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  ذكره العزيزناً ب تيمبسم اهللا

  
با   كه عقول مجرده و نفوس مقدسه2پايان، ي و شكر و ستايش بحمد و ثناء فراوان

و ؛ د و شمار آن نرسند عة و عرص٣يدان فكرت به سر حد حصر و احصاوجود كمال، در م
و  ،هنگام خواب نتواند ديد،  آيينه خيالة آن در صفحةو اندازغايت  قياس دوربين مثالْ

نسيمِ فكرتنْ ِا اِهللا ِنْعَمَترواو اشكُ« جز در جهت دادن نداى  در بستان سراى وحدت 

ر محيط اسب و مقرِّ هيچ محان و فصاحت بيانِنقد ب و ع، نيارد وزيد»4دونُبْع َتاُهّي ِاْمُتْنكُ
اتى و قديم  ـ كه در واجب الذّهُتبوبّيت ُرمَّه و َعلوهّيُت اُْتلََّجخداى را ـ  ،آن نتواند شد

ت عقل و معرفت؛منزه است از نقصان و زوال و عبثفاتى، پاك و الصدر  و مبارزان قو 
 و ل از ديدار انوار صمديت او كلينديشه اة و لعبتان ديد؛شناخت احديت او عاجز و فاتر

 موجودات ثبت ةقش وجود بر صفح آفريدگارى كه از نظم كاف و نون، نيرةخو ؛ قاصر
أنْ ئاً ْي َشراَد إذا اَُهما أمُرإّن« رايت اتحاد بر افراشت نهايت ست قدرت و كَرَم بى و به د،كرد
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نات را به هر يك از مكو» 2شاء ما َيلَُعفَْي اُهللا َكذِلكَ «ةو از كارخان[1b]  ؛»1ونكَُي فَْن كُُه لَولَقَُي
» ٣هقَلْ َخ شىٍءلَّ كُطىْعاَ  «ة و از خزان،نوع صورتى و خلعتى و طبيعتى از يكديگر جدا كرد

دح٤قني اخلاِلُنَس أْح اُهللاَكاَرَبَتفَ«ثات را به لباسى و كسوتى بياراست هر يك از م«.  
   اين فلكِ تابدارِ سرگردانبه امرش     معلّق زدبكز نيستى سوى هستى س

 شرف عقل و نطق، جنس ةو تشريف افضليت موجودات و اكمليت مكونات به واسط
 و انسان را بدين دو در ،»٥وهاُصْح الُت اِهللاَتَمْعّدوا ِنُع َتنْو ِإ«ى داشت آدمى را ارزان

» ٦ضيالفْقنا َتلَن َخمَّ ِمثٍريكَلي َعم ناُهّضلْفَ« و تاج كرامت گزيدگرانمايه، از ديگر مخلوقات بر
  .اختصاصشان داد» ٧َمىن آَدنا َبْمرَّ كَْدقَ لََو«بر چكاد ايشان نهاد و به شرف 

   ست كه گشته است بتدريج اطلس8برگِ تود     ر جهد كنى از پى آنكاته شوى تو فرش
 كه ،و از براىِ حضرتِ عالميان و صفوتِ آدميان، مقصودِ آفرينشِ زمين و زمان

  انبياء و بيتِةجريد اجه كونين و رسولِ ثَقَلين، صدرِ خو،»الَكُت األفْقْلَما َخ لَلوالَك«
ـ به جهتِ  ها و أكملُِة التحّيلَُضأفْعليه  مد مصطفى را ـ مح، اصفياء، مكرّم مجتبىةقصيد

.  مشرعِ شريعت و قانونِ دين و ملّت، به خاليق فرستادةختمِ رسالت و مهرِ نبوت و تصفي
[2a]  

   رامشد رامخهى ابلق دهر ب    صدر چارم غالمشى ا هزهى خواج
  امشـ تيز گةارـراق ظفر بـُب     وردشـى نـتـ عزمِ گيكـدِ فلـبري          

 و زمينِ ،گشت ور و آسمانِ رفيع از قد بلندآسا و قامتِ فرقدساى او محظوظ و بهره
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ز سپهر  او سر اآراي ناره جمالِ جها به نظ عريض او منور شد و ماه دو هفتهبسيط از جاهِ
او روى در تُتُق بنفشه رنگ  زيباى ةو آفتاب از غصه چهر آبگون، نيلوفروار فرو كرد

  .هان كرد نآسمان
  3حىو الضُّ ٢لَوالكو  ١ُركْملََعر معرضِ د   ايم تا به ثناى تو دم زنيم؟ هما خود ك

  . نثارِ حضرتِ رسالت باد»لّونَصيه املُلَ َعيلَّما َصلَّكُ«شمار  يو درود و صلوات ب
ما إن مدحمحمداً بمقالتىت        لكن مدحتقالتى بمحمد م  

سمنِ تر و نرگسِ  كه بر برگ تر از نسيمِ سحرى ش خوو لطايفِ ثنا و تحفِ درودِ
 يعنى اهل ،نثارِ ستارگانِ آسمانِ شريعت و درهاى اصداف حقيقت، طرى وزيده باشد

  . او بادةبيت پاك و ياران برگزيد
 ]است [اى هاما بعد، اين حرفِ چند در ترجمه الفاظ عربى و توضيح لغات رساله شريف

م، قدوة احملقّقني، برهان املدقّقني، فخر امللّة و الدين نا مقتدى األامام ُهمام«كه در فراست 

َمْن « [2b]به حكم و اشارت  ثبت افتاد ،تصنيف كرده بود »ه ضرَحي اُهللاَبيَّطَ الرازى ـ

شترى  أعنى سپهر آسمان مملكت و ماه افق سلطنت و م،»ٌمْنه غُ و طاعُته ُحكٌمشارُتإ
  شده وسينْم اسم نوشروان ر ايام معدلتشآنكه د ،فلك دولت و نگين خاتم حكومت

  . نسخ پذيرفتهستان حاتم طايى به آيت جود و سخاگسترى اودا
  طى  از سخاى تو خاك حاتمِ         يول شده در زمين ز كثرت خَگِ

 جايى رسيده كه صومعه داران آسمان بر بساط قرب و كرامت قدر رفيعش به ةو پاي
  . خوانند يم 4»كادو إن َي«زمين در وظايف دعا خوانى، آيتِ  و اهل ،ويندگ يثناى او م

  5مسبحان فلك بالغدو و اآلصال     دل همى گويند ودعاى جان تو از جان

                                                           
 .)15( از سورة حجر 72اشاره است به آية  .1
 .)ص(در شأن پيامبر اكرم » األفالك خلقت لما لوالك«  قدسيمعروف حديث به است اشاره.  2
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سلطان زمين و زمان، پادشاه رأفت و احسان، ممهد قواعد األمن و األمان، كهف اهالى 
  .لبالد و ناصر العباد ارقين، ملجأ ملوك الخافقين، حافظالمش

  1 ارٌم و عادت بعّزهيدين          تْرمليك من ارومة آِل كُ
  شهاب رمح، سهى ناوك، هالل كمان    ، سهيل كمينشستره خيل، زحل ستا

  .2غيث كافّة املسلمني، معّز احلق و الدنيا و الدينمشس فلك اإلسالم و ُم
  جسم را صورتِ روان باشد         ودـود شـه وجـايـلطفش ار م

  زندگانى در آن جهان باشد         هان فكندمِهرش ار سايه بر ج
 [3a]   ـعالىه و تَسبحانَـ   عظّم اهللاُ،يرن المهيأبر دبدير المستك القَلِد بتأييد الممؤيال
   .الورى ةكافّه على رحمتِ ماللِ ظِطَس األعلى و بدرهِ قَجاللَ

 در گوش جان شيانه آ سلطنتة بندگى آستانة كمتر كه حلقةزاد ههرچند بنده و بند
ت ينطلِّت بضاعت و بالدتِ  با قِ،»عزيز الهروى لطف اهللا«لطف اهللا ] بـ[ي  الرّاج،كشيده

چنانچه اثر ،اين اشارت نبودو سزاوار علمى و عنوان متعلّمى، شايسته  در ابتداى طالب 
 طاعةُ ة صادقةو قضي  معذوٌراملأموُر ةمقدم اما به حكمِ ؛آن در كتابت و عبارت، ظاهر است

 3 متوقّع؛ خود را معذور نتوانست داشت بود، اليحبا آنكه عذر واضح و داليل ، واجبةٌاألمِري
و ملتمس از مكارم اخالق و طيبِ اَعراقِ بزرگانِ كريم النسب، و كريمانِ شريف الحسب، 

رتى ثْبزرگى خُرده نگيرند و اگر بر ع كه از غايت نيف مةدنديمان لطيف و مالزمان سو 
عبور يابند و بر سْنضا َع الرُِّنْيَعو  ؛ اصالح واجب دانندبه نظر عنايت ،وى واقف گردنده 

                                                           
 سلسله اين .است كرت آل دودمان از فرمانروايى كرده، ياد اول مصرع در آن از هروى اهللا لطف كه پادشاهى. 1
 ،2 ج ،اسالمى بزرگ المعارف ةدائر (راندند مي فرمان ايران خاورى نواحى از بخشى بر هـ 783 ـ 643 هاىلسا ميان
 ).120 ص

اين  فرمانرواى  نخستينيكى: نمايد يم محتمل سلسله اين شاهان از تن دو براى »اإلسالم فلك  شمس« لقب. 2
 در كه غياث بن محمد الدين شمس ديگرى و، ) ق676 ـ 643 ح (كرت بكر ياب بن محمد الدين شمسخاندان، 

 ).123 ـ 121 ص ،نهما (است داشته روايىنفرما ماه ده حدود ق 730 ـ 729 هاى سال
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 كه نشانِ سعادت دو جهانى و اثرِ  كه شرفِ قبولِ آن درگاه يابدإن شاء اهللا.  كليلةٌٍبْيَع كلِّ
  .1 مسؤوٍل و أكرُم مأموٍلإّنه خُري ؛تِ يزدانى بدان منوط و مربوط استعناي

