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Abstract
This paper explores the style of the book “Favayed Al-afzaliyeh” authored by Ali Afzal 
Qatea Qazvini. He is one of the renowned and prolific physicians of the Safavid era, 
who despite medical profession and writing several valuable books, has been paid less 
attention by researches. Among his writings, “Favayed Al-afzaliyeh” is the Encyclo-
pedia of Medicine and Pharmacology. According to many researchers, this book is the 
most important, most detailed and most comprehensive medical treatises of the Safavid 
era. In this paper, the stylistic features of “Favayed Al-afzaliyeh” are studied from the 
viewpoints of thought, literature and language. The result of this study shows that the 
above-mentioned book is a moral and advisory work in addition to mentioning compre-
hensive medical issues; according to its scientific structure, it has excellent literary traits. 
Linguistic features of this work, despite a relatively long period from Khorasani style, is 
yet adaptable to it. Of course, this does not mean that style of “Favayed Al-afzaliyeh” is 
devoid of the linguistic features of its own era.
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خالصه مقاله
نوشته ي علي  »فوايد االفضليه«   بررسي سبک شناسي کتاب   به  نوشتار حاضر 
پر کار دوره ي  و  نامدار  پزشکان  از جمله  او  است.  پرداخته  قزويني  قاطع  افضل 
کتاب  چندين  تأليف  و  پزشکي  حرفه ي  به  اشتغال  وجود  با  که  است  صفويه 
ارزشمند، کم تر مورد توّجه پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله نوشته هاي وي، 
اين  است.  داروشناسي  و  پزشکي  دايره المعارف  که  است  االفضليه  فوايد  کتاب 
اثر بنابر باور بسياري از پژوهشگران، مهم ترين، مفصل ترين و جامع ترين رساله ي 
االفضليه  فوايد  سبکي  ويژگي هاي   نوشتار،  اين  در  است.  پزشکي عصر صفوي 
در سطوح فکري، ادبي و زباني بررسي شده است. نتيجه اي که از اين پژوهش به 
دست آمد نشان مي دهد که اثر ياد شده عالوه بر بيان جامع مسايل پزشکي، اثري 
اخالقي و پندآموز است که با توّجه به ساختار علمي کتاب، از ويژگي هاي ممتاز 
نسبتاً  به رغم فاصله ي زماني  نيز  اثر  اين  برخوردار است. ويژگي هاي زباني  ادبي 
طوالني از سبک خراساني، هم چنان با آن سبک قابل انطباق است. البته اين بدان 
معني نيست که سبک فوايد االفضليه از ويژگي هاي زباني دوره ي خود تهي  بوده 

است.
واژگان کلیدی: طب سنّتي، سبک شناسي، دوره ی صفويه، فوايد االفضليه، علي 

افضل قاطع قزويني

مقدمه
است؛ رسمي شدن  اسالم  از  بعد  ايران  تاريخ  مهم  سلسله هاي  از  يکي  صفويه 
مذهب تشيع، وحدت ايران و قدرتمند شدن آن، بهبود اوضاع اقتصادي و توسعه ي 
شهرها از مسايل قابل توجه اين دوران است.1 اين دوره هم چنين عصر شکوفايي 
ابهاماتي روبرو  با  هنوز  پزشکي آن  اما وضعيت  دانش هاست؛  و  از علوم  بسياري 
پژوهشگران  تمايل  بناهاي پزشکي، عدم  و  آثار  بين رفتن  از  به  اين مسأله  است؛ 
براي بررسي و تحليل آثار و منابع موجود و در نتيجه ناشناخته ماندن بسياري از 
کتاب ها و رساله هاي طبي اين دوره بازمي گردد. قضاوت هاي متفاوتي که درباره ي 
وضعيت پزشکي اين عصر شده، گوياي اين مطلب است. در بسياري از کتاب ها 
پزشکان  که وضعيت  ناميده اند. چرا  داروشناسي  را عصر طاليي  دوره ي صفوي 
مطلوب بوده و حتي در طبقه ي اول جامعه به نام طبقه ي حاکم جا داشتند.2 از طرفي 
برخي از پژوهشگران اين دوره را دوره ي فترت طب ايران دانسته و بيان کرده اند 
که به دليل خشونت هاي حکومت صفوي بسياري از پزشکان درباري جان خود 

را از دست دادند.4,3
از اين دوره،  اتفاقا  به هر حال، تعداد پزشکان ماهر در اين عصر کم نيست و 
مانده است که شناخت  باقي  دانشمند و حکيم  پزشکان  از  فراوان  آثار و رسايل 
است.  سودمند  بسيار  صفوي  عصر  تمدن  تاريخ  بررسي  در  آن ها  مطالعه ي  و 
و  پزشکي  متون  تحقيق  و  تصحيح  و  سنتي  به طب  گرايش  افزون  روز  گسترش 
نبود کتاب هاي تاليفي در زمينه ي سبک نوشتاري متون طب سنتي، لزوم پرداختن 
و  صفوي  عصر  پزشکان  بيشتر  متأسفانه  مي کند.  ضروري  را  موضوعي  چنين  به 
قزويني  قاطع  افضل  علي  پزشکان  اين  جمله ي  از  است.  مانده  ناشناخته  آثارشان 
چندين  تاليف  و  طبابت  آموزش  پزشکي،  حرفه ي  به  اشتغال  وجود  با  که  است 
اين  آثار  ميان  در  نيست.  امروز  جهان  در  شده اي  شناخته  چهره ي  معتبر،  کتاب 
پزشک حاذق، کتاب فوايد االفضليه جايگاه ويژه اي دارد. علی افضل اين کتاب 
نوشته است.  اوايل سلطنت شاه عباس دوم  يعنی  را در سال 1057 هجری قمری 
در  است که 858 صفحه  شناسی  پزشکی-دارو  دايره المعارف  نوعی  کتاب،  اين 
قطع رحلی دارد و جامع ترين و حجيم ترين رساله ی پزشکی عصر صفوی به زبان 
فارسی محسوب می شود. بررسی کتاب ها و مقاله هايی که تاکنون نوشته شده است 
داروسازی  و  سنتی  فارسی طب  آثار  موضوع سبک شناسی  در  می دهد که  نشان 
به صورت خاص،  االفضليه  فوايد  و سبک شناسی کتاب  عام  به صورت  اسالمی 
انجام شده  اين کتاب  با  ارتباط  در  پژوهشي که  تنها  است.  نرسيده  ثبت  به  اثری 
و  فوايداألفضليه  عنوان  با  جعفري)1393(،  اکبر  علي  که  است  مقاله اي  است، 

1-  hamisa, 2007: 213.
2- Algod, 2007: 403.
3- Roostaie, 2003: 20. 
4- Azhand, 2008: 310.
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جايگاه آن در پزشکي دوره ي صفويه نوشته است. او در اين پژوهش ضمن معرفي 
نويسنده، به برخی ويژگی های کتاب فوايد االفضليه اشاره کرده است. از نظر او 
کتاب فوايد االفضليه با منابع گران سنگ طب ايران در ادوار قبل مانند قانون ابن 
کتاب  سبکی  ويژگی های  به  دست يابی  پژوهش،  اين  از  هدف  است.  برابر  سينا 
فوايد االفضليه از جنبه های فکری، زبانی و ادبی است. شناسايی اين ويژگی ها در 
حقيقت کليدهای اصلی ورود به متن کتاب فوايد االفضليه بوده و فهم مطالب اين 
کتاب را برای خوانندگان آن آسان و کوتاه می کند. هم چنين ادامه ی اين روش 
در ديگر آثار طب سنتی، می تواند به تدريج در شناخت سبک دوره های گوناگون 
موثر بوده و در نتيجه راهگشای محققان و عالقه مندان به اين علم باشد. در راستای 
دست يابی به اين هدف، پژوهش حاضر ابتدا به معرفی کامل کتاب فوايد االفضليه، 
روش نويسنده در نوشتن آن و شرح ويژگی ها و امتيازات کتاب می پردازد و سپس 
بررسی ويژگی های سبکی کتاب در سطوح فکری، زبانی و ادبی را پی می گيرد. 

