ميان اعراب جاهلی ابتدايی و اندک بوده است و علوم 
يونانی نيز به سرزمين های عرب زبان منتقل نشده بود.25 همچنين چنان که پيش از 
موضوع  يك  پيرامون  مدون  منظومه اي  صورت  به  ارجوزه سرايي  شد،  ذکر  اين 
علمي، در ميان اعراب پيش از اسالم سابقه نداشته است. به بيان ديگر تولد ارجوزه 

سرايی با تولد اسالم همزمان بوده است. 
از سوي ديگر کمتر کتابی را در دوران پس از اسالم می توان يافت که بدون 
ياد و ثنای پروردگار شروع شده باشد و نيز از رسول اکرم نيز در اغلب کتب طبی 
نامی برده شده است. به همين جهت بعيد است چنين سراينده ي چيره دستی نام و 
ثنای خدا و رسولش )که بخشی از کتاب است( را به نظم نياورده باشد و به ذکر 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم« بسنده نموده باشد. هم چنين اگر به اين امر قايل باشيم که 
پديدآورنده ي ارجوزه ابن سيناست، الزم مي آيد که ساختار اين اثر نيز با ساير آثار 
وي هماهنگ باشد. از جهت موضوع مورد بحث يعني نگارش مقدمه، مراجعه به 
ساير آثار ابن سينا نشان مي دهد که بيت نخستين تمام ارجوزه هاي وي با دعا و حمد 

پروردگار و استعانت از وي آغاز مي شود:

ارجوزة في المجربات:
بدأت بسم اهلل فی نـظـم الحسن             اذکـر  ما جـربت فی طول الزمن26

ارجوزة في التشريح:
     الحـــمــد هلل الـمـعـل الـعـلـل               و خالـق الخـلق القــديم األزلـی27  

 
ارجوزة في فصول أربعة:

     يــقول راجـی عــفوه ابن سينا               و لـــم يـــزل بـاهلل مـســتــعـيـنا28
                                                                                         

تمام  از  که  الطب«  في  »ارجوزة  که  مي آيد  الزم  نمونه ها،  اين  با  قياس  در 
ارجوزه هاي منسوب به ابن سينا مفصل تر و منسجم تر است، از مقدمه اي متناسب، 

بهره مند باشد.

2. وجود مقدمه در بخش عملی کتاب
با مراجعه به بخش عملی کتاب مشاهده می کنيم که نگارنده مقدمه اي به شرح 
موجود،  منظوم  مقدمه  با  و  دارد  وجود  نسخه ها  کليه  در  که  است  سروده  زير 

هماهنگ است:

و اذ نــظمت فی کــتاب العلم             فی الـــطب ما سـمـعـتـه من نظم

25- Najmabadi, 1996: 193. 
26- Ibid: 555.
27- Ibid.
28- Najmabadi, 1996: 553.
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حال که آن چه را که از دانش پزشكی شنيده بودم در کتاب علم به نظم درآوردم

  و کــان أن أنــظـمه فـی أمـلي             فـــها أنــــــا مبــتـدأ بالـعمـــل29 

و منظوم کردن آن را هميشه آرزو داشتم، اينك بخش عملی را آغاز می کنم
اگر بخشي از يك متن با مقدمه آغاز شده باشد، پس بعيد به نظر می رسد که 

سراينده بر کل کتاب مقدمه ننوشته باشد.

7- متن مقدمه ي منظوم ارجوزة في الطب
بر اساس آن چه ذکر شد، مطالعه و بررسي مقدمه منظوم ارجوزة في الطب که 
در برخي نسخه ها ذکر نشده و در برخي ديگر، به داليلي هم چون دشواري ادراک 
مفاهيم بلند آن يا به دليل وجود مفاهيمي به جز علوم پزشكي، به صورت ناقص 
اين بخش  اين رو  از  است.  مفاهيم کتاب کارساز  به  براي دست يابي  ذکر شده، 
از کتاب بر اساس نسخه ي کتابخانه ملك به شماره 5199 مربوط به قرن نهم که 

کاملترين نسخه است ثبت مي شود:
َمواِت الـعلي الماِجِد    الحــَمُدهللِ المـــليِك الـــَواحِد         ربِّ الــــسَّ

ُسبــــحانَه مُـنفـــرداً بـالـــِقَدِم          مُخــرَج موجـــوداتِــنا مِن َعَدِم