  
  هللا الرحمن الرحيمبسم ا

  
ته و الصلوة على حممد  أللوهّيَركْ الشُُّبِجْوَتْسَيوّيته و  هلُ احلمَدقُِّحَتْساحلمد ملن َي 

  .تهاملخصوص برسال

اى، چند فصل و باب  ه هر مقال[3b] رساله مشتمل بر سه مقاله است و در ٢هذا اين
  3:است

  .ر هفت فصلدر امور كلّى اين علم است و او مشتمل بمقاله اول  
 و در هر  علم است و او مشتمل بر چهار بابدر بيان مقتضيات كل اينمقاله دوم  
  .بابى چند فصل

  .در بيان عضوهاست و او مشتمل است بر هفده فصلمقاله سوم  
  مقاله اول

  4:در امور كلّى اين علم است و در او هفت فصل است
  فصل اول

  در بيان لفظ فراست است
 و ، بر اخالقِ باطنز طلب كردنِ دليل، در احوال ظاهرعبارت است افراست : اند هگفت

                                                           
 علماء سلطان اخللق، على اهللا حجة احلق، إىل اهلادي الفاضل العامل موالنا تصانيف من الفراسة كتاب: عربىمتن .  1

 اآلخرين، و األّولني علوم مكّمل املسلمني، و اإلسالم ناصر الّدين، و امللّة فخر اهلدى، َعلَم الورى، أستاذ الشرق، و الغرب

 ).٣ ص ،الفراسة (هضرَحي نّور و هروَح اهللا قّدس الرازي احلسني بن عمر بن حممد الفضل أيب اهللا إىل يالداع

 .هذا اين: اساس. 2

 فيها الكالم و. التوفيق ُحسن اهللا نسأل و الفراسة علم من قليلة معاقد على مشتملة رسالة فهذه بعد أّما: متن عربي .3

 .)٤ ص ،الفراسة (مقاالت على مرّتب

 .و فيها فصول: ... متن عربي. 4
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 يا نفْسِ آن نفْس است، يا آلتِ افعالى كه از اين سخن آن است كه مزاج هر نفْسىتقرير 
 مزاج 1 تابع و پيرو، و خُلق باطنرپس بر هر دو تقدير، خَلق ظاه؛ آن نفْس، صادر شود

استدالل گرفتن به خَلق ظاهر بر خُلق باطن به  د، چون اين معنى به ثبوت رسي. باشند
 و اين نوعى از ، المتالزمين بر حصول ديگرىيرفتن بود به حصول احد استدالل گةمنزل

  .اعتبار صحيح است
ـ گفته است كه اشتقاق لفظ فراست از اينجاست كه  ةعليه الرمح  ـ2و ابوالقاسم راغب

پس فراست عبارت شد از گرفتنِ . د گوسفند را بگرفت د:اة الّشُعُب السََّسَرفَ: عرب گويد
  3.معنى و دانستنِ آن بر اين طريق

  فصل دوم
  در بيان فضيلت اين علم است

  .ندك ي عقل بر آن داللت مة و بديه[4a]چنانچه قرآن مجيد و احاديث مصطفيه 
  : اما داللت كتاب

ها  يبه درستى كه در آن نشان :»4منيسَِّوَتُملْ ِل آلياٍتَك ىف ذِلنَِّإ « ـجلّ طولهـ  قوله
 بشناسى :»5لْوقَ الِْنْح لَ يفمُهنَّفَِرْعَت لََو « ـجلّ ذكره ـقوله و  است مر اصحاب فراست را
  .ايشان را در گردانيدن آواز

 رعالمت و نشان د: »6ودُج السُِّرثَ اَْن ِمْمِهجوِهم ىف ُويماُهِس « ـعزّ اسمهـ  قولهو 
  . سجده ايشان است از اثر7اىه روي

                                                           
 .رو پى: اساس. 1
 و القرآن الفاظ مفردات راست او و اصفهان بزرگ علماى و ادباء از) ق 502 د (محمد بن حسين ابوالقاسم.  2

 ).574 ص ،5 ج ،فارسى فرهنگ (األدباء ةمحاضرا

 .است نيامده عربى متن در و است هروى اهللا لطف ةافزود شده، راغب ابوالقاسم از كه قولى نقل. 3
 75): 15(حجر . 4
 30): 47(محمد . 5
 29): 48(فتح . 6
 هاى يرو در: اساس. 7
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  :اما داللت حديث
  .ند به نور آفريدگارك ي مؤمن نظر م:» اِهللا بنوِرُراملؤمن ينظُ « ـعليه السالم ـ  قوله

 ن امتاگر در اي» رَم فهو ُعحّدثٌ ُم ىف هذه األّمِةْنكُإن َي « ـعليه افضل التحّية ـ قولهو 
  .رضى اهللا عنه  پس عمر است ـ،محدثى تواند بود
  :ل، از چند وجه استاما داللتِ عق

 چاره نيست نوعٍي  را از اجتماع بأ است و او1آنكه آدمى در طبيعتِ خود، مدنى اول 
پس در شناختن افعال بد و نيك، بدين علم محتاج . و در ميان ناس، فقيه بسيار است

  .باشند و از اين علم نفعى عظيم يابند
رند از اخالق ظاهر گي مي استدالل ه رام كنندگان ستور و اسبان سركشآنك دوم 

پس اين در حقّ آدمى كه اشرف موجودات و احسن مخلوقات . ايشان بر اخالق باطن
  .است، اولى و اقدم بود

.  فروع او مقرّر به تجربه٢]و [آنكه اصول اين علم مستند به علم طبيعى است سوم 
جربه حاصل شده  و بيشتر علوم طبيعى، به ت3. بود سواء به سواء[4b]پس مثل علم طب 

پس هر كه طعنى كند در اين علم، طعن او راجع به .  متلونهةاست چون معرفت ادوي
  .علم طب خواهد شد

  فصل سوم
  در بيان اقسام اين علم است

  :علم فراست بر دو قسم استكه  بدان
ترين  صآنكه كسى را در خاطر گذرد از حالِ شخصى و صفت او كه مخصواول  

و حكمت  هيچ عالمتى ظاهر و صفتى محسوس مشاهده نكرده باشدفات است با آنكه ص
 مقرر شده كه جواهر نفوس ناطقه در ماهيت و حقيقت در اين آن است كه در حكمت

بعضى در غايت اشراق و صفاست و دور از عاليق جسمانى و بعضى . خود مختلف است

                                                           
 . بدنى: اساس. 1
 ـ و: اساس. 2
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 ، بر معرفتِ غيبشود يپس همچنانكه آدمى در خواب، قادر م. ديگر بدين مرتبه نيست
اين نفوس و باز ميان  .شود بر معرفت غيب در بيدارى ي قادر مهمچنين نفْسِ صافى

اين حكايت را ببايد .  و بيان اين، در اين رساله ممكن نيستصافيه، تفاوت بسيار است
  .دفترى

 يقينى ،و اين علم به اصل. استدالل جستن است به احوال ظاهر بر اخالق باطندوم  
  . به فرع، ظنّىاست و

گمان آن : گفتند سؤال كردند از بعضى متصوفّه كه فرق ميان اين دو قسم چيست؟
و فراست اصلى ،  [5a]است كه حاصل شود به كُشتن دل در امارات و عالمات محسوس 

ـ   هر نفسى كه نور و صفاى روح قدسى و حاصل شود به تجلّى نور آفريدگارآن است كه
 فراست ،در وى ثابت باشدـ » 1 روحىْن فيه ِمُتْخفَ َنَو «: ذكره جلّ،فرمايد يچنانچه م

  . به كمال خواهد بوداصلى در وى
 يعنى ،»علم النجوم منك و منها« آورده است كه ٢بطلميوس در ابتداى كتاب ثمرهو 

مقصود : اند هو قومى از شارحان اين معنى را گفت. علم نجوم از تو باشد و از ستارگان هم
 و ، قوت قدسى و صفاى نفسى كند٣ آن است كه حكم به مقتضاى»منك«فت از آنكه گ

پس آنكه . آن است كه حكم به مقتضاى اجرام فلكى كند» منها«مقصود از آنكه گفت 
 و آنكه حكم به ؛ مثل فراست انبياء و اولياء بود،حكم به مقتضاى قوت قدسى كند

  .م مىرودتعليم و تعلّ اين نوع است كه در وى ،مقتضاى اجرام فلكى كند
  فصل چهارم

   در بيان امورى كه از شناختن آن در اين باب چاره نباشد
بدانكه دليل طلبيدن بر حصول چيزى، وقت باشد كه شناختن علّت آن چيز بود و 

                                                           
 29): 15(حجر . 1
ها به بطلميوس نسبت داده   حكم نجومي، بدون ترتيب مشخص كه طي سده100اي است از  اين اثر مجموعه. 2

 المعارف ةداير، »بطلميوس«مولوي، : نك(شده و بسياري از مطالب آن با نظريات احكام نجوم ناهماهنگ است  يم
 ).261-12/251، بزرگ اسالمي

 .مقتضي: اساس. 3
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 حُدأ«و اين است كه او را استدالل .  معلول علت آن چيز بودوقت باشد كه شناختن

 چيزى كه به سبب آن به پس در اين مقام. اند تهگف» ِرَخ اآل على املعلوِلِنْيلَاملعلو
 ، وقت باشد كه به علت موجبه او باشد،نسان توان رسيد اخالق باطنى ا[5b]شناختن 

 و وقت باشد كه به معلول و اثر او باشد، پسِ افعالى كه از انسان صادر ؛يعنى مزاج بدنى
مچو معلوالتند و مزاج اصل انسانى  ديگر كه ه١و وقت باشد كه به ساير احوال؛ شود يم
  .را

 مزاج اصلى را ممكن نشود مگر به معرفت اجزايى كه بدن انسان از آن 2و معرفت
 و هر مركّبى را چاره نباشد از مقرر شد كه بدن انسان مركّب استپس . مركب است
  .علّت مادى و صورى و فاعلى و غايى: چهار علت