مواد و روش ها
کتابخانه ای  مطالعه ی  بر  تکيه  با  تحليلی  توصيفی-  شيوه ی  به  حاضر  پژوهش 
است. از آنجا که فوايد االفضليه هنوز به چاپ نرسيده است، مطالعه و به تبع آن 
ارجاعات درون مقاله بر اساس صحيح ترين و قديمی ترين نسخه ی خطی موجود 
اين کتاب يعنی نسخه ی خطی شماره ی 3288 کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران 
ابتدا صفحات  کتاب،  اين  در  ويژگی های سبکی  بررسی  برای  است.  انجام شده 
الف و ب  و  برگ  کتاب شماره گذاری شد که رقم های سمت راست شماره ی 
نشان سمت صفحه است، سپس متن اين کتاب با دقت بررسی شد و ويژگی های 
سبکی آن با کمک شواهد و نمونه ها استخراج شد و مورد تجزيه و تحليل قرار 
نبود منبع در سبک شناسی آثار فارسی طب سنتی و داروشناسی  به دليل  گرفت. 
فارسی،  نثر  شناسی  سبک  کتاب  در  شميسا  سيروس  پيشنهادی  روش  اسالمی، 

الگوی اين پژوهش قرار گرفت.

نگاهي به زندگي علي افضل قاطع قزویني
منابع  تمامي  در  هم چنين  و  افضليه  منافع  و  األفضليه  فوايد  کتاب  مقدمه ي  در 
معتبر، نام او علي افضل الطبيب بن محمد امين قاطع قزويني آمده است.6,5  تاريخ 
دقيق تولد و وفات او معلوم نيست؛ امّا نويسنده در مقدمه ي فوايد األفضليه، تاريخ 
بر  بيان کرده است.7  تأليف کتاب را سال 1057 ه.ق و در زمان شاه عباس دوم 
همين اساس و با توجه به اين که منافع افضليه در سال 1051 هجري قمري يعني 
دو کتاب  و  نوشته شده  مي کرد،  طبابت  قزوين  دارالّشفاي  در  قزويني  زماني که 
ديگر او قبل از اين تاريخ و آخرين کتاب او هم در سال 1057 تأليف شده است، 
صفي  شاه  پادشاهي  دوره ي  در  و  يازدهم  قرن  در  او  که  گرفت  نتيجه  مي توان 
قمري(  هجري   1077-1052( دوم  عباس  شاه  و  قمري(  هجري   1052  -1038(
از آنجا که  اّول )996- 1038 هجري قمري( مي زيسته است.  و شايد شاه عباس 
مطالب کتاب فوايد االفضليه رهاورد سال ها آموختن و تجربه ی عملی بوده است، 
می توان حدس زد که والدت وی دست کم سی چهل سال پيش از نوشتن اين 
اثر بوده است و شايد بتوان گفت که تولد وی سال های آغازين قرن يازدهم رخ 
داده است. قزويني شيعه بوده8 و در خانواده اي اهل علم پرورش يافته که پزشکي 
معاصر  تبريزي،  فضل اهلل  موالنا  است. جّدش  بوده  موروثي  آن  در  و حسن خط 
دوره ي اميرتيمور گورکاني بوده است که به دليل مهارت در طبابت، امير تيمور به 
او لقب بوعلي ثاني داده بود.9 غياث الدين علي، برادر علي افضل قاطع هم، پزشکي 
ماهر و کاشف معجوني به نام مفرح ياقوتي بوده است.10 علي افضل اصالتاً تبريزي 
بوده و در قزوين رشد کرده است.11 او در البه الي کتاب از تجربه هاي شخصي 
خود در زمينه ي طبابت در شهرهاي هرات، اصفهان و خراسان سخن گفته است.12 
او در دارالّشفاي قزوين که از آثار خيريه ي پادشاهان صفوي بوده، طبابت مي کرد. 

خود قزويني در کتاب فوايد األفضليه به اين مطلب اشاره کرده است.13
فرزندان و نوادگان علي افضل، عبدالهادي طبيب، حاج ميرزا حسن طبيب، ميرزا 
ابوتراب طبيب ، ميرزا ابوالفضل طبيب و حاج ميرزا عبدالحسين طبيب نيز همگي از 
دانشمندان بنام عصر خود بودند که عالوه بر پزشکي که بدان علماً و عماًل اشتغال 

Stylistic Features of “Favayed Al-afzaliyeh”

5- Afzal, 1068: 1, A. 
6- Anonymous, 1109: 1, A.
7- Afzal, 1068: 1, B.
8- Mojabi, 2006: 360.
9- Afzal, 1068: 1, A.
10- Algod, 2007: 45. 
11- Jafari, 2014: 17.
12- Afzal, 128, B and 152, A.
13- Afzal, 128, B. 
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داشتند، تمامي آن ها نيز در فنون خط مهارت داشتند.14 اين پزشک دانشمند عالوه 
بر فوايد األفضليه، سه کتاب ديگر نيز دارد:

مفيد: علي افضل اين کتاب را به زبان عربي، در زمينه ي پزشکي و داروشناسي15 
نوشته است. تاريخ تأليف آن مشخص نيست؛ اما چون در کتاب فوايد االفضليه از 
آن نام برده و در منافع افضليه نيز به اين کتاب ارجاعاتي داده شده است؛ بنابراين 

تاريخ تأليف آن را بايد قبل از 1051 دانست.
جوارش افضلي يا جواريش افضليه: اين کتاب در زمينه ي داروسازي مي باشد. 
برخي از پژوهشگران در انتساب آن به قاطع ترديد کرده اند؛ امّا الگود مي نويسد : 
صفحات اّول و آخر اين نسخه افتاده است و به اين دليل نام آن معلوم نمي باشد؛ 
امّا در اين که کتاب متعلق به اوست هيچ شکي نيست؛ زيرا در يک جاي کتاب 
خود را مؤلّف جواريش افضليه که در کتاب منافع افضليه نيز خود را به اين اسم 
ناميده است، معرفي کرده است.16 منزوي هم سخن الگود را تأييد کرده و نوشته 
که علي افضل قاطع در کتاب منافع افضليه از جوارش افضلي خود نام برده است.17
منافع افضليه: علي افضل قاطع اين کتاب را در سال 1051 قمري و به زبان فاسي، 
براي برادر خود غياث الّدين علي، که در آن زمان در طب تحصيل مي کرد، نوشته 
ماهر  پزشکي  بعدها  علي  غياث الّدين  الگود،  به گفته ي  و جالب آن که  است.18 
شد.19 در اين کتاب در باره ي کليات طب، بيماري ها، بهداشت سفر، موارد اشتباه 
در تدابير حفظ الّصحه، نجوم، استفاده از ادعيه در بيماري ها و... مطالب سودمندي 
آمده است. نويسنده کتاب را در يک فاتحه و سي منفعت و يک خاتمه نوشته و از 

منابع مهّمي مانند قانون، کامل الّصناعه، طب االئمه و....بهره برده است.20

معرفي کتاب فواید األفضلیه
اوايل  يعني  قمري  هجري   1057 سال  در  را  األفضليه  فوايد  قاطع،  افضل  علي 
سلطنت شاه عباس دّوم نوشته است. اين کتاب با موضوع طب و داروشناسي ثبت 
از  دانست که عصاره اي  پزشکي  دايره المعارف  را يک  بايد آن  امّا  شده است21 
تمامي مطالب متنوع و الزم براي عالقه مندان به طب را در خود دارد. در واقع بايد 
گفت فوايداألفضليه عالوه بر آن که خالصه اي از تمامي مطالب و نکات دانش 
پزشکي کهن و داروشناسي را شامل مي شود، گنجينه اي از دانش هاي مختلف هم 
مي باشد و مباحثي در علم اخالق، تصوف، ادب، لغت، نجوم، تاريخ و تفسير دارد. 
علي افضل در مقدمه به چند دانشي بودن کتاب اشاره کرده و آن را مجمع منافع 

ناميده است.22 او محتواي کتاب را اين گونه بيان کرده است:
 

از هــر علمــي بود کالمـــي حاصل که در اين کتــاب نامـــي 
وز موعــظه و نجوم و اکسـير ز آيات و حديث و جفر و تفسـير 
وز ادعـيــه اي که مي برد رنج ز اخــالق و تصوف و ز نــــيرنج 
از عــلم فـراســت و ز تـعـبير تاريــــخ لـغــــت ز عــلم تکسير 
از اشـــعار فــصـيــح مرغوب وز بـيـطره بـهر رنـــــج مـرکـوب 
از هـر نـمطي در ايــــن فــــوايـد    ايراد نـــمـــوده ام فــــــرايــد