ــادِق الــَمقـالة و َصــلـواةُ اهللِ ِذي الَجـــــاللة          علـــی النَّبي الصَّ

ــالَلة اَس مـن الــضَّ ســاَلة          فَــأنـقـَذ الـنَـّ محـــمٌد َحـــبــاه بالـــرِّ
ـي بَـدا الـَخفـيُّ مـِن َمـعقولِنا مُـــفيــُض نوِره علی ُعــقولِنا            حتَـّ

و اعـتلَق الــعقُل بنـفٍس ناطَقة            ذاِت حــياٍة و شـــهـــوٍد صادَقة
يُـوحی إلـيه العلُم بـاإلحساِس            َکمـا يـري الــــَخـفـيَّ بـالقياِس

و اعــتلَق الـجمـيُع بالّطـبـیعة             فكـََملـت حـكمـتُـُه الـــبدیـَعـة

ـویَّـة َم العقـَل علی البــَریِّـة             و الــحـسَّ و الحــياةَ بـالسَّ و قـــسَّ

فـَس عـن الــرذیلة ه النَـّ فَــفاَز عـند ذاک بــالفضیـلة             َمــن نـزَّ
قـاً لَعـــقلِه المطبوِع             بالحقِّ ذي البــُرهـاِن من َمسموِع مُــــَطـــرِّ
ـمِس فــكاَن مثَل نوِر عـيِن الحـسِّ             اتـصـــلت بـالبَـدِر أو بـالشَّ
فــأدرَک البــعــيَد و الـَقريـبا            و لـــم يـــُكـــن فـي رأيه مُِريبا
طـــيّبُه  يَمتــــاز عـن َخبـيـثِه             و يَـــظـَهُر الـصدُق علی حديثـِه
و يــغلِــُب العقــَل علی هواه             و يُـؤثـُر األخــري عــلی ُدنـيـاه

فَيـَبْـَهــُج الـحـقُّ بـنـوٍر ساِطِع            و ُحــَجـٍج ُمــبـِـَیـنـٍة قَــــواطــِِع
فهـــو الــذی حـليـتُـه الكمال            و الفضل و اإلکــرام و اإلجـالل
ـه لـألدب الـمــكـتـسـب اخــذه عن خـيـر جــدٍّ و أب             و ضـمَّ
حـتی استـفاَدُه بـعلـٍم و َشَرف            يَـِرثُـُه عـن َسـلَـف بـعد ســلـف
و صـــار مـن بـعدهـما الــيـِه             فـحــقُّـــُه ابــــقــــاُءُه عـــلــيـه
رَت لـو اطنبـَت فی امتداِحه فـتًی أذا اشرعَت فی امتداِحه             قـصَّ
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هـذا و قـد ُرِزقُت رزقاً حسنا             إذا نـظـــمـُت حـکـمـًة و لَـَسـنا
فــضائــَل قد اوجـبت اسـبابا             َکــثــَرتُــها فـی النـظم أو إطنابا
قــامــت لــمـن تعجزه بعذِر             فأنــها کـــالرمـل أو کـالـَقــطر
ها ها              و وصـُفـها و رسـُمـهـا و حـدُّ الَعــَجب إن استـحال عدُّ
فأنـنی جـمعتـــها تــجـميال              أذ لـم تـكن احصـيتـها تفـصيال

ألنـها منـــثورٌة مـــعــلـومة              و الفــضل أن أُعيــَدها منـظومة
کيما تُری مخلَّداً في الُكتِب              مايســتديُر فــلـــٌك في الُقطِب
َهـــأنا ذاکـــٌر لـكم أعيانَها              فـاسـتمعوا تحـــّصلـــوا بـيــانَها
عــــقٌل له أُلبـَس من َوقاِره              مــا يـزجر الـضـدَّ مـن احتـقاره
 و يـلـزُم الـرهبَة و الـمهـابة              فـــنوَب فـي ُحـــّســـاده مــنابَه
فــرّقــــة و أدب و ُظــرُف              يـضـوُع فـي الـَمالِء منها الَعرُف
و ورٌع فـــي ديـنـِِه الوثـيِق               يَـزيــنُـُه بالــعــدِل و التـحــقيِق