 و دورتر از آن اخالط ،انسان را عضو و روح استر مر بدن ت  نزديك،اما علّت مادى
  . و دورتر از آن، اركان،چهارگانه

  .  امزجه و قواستاما صورت حاصله و بدن انسانى را
  .هاى مطلوب و مقصود بود ت امورى است كه از آن، قو،اما غايى
محصول  اعتدال بود، و در اين مقام امورى است مادام كه او بر قدر مراد از ا،اما فاعلى

 و امثال اينها كه  مرض خوانند آن را،اعتدال تجاوز نمودحد  و چون از او صحت باشد
هاى ششگانه و آن  يعنى سبب» ة الطبيعيةاألسباب السّت«مسمى باشد نزديك اطباء به 

  :اسباب
  ،هواست  اول

  طعام و شراب، مدؤو 
  خواب و بيدارى،  مؤس و

  حركت و سكون،   چهارمو 
   استفراغ و احتقان، [6a]  پنجم و

                                                           
 .احوالي: اساس. 1
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  .اَعراض نفسانى چون غم و ترس و شادى و خشم  ششمو 
و بر  .اى كه بدن انسان از آن متكون است اين است ضبط اسباب و اخالطِ چهارگانه

 امزجه بداند تا بداند  و واجب است كه اثر هر يك از اركان و اخالطصاحب علم فراست
 اصلى، كدام ١يو بايد كه بداند كه از اثر هر غذاكه آن خُلق و خصلت از چه چيز است؟ 

ها و  لخُلق ظاهر شود؟ و همچنين واجب است كه بشناسد اخالقى را كه از مقتضيات سا
مجموع امور، علمش محيط ] به[چون . هاى روى باشد هاجناس اصناف و عادات و گون

ه آن، بر معرفتِ  او را ميسر و ممكن گردد كه ب،شد و عالمات اخالط و امزجه بدانست
  .اخالقِ باطن، دليل گيرد

هاى ظاهر از شخص معين بر  لاز اين علم دليل جستن است به فع مؤقسم داما 
سبب آنكه  به  در اين علم بدان التفات نكنند٢اما خصال و طبيعت ظاهره و باطنه او،

  .ر حاصل كردنِ اخالق باطن است پيش از وقوف بر احوال ظاهمقصود از اين علم
 چون ،دليل طلبيدن است به يكى از دو معلول، بر معلولى ديگر مؤقسم ساما 

و آن چيزهايى كه ظاهر است مانند نستن به احوال ظاهر بر احوال باطاستدالل ج 
ها و  يهاى رو ه و گونعمر و اجناس آدميان از هر نوعهاى  ل بود و ساههاى هر طايف گرن

و شروع در شرح و   امورى كه در اين باب استقصاگوناگون و غير آن، از[6b] اشكال 
  . اين علمةاين است اشارت به ضبط قاعد. بسط آن خواهيم نمود

  
  فصل پنجم

   ديگر كه به اين نزديك بوديدر فرق ميان اين علم و ميان علوم
  : م كردياد خواهتمام  آن را اماو 

بلكه رجوع در آن  ممكن نباشد 3امورى است كه رجوع آن به اصول علم  نوع اول
ها و  ن مِثل آن است كه نشاو آن. اى كه مرويه است از قدماء ممكن نباشد مگر به تجربه
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ها  ههاى اسبان از داير مو مثل آنچه بر اندا ،د در اندام و اعضاى آدمى پيدا شو]يى[ها لخا
چه  چنان؛ اصلى قوى دارد به غايت اين معنى نزديك اعراب و اهل هند و،نيز پيدا شود

 و باشد كه در ، گرفته]آن [و نظيرشĤمت ى  و بعض،ندا هجستتبرّك و بعضى بدان تيمن 
بنا بر آنكه  .اند ه اين معنى را التفات نكرد اما جز در اسبان؛باقى حيوانات ديگر پيدا شود

ارى انتفاع بدو در  به جهت قوت زيركى و بسيف حيوانات بعد االنسان، اسب استاشر
  .كردن رياضات انسانيه را ل مر قبو و به جهت استعداد او،بوقت هرب و حر

هايى كه   خط بهدليل است  طلبيدن،ى كه مشابه است بدين علماز علوم  نوع دوم
و درازى و [7a] ويند، و در جدايى گ ي و آن را اسرار م؛1اه ما و اقداه موجود است به كف

ت مختلف هست كه آن را اعتبار و اصحاب اين علم را دالال ؛كوتاهى اين اشكال مختلف
 و كوتاهى آن، و به نيك بختى و بدبختى، و  عمركنند بر درازى يكنند و بدان حكم م يم

  .باشد ي بيشتر م و استعمال اين علم در عرب و هند.توانگرى و درويشى
 در عتاب كردن با آن كسى كه او را به ضرر رسانيدن بيم ـ  اهللاهرحم ـ 2و اعشى

  :استكرد گفته  يم
  شعر

  3ضائٌرىن َتْدَعْو اَنْإ أنَت لَْه        ها إيل كفّها و أسراِرْرظُاْنفَ
  :لمترجم رساله

  تا بدانى كه از تو نيست ضرر         منظرى كن به سوى خطّ كف
در  گوسفند و بز در وقتى كه آن را ةاز اين باب، نظر كردن است در شان نوع سوم 

 و پيوندد يصوصه و شكل مخصوص، به ظهور م و در آنجا خطوط مخ، آفتاب دارندةمقابل
شود از محاربه ميان ملوك و  يگويند بر احوالى كه در عالم واقع م ياصحاب فراست م

 و اندك است كه حكم كنند بر انسان معين و ؛سالطين و احوال فراخ سالى و تنگسالى

                                                           
 جمع فارسى جمع نشانه با باره ديگر را عربى متن در اقدام يعنى. است نموده الجمع جمع را قدم مترجم. 1
 .است بسته
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  . او1احوال جزئياتى
بدانكه اين صنعت بر دو قسم و .  است2از اين باب، صنعت پى برداشتن نوع چهارم 

  .قيافت اثر و قيافت بشر: است
 و سم چهارپايان در راههايى كه 3ها هقيافت اثر عبارتست از نظر كردن در نشان موز

اين صناعت، به قوت باصره و متخيله و حافظه [7b] و قوام . نشان در وى، ثابت تواند بود
خاطر خود نگاه تواند داشت تا آنچه مطلوب  در ،تواند بود تا آن اشكال كه بر زمين بود

اى  هو مردم را از صاحب اين صنعت، نفعى و فايد. اوست بدو رسد از هر نوع كه باشد
  .جليله باشد

و اين . جويند بر آن بر معرفت انساب ياما قيافت بشر، اين صنعت است كه استدالل م
  آدمى و پوستِة بشر سبب آنكه صاحب اين صنعت نظر در؛نوع را قيافت بشر گويند

  .رد به آن بر حصول نسبكپس استدالل  روى كند
 سخن آنكه در مباحث علوم طبى مقرر شده كه از مشابهت ميان اوالد و ةخالص

 كه همه كس هپس آن مشابهت وقت باشد كه واقع شود در امور ظاهر،  نبودهوالدين چار
قع شود كه درك آن جز ارباب  و وقت باشد كه در امور خفيه وا،را درك آن ميسر شود

و اين نوع علم در  وت باصره و متخيله، ممكن نگرددبصيرت و صاحبان كمال را در ق
و چون مدارِ اين .  و غيرهم4عرب موجود است و در قبايل معينه از اعراب مثل بنى مدلج

 پس آن كمال از اين قبيل است كه ؛علم بر حصول كمال است در حواس ظاهر و باطن
 آن به تعليم  و اكتسابى باشد كه شرحا الجرم اين علم به مثابه. تساب او ممكن نشوداك
 [8a]كه اين علم متوارث از اعرابِ مخصوص است گويند  ؛ بلكه ميتصنيف ممكن نبودو 

 و جمعى از اكابر فقها در تصحيح انساب بر آن كند ي آن شركت نم درو با ايشان غير
  .اند دهاعتماد كر

                                                           
 .»اجلزئية أحوال« :عربى متن در.1

 .است آورده »رالبش قيافة« در برابر را »برداشتن پى« هروى اهللا لطف.  2

 .موزها: اساس. 3
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 حافظه و ة باصره و قوت قوة سبب قوت قو]به[كرديم كه كمال اين علم و ما ياد 
قدرت او بر راه يافتن در طرق  ، در وى قوى بودو هر كه آن قوت. واند بودمتخيله ت

 و وقت باشد كه بعضى از . كاملتر بوداى برّ و بحره كيهاى مختلفه در تاري همجهوله و را
 و ؛ مجهوله در برّ و بحر، هيچ راه بر ايشان مشتبه نشوداى رسد كه در راه هايشان به مرتب

 ،گويند» ِخرِّيت« كمال رسد او را و چون در اين معنى به. گويد» دليل«كس را  عرب، آن
 به عنى كه از قوت خيال و جودت حسن ي،در عرب خَرْت سوفار سوزن را گويند و

  وقت باشد كه بهاين صنعتو صاحب . ندك ياى رسيده كه در سوفار سوزن نظر م همرتب
  .امور سماوى و ارضى استعانت جويد

و «اما استعانت به امور سماوى مثل معرفت كواكب و منازل قمر، كما قال اهللا تعالى 

 اوست آن آفريدگارى كه :1»رْح و الَبرِّها يف ظلمات الَبدوا ِبَتْه لَتجوَمم الُنكُ لَلََع الّذي َجَوُه
  .هاى دريا و بيابان ين را تا بدان راه راست يابيد در تاريكبيافريد براى شما ستارگا

 اى از زمين به  و وقت باشد كه بقعهلت به امور ارضى، مثل معرفتِ جبااما استعان
بويى مخصوص است كه اى را  ه زيرا كه هر بقع؛بوييدن خاك آن بقعه بتوان دانست

. تفاع بدين علم بسيار است و شك نيست كه ان[8b]. شناسند ي آن را مماهران اين فن
  .مانديقوافل هالك شدى و لشكرها ضايع اگر اين علوم نبودى، 
كس باشد كه در علوم حقيقى بليد و : ـ  رضى اهللا عنه گويد ـ يو مصنّف رساله م