تا هـــر چه بـــــود تــــو را تـمنا    بــاشــد ز بــراي تو مـــهــيـا23
           

کتاب فوايد األفضليه 858 صفحه در قطع بزرگ دارد و جامع ترين و حجيم ترين 
اين دوره است و دانستن و  منبع اصلي پزشکي  رساله ي پزشکي عصر صفوي و 
مي شده  محسوب  دوران، يک ضرورت  آن  در  پزشکي  هر  براي  آن  از  استفاده 
نياز کردن  بي  با هدف  و  دوستانش  به درخواست  را  کتاب  افضل  علي  است.24 
پزشکان از مراجعه به منابع متعدد نوشته است: »حاصل مقال آن که اين ضعيف، 
مخزني  در  را  مذخوره خود  فوايد  تاخالصه ي  احبا خواست  بعضي  التماس  بنابر 
فراهم آرد و دست از اکثر کتب منتخب منها باز دارد مثل قانون و شروح و حواشي 
اين  شده،  اشاره  آن  به  متن  البه الي  در  که  نويسنده  ديگر  انگيزه ي   25»... و  آن 
است که اين کتاب راهنماي فرزندش، عبدالهادي که گويا در زمان نوشتن کتاب 

14- Golriz, 1958: 318. 
15- Afzal, 1068: 1, B.
16- Algod, 2007: 45.
17- Monzavi, 1969: 603. 
18- Afzal, 1068: 1, B.
19- Algod, 2007: 45.
20- Anonymous, 1109: 1, A. 
21- Arjah, 1992: 222.
22- Afzal, 1068: 9, A.
23- Ibid.
24- Jafari, 2014: 19.
25-  Afzal, 1068: 1, A.
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26- Afzal, 1068: 8, B. 
27- Ibid.
28- Thirty sixth benefit 
29- Afzal, 1068: 89, A.
30- Afzal, 1068:  137, B. 
31- Afzal, 1068:  150, A; 151, B; 
153, A.
32- Farhadi Poor, 2011: 23. 
33- Afzal, 1068: 80, B. 
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زمره ي  در  عبدالهادي  نام  و  شد  هم  گونه  اين  شودکه  طبابت  در  بوده،  کودک 
پزشکان آمده است: » و ديگر آن که شايد فرزند ارجمند عبدالهادي را که خدا 
هادي طريقش باد لطف او حافظ و رفيق باد بعد از بلوغ به سرحّد عقل وتمييز به 
منافع آن مصباح  ابواب سعادت و  مفتاح  فاتحه ي آن  تأييد حکيم عزيز  توفيق و 
مي دهد.  نشان  را  آن  جامعيت  کتاب،  فهرست  به  نگاهي  طبابت گردد.«26  طريق 
و  آن ها  خاّص  بيماري هاي  همراه  به  را  بدن  اعضاي  و  اندام ها  تمامي  نويسنده، 
مداواي آن ها از ديدگاه پزشکان مختلف ايراني، يوناني و هندي به همراه تجارب 
خود شرح داده است؛ عالوه بر آن، علي افضل نکات و مطالبي را بيان کرده است 
که شايد خيلي به حوزه ي پزشکي مربوط نباشد؛ امّا از نظر او، دانستن آن ها براي 
يک طبيب ضروري است؛ مانند مقّدمات سفر و مدح و ذّم آن27 يا مباحثي که در 
علم نجوم آورده است.28 همين مسأله سبب حجم زياد کتاب و جامعيت آن در 
مقايسه با کتاب هاي ديگر شده است. البته کامل و تمام بودن کتاب هدف خود 
نويسنده بوده است: » تا آن که اين کتاب بر اکثر ماله مدخل في احوال بدن االنسان 

بوده و در افاده به طاّلب اتم و اکمل باشد.«29

مهم ترین امتیازات کتاب فواید االفضلیه
مشهور  و  معتبر  کتاب هاي  از  بسياري  از  فوايداالفضليه  تأليف  در  نويسنده   -
گذشته بهره برده است. کتاب هايي مانند شفا و قانون ابن سينا، الحاوي اثر زکرياي 
رازي، ذخيره ي خوارزمشاهي، جامع ابن بيطار و... . همين امر باعث اعتبار و ارزش 

فوايد االفضليه شده است.
- وجود اشعار، داستان ها و حکايت هاي فراوان به غناي اين کتاب افزوده است. 

گاهي نيز ماجراهايي درباره ي پيامبر و امام علي )ع( نقل شده است.
- مؤلّف فوايد االفضليه، تجربيات شخصي خود را درباره ي مداواي برخي از 
بيماري هاي آن زمان بيان کرده است. اين مطالب با جمله ي مجّرب خود است، در 

متن آمده است. مانند:
صفت نقوعي که اين حقير تأليف نموده و به کّرات به تجربه در آورد.30

و از مسهالتي که مشتمل بر صفات مذکوره و نزد ايشان معتبر و نزد فقير مجّرب 
است.31

- قاطع قزويني نام برخي از کاشف معجون ها را به همراه طرز تهيه ي معجون ها 
آورده است که اين امر در شناخت پزشکان ايراني اهميت بسياري دارد.32 

او در  قابل توّجه است.  نويسنده در تدوين و فصل بندي کتاب  - دقّت و نظم 
مقّدمه، فهرست مطالب کتاب را با تمام زير شاخه ها و حتّي با شماره ي صفحه بيان 

کرده است.
- در اين کتاب از پزشکاني نام برده شده که در کتاب ها و منابع مختلف کمتر 
اشاره اي به آن ها شده است؛ مانند فاضل بغدادي که چندين بار به کتاب شرح کبير 

او استناد شده است.
- مؤلّف سعي کرده است مسايل پزشکي و داروشناسي را با زباني ساده و روان 
شرح دهد. به همين دليل نثر اين بخش هاي کتاب، ساده و همراه با مثال هاي فراوان 

جهت تفهيم مطالب به خواننده است.
فصل  حتّي  و  کرده  تأکيد  پزشکي  در  اخالق  ضرورت  به  همواره  نويسنده   -
است.  داده  اختصاص  اخالق  علم  به  را  سّوم«  و  اّول  فايده ي  »شامل  کتاب  اّول 

توصيه هاي اخالقي او نيز در سرتاسر کتاب ديده مي شود.
- پزشکي در هند بسيار پيشرفته بوده است33 و حکيم علي افضل نيز مانند ساير 
برده است و  بهره  انديشه هاي پزشکان هند  از ديدگاه ها و  پزشکان عصر صفوي 
برخي از روش هاي معالجه ي آن ها را در درمان بيماري ها که خود يا طبيبان ديگر 
سودمندي آن را تجربه کرده اند، توضيح داده است. نمونه هايي از اين روش ها را 

در ادامه خواهيم آورد.
»حکماي هند مي گويند که از اعظم ارکان حفظ صّحت به مأکول آن است که 



حافظ صّحت چون صبح از خواب برخيزد و به تناول دوايي علي الريق معتاد نباشد 
سه لقمه نان خشک يا سفوفي که قايم مقام آن بود بخورد و بعد از آن به امور و 

حرکات ضروري اشتغال نمايد.«34
»حکماي هند گويند که چون يک مثقال آمله خشک بعد از طعام بخورند دفع 
نيم  نيم مثقال در وسط طعام و  نيم مثقال در اول طعام و  نمايند و اگر  مضار آن 
مثقال در آخر طعام بخورند مانع فساد و دافع مضاّر طعام و مزيل جميع امراض.«35

روش علي افضل قاطع قزویني در نوشتن کتاب
علي افضل قاطع، در آغاز کتاب به حمد خداوند و ستايش پيامبر )ص( و امامان 
معصوم مي پردازد. سپس درباره ي زندگي خود اّطالعات مختصري ارائه مي دهد 
و اصول اساسي در تأليف کتاب را توضيح مي دهد. به توصيف و مدح شاه عبّاس 
دوم مي پردازد و برخي از کتاب ها و منابع مورد استفاده ي خود را نام مي برد. او در 
ادامه، فهرست موضوعات کتاب را با تمام زير شاخه ها شرح مي دهد و به اهميت 
برخي از آن ها اشاره مي کند. قاطع قزويني، ساختار کتاب را بر مبناي فاتحه »شامل 
24 فايده« ، منافع »شامل 36 منفعت« و خاتمه »شامل 12 مطلب« تنظيم کرده است. 