ينـــذر في سيـاسةٍ و لطِف               أحـــكـامه بالـلّيـن أو بالـُعنـــِف
مـــدَّ بساط العدِل للخصـوم              فَــــــَقـــَهَر الظــالــَم للــمظلوم
فـــكلُّ مــظـلوٍم فحٌق نصُره              و کـــــل جـــبـــار فـحـٌق قهُره
حتی َرعی بعدل هذا الراعي              الـكبُش و الذيـاُب فــی المراعي
ُه عن علم             الـی بَــراعـٍة بـــــه َو فَــــهــــِم يحـكم ذاک کـلَـّ
لــــه مـــــروٌة حـــبـاهـا اهللُ            و زانَــــه مــــنـــــها بـــما حباُه
يـــلزم فيها الصــبَر و العـفافا            فـــي کـرٍم والـشـكَر و اإلنصـافا
و الجـوَد و الـحياَء و الـنباهة            حـتّی اسـتــبـان مـــــالَـه و جاَهه

فـــَكــــلٌّ ااّل اهللُ  فـــي مُناه           حتـــی کـــأن الــــمال من ِعداُهُ
وَهـــــــــأنا منـقــــطـٌع اليه            إذ کانــــــت األمـــوُر في يديِه
حتـــــی اکـوَن عالقاً بـحبله           َو.............................................
اُکــــَرُم فی مـجلِسِه و اُنِسُط           اُِدلُّ فـــــي تـكلـيمه و اُنــِصـُت
اُحَسُب في عداد من يختّص به           ..............................................

ـــما وســـیـلة           يَــشــَفـُع عنـد الفضـِل بالفـضیلة َو لِــَی اليِه أيُـّ
فـي َصــنعة اليديـِن و اللساِن           الفــصــــُل بين الُحجر و اإلنساِن
فأشــَرُف الناِس إذاً أحسنُُهم            ُصـــنعاً و فـــی َمقــــاله ألَسـنُُهم
ـــَسن           َکـما األطــــباُء مــــلوُک الـبدِن و الــــشعراُء أمراُء اللَـّ
أِلنهــــم قد َشــَغلوا بالذاِت            يُــــعـــطونها األکــيَد من لذاِت

هـــذا يَسرُّ النفَس بالفصاحة            و ذا يَــُطـــبُّ الـجسَم بالنَّصاحة
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و هــِذهِ أُرجـوَزة قد اکتمل           فيــــها جميَع الطبِّ علماً و عمل
و هـــــا أنا مـبتـدٌئ بــنظِم            مـــنثـــوِر ما حِفــظــتُـُه من علِم

نتیجه گیری
در نگاهي کلي و در قياس با ساير ارجوزه ها، برتري کتاب ارجوزة في الطب 
آشكارا به چشم مي آيد. از جمله جلوه هاي نيك اين کتاب سهولت بيان که به فهم 
آسان مي انجامد، دسته بندی منطقی و مطلوب و احاطه به جميع کليات طب سنتی 
است که حفظ و يادگيري اين مبادي براي فراگيران بسيار ضروري است. از سوي 
الفبای طب سنتی هستند، مشكل و محتاج  اين کليات که در حقيقت  ديگر فهم 
بسيار ياري دهنده است و  نظر  اين  از  تكرار است و نظم روان و دلنشين ارجوزه 
فراگيران را از ماللت تكرار به منظور حفظ کردن، رهايي مي دهد. هم چنين برای 
کتاب  است  دانش  اين  آموزش  ملزومات  از  که  طبی  مشروح  کتاب های  مطالعه 
باشد و حتا خستگی  ماندگار  بنايی مستحكم و  به عنوان سنگ  ارجوزه مي تواند 
مطالعه آن ها را نيز از خاطر به در کند. البته چنانكه خالق »ارجوزة فی الطب« نيز 
در مقدمه کتاب آورده است اين اثر يك کتاب کمك درسی است و به تنهايی 
برای يادگيری طب کافی نيست. افزون بر آن از سودمندي هاي جنبي اين منظومه 
مي توان اين مورد را برشمرد که از جهت غناي واژگاني و نيز بهره مندي از زبان 
صحيح و فصيح عربي، اين منظومه با دربرداشتن اغلب واژه ها و نيز قواعد عربی 
را  ديگر  کتاب های  مطالعه  برای  آمادگي الزم  سنتی،  فراگير طب  هر  نياز  مورد 

فراهم مي آورد.
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