بلكه اين نوع .  و عكس نيز تواند بود،كُند فهم بود و در اين علم در غايتِ فطانت و زيركى
 همحِچنانچه مصنّف رساله ـ ر.  در ستوران و اسبان به ظهور پيوندد گاه بود كهاز تميز

مضطر اهللا ـ حكايت كرد كه وقتى در بيابان خوارزم راه گم كرديم و اهل كاروان عاجز و 
گفتند كه  ي و مرفتند ي روان كردند و كاروان در عقب او مپس شترى را پيش، شدند
  : از قبيل2نبايد

  3 اهلالكينابيلَهديهم َسَيَس      ٍمْو قَيلَل َدراُب الُغإذا كانَ
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اى  هى به پشتا هرفت و از پشت ي از جانبى به جانبى مو آن ستور با فتور. باشيم
از جان و تن و مال، اميد   و مجموع برفت1 مقدار دو فرسنگبدين منوال. پوييد يم

 اهل  و همه راست واصل شديمةق مستقيم و جادناگاه ديديم كه به طري. برداشتيم
  .كاروان در تعجب عظيم افتادند

ها  بمهندسىِ استادانِ كامل است كه آ ،از علومى كه مشابه اين علم است نوع پنجم 
و اين صناعت از آن قبيل است كه فوايد و عوايد  كنند يرا در زمينِ سهل و صعب روان م

 اى از زمين هدر هر بقع[9a] سبب آنكه، . او در عمارت بالد و بقاع تأثيرى عظيم دارد
تاج پس مح. ها جارى بود ه فرود آيد و در رودخان2چنين نيست كه آب از شواهقِ كوه

و صاحب اين صنعت را از .  استنباط و استخراج كنندشدند به آنكه آب از قعر زمين
،  بر آن استو آن اصل كه مدار اين صناعت. اشدحس كامل و تحمل قوى چاره نب

  . و صخرىملي از سهلى و ر؛و خاصيت ه رنگ ب بودها ن خاك زميمعرفت
به در آوردن معادن جواهر است از زر و ، علم بوداز علومى كه مشابه اين   نوع ششم
و صاحب آن .  جز در درون كوهها نبودو اين معادن. آهن و سرب و غير آننقره و مس و 
  .ل كندالنبود از عالمتى كه بر آن استده استدالل را چار
تن اعراب بود به احوال برق  استدالل جس،ز علومى كه مشابه اين علم بودا نوع هفتم 

ترين مردم بر اين علم، اعراب باشند به  صو خا.  بر آمدن باران و باز ايستادن اوو رعد
 وقوف تمام ،الجرم سبب كثرت تجربه بر ضوابط حال ابر و رعد. واسطه احتياج به باران

 باران ،و ابر فالن شكل و هيأت حادث شود در غيمقت،  كه هر وندو بدانست. اند هيافت
 محصور پس مجموع اين استدالالت. د باريد و اگر حادث نشود، نخواه،خواهد باريد

  :خواهد بود در چند نوع
  .آيد يمعرفت موضعى كه ابر از آنجا پديد م  نوع اول
  [9b].  و اهللا اعلم؛ابر كه كثيف است يا رقيق  نوع دوم
  .عرفت رنگ ابرم  نوع سوم
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  . معرفت كيفيت بادها نوع چهارم 
  .ها قمعرفت كيفيت احوال بر  نوع پنجم

 و ، بسيار باران است يا نه حكم كند كه آن ابر، واقف شودپس چون بر اين احوال
دام با آب است؟ و چون در اين باب تجربه نمود بر كدام برق است كه آب ندارد و ك

  . قادر بوداحكام موافق
 يي سؤال كردند از ابرها آمده است كه از حضرت رسالت1تاب غريب ابى عبيدو در ك

حضرت خواجه ـ عليه السالم ـ فرمود كه ابرها بر هم نشسته است يا دراز . گذشت يكه م
شود؟ گفتند  ي كه درفشنده است يا شكافته م؛كشد؟ بعد از آن سؤال كرد از برق يم

ها پر آب  هآيد به شما كه رودخان يرانى محضرت رسالت فرمود كه با. شود يشكافته م
  .ها سيراب گردد تشود و زراع

اما اهل .  زيرا كه معاش ايشان از آن است؛ به باران محتاج باشندو اكثر صحرانشينان
يه در اين علم بيشتر وقوف اهل باد  بدين سبب،بالد و شهرها را حاجت چندان نبود

پس اين . ه اهل بالد ندانندك  هچيزها دانستفرمايند تا غايتى كه  يو مبالغت مد دارن
  . بيشتر بود2تقاضا كند كه اهل هند و ترك و عرب را در اين علم شروع معنى

 مثل ، نواميس4]ترويج[ و وسيله ٣ها شمارند غو باز اهل هند اين را سبب رواج درو
 و .كنم ي دفع منرزا زار و  كشت[10a]آنكه يكى دعوى كند كه من ژاله و تگرگ از 

سبب آنكه در بهار ابر .  حيله او آن است كه اين دعوى جز در ابتداى ابر بهار نكندةطريق
ارد و زود هوا بب و ژاله و تگرگ شود يلكه در مواضعِ از هوا متفرّق مب ،پوشد ميآفاق را ن

 پس هر كه احوال باران تمام ،و خود تگرگ بيشتر در بهار بود. باران گردد يگشايد و بب
هايى كه ذكر رفت، تواند بود كه بداند كه ابر در آن موضع كه منشأ  هد سبب تجرببدان
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از  را  پس آنكه دعوى كند كه من ابر؛كرد  باريد و يا از آنجا تجاوز خواهد خواهد،اوست
و همچنان .  نبودن معنى به افسون و دعا و مسكنتو اي. رانم، معقول بود ين موضع ماي

اين بود . اى قوى بود ميان عوام هو اين مكرى عظيم و فتن. كه دعوى كند، چنان شود
  . و اهللا اعلم؛جمله علومى كه مشابه و متعلق اين علم بود

  فصل ششم
  هايى است كه بدان ممكن بود معرفت اخالق آدمى در طريق

  : و آن شش طريق است
 آنكه افعال آدمى بعضى به مقتضاى مزاج اصلى بود و بعضى به مقتضاى  طريق اول

 ممكن نبود استدالل گرفتن بر مو از اين قس. تأديب عقل و رياضت نفس بر شريعت
 سبب آنكه موجب آن افعال طبيعت نبود بلكه چيزى ؛احوال طبيعت و اخالق باطنى

  .ديگر است
 را  زيرا كه آدمى؛سبب او بر خلق باطنممكن است استدالل گرفتن   قسم اول اما

شود و در وقت  يصوص و هيأتى معين حاصل م شكلى مخ[10b] در وقت غلبه غضب
ت، مختلفند Ĥي و اين اشكال و ه،ن، و در حالت استيالء خوف همچنينمجامعت همچني

  . محسوس1 مباينت و،و مباين
. لق ظاهر و خُلق باطن متالزمان باشند در اكثر اوقات خَ،چون اين معنى ثابت شد 

 دانستيم كه هيأتى مخصوص كه خاصه بعد از آنكه ما را وقوف بدين معنى حاصل شد،
اين و چون .  و همچنين بود در باقى احوال؛ جز در وقت غضب حادث نشود،غضب است

و چون كسى . يگرى استدالل جستن از هر يك بر د ما را ممكن گشت،شدالزمه معلوم م
. در وى ظاهر خواهد شد ه غضبه آن شكل مخصوص بك حكم كنيم ،را در غضب بينيم

 دانستيم كه ،و چشم او ظاهر شد هيأت مخصوص به غضب در روح  آن،ر اولو اگر د
پس اين است تحقيق  . صحيح و اصلِ معتبر استو اين قانون. غالب بر وى غضب است
د كه  كسى كه شكل او به شكل خشمگينان مشابه بود، واجب بو:قول آن كس كه گويد

دوندگانْ مشابه بود، ترسناك بودشكل ترس] به[ او و كسى كه شكل. غضوب ب .  
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 همچنين در علم طب مستعمل ،مل استو از اين مقدمه، چنانچه در اين علم مستع
 ، او به حالتى باشد كه در وقتِ سل باشد1هر شخصى كه فطرت: اند هو اطباء گفت. است

 [11a] و هر كس را كه مشابه بينند به مستسقى .  عظيم مستعدِ علّت سل استآن كس
 شخصى كه ماليخوليا دارد  باشد با٢و اگر كسى مشابه بوده. يم مستعدِ استسقاء بودعظ

 بود و به يو آن كس كه سريع الحركه بود، تندخو.  زود به وى خواهد رسيدآن علّت
  .األحواِل يِر يف سارى احلُكُمْجو كذا َي ،بود رانيطسقغايت مستعد علّت 

و تقرير اين سخن آن است . حسب آوازهااعتبار احوال مذكور است به   طريق دوم
 و د،گرد يشود، آوازش گران م يكه آدمى را در حالتى كه خشم و غضب بر وى غالب م

 آن است كه به وقت و سبب؛ گردد يشود، آواز تيز و نرم م يچون خوف بر وى غالب م
 رتند و حراك يآيد و بشَره را گرم م ي حرارتِ طبيعى از اندرون به در م غضبةغلب

دسبب گرانى  و اين احوال،ها در حالت آواز هموجب فراخى منفذ است و گشاده شدن س 
 بر  طبيعى در اندرون بماند و برودت حرارتِ،اما چون ترس مستولى گردد. د بودآواز توان

چون . بدين سبب آواز او نرم و باريك گردد.  سببِ تنگىِ منفذ بود و اينظاهر غلبه كند
  . ديگر بر اين قياس بايد كردوال در اح،ر شد دو مثال مقرّاين سخن در اين

ها به موسيقى  ري معالجت بيماشنيدم كه حكماى هند: اهللا ـ گويده و مصنّف ـ رحم
 فالن آواز ،شود ياند كه آوازى كه در وقت خشم حادث م هكنند، بدان سبب كه دانست