به طور کلّي محتواي اين بخش ها به شرح زير است: 
خاص  موضوعي  به  فايده  هر  و  دارد  فايده   24 کتاب  از  بخش  اين  فاتحه:   -
علم  و  طبيعي  امور  موضوعات طب،  درباره ي  اّول  فايده ي  مثاًل  دارد.  اختصاص 
از حاالت طبيعيه است و خود شامل  امور خارجه  فايده ي دوم در  اخالق است. 
درباره ي  فايده ي سّوم  است.  مزاج ها(  امراض مسري،  )ستّه ي ضروريه،  افاده  سه 
شرافت علم طب و وصيت طبيب است. فايده ي چهارم به کيفيت تشخيص امراض 
و فايده ي پنجم به تحقيق سبب مرض اختصاص دارد. به طور کلي اصول اوليه ي 

علم پزشکي در اين بخش کتاب آمده است.
- منافع: متن اصلي کتاب فوايد االفضليه با نام منافع آمده و شامل 36 منفعت 
است. به طور خالصه در اين بخش کتاب از اقسام نبض و قاروره، مسهالت، فصد، 
قي، رياح، سده، اسهال، علل توليد صفرا، بلغم، سودا، خون، حميات، اورام و بثور 
بحث شده است. داروها و معجون هاي سودمند براي هر يک از اندام هاي بدن مانند 
قلب، دماغ، کبد و...توضيح داده شده است. در فايده بيست و هفتم درمان برخي از 
بيماري ها را از منظر پزشکان بزرگي مانند زکرياي رازي و علي بن عبّاس مجوسي 
بايد از مقياس دقيق  بيماري ها  بيان کرده است. از آن جا که پزشک براي درمان 
براي تجويز داروها و معجون ها استفاده کند، اوزان و مقياس ها را در فايده ي سي 

و دوم بيان کرده است.
- خاتمه: بخش پاياني کتاب 12 مطلب دارد که به نظر قزويني، رعايت آن ها 
در  بيماري هاي شايع  لوازم سفر،  مانند  مباحثي  است.  در حفظ سالمت ضروري 
سفر، داروهاي مخصوص سفر، محافظت مرکوب و مداواي برخي از بيماري هاي 
مراکب در اين بخش آمده است. قزويني از مطلب هشتم تا دوازدهم خاتمه، به 
بيان مسايل و نکات پزشکي و داروشناسي خاصي پرداخته که در کتاب طب النّبي 
نوشته شده است يا دعاها و درمان هايي که از امامان معصوم در بهبود بيماري ها 

نقل شده را بيان کرده است.
نوآوري  نوعي  کتاب  مطالب  تدوين  در  را  قزويني  روش   )1393( جعفري   -
مي داند. »نظام تقسيم بندي به رغم تشابهي که با نمونه هاي ديگر در همان دوره ي 
نشان  مطالب  بندي  ترتيب  در  را  قزويني  نوآوري  دارد،  قبلي  قرون  و  صفويه 
مي دهد.«36 البته ساختار اين کتاب مانند منافع افضليه است که چند سالي قبل از 
فوايد االفضليه نوشته شده است، لذا قزويني در ساختار منافع افضليه نوآوري کرده 
است؛ امّا به هر حال نظم و دقّت او در فصل بندي و بيان مباحث قابل توّجه است. 
نوشته است: »در تقديم هر  اين کتاب  قزويني خود درباره ي شکل و فصل بندي 
منفعت و تأخير ديگري و خاتمه و ترتيب مطالب آن چون تفّکر نماييد وجهي و 
سببي ظاهر گردد. حاصل مقال آن که از اين ترتيب خاص، خصوصاً مبتدي اين 

34- Afzal, 1068:  81, B. 
35- Ibid.
36- Jafari, 2014: 20. 
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صناعت را انتفاع زياده حاصل گردد.«37

 معرفي نسخه هاي خطي فواید االفضلیه
از کتاب فوايد االفضليه نسخه هايي موجود است که عبارتند از:

علي  بن  نوربخش  کاتب  نام   ،1068 کتابت:  سال  تهران:  دانشگاه  نسخه ي   -
رودباري.

- نسخه ي کتابخانه ي آيت اهلل مرعشي نجفي، تاريخ کتابت: 1219، نام کاتب: 
ندارد.

- نسخه ي کتابخانه ي مجلس شوراي اسالمي، تاريخ کتابت: 1222 6031، نام 
کاتب: محسن بن محّمد اسماعيل سميرمي.

- نسخه ي کتابخانه ي ملّي، تاريخ کتابت: 1267، نام کاتب: عبدالّرحيم. 
بن  مهدی  کاتب:  نام   ،1270 کتابت  تاريخ  اسالمي:  ذخاير  مجمع  نسخه ي   -

عبدالصمد نراقی.

ویژگي هاي سبکي کتاب فواید االفضلیه
در بررسي ويژگي هاي سبکي هر اثر بايد به موارد کاربرد فراوان يک ويژگي 
نيز  بسامدها و تکرارها، نشان دهنده ي ويژگي سبکي است و  توّجه داشت؛ زيرا 
خروج از هنجارها و به کار گيري ابداعات ادبي مي تواند ويژگي سبکي هر شاعر 
جمله  از  نيز  االفضليه  فوايد  کتاب  نمايد.  برجسته  و  دهد  را جهت  نويسنده اي  و 
آثاري است که داراي ويژگي هاي سبکي بارزي است؛ اگرچه تعداد شواهد هر 
تطويل  از  براي جلوگيري  امّا  است؛  فراوان  کتاب  اين  متن  در  مختّصه ی سبکي 
کالم به شواهدي کوتاه اشاره مي کنيم. ويژگي هاي سبکي فوايد االفضليه در سه 

سطح فکري، ادبي و زباني به شرح زير است:

1- ویژگي هاي فکري

1-1- توّجه ویژه به ویژگي هاي اخالقي
پاي بندي نويسنده به اصول اخالقي و انساني موجب شده که دو فايده کتاب را 
به علم اخالق اختصاص دهد. در اين قسمت، مسايلي مانند تحّمل، تواضع، صبر، 
اين رساله  نويسنده درباره ي تحرير  بيان شده است. خود  قناعت و غيره  حميت، 

نوشته است:
»چون اين بي بضاعت را از تحرير اين تأليف و از تقرير اين تصنيف مطلبي کلي 
که همان ملحوظ و مقصدي اصلي که از آن محفوظ بود جز آن نبود که اليزال، 
مطمح نظر و علي اإلتّصال، مطرح بصر بود شايد از استفاده ي فوايد طب روحاني به 
مساعده ي توفيق ربّاني و معاونت تأييد سبحاني اين نفس نابکار و اين طبع نابهنجار 
از خواب غفلت بيدار گشته و از ذنوبي که در مّدت عمر اندوخته نادم و عيوبي را 
که بدان نار جحيم افروخته، عادم گرديده از فضايل حميده و خصايل پسنديده ... 
اکتسابي فرمايد.«38 شيوه ي نويسنده در اين دو فايده اين گونه است که پس از بيان 
يک مبحث پزشکي، فصلي از پندها و موعظه هاي حکيمانه، حکايت هاي پندآموز 
نويسنده در  نمونه  براي  زمينه ي اخالقي آورده است.  با  فارسي  اشعار  و  ابيات  يا 
صفحه ي 13 39، اخالط و انواع آن ها را توضيح داده و سپس به بيان نصيحت ها و 
پندهاي حکيمانه ي خود در باب فاني بودن عمر، انجام کارهاي نيک پرداخته و 
در آخر ابيات و حکايتي را در اين زمينه بيان کرده است يا در صفحه ي 16 پس 
از آن که درباره ي روح چه از نظر پزشکي و چه از نظر فيلسوفان و اهل تصّوف 
توضيح مي دهد، ابيات فراواني از شاعران فارسي زبان آورده است و در آخر با بيان 
حکايتي دلپذير از کتاب کنزالّسالکين خواجه عبداهلّل انصاري، اين مبحث را تمام 
کرده است. مثال هاي ديگر در اين زمينه را مي توان در صفحه هاي 33. ب، 38. 
الف، 39.الف، 42. الف، 43. الف و...ديد. عالوه بر اين، توّجه ها و نصيحت هاي 

Stylistic Features of “Favayed Al-afzaliyeh”

37- Afzal, 1068: 8, A. 
38- Ibid.
39- Afzal, 1068:  13, A.
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قاطع قزويني به پزشکان را در سرتاسر کتاب نيز مي توان ديد. مثال زير نمونه اي 
ازاين مدعا است:

»طبيب در اکتساب فضايل حميده و اتصاف به صفات پسنديده به قدر امکان 
سعي بليغ به جا آورده، به وجه اتم و اکمل در تهذيب اخالق کوشيده و کسوت 
عدالت و ديانت پوشيده باشد؛ زيرا که تأثير اقدام و کالم از نفوس طاهره زکيه 
اشّد و اقوي و انجح مي باشد و بايد که با همه کس عموماً و با مستعجلين خصوصاً 
به حسن خلق و انبساط و طالقت وجه و محبّت و نشاط عمل نمايد و به طريق رفق 
و مدارا و مواسات استعالم احوال نمايد و عليل را به زوال مرض و وصول صّحت 

هميشه مبّشر باشد.«40 
کتاب فوايد افضليه پر است از نقل قول هايي که نويسنده آن ها را از کتاب هاي 
بيان کرده، تأمّل در اين نقل قول ها نشان مي دهد قاطع قزويني سعي در  مختلف 
رعايت امانت داشته، بيشتر مطالبي را که از ديگران است با ذکر منبع يا نام نويسنده 
بيان مي کند. اين امر نشان مي دهد که او تا چه اندازه به رعايت اصول اخالقي در 

تأليف کتاب اهميت مي دهد. نمونه ها:
- جالينوس فرموده که تا هفتاد و دو ساعت بر مسکوت نگذرد، دفن نکنند.41

- محّمد بن زکريا گويد: ديده ام بسي امراض حاّده را که از روز اّول بول اترجي 
بوده و تغييري در آن پديد نيامده و عليل قبل از چهاردهم در گذشته.42

- شيخ رحمه اهلّل، منظور ابن سيناست، مي فرمايد که بقيه ی طعام گاه در معده تا 
پانزده ساعت در حال صّحت مي ماند.43

1-2- ورود اندیشه هاي اسالمي
فرهنگ ديني همواره بر قلم قزويني حاکم است. از آن جا که نويسنده ي کتاب 
فوايد االفضليه، انساني بسيار شريعت مدار است و از سوي ديگر مذهب شيعه در 
باورهاي  از  بسياري  بنابراين  دوران صفويه، مذهب رسمي کشور اعالم مي شود؛ 
بيشتر  است.  شده  کتاب  اين  وارد  دين  امامان  سخنان  از  شماري  نيز  و  اسالمي 
جعفر صادق  امام  و  علي  اکرم )ص(، حضرت  پيامبر  از  احاديث  و  روايات  اين 
)عليهم الّسالم( است. مضمون برخي از اين روايات درباره ي معالجه ي بيماري ها 
احاديث و روايات هم در  اين  از  برخي ديگر  براي رفع آن ها است.  و دعاهايي 

حوزه ي اخالق قرار مي گيرد. مانند:
حضرت رسول )ص( مي فرمايد که »ما من لقمه ااّل عليها اسم اکلها يأکلني فالن 
اين را فالن بن فالن  باشد که  ننوشته  بر آن  نيست که  لقمه  يعني هيچ  بن فالن«. 

بخورد!44
حضرت اميرالمؤمنين علي عليه الّسالم فرموده که در غضب به سبب آن که روح 
حرکت عنيف به خارج کند، دل که منبع روح حيواني است خالي ماند و مدد روح 

که پيوسته از او به اعضا مي رسد منقطع شود.45
او ستايش خود را درباره ي امام علي )ع( اين گونه بيان کرده است:

حال  همه  در  که  است  واجب  خصوصاً  علما  بر  و  عموماً  امّت  »برکافّه ي 
پيرو  و  بوده  علم  مدينه ي  التّحيه که  و  الّصلواه  عليه  البّريه  مرضيه خير  متابع سنن 
بوده،  باب آن مدينه  الّسالم که  اميرالمؤمنين علي عليه   اخالق حميده ي حضرت 

باشند و ...46«
اعتقاد خود به حضرت مهدي »عج« را نيز در بيتي اين گونه نشان داده است:

      
سخن کوته زماني پر زشور است      خروج مهدي هادي ضرور است47

ضمن آن که نويسنده بعد از شرح مبسوطي که از درمان بيماري ها ارايه کرده، 
همواره به اين نکته اشاره کرده است که شافي مطلق خداست و شفاي امراض به 

دست اوست يا مداواي حقيقي به جز از طرف خداوند ممکن نباشد.48

40- Afzal, 1068:  115, B.
41- Afzal, 1068:  128, B.
42- Afzal, 1068:  131, A.
43- Afzal, 1068:  135, A.
44- Afzal, 1068:  36, A.
45- Afzal, 1068:  55, B.
46- Afzal, 1068:  111, A.
47- Afzal, 1068:  28, A.
48- Afzal, 1068:  8, B; 629, A; 813, 
822, A.
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1-3- ورود جلوه هاي طب هندي
روش هاي  از  صفويه  عصر  پزشکي  کتاب هاي  ساير  مانند  نيز  کتاب  اين  در 
شناخت و درمان بيماري ها توّسط پزشکان هندي استفاده شده است؛ »امّا قاعده ي 
ايشان در  مجّربين  است خاص که  قاعده اي  تفسره،  از  استدالل  در  هند  حکماي 
کتب خود مثبت گردانيده، فرموده اند که در ثلث آخر شب، وسط بول را در ظرف 
شيشه بلور سفيد صاف کنند يا در ظرف رويي... کرده، از تأثير هواي مغير صيانت 
نموده، تا طلوع شمس نگاه دارند بعد از آن يک قطره روغن تلخ با ساق کاهي بر 

آن بول بچکانند...«49
»حکماي هند معتقد نضج ماده مطلقاً نيستند... نزد ايشان اخالط سه است: ريح 
و بلغم و صفرا و از آن جمله نزد ايشان در احداث امراض اشد و اقوي است، ريح 

است و ...50«

1-4- ورود اندیشه هاي عرفاني
بر  تأکيد  از  است  عبارت  قزويني  قاطع  عرفاني  انديشه ي  جلوه هاي  مهم ترين 
بازيچه نبودن زندگي، دوري از غفلت و غنيمت دانستن فرصت محدود زندگي، 

توجه به مرگ و اميدواري به رحمت الهي. نمونه ها : 
- اين همه منابع و بدايع که صانع عالم در وجود بني آدم تعبيه نموده به بازيچه 

نبوده:

 تورا کز بسي گوهر آميختند                 نه از بهر بازي برانگيختند51

- پس اگر کسي را غشاوه ي غفلت، حجاب بصيرت نگرديده باشد، فرصت را 
غنيمتي جسيم و وجود آالت استکمال را فوضي عظيم بايد دانست.52

- و مع ذلک نه تهيه ي راه و قافله و نه فکر زاد و راحله. به نوعي فارغ و بيکار 
نشسته که گويي در عزم و فسخ آن سفر مختار گشته و هميشه اين بيت بر زبان 

مي راند؛ وليکن به آن عمل نمي تواند.

عمرت شد و توشه نمي بندي             گويي تو به اين سفر نمي آيي53

- گاهي خود را از ورطه ي وحشت به نويد مغفرت کريم رحيم مي رهاند و اين 
بيت مي خواند:

به محشر کي گذارد دامن عفوت تهي دستم54 اگر عاصي اگر مجرم اگر بي دين اگر مستم 

- پس اگر به طفيل مقبوالن درگاه، عاصيان روسياه را نيز در بارگاه ال تقنطوا من 
رحمه اهلّل راه دهد؛ مصرع : از آن عنايت عامش اميدواري هست.55       

نويسنده هدف از آفرينش اعضاي بدن را فراتر از کارهاي دنيوي توصيف کرده 
است: »وليکن مطلب اصلي از خلقت دست جود و عطا و برداشتن عرض دعا و 
به سوي  به حرکت  انتقال  و  قيام  و  ثبات  به جهت  را  پا  و  باشد  دستگيري ضعفا 
به طاعت و  قيام  از آن  اصلي  امّا مقصود  از مکروه خلق کرده؛  مطلوب و هرب 
حرکت به آن چه در شرع مأمور است باشد... و زبان را به جهت تکلّم ضروري 
در امور دين يا معشيت ... خلق نموده و امّا مقصود اصلي از آن، ذکر و اقرار و 
ايمان بود و از چشم ديدن صنايع او و از گوش شنيدن کالم او...56« علي افضل به 
دليل ويژگي هاي اخالقي و گرايش به عرفان از پادشاهان دوري مي کرده است و 
بر عکس آن چه گفته شده، فوايد االفضليه را هم به هيچ پادشاهي تقديم نکرده 

است. او پژوهندگان طب را نيز به دوري از پادشاهان فرا مي خواند: 
»آن چه عقيده ي اين حقير است در شرافت و خساست طب به حسب آن چه 
مستلزم آن است اين است که اگر بعد از تعليم و تفهيم کليات و معاجالت کتب 

Stylistic Features of “Favayed Al-afzaliyeh”

49- Afzal, 1068:  132, B.
50- Afzal, 1068:  137, B.
51- Afzal, 1068:  8, B.
52- Ibid.
53- Afzal, 1068:  25, B.
54- Afzal, 1068:  26, A.
55- Afzal, 1068:  25, B.
56- Afzal, 1068:  16, B.
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مبسوطه معتمده آن از خدمت معلمي کامل عامل طيب النّفس و مطالعه ي کتب و 
رسايل بسيار و مشاهده ي تجارب بي شمار از مصاحبت و مجالست و مؤانست و 
معالجه ي فقرا و مساکين به استقراب و استيناس ملوک و سالطين جايز نداشته ... و 
اگر آن که در صدر اشتهار و استقراب ملوک و حّکام ذواالقتدار بوده، آن مراتب 
را بر قناعت و خمول گزينند اگر بعضي اوقات بساط عيش و عشرت چينند و به 
شادي و مسّرت نشينند؛ وليکن بسي باشد که معني مرگ در صورت زندگي ببينند 
و از آن راه نجات و فرار ندانند و خالص نتوانند... و تا توانند دوري گزينند و دامن 