 است در گرمى و [11b]  غضب3 مانند طبيعتاند كه طبيعتِ آن آواز ه و دانست؛است
پس چون مردم را علّتى از برودت حادث شود، او آن آواز بشنود بر سبيلِ . خشكى
  . ضد به ضد، و منفعتى عظيم در اين باب حاصل شودةمعالج

به  را عقلى و تميزى نيست كه ايشان را 5آن است كه حيوانات عجم  4طريق سوم
 مگر بر ،شود ي حاصل نمفعال ايشان بلكه ا؛كندافعالِ نيك خوانَد و از قبايح زجر و منع 
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پس الجرم، فعل هر حيوانى داللت . موافقتِ مزاج و مقتضاىِ طبيعت و اخالق فطريه
 معلوالنند مر مزاج لوم شد كه خُلق باطن و خَلق ظاهرپس مع. كند بر خُلق باطن او يم

پس ، ور ظاهررى از امو چون ببينيم انسانى را كه مشابه شود با حيوانى در ام. اصلى را
 :بر حاصل شدن مشابهت در خُلق باطن تدالل گيريم به اين مشابهتِ ظاهرآن هنگام اس

  .معلولى ديگر يكى از دو معلول بر استدالل گرفتن به
 ه بلكه چار؛مشابه شود با حيوان در جميع وجوهاگر گويند ممتنع است كه انسان 

پس چرا . حيوان در اغلب صفات و بيشتر احوالنبود از حصولِ مخالفتِ ميانِ انسان و آن 
اسطه يك صفت اولى بود از استدالل گرفتن بر حصول مشابهت ميان ايشان به و

  حصول مخالفت ميان ايشان به واسطه بيشتر صفات و اغلب احوال؟ گرفتن بر استدالل
  :از اين سؤال، دو طريق استجواب  

 است ]اى [هو قاعد  است مقرّر]اى [يهالحاق چيزى به مشابه خود قض[12a] آنكه  اول
  و از براى اين است كه چون صورتى.»اجلنسية علّة الضّم «:اند هو بدين سبب گفت؛ مبرهن
 اين صورت با يكى از آن دو صورت ت مشابه١]واقع شود، و [دو صورتِ مختلفميان 

الحاقِ به  2كند و حكمِ عقل ي ميل مپس طبع ،شتر است از مشابهت با صورتى ديگربي
و چون اين معنى به . ست بدان صورتى كه مشابهت ميان ايشان بيشتر ااين دو صورت

.  بدين حكم در ابتداآرد ميگوييم اين مقدمه وهميه عقل را در حركت  ي م،ثبوت رسيد
 اگر اين 3.كالمال ما كنيم به اين مقدمه وهميه تجربتى تمام و استقراء يپس ما جمع م
 آن هنگام حكم كنيم به صحت آن ،حكمِ مقدمه وهميه موافق افتاد تتبع و تجربه با

 سخن آن است كه بر قياسِ تنها و بر ةپس خالص. مقدمه و بر آن اعتماد توان نمود
  . بلكه با مجموع با يكديگر، تنها اعتماد نكنيمةتجرب

آنكه چون مشاهده كرديم مشابهت در آن حالتِ مخصوص، ميان آدمى و ميان  دوم 
.  اعتبار كنيم در باقى حيوانات كه اين حال پس اينجا بر ما واجب است،حيوان مخصوص
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 به ضرورت آن خُلق معين در وى خواهد ،پس هر حيوانى كه آن آثار در وى ظاهر شد
آن خُلقِ معين در وى ظاهر نخواهد ،  و آن حيوانى كه آن آثار در وى ظاهر نشود؛بود
 و عكس حاصل شد كه آن طرد [12b]قوى به سبب اين پس ما را اينجا اعتمادِ  .شد

 وىكه قَ آنكه هر حيوانى  اين1]مثال[. خُلقِ معينِ باطنى را مستلزمِ آن خَلقِ ظاهر است
و اعتبار كرديم اين حالت را در انواع .  آن حيوان شجاع بود،االعضاء و عريض الصدر بود

 اعتقاد  آن هنگام، پس.چنين استبسيار از بهايم و وحوش و سباع، و دانستيم كه هم
پس هر كس را كه به اين صفت .  مستلزم شجاعت استقوى حاصل شد كه اين حالت

  .ببينيم، حكم كنيم بر وى به شجاعت، به واسطه ظنّى غالب
آنكه بگوييم كه هيچ شك نيست كه آدمى نوعى است، در   در اين بابچهارمطريق 

 فارسيان و روميان و هندوان و گ است مثلن چهار امت بزرو آ. تحتِ وى چند صنف
ن است در و مر هر يك از اين اصناف را خَلق مخصوص است در ظاهر و خُلق معي. تركان
 اين  غيرِص به بعضى از اصناف است در آدمى شكلى را كه خاپس هر وقت كه ما. باطن

 آن است كه ينمثال ا؛ ن خُلقِ معين در آن آدمى حكم كنيم به حصول آ،اصناف يافتيم
. باشند يباشند و اهل مغرب خُرد قامت و ضعيف دل م ي دراز قامت و شجاع مقاهل مشر

پس چون مشرقى را بدين شكل مشاهده كرديم، معلوم شد كه اخالق مغربى در وى 
  .حاصل آمده است

 هر ٢بدان كه ذكور. اث استو ان[13a] و در اين باب، اعتبار حال ذكور  پنجمطريق 
و سبب آن است كه ؛ تر باشند از اناث ج مزايتر و قو ننواع حيوانات، كاملْ جانوع از ا

 و مزاج انوثى حاصل ، سبب استيالى حرارت و يبوست]به[شود  ي حاصل ممزاج ذكورى
و اين معنى، مقتضى احوال است در تن و .  سبب استيالى برودت و رطوبت]به[شود  يم

  .بعضى مقتضى احوال است در نفس
  : وال بدنيه چند امر استاما اح

  : صلب و سخت باشد و اناث را اندام، سست و نرمآنكه ذكور را تن و اندام 3]اول[
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  .آنكه ذكور را اندام خشك و كم گوشت باشد و اناث عكس  ١]دوم[
 و دل ، هر جنسى از اجناس حيوانات نيز خُردتر بود از ذكورآنكه اناثِ ٢]سوم[
. تر بود فتر و لطي فناث شگراهاى  ن اما نشستنگاه و را؛تر كتر و استخوان پهلو باري فضعي

  . سبب آنكه گوشت ايشان به رطوبت بيشتر ميل دارد
  :اما احوال نفسانيه چند امر است

  .تر باشند ي قوآنكه ذكور در شهوت و حركت كردنيكى  
 ها س و بر اهوال و تر،آنكه ذكور بزرگترند به نبض، و بيشترند به شجاعت  3]دوم[

  .ترند قوىدل
 يعنى در نيكويى ذهن و خوبى فكر و قدرت بر ،آنكه ذكور در افعال نفسانى  ٤]سوم[

  .ترند  از اناث قوي،تحصيل علوم
 ازتر و به تأنّى نزديكتر باشند  كن كه سا[13b]آنكه اناث واجب است   5]چهارم[
  .ذكور

 فاما ؛دن از ذكورآنكه واجب است كه اناث كمتر باشند در غضب و كينه كشي  پنجم
  . و اين داللت كند بر ضعف مزاج ايشان،اند م اَقدشرمى ياناث در مكر كردن و ب

  . در ذكور بيشتر باشد كه در اناثآنكه كَرَم و محاسن اخالق  ششم
 تأمل ٦ واجب است كه نيكِ نيك بر صاحب علم فراست،چون اين مقدمه معلوم شد

 و ، يعنى خشم و ترس و شادى و غم در اناث،د در وقت حاصل شدن آن خُلق معينكن
 حكم كند بر ، اگر در ذكور آن شكل و هيأت ببيند؛هم در آن هنگام نظر كنند در ذكور

  . به آن خُلق باطن و آن احوال نفسانى و همچنين بر عكسوى
 پس ممكن ؛لق باطن معلوم شود خُ، آنكه بر اين طريق كه ذكر رفتششمطريق 

                                                           
 .الثاني: اول؛ متن عربي: اساس. 1

 .الثالث: دوم؛ متن عربي: اساس. 2

 .الثاني: سوم؛ متن عربي: اساس. 3

 .الثالث: چهارم؛ متن عربي: اساس. 4

 .الرابع: متن عربي. 5
 .االصل في كذا. 6



  159/ ... فخر رازيرسالة فراستاي كهن از  هترجم
  

 اين آن است كه چون 1]مثال[؛ د به حصول آن خُلق بر خُلق ديگراست كه استدالل گير
 استدالل گيريم كه او تمام فكر و انديشه نبود در ،انسانى سريع الغضب بود در هر امرى

 و گرمىِ دماغ موجب ، غضب داللت كند بر گرمىِ دماغةو سبب آن است كه قو. كارها
  .دشوارى فكر بود

 زيرا ؛ استدالل گيريم كه او دزدى كند،شرم است بيو نيز چون دانستيم كه شخصى 
طالب  و دليل بر اين، قول اميرالمؤمنين على بن ابي شرمى بود ي ب2 تابع و پيروكه دزدى

 َنْي َب املاُءبَّ ُصْن و َم أعاليهْتَبلُه، َصلُ أساِفْت الَنْنَم«]: است[[14a] ـ  كَرَّم اهللا وجهه ـ

 و هر ؛هر كس كه نرم باشد عضو زيرين او، سخت بود عضو زبرين او 3»هياُؤ َحلَّ، قَِهْيذَِخفَ
 آن است كه اين  و سبب. ران او ريختند، كمتر بود شرم اوكس كه آب منى در ميان دو

 به ،س كسى كه بدين فعلِ خسيس راضى شد پس نف؛ترين حاالت بود حاالت خسيس
  . راضى بودجميعِ قبايح و فضايح

  فصل هفتم
  ايت آن واجب است نزديك رجوع كردندر امورى كه رع
  )ها كه ذكر رفت بدين طريق(

  :و اين سه امر است
 بلكه دليل ظنّى ، دليل يقينى نيست،ر دليل از اين داليل كه ذكر رفتآنكه هاول  

. تر خواهد بود ي و هر وقت كه داليل بر مدلول واحد مطابق و موافق افتاد، ظنّ قواست
 بلكه ، فريفته نشودراست به يك دليل و دو دليل علم فپس واجب است كه صاحب
  .٤ اين رعايت نمايد در راواجب است كه جميع وجوه

 بدان كه تفاوت ميان و. آنكه اعتماد در اين باب بر معرفتِ صورتِ ظاهر استدوم  
گاه در غايتِ ظهور است، چنانچه هر كس كه حس سليم  : بسيار استامور محسوسه
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و گاه در غايت خفاست، كه درك آن جز اصحاب كمال را در ؛ دنك يدارد آن را درك م
 نگاه  به قوت حافظه فاما،و وقت باشد كه به قوت باصره ببيند ؛بودنقوت باصره ممكن 

 در ]او[حالِ [14b] كه   كسى]بر[هر دو تقدير حكم كردن ] بر[پس  .نتواند داشت
  . حكمش ضعيف بود، چنين بودديدن و حفظ كردن

  درك كند، و در قوت سامعه نيكو كامل بود و اشكال ظاهرىت باصرهنكه در قواما آ
و بر ها و آوازها بداند  لقوى بود چنانچه آوازها را هم درك كند و مقدار تفاوت ميان شك

 بعد ،ت اين علم اس چنين كس مستعد و سزاوار،نگاه داشتن محسوسات و صور قوى بود
از آنكه جميعِ هيĤضبط ،دميان را كه جمله حيوانات راست و اصناف و انواع آ مختلفهت 

 چنانچه چيزى بر وى مشتبه و ملتبس نشود و مدتى مديد بر اين ؛و حفظ تواند كرد
  . كار او باال گيرد و دست او قوى شود در اين كار،مواظبت كند

ه عفت و پادشاه آن روزگار ب ، حكيم صاحب اين علم بود1اند كه افليمونِ هروايت كرد
اى ثبت  روزى آن ملك بفرمود تا صورت او را بر كاغذ پاره. و صالح معروف و مشهور

صاحب اين صورت را رغبت و ميل به زنا : حكيم گفت. كردند و نزديك حكيم بردند
اين .  در فراست غلط كرده استت در تعجب افتادند و گفتند حكيممردم آن والي. باشد

 و او را طلب داشت  عظيم تعجب نمود و فطانت حكيمزيركىاز . خبر نزديك ملك رسيد
 اما نفس ؛م من در اصلِ طبيعت خود بدين ميل دار؛راست گفتى:  و گفتو تربيت فرمود

  2.كنم ي فاحشه منع م[15a]سركش را به واسطه رياضت از اين 
كند به  يپس حكم م، كند در چيزى از اجزاء يو ما ذكر كرديم كه انسان نظر م

 فاما چنين نيست بلكه سبب ؛ فاسد است پس گمان برند كه اين علم،طلِ فاسداحكام با
  : نيست از چند امرهآن است كه با وجود احاطت به قوانين علم چار
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  .و معنى اين قول كرده شد» نجوم منك و منهاالعلم «آنكه   1]اول[ 
  . حواس قوى و صائب2]دوم[و 
ين  ا، مجموع شودچون اين همه.  بسيار تمام بر اين كار و تجربه3مواظبت  سومو 
  . نجوم و ساير صنايع4و همچنين است علم.  گرددهلكار س

 نبود از ترجيح نهادن بعضى بر ه اين داليل، چون معارض شدند چار٥و نيز سوم آنكه
  :و اين نيز بر چند وجه است. بعضى

 محلّ  آن عضوداليل دالّه بر حصول خَلقِ معين در عضوى حاصل شود كهنكه آاول  
اين آن مثال ، تر بود از داللت كردن حاصله در عضو ديگر اين قوى. آن خُلق معين است

 و چشم، دليلى كه داللت كند بر بددلى و ضعف و است كه چون حاصل شد در رو
 به ولى بود أ پس اين نوع از دليل؛ شجاعت و قوت بر ديگر چون در سينه و كتفيداليل

پس اعتبار داليل كه قائم است به اعضايى . ام شجاعت دل استسبب آنكه موضع و مق
  .ولى بود از اعتبار داليل دورترأكه نزديك دل است، 

 و [15b]و نيز احتمال دارد كه دو مدلول با يكديگر بر سبيل امتزاج حاصل شوند 
 به ضرورت چيزى از ؛ قوى بود و دليل شجاعت و قوت6]ضعيف[دليل جبن و بددلى، 

پس آن شخص شجاع به .  كامل و حظّ وافري نصيب اما از شجاعت؛ن خواهد داشتجب
 ببايد دانست كه موضع و و . اعتبار بايد كرد اين همه در مجموع اقسام7؛غايت نبود
  . جگر شهوانى و منبع قوت غضبىِ، دماغ استمعدن نطق

توقف واجب  ،ند، اگر در كميت و كيفيت برابرنددآنكه داليل چون معارض ش  دوم
 و جانبى ديگر بيشتر بود از جهت ، بيشتر بود از جهت كميتر يكى از دو جانببود و اگ
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 اما در وقتى كه ترجيح حاصل شود يا به حسب ؛ واجب بود١]توقف[ اينجا نيز ،كيفيت
  .كميت يا به حسب كيفيت يا به حسب آنچه مركّب شود از اينها، ترجيح واجب بود

ها و  تها و قو جداليل استدالل گرفتن بود به احوال اخالط و مزاآنكه قويترين   سوم
 دليل ،و بعد از آن.  ذاتى و جوهرى باشد زيرا كه اين داليل؛سال عمر و اجناس آدميان

و بعد از آن، دليل .  همچون امور خارج الزم بود زيرا كه آن؛ه احوال هوا و اغذيهگرفتن ب
و در آخر االمر اعتبار كنند .  ميان مردان و زنانت اس2گرفتن است به مشابهتى كه خاص

  . از مشابهت حيوانات استداليل را كه مستنبطه
 مثل آنكه ،ه وقت باشد كه مشترك بود ميان اخالق مختلفآنكه اين داليلچهارم  

پس در مقامى . شود ي شجاع يكى باشد و تفاوت ظاهر نم[16a]شكل شرمگين و شكل 
  . واجب بود كه رجوع به داليل مميزه كند واقع شود،شتباهكه ا

  
  مقاله دوم

   در امور كلى كه در اين باب اقتضاء كند
  : و در وى چهار باب است

  باب اول 
   در عالمات امزجه

  :و در وى هفت فصل است
  اولفصل 

  هاى مزاج كلّى در نشانه
 حرارت د آنبو گرم اگر : يا گرم است و يا سردبدان كه هر عضوى از اعضاى بدن

بود مفيدِ خلل و نقصان و اگر زايد ، گر معتدل بود مفيدِ كمال بودا، معتدل بود يا زايد
دوسرداگر آن عضو ، ب دون برودت اگر آ،ب دوموجب نقصان ب دواندك ب ، دوو اگر بسيار ب

 ذكر زاج پس واجب شد كه عالمات م،و چون اين مقدمه به ثبوت رسيد .موجب بطالن
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  . آن، معرفتِ اعتدال و اختالل حاصل شود1سبب معرفت] به[كرده شود تا 
  :عالمت مزاج گرماما 

  . از افعال نفسانى آن است كه زيرك و دريابنده و سريع الكالم بود
  .خوف و بزرگ نبض و بلند آواز بود و از افعال حيوانى آنكه غَضوب و شجاع و بى

  .اعضاء و فراخ سينه و فراخ رگ بودكه قوى ن و از قوت مصوره آ
  .ده آنكه بسيار شهوت بودو از قوت مولّ
  . نشو و نما يابد آنكه زوديهو از قوت نام

 [16b] و سرخ بود  م قليل الشح ه آنكه نيك هضم و بسيار گوشت وو از قوت غاذي
  .رنگ بود

  . و اهللا اعلم، بسيار موى و سياه موى بودهنكو از قوت دافعه آ
و به .  فى الحال گرم شود،ون چيزى گرم را لمس كند يا بخورداز انفعاالت آنكه، چو 

دوت از وى سا ميل قوى داشته بود و در حركت،چيزهايى در او رطوبت و ترى بقط  قو
  . موجب سقوط قوت بودكند و حرارت ي زيادت مسبب آنكه حركت در حرارت. شود

  :عالمت مزاج سردو اما 
  :شدكرده ه ذكر آن است كضد 

  . از افعال نفسانى آنكه اندك فهم و كند ذهن و ثقيل اللسان و دير حركت بود
  . آنكه بزدِل و ضعيف نبض و آواز بودعال حيوانىو از اف

  . آنكه ضعيف االعضاء بودو از قوت مصوره
  . اندك شهوت بودو از قوت مولّده آنكه

  .بود آنكه بطىء النشو و النما يهو از قوت نام
  .و از قوت غاذيه آنكه ضعيف هضم و كثير اللحم و سفيد رنگ بود

  .و از قوت دافعه آنكه موى او اندك بود و به زردى زند
  .و از انفعاالت آنكه از لمس سرد و غذا و هواىِ سرد متأثّر شود

  :عالمت مزاج تراما 
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 و لرزه بر وى افتديار خواب بود و نزديك كارهاى قوى از قوت نفسانى آنكه بليد و بس
  .ضعفِ بعد از جماع پيدا شود

  . افتد1 و از تعب در تعبد آنكه اندك جالدت و قوت بوو از قوت حيوانى
  .نك بودتهاى او نرم و بشره و پوست روى او   رگ]آنكه[و از قوت مصوره 

  . نيك فربه بود و گوشت او سست بود[17b]و از قوت غاذيه، آنكه 
 آب منى و آب دهان و نرمى  آنكه رطوبت از او بسيار رود مثل،و از قوت هاضمه