فراهم چينند و ااّل اکثر آن است که عاقبت مضّرت بينند.57«

1-5- بدبیني شدید
دليل بدبيني قزويني نسبت به مردم زمانه اش مشّخص نيست؛ امّا بي شک شرايط 
اجتماعي آن عصر در ايجاد يا تشديد اين روحيه بي تأثير نبوده است. شايد او نيز 
مانند بسياري از دانشمندان پاک نهاد اين مرز و بوم به حيله و حسد برخي از مردم 
دچار گشته است. اّطالعات محدودي که از اين پزشک دانشمند و پرکار عصر 
او درباره ي مردم و  به هر حال  اين گمان را تقويت مي کند.  باقي مانده،  صفوي 

ظاهر سازي هايشان اين گونه گفته است:
»و اين معني با آن که برهمه ي اهل عالم چون آفتاب روشن و منير است، افعال 
و اعمال همه تمامي حيله و تزوير است. هر روز که اهل دنيا از مسکن و مأوا قدم 
به بيرون مي نهند، مقصدي غير آن ندارند که مکري بر آرند و غدري گذارند تا 
ديگري را به فريب زبون و مال از دست ايشان بيرون کنند. چهل سال است که 
با اصناف خاليق مخالطه نموده ام، به جز دروغ و باطل چيزي نشنوده ام. هر که را 
ديده ام که از ترک دنيا و رغبت به عقبي و خوف خالق و موعظه ي خاليق زياده 

دم زده، چون فرصتي يافته عالمي بر هم زده...58«

- کنون رو سوي مقصود سخـن کن       سخن از اهل اين دير کهن کن
که يـک تـن زين گـروه حـيله پـرداز        نباشـد همدم و هم درد و هم راز
هـمه در قـول دلـسوز و ارجـمــنــد       همه در فعل شيطان و رجـيـمند

       به ظاهر جمله يار و خويش و دمساز      به باطن جمـله دزد و خانه پرداز59

- ابناي زمان که شهدشان زهر جفاست           در طينتشان نه مهرباني نه وفاست60
   اهــــل ايـن روزگار بـي ســر و بــن            از بــــــراي نــــو وز بـهر کهن
   مــــاه رويـــان تيـره هـــوشـــانــنــد        جـــاه جـويان و ديـن فـروشـانند

   دولـــتــي از پــــــي درم دارنــــــد         زهــر و پـازهـر را به هم دارنـــد62,61

1-6- عقل گرایي
در عصر صفوي، اوهام و خرافات و طالع بيني و نجوم در ازهان و افکار تمام 
طبقات جامعه از پادشاهان گرفته تا نجبا و دانشمندان، جاي گرفته است و حتّي 
برخي از پزشکان برجسته ی اين عصر معتقد بودند که در اعمال پزشکي مي توان 
از سحر و جادو هم کمک گرفت.63 بررسي کتاب فوايد االفضليه نشان مي دهد 
که نويسنده ي کتاب، جز در مواردي بسيار معدود مانند اختيار ساعت سعد در سفر 
بحر64 از اين انديشه هاي خرافي به دور است. او عقل را عزيزترين موجود روي 

زمين مي داند:
عزيزترين  عقل  و  صمديت  حضرت  به  خلقند  دشمن ترين  هوا  و  نفس  »چه 
بر  او  نويسنده سبب شده  که  نزد  اصالت عقل  بر روي زمين«65  است  موجودي 
عکس نورالّدين محّمد شيرازي و ديگر دانشمندان زمان خود، مطالب خرافي و 

غير قابل قبول را در کتابش وارد نکند.

57- Ibid.
58- Afzal, 1068:  25, B.
59- Afzal, 1068:  28, A.
60- Afzal, 1068:  28, B.
61- Azhand, 2008: 309. 
62- Sarmadi, 2000: 138, 139.
63- Azhand, 2008: 309.
64- Fifth subject of the end of the 
best benefits book 
65- Afzal, 1068: 32, B. 
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2- ویژگي هاي ادبي
موجز  و  دقيق  علمي،  آن  زبان  است.  علمي  کامال  االفضليه،  فوايد  کتاب  متن 
است و هدف در اين نوع نثر، انتقال آسان انديشه ها و مفاهيم به خواننده است. با 
اين حال در متن اين کتاب ويژگي هاي ادبي ديده مي شود که عمده ترين آن ها به 

شرح زير است:

2-1- استفاده از آرایه هاي ادبي
به طور کلّي بخش هايي از کتاب فوايد االفضليه که به مباحث پزشکي اختصاص 
آرايه هاي  به  کتاب  قسمت هاي  اين  است.  نوشته شده  ادبي  کاماًل  زبان  با  ندارد، 
شده  آراسته  تمثيل  و  مجاز  استعاره،  تشبيه،  جناس،  سجع،  چون  معنوي  و  لفظي 

است. 
2-1- 1- سجع: 

- مرغ زيرک وطن در قفس نکند و عاقل تکيه بر نفس نکند.66
- سبحان اهلّل چه حکمتي است کامل و چه قدرتي است شامل.67

- اين نفس بر مثابه ي حصاريست بي اعتبار و مثابه ي ديواريست ناپايدار.68
- وليکن با اين همه مشغله دنيا و استيالي نفس و هوا و دوام عوايق و ازدحام 

عاليق و مخالفت خاليق.69
- نيکو نباشد با روي مليح خوي قبيح و با جمال بديع اعمال شنيع جمع کردن.70

- در وجوب شکر حضرت بي نيازي، شيخ سعدي شيرازي گل هاي معّطر تحقيق 
از بوستان منّور توفيق در غايت تدقيق چيده.71

2-1- 2- اضافه ي تشبیهي:
- پس اگر کسي را غشاوه ي غفلت، حجاب بصيرت نگرديده باشد...72 

- هر يک از حيوانات صامت نيز اگر لحظه اي از ذکر پروردگار بيکار باشند به 
دام صياد يا به تيغ و شمشير بيداد گرفتار شوند.73 

- هرچند اين مشت خاک دست در خارزار اين روزگار غّدار استوار دارد.74  
2-1- 3- تشبیه مفّصل: 

- و چهار حّس ديگر را در سر که فوق همه است وضع نموده که بر جمع اعضا 
مشرف و مّطلع باشد، چون چراغي که بر فوق مناره باشد.75

2-1- 4- مجاز:
- آن چه به اين مشتي خاک کرده و مي کند، همه اکرام و احسان است.76

2-1- 5- تمثیل:
- و قوي ترين سببي حصول صبر را، خصوصاً در اين موقع استغراق قلب و اشتغال 
نفس است به احکام معارف ربّاني، چنان چه وساوس شيطاني را مجال دخول و 
مرکب چموش نفس امّاره را فرصت سرکشي نماند و مثال جريان وساوس شيطاني 
و حوادث نفساني در دل چنان است که سيالن هوا در ظروف و اواني نبيني که 

چون ظروف از آب پر شود و هوا را در آن گنجايي نباشد...77
- هم چنين تواضع را نيز طرف افراط است که آن تکبّر است و طرف تفريطي 
که تخاسس و تذلل است و هر دو مذموم است و حّد وسط که تواضع است و آن 
محمود است. مثال تخاسس و تذلل، چنان که کنّاس يا دبّاغي نزد عالمي از علماي 
دين رود، پس آن عالم برخيزد و او را به جاي خود بنشاند و کفش او را بنهد و 

پيش او بر پاي بايستد.79,78

2-2- تلمیح به آیات و احادیث
تلميحات ديني و مذهبي در کتاب فوايد االفضليه شامل دو دسته اند: نخست، 

تلميح به آيات قرآن کريم:
ششم صبر و آن به حسب لغت به معني حبس است. چنان چه حق تعالي فرموده: 

واصبر نفسک مع الّذين يدعون ربّهم بالغداه و العشي يريدون وجهه80
دوم، تلميح به احاديث پيامبر )ص( و امامان شيعه )ع(:

Stylistic Features of “Favayed Al-afzaliyeh”