  .طبيعت و بدى هضم و بيرون آمدن پلك چشم
  .ك پوست بودتناز قوت دافعه آنكه اندك موى و  و

 و سستى اعضاء حاصل ٢س بود سخت بود و لين الملمشلمسو از انفعاالت آنكه 
  .ردهاى خنك و گرانى از چيزهاى با بشود نزديك خوردن آ

  : خشكمزاج عالمت اما 
  .ضد آن است كه ذكر رفت

 حواسش صافى بود و اندك خواب و بسيار قوت و در ]نكهآ[اما از افعال نفسانى 
  .صبور بود ها تمشقّ

  .و از افعال حيوانى آنكه با كينه بود
  .هاى او ظاهر بود گ مفاصل و رو از قوت مصوره آنكه
  .ت نبود بسيار شهوو از قوت مولده آنكه
  . درشت بودو از قوت غاذيه آنكه

  . بود3بة قليل الرطوو از قوت هاضمه آنكه
 خشكى بر طبيعت او غالب بود و موى او بيشتر بود از كسى كه و از قوت دافعه آنكه

  .مزاج تر دارد و كمتر از كسى كه مزاج گرم دارد
د بدو رسد از تأثير چيزهاى  و الغرى زو و نحافتو از انفعاالت آنكه شديد اللمس بود

                                                           
 .عن التعب و الكد: متن عربي. 1
 .سو اما من االنفعالية فان يكون رخو امللم: متن عربي. 2

 .الرطوبت قليل: اساس. 3



  165/ ... فخر رازيرسالة فراستاي كهن از  هترجم
  

  . منفعت گيردباتو به مرطّ، خشك
  :خشك عالمت مزاج گرمِاما 

 از قوت  اما قوت حافظه او؛اما از افعال نفسانى آنكه فطانت و زيركى داشته بود
 عبارت است  و اما فكر؛گردد ي به خشكى كامل مسبب آنكه حفظ. تر بود ت با قومتفكره

  .شود مگر به رطوبت  و اين كامل نمى، به صورتى ديگر[17b]از انفعال صورتى 
گويد كه اين كس را حواس در غايت صفا بود و قوت  ي م ـ اهللاهرحم ـ فمصنّو 

  . در غايتِ كمالمتحرّكه
 شجاع و دلير بود و نبض و نَفَسِ او در غايتِ سرعت و حركت و از افعال حيوانى آنكه

  .بود
  .هاى او بزرگ بود گ و رفراخ و از قوت مصوره آنكه
  . بسيار شهوت بود و اندك منىو از قوت مولّده آنكه

  . آنكه خشك اندام بودو از قوت غاذيه
 بهتر تواند بود و هضم غذاى لطيف قوت هاضمه آنكه هضم غذاهاى غليظو از 

  .همچنان نتواند كرد
و در .  زيادت شودد و زو،و از قوت دافعه آنكه قليل المستفرغ بود و موى سر او سياه

 ع گردد و رنگشلَص، اَديار بود و چون روزگار بر وى بگذر بس وحالت جوانى، انبوه
  .گندمگون شود

 نفعى عظيم  و به چيزهاى سرد و تر،2 بود با صالبت1 حرّ اللمسو از انفعاالت آنكه
  . و از چيزهاى گرم و خشك در زحمت افتديابد

  :تر عالمت مزاج گرمِاما 
 و قادر بود ، فكر او بهتر بود از حفظ فأما؛ نفسانى آنكه نيك ذهن بوداز افعال

 و قوت متحركه نيز در غايت قوت ، صفا نبود3 در غايتشو حواس ؛متى بر فكرزح بى

                                                           
 .اللمس جر: اساس. 1
 .صالبه: اساس. 2
 .غايه: اساس. 3
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  .نبود
 آن سرعت و  وليكن در آن مزاج؛نى آنكه نبض و نَفَس او بزرگ بودو از افعال حيوا

 و ١ت غاي نه به،احب اين مزاج شجاع بود و دليرو ص. حركت كه در مزاج گرم است نبود
  . دايم نباشد[18a]مقرون به ثبات 

هاى مفاصل او  گو از قوت مصوره آنكه اعضاى او بزرگ بود و سينه او فراخ وليكن ر
  . ظاهر نبود

  .  قادر بود بر مجامعت بسيارهو از قوت مولّده آنك
  . بودو از قوت غاذيه آنكه بسيار گوشت و اندك پيه

  . زود بدو رسد2و از قوت هاضمه آنكه هضمش متوسط بود و امراض متعفّنه
 كثير المستفرغ بود از هر نوع از عرق و بول و بواسير و بوى زير و از قوت دافعه آنكه

  .و موى او متوسط بود. بغل
 نفعى عظيم  و از چيزهاى سرد و خشك،و تر بود لمسش گرم و از انفعاالت آنكه

  .سرخ بودو رنگش به غايت  ٣از گرم و تر به رنج افتد و ،بيند
   :عالمت مزاج سرد و خشك،  و سرد و تراما 

  .اى نيست ه فايد و در تطويل شدضد آن است كه ذكر كرده
شنيدم كه يكى از معبران خواب بر بعضى از پادشاهان در آمد : گويد مصنّف رسالهو 
 بعد از آن جواب گويند و تأويل ،رضه كنند چون خواب بر ايشان عگريمعبران د: و گفت
  . و بامداد تعبير كنمدشاه امشب چه در خواب خواهد ديد فاما من خبر كنم پا،كنند

  بگو چه در خواب خواهم ديد؟: پادشاه از اين سخن در تعجب افتاد و گفت
  .كنى يها را سياه و كبود م  صباغى در خواب بينى كه جامه4خود را در دوكان: گفت

آن هنگام كه در خواب شد اين خواب به عينه مشاهده افتاد . پادشاه در تعجب افتاد
  چگونه شناختى؟:  پس آن معبر را طلب فرمود و گفت[18b]. و تعجب زيادت شد

                                                           
 . غايه :اساس. 1

 .متعفّفه: اساس. 2
 افتاد: اساس. 3
 . در اساساست چنين. 4
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به سبب آنكه مجموع عالمات مزاج سرد و خشك و .  آسان استاين معرفت: گفت
پس . ين بود حفظ او قوى بود و هر كس كه چنخلط سياه در حق تو ظاهر استه غلب

معنى عجيب نمود و استماع كالم من خبر كردم كه در مقام صباغين خواهى بود، اين 
 بر و ديگر آنكه استيالء و غلبه خلط سياه. ب موجب بقاى آن كالم بود در خاطريعج

  . و اهللا اعلم؛بدن مناسب آن است كه در خواب رنگ مناسب آن پيش آيد
  

  فصل چهارم
  مات مزاج معتدلدر عال

صاحب اين مزاج را عالمت از افعال نفسانى آن است كه هر وقت كه قوت در وى به 
  . بهتر باشد،كمال بود

هاى باطنه  تظنّ من آن است كه كمال جميع قو: گويد ي اهللا ـ مه ـ رحم مصنّفو 
ت مانع است از قو] و[است بر آسانى فكر   سبب آنكه رطوبت معاون؛امرى است متعذّر

 پس چگونه ، مانع است از صفاى حواس1و نيز رطوبت .و يبوست ضد اين است ،حافظه
اگر گوييم نَفْس در اين مستغنى بود از آلت  .ممكن بود حصول كمال در اين احوال

دوجسمانى، اين كالم مستقيم ب.  
  .  بهتر بود، هر چند قوى بود و اما قوت متحركه

 در فضيلت آنوقار  و مهربانى و سبكسارى و 2تاما تهور و جبن و غضب و قسو
  .توسط بود

 بود و نه 3 ظاهر نهها گر[19a] اما قوت مصوره، پس اعتدال در وى آن است كه 
  .پوشيده

  . در توسط استو اما قوت مولّده را هم اعتدال
  .  در آن است كه ميان فربهى و الغرى بوداعتدالو اما قوت ناميه را هم 

ا قوهر چند ؛ت غاذيه را اعتدال در گردانيدن غذاست به آنچه مطلوب غذا بودو ام 
                                                           

 .رطوبه: اساس. 1
 .قسوه: اساس. 2
 .ظاهرة: ؛ متن عربيطاهر: اساس. 3
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دوتر بود  اعتدال نزديك به،كامل ب.  
  .و قوت هاضمه را اعتدال آن است كه ميان سوختن و خامى بود

  .الحال بود در بيرون كردن فضول از مجارى معتاد  كه معتدلو قوت دافعه چنان بايد
  :عتدلعالمت مزاج غير ماما 

  :آن است كه بعضى اعضاء مناسب نبود با بعضى در مزاج يا در هيأت
  . سوىِ مزاجِ ديگر از اعضاى رئيسه آنكه هر عضوى به در آيداما در مزاج

ا آنچه در كيفيروى و  عظيم چكاد بود و چنانچه مردى: ت تركيب و هيأت بودو ام
 پس اگر دو زفرش ،دايره استة گويى كه روى او نيم 1،گردن و پاى او پر گوشت بود
 فاما رويش ،و همچنين اگر پيشانى و سرِ او گِرد بود. بود 2بزرگ بود، در غايتِ اختالف

آن كس از خير و نيكويى ، دراز بود و گردن او ستبر و در دو چشم او بالدت و كندى بود
  .دور باشد

  فصل سوم
  مزاج دماغ استدر عالمات 

  :و آن بر چند وجه است
ره داردل  اوت مصومعتدل است آن است كه از  كه  بدانكه هيكل سر،تعلّق به قو

مثل  ،[19b] نشسته بود و ه باشد و از هر دو طرف ديگر در گ بيرون آمدپيش و پس
دماغ  بطنِ مقدمِ ،اما آنچه از پيش بيرون آمده باشد. مومى كه دست در وى فروبرند

خاع است و اعصاب ن نما آنچه از پس بود موضعِ رسو ا.  از آنجا رويداست و اعصاب حس
 ه داللت كند كه آن اعصاب بر حركت زيرا ك؛تر بود ل فاضو برون آمدنِ پسِ سر. 3حركت

و آنچه از دو .  نكوهيده و مذموم باشد، چون مربع بوداند سر هو گفت .ندتر و صابرتر يقو
تِ قوره بودطرف بيرون آمده بود همچنين، مگر آنچه به قوو دليل بود بر وى، . تِ مصو

                                                           
 أو جّداً اهلامة العظيمأو  الوجه، املستدير األصابع، القصري البطن، العظيم الرجل فهو التركيب يف الّذي أّما و :عربى متن. 1

 .الرجلني و عنقال و الوجه اللحيم جّداً اهلامة الصغري

 .احتالق: اساس. 2
 .حركه: اساس. 3
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  .شكل گردن و سينه و مقدار آن
و جالينوس حكيم گفته است خُردى سر . آنكه از مقدار سر معلوم شود  دوموجه 

 شكل 1 بدى،و اگر با آن. دليل بود بر قباحت هيأت دماغ، سبب آنكه قوتش ضعيف است
دواگر چند از ردائتى ؛د ردائت كمتر بودو اگر نيكو شكل بو. جمع شود در غايت ردائت ب 

 اين آدمى لجوج و بد دل بود :اند هو از براى اين است كه اصحاب فراست گفت. خالى نبود
 گردن و 2اما بزرگى سر اگر با آن نيكويى شكل و ستبرى. و در كارها متحير و سرگردان

 اين شرايط و اگر چيزى از.  در غايت جودت و نيكويى بود،فراخى سينه جمع شود
  : آن بر چند وجه است،مفقود و مختل شود

 ٤ين و اين داللت كند كه بر؛ و ضعيف گردن و خُرد سينه و پشت بود3بزرگ سر  اول
 بلكه مواد فضليه است و هر وقت كه ، نيست5 مصورهة سبب قوت قو[20a]بزرگى سر 

؛  گوش در زحمت بودد و صاحب آن از زكام و دردسر و در،چنين بود دماغ ضعيف بود
سبب آنكه ضعف اعضاء، موجب وجود فضالت است و آن به واسطه عجز است از اصالح 

  .رسد يغذايى كه به وى م
گردن بود، و اين آدم شجاع بود و در  و آن كه خُرد سر و قوى سينه و پشت  دوم

  . قليل التأمل بود6كارها دلير
 در جميع كارها ي و اين آدم،ت بودآنكه خُرد سر و خُرد گردن و سينه و پش  ٧سوم

  .ضعيف بود

                                                           
 .شد اصالح آن با قياس به كه آمده »ردائة« واژه عربى متن در ،برى: اساس. 1

 »ستبرى« واژه ،است »غلظ« واژه كه عربى متن  برابر آن درقياس به كه واناستناخ واژه اين اساس، نسخه در. 2
 .گرديد ضبط
 ضبط شده، ياد جمله هماهنگى براى و عربى متن »الرأس كبير« اصطالح با قياس به. سر بزرگى: اساس. 3

 .گرديد ضبط »سر بزرگ«
 .داللت كند بدين كه: احتماالً بايد چنين باشد. 4

 .شد اصالح عربى متن با قياس به. باصره: اساس. 5
 .دلير و در كارها: اساس. 6
 .نوع سوم: اساس. 7
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 و دماغ و توابع سر داشته باشد 2از داليل دماغ آن است كه تعلّقِ احوالِ فروع  1اول
  .ها بود گچشم و زبان و روى و كام و زفر و گردن و ر: آن اعضاء

  :، داللت كند بر احوال دماغ از چند وجهاحوال چشماما 
آبى  ي خشكى و ب4 ديگر؛ دليل كند بر گرمى جوهر دماغمچشي ها گآنكه بزرگى ر ٣
 5سببى ظاهر دليل بود بر امراض حاده  و رفتن اشك بى؛ دليل بود بر خشكى دماغچشم

 ،در دماغ و اورام، على الخصوص كه آب از يك چشم آيد و چشم ديگر گشاده ماند
بود و به دشواري و وابانيده  و آنچه فرو خ استيشرعت و در سرانيطقچنانچه در علّت 

  نزديك انحالل قوتسرانيطق و گاه گاه در  چنانچه در يشرغست، گشاده شودزحمت
  .٦داللت كند بر آفت عظيم

و آنكه در .  دليل جنون و ديوانگى بود]؟ [مفشول و [20b]نكه بر هم زدن چشم آ 7
م استدالل شچو گاه باشد كه از كيفيت حركات .  دليل ماليخوليا باشد،يك موضع نگرد

  . و ترس و غم و غير آنخشمو ب غض دماغ از اوهامگيرند بر 
و ؛ بود بر ورم و امتالء اوعيه دماغىبيرون آمدن چشم از حدقه در بيماريها، دليل  8

 همچنان كه در بيدارى ، كثير از جوهر دماغدور فرو شدن چشم، دليل بود بر تحليلِ
  . بود٩بسيار و در عشق

 دليل بود بر آنچه ،هبيرون آمده بود يا به اندرون فرو رفت و چشمى كه در صحت
  .ها بود كه ذكر رفت يمناسب بعضى از اين بيمار

                                                           
 اللسان و العين هي األعضاء تلك و توابعه و فروعه بأحوال يتعلق ما و الدماغ دالئل منالنوع الثالث : عربى متن. 1

 .اما العين األعصاب و قبةالر و اللوزتين و ةاللها مجاري و الوجه و

 .شد اصالح عربى متن با قياس به. فروغ: اساس. 2
 .به اندازة يك كلمه سفيد است: الثاني؛ اساس: + متن عربي .3

 .است آمده »الثاني« ،»ديگر« واژه جاى به عربى، متن در. 4
 .شد تصحيح عربى متن با قياس به ،ماده امراض: اساس. 5
 .آفة عظيمة تدلّ علي ةو يكون في قرانيطس عند انحالل القو: متن عربي. 6

 .به اندازة يك كلمه سفيد است: الثالث؛ اساس: + متن عربي. 7

 .سفيد است: الرابع؛ اساس: + عربي. 8

 .كما يعرض في السهر و الطرب و العشق: متن عربي. 9
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ردى در اول و سياهى در  و ز؛شغيسر داللت كند بر سفيدىِ زبان :احوال زباناما 
 زبان 2هايى كه پشتِ گ سبزىِ ر١]بر[ و غلبه زردى س؛رانيطق بر  بودكرّت دوم دليل

  . دليل بود بر صرع،است
 به سبب آنكه ؛تر است از داللتِ زبان بر دماغ يو بدان كه داللت چشم بر دماغ، قو

  . به سبب معده بودرنگ زبان
ها، تفصيل آن ذكر كرده  گگوييم دليل رن ي پس م:اما داليلى كه از او توان گرفت

 داللت ى با زردى و الغرى رو؛ داللت كند بر غلبه خوناما فربهى روى و سرخى، شود
 روى 3 و انگيختگى؛ داللت كند بر سوداء و الغرى روى و گرفتگى آن؛كند بر غلبه صفراء
  .ترى  دليل بود بر غلبه

 اگر گردن قوى و ستبر بود، دليل بود بر قوت :اما داليلى كه از گردن توان گرفت
 و اورام 4 قابل باشد مر ريش بد[21a]و اگر ؛ و اگر كوتاه و باريك بود ضد اين باشد؛ دماغ

 هاضمه است كه در دماغ بود و ة بل سبب ضعف قو،سبب در آن ضعف گردن نيسترا 
  .افعه كه در دماغ استد  قوهقوت

  فصل چهارم
  هاست ت مزاج چشمدر عالما

  :و آن چند نوع است
  و اگر حركت؛ خفيف بود، داللت كند بر گرمى يا خشكىآنكه اگر حركت چشماول  

  .چشم ثقيل باشد، دليل كند بر برودت و رطوبت
                                                           

 .به قياس متن عربي افزوده شد. 1

 .تحته: عربي. 2
 ، تصحيفعربى و پارسى كهن پزشكى ارهاىنوشتاز  بسيارى در خطا اين. باشد شده لغزش دچار مترجم گويا. 3
 معنى به »تهبج« و است برانگيختگى و تحريك معنى به »تهيج«. خورد مى چشم به »تهبج« و »تهيج« واژه دو
 در هم و گذشته در هم واژه دو اين آنكه جالب. گويند مى اِدِم آن به امروزين پزشكان كه است شدگى آماس و ورم

 .تهبج: است؛ متن عربي شده مى گرفته كار به مفاهيم رسانش براى وانىفرا به پزشكى در امروزه

 زخم (»بد ريش« واژه است، پوستى هاى بيمارى از كه ـ خوكان ـ خنازير پزشكى واژه برابر در هروى اهللا لطف. 4
 بيمارى اين ىبرا خوك / خوكان و خنازير واژه دو از معموال نيز عربى، و پارسى، كهن متون در كه است آورده) بد
 )فرهنگ نفيسيناظم االطباء، (اي شكل كه در گلو پديدار گردد و دژپه  آماسي غده: ؛ خنازيراند هكرد ياد
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 و خفيف  و اگر تنگ؛ داللت كند بر حرارت، غليظ و فراخ بودها گآنكه اگر ر  1دوم
 و اگر ممتلى بود، دليل ؛ بود، دليل كند بر خشكى و اگر خالى؛بود، داللت كند بر برودت

  .بود بر بسيارى آب
طى غالب كه مناسب آن رنگ لْر خِهر رنگى كه در چشم بود، دليل بود ب  2سوم

 و ؛ و ارزيزى دليلِ بلغم؛ و زردى دليل صفراءن؛ دليل بود بر خوى رنگسرخ. است
  . دليل سوداءگرفتگى

 و قبح شكل ؛ داللت كند بر كمالِ قوتِ مصوره در اصلِ خلقتحسنِ شكل  3چهارم
  .داللت كند بر ضد اين

  . كه در سر گفته شدبزرگى چشم و خُردى به حسب آن است  4پنجم
و اگر از  ؛ سبب قوت مزاج بود،زى به نهان از دور و نزديك ببيندآنكه اگر چي  5ششم

 هر چند دقيق و اگر از نزديك بيند، ،دور و نزديك