66- Afzal, 1068:  18, B.
67- Afzal, 1068:  16, A.
68- Afzal, 1068:  17, B.
69- Afzal, 1068:  19, B.
70- Afzal, 1068:  16, A.
71- Afzal, 1068: 16, B.
72- Afzal, 1068:  8, B.
73- Afzal, 1068:  18, B.
74- Afzal, 1068:  17, A.
75- Afzal, 1068:  20, A.
76- Afzal, 1068:  12, B.
77- Afzal, 1068:  33, A.
78- Afzal, 1068:  62, B. 
79- Afzal, 1068: 63, A.
80- Afzal, 1068:  30, B.
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قال رسول اهلّل صلّي اهلّل عليه و اله: اّن اهلّل لغيور و الجل غيرته حرم الفواحش.81
از صحابه روايت کرده که روزي در عقب رسول )ص( مي رفتم، چون  يکي 
آواز نعلين بشنيد، بايستاد و گفت: در پيش برو. گفتم: يا رسوهلّل در پيش تو روم. 
گفت: آري من آواز نعلين تو شنيدم، ترسيدم که چيزي از کبر در دل من پديد 

آيد.82

2-3- استشهاد به اشعار خود و شاعران گذشته
علي افضل خود شاعر بوده و در اين کتاب شعرهايي از خود آورده است مانند: 

از حــکـيـمــــان اول و آخـــر                وز طـبـيـبـان حاذق و ماهر
هر کالمي که بوده ســـنجيــده         بارها منفـعـت از آن ديـده

لـــّب آن ها هــمه جدا کــردم         جـمله در اين کتاب آوردم
هرکه را اين کتاب همراه است         از رئوس مسايل آگاه است83

در برخي از اشعارش از نظر وزني اشکاالتي وجود دارد.84 او هم چنين در بيشتر 
موارد، شعري طوالني را آورده و آن را به عنوان بيت معرفي کرده و بر عکس، 

گاهي بيتي آورده و آن را شعر ناميده است.85
اشعاري که در کتاب ديده مي شود تقريباً همه محتواي اخالقي دارند. به همين 
از او  از بين شاعران گذشته، سعدي را ستايش کرده86 و اشعار زيادي  او  سبب، 

آورده است:

خدا را ندانـست و طاعت نکرد      که بر بخت و روزي قـناعت نـکرد
قــناعت توانـــگر کند مــرد را       خبــر کــن حريـــص جـهانگرد را87        

ببين تا يک انگشت از چند بند       بــه صنــع الـــهي بـه هم در فکند
بـــس آشفـتگي بـاشد و ابلهي       که انگشت بر حرف صنعـش نـهي88           

2-4- اشاره به برخي حکایت ها و داستان هاي گذشته
که  مي شود  ديده  بسياري  داستان هاي  و  حکايات  االفضليه،  فوايد  کتاب  در 
بيشتر جنبه ي اخالقي و عرفاني دارند. شخصيت هاي اين داستان ها بيشتر پادشاهان، 

پهلوانان ايراني، امامان و حکيمان و فيلسوفان هستند.
»يکي از اصحاب کمال از رستم زال پرسيد که به چه صفت به اين مرتبه رسيدي 
گفت: به آن که جان وجهان در نزد من قدري چنان نداشت و بقاي محامد ذات 

وصفات را بهتر از طول حيات و ... در عالم بي ثبات مي دانستم.89«  
بود  بندها  او  با  و  شد  ظاهر  زکريا)ع(  بن  بريحيي  لعين  ابليس  که  است  »نقل 
يحيي پرسيد که اين بند ها چيست؟ گفت شهوات است که بني آدم را بدان صيد 
مي کنم. گفت: هيچ از بهر من داري؟ گفت: نه امّا در تمام عمرت که گذشته است 
يک شب تو را سير يافتم و خواب را بر تو غالب کردم تا از نماز شب باز ماندي. 
يحيي گفت که عهد کردم که بعد از اين هرگز سير نخورم. ابليس گفت: من نيز 

شرط کردم که من بعد نصيحت هيچ کس نکنم.«90
و  اطبّا  حّذاق  هرچند  شد،  عارض  موت  مرض  او  در  محمود،  سلطان  »چون 
شد...  ظاهر  کم  صّحت  آثار  نمودند،  بيش  اهتمام  مداوا  انواع  در  حکما  مهره ي 
رسيد،  نزديک  وفات  را  وي  و  ديد  اختالل  در  را  خويش  احوال  چون  بالجمله 

بفرمود تا او را به صحرا بردند.....«91

3- ویژگي هاي زباني
»بالجمله  مي نويسد:  صفوي  عصر  متون  زباني  ويژگي هاي  درباره ي  شميسا 
و  خيال  اعتالي  و  آهنگ  و  تاب  و  آب  آن  داراي  عصر  اين  در  فارسي نويسي 
برجستگي الفاظ و ترکيبات قديم نيست؛ به خالف نثر قبل از مغول که هم صورتاً 

81- Afzal, 1068:  30, A.
82- Afzal, 1068:  57, A.
83- Afzal, 1068:  9, A.
84- Afzal, 1068:  12, A.
85- Afzal, 1068: 14, A; 15, B; 21, B; 
22, A.
86- Ibid.
87- Afzal, 1068:  16, B.
88- Ibid.
89- Afzal, 1068: 29, A.
90- Afzal, 1068: 44, A.
91- Afzal, 1068: 18, B.
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و  فخامت  نوع  يک  داراي  کلمات  آهنگ  حيث  از  هم  و  واال  معناً  هم  و  عالي 
جزالت خاص بوده است؛ امّا نثر صفويه مثل اين است که بّچگانه باشد و الفاظ از 
حليت و کسوتي که داشته اند عريان شده اند. افعال به واسطه ي حذف باء تأکيد در 
صيغه هاي ماضي و استعمال نشدن پيشاوندهايي از قبل بر، اندر، در، فرا، فرو، باز، 
وا، همي، يک دست شده است و از ميان رفتن افعال انشايي استمراري به صورت 
قديم، خاّصه استعمال کردن ماضي نقلي و بعيد پي در پي با حذف ضماير و افعال 
معين و هم چنين لغات مغولي بدقواره در هر سطر و کثرت مترادفات و از ياد رفتن 
طرز جمله بندي هاي موجز به شيوه ي قديم و ترک شدن بعضي کنايات و امثال و 
بسي نکات که درک همه مشکل است، نثر اين دوره را از مغز و مزه انداخته است 
و بلندآهنگي هيمنه ي نثر و نظم به فروتني معنوي و ضعف تأليف و سستي الفاظ 

بدل گرديده.«92
فراوان  اثر  اين  در  تعبيرات مشکل  و  لغات  بايد گفت  فوايد  زبان  درباره ي  امّا 
است تا آنجا که برای دانستن آن ها بايد به فرهنگ لغت مراجعه کرد؛ از آن جمله 

مي توان فاريقون، ناقهين، کرنب شبق، قيفال، اشتذاذ و ... را نام برد.
ساير نکات زباني فوايد االفضليه به طور خالصه در ادامه مي آيد.

3-1- وفور لغات عربي
بيشتر جمله هاي کتاب از واژه ها و ترکيب هاي عربي ساخته شده است و انواع 
الوقوع، فيمابين، جمال،  لغات عربي مانند اليزال، فالح، کثيره االستعمال، کثيره 
دهر،  لهذا،  االنجماد،  سريع  غايله،  اکابر،  اصعب،  انفع،  اسهل،  ذنوب،  حيوت، 

فوايد، اصواب و .... ديده مي شود.

3-2- مطابقت صفت و موصوف بر طبق صرف و نحو عربي
طيور  کثيفه96،  اجسام  شديده95،  اوجاع  مختلفه94،  اخالط  مغيره93،  کيفيات 

محموده97، آثار محموده98
»معالجه ی امراض اطفال و قواعد حفظ صحت هر عضوي و اغذيه مناسبه امراض 

هر عضوي نيز مع بعضي فوايد متعلقه به هر عضو و مرض مذکور مي گردد.99 «
»صنعت مطلوبه بهتر و زودتر به اتمام مي رسد و العکس بالعکس.100«

3-3- به کارگیري جمع هاي مکسر 
- اغذيه101، اخالط102، اوجاع103، اکراد104، 

»و سر انجام مصالح ابدان انام نامزد و تعيين فرموده.105«
»چون صاحب اين تکبّر در اسقام و امراض و انواع علل و اوجاع که بر امزجه ي 

انساني مسلّط است تامّل کند...106«

3-4- به کار بردن مر قبل از مفعول 
»مر آن اولي و اليق و احسن همان است«107، »مر آن ها را خادمند«108، »در بعضي 

فوايد نجوميه که معرفت آن مر طبيب را از مستحبّات قرينه الوجوبست.«109

3-5- به کار بردن مع به جاي با در برخي موارد
»در حدود اکثر امراض مختصه به اعضا از فرق تا قدم که معني آن از اسم آن 
ظاهر نمي شود و مع کليه از معالجه هر مرضي...110«، »صافي آن را مع عصاره  بصل 

ممزوج ساخته...«111، »و عروق عين مع صداع منذر است.112 «

3-6- به کار بردن افعال در وجه وصفي
باشد بجوشانند  به ربع آيد آن را کفاف  »مجموع را در آن قدر آب که چون 
و صاف نموده به حّمام برده در حوضي کوچک ريخته، در آن ميان آن قدر که 

Stylistic Features of “Favayed Al-afzaliyeh”

92- Shamisa, 2007: 215.
93- Afzal, 1068: 32, B. 
94- Afzal, 1068: 15, B.
95- Afzal, 1068: 59, A.
96- Afzal, 1068: 16, A.
97- Afzal, 1068: 105, A.
98- Afzal, 1068: 175, B.
99- Afzal, 1068: 3, B.
100- Afzal, 1068: 10, A.
101- Afzal, 1068: 3, B.
102- Afzal, 1068: 15, B.
103- Afzal, 1068: 59, A.
104- Afzal, 1068: 9, B.
105- Afzal, 1068: 20, A.
106- Afzal, 1068: 59, A.
107- Ibid.
108- Afzal, 1068: 16, A.
109- Afzal, 1068: 6, B.
110- Afzal, 1068: 8, A.
111- Afzal, 1068: 97, A.
112- Afzal, 1068: 107, B.
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توانند نشسته، بدن را بشويند...113«
»قدحي چيني يا بلور سفيد يا زرد را با آب گرم پاک شسته در ميان آب گرم 

نهاده در همان قدح شير بدوشند...114«
»بعضي اوقات که حّدت و حرارت و قلق و اضطراب پديد مي آمده و اسهال 

حبس نمي شده و به خون مي انجاميده...115«

3-7- تکرار فراوان حرف »واو«
»و قبل از قي حرکت به جهت تسخين بدن و ترقيق اخالط و تفتيح مجاري و 

تناول مقّطعات به جهت تلطيف و تقطيع اخالط غليظه و دخول حّمام116«
»غاريقون، مسهل بلغم و سودای غليظ باشد و مسهل به غايت نافع است و مطلقاً 
خوف و غايله در آن نيست و احتياج به مصلح ندارد و مفتح سدد کبد و اصحاب 

يرقان و صرع و اصحاب اوجاع باطنه و ضعف قلب ... را نافع باشد.117«

3-8- مرّتب بودن اجزاي جمله
در کتاب فوايد االفضليه به ندرت جابه جايي در ارکان جمله ديده مي شود. و 

معموالً همه ي کلمات در جاي خود آورده شده است:
»آن که بسيارخوار را در آخرت ثواب کم باشد؛ زيرا که به قدر التذاذ از دنيا 

لّذات آخرت کم مي شود.118«
»آن که در تحقيق سبب مرض سعي بليغ بجاي آورد و اّول در معالجه قصد سبب 

مرض بايد نمود119«

3-9- جمع بستن با »ات«
مسهالت، کماالت، کيفيات، عالمات، استفراغات و... .

3-10- ترجمه ي بسیاري از کلمات هندي، عربي، یوناني، سریاني و 
فارسي قدیم

پرکاربرد  لغات  ترجمه ي  به  چهارم  و  سي  منفعت  االفضليه،  فوايد  کتاب  در 
نوشته  کتاب  از  بخش  اين  آغاز  در  نويسنده  است.  داده شده  اختصاص  پزشکي 
به  قانون  خصوصاً  طبيه،  کتب  در  کثيره الوقوع  لغات  اکثر  ترجمه ي  »در  است:  
ترتيب حرف تهّجي از يوناني و سرياني و عربي و هندي و فرس قديم از اسماء 
ادويه و اغذيه و امراض و غيرها که معرفت آن طبيب را خالي از فايده نباشد.120«

سجک
به فارسي به معني فواق121 

»طاعون: اصله في لغه اليونانيه طيعون...122« ، »دهني به هندي جغرات بود123«، 
»ضحک : خنده124«، »شيب: پيري و سفيد شدن موي سر125«

نتیجه گیري
فوايد االفضليه در مقايسه با ديگر آثار پزشکي بسيار حجيم است. دليل اين امر 
اين است که قاطع قزويني تمام مسايل پزشکي، از جمله معرفي تک تک اعضاي 
بدن، بيماري هاي هر يک از اعضا و اندام ها و روش هاي درمان آن ها را بيان کرده 
به  به نظر مي رسد  بيان شده است که  اين کتاب مسايلي  اين، در  بر  است. عالوه 
حوزه ي پزشکي چندان ارتباطي نداشته باشد؛ امّا از نظر قزويني دانستن آن ها براي 
يک طبيب ضروري است. اشتياق و عالقه به استفاده از کالم متين وحي و سخنان 
ارزشمند معصومين و بزرگان دين اسالم، رنگ و بوي خاّصي به اثر بخشيده است. 
امّا درباره ي سبک ادبي بايد گفت با توّجه به اين که مطالب کتاب سراسر علمي 
اثر  صاحب  خاطر  تعلّق  از  و  اهميت  حايز  بسيار  ادبي  تصاوير  از  استفاده  است، 
به عنوان يک  افضل  ادبي علي  استعداد  پارسي حکايت مي کند. ذوق و  ادب  به 

113- Afzal, 1068:170, B.
114- Afzal, 1068: 135, A.
115- Afzal, 1068: 164, A.
116- Afzal, 1068: 166, A.
117- Afzal, 1068: 156, A.
118- Afzal, 1068: 44, A.
119- Afzal, 1068: 188, A.
120- Afzal, 1068: 6, B.
121- Afzal, 1068: 349, B.
122- Afzal, 1068: 353, B.
123- Afzal, 1068: 354, A.
124- Afzal, 1068: 353, A.
125- Afzal, 1068: 352, A.
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پزشک در اثري جّدي همچون فوايد االفضليه ستودني است. او هر کجا مجالي 
يافته به قول خودش، سمند رام نشدني قلم را به زيبايي هرچه تمام تر رانده است تا 
جايي که حتّي اغراق نيست اگر بگوييم از نثر او گاهي بوي قلم بزرگان نثر پارسي 
از سجع که در البه الي نکات اخالقي، خواجه  استفاده  به ويژه  به مشام مي رسد، 
عبدهلّل انصاري را به ياد مي آورد. البته او تنها به سجع که در گيرايي نثر او بسيار 
موثّر است، اکتفا نمي کند؛ بلکه از ساير صنايع ادبي همچون تشبيه، استعاره، مجاز، 
تمثيل و تلميح نيز براي زيبايي بيشتر نثرش بهره مي برد. استفاده ي بجا و گوناگون 
فخامت  او  اثر  به  فارسي همچون شيخ شيراز  برجسته ي  و شاعران  اشعار خود  از 
و هويت بيشتري بخشيده است. استفاده از داستان هاي متنّوع در جاهاي مناسب، 
درباره ي سبک  امّا  است.  آثار گذشتگان  بر  او  تسلّط  و  عميق  مطالعه ي  از  نشان 
دشوار  لغات  از  استفاده  با  طرفي  از  االفضليه  فوايد  بايد گفت صاحب  نيز  زباني 
فارسي، استفاده از فعل در وجه وصفي، مر قبل از مفعول و استفاده ي مکّرر از واو 
عطف، نثر خود را به نثر سبک خراساني نزديک مي کند و از طرف ديگر فراواني 
لغات عربي، استفاده ي فراوان از جمع مکّسر حتّي براي کلمات فارسي نظير ابدان 
و اکراد، به کار بردن حروف عربي در ميان جمالت فارسي، مانند مع، مطابقت 
صفت و موصوف همچون دستور عربي و جمع بستن با »ات« او را به سبک دوره ي 
خويش يعني صفوي نيز نزديک مي کند. البته نکته ي ستودني ديگر که نبايد از نظر 
دور داشت اين است که ضعف تأليف در اثر ارجمند علي افضل کمتر به چشم 
مي خورد که خود نشان از شناخت و تسلّط کافي او برصرف و نحو فارسي است. 
در مجموع بايد گفت اخالق مداري از ويژگي هاي بارز اثر يادشده است. همچنين 
رعايت نکات گوناگون ادبي، کتاب فوايد االفضليه را فراتر از يک اثر پزشکي 
محض کرده است و بي شک بعد از شناساندن اين کتاب به اهل علم مورد توجه و 
اقبال بيشتري، به ويژه از جانب پزشکان طب سنّتي و عالمان ادب دوست اخالق گرا 

قرار خواهد گرفت.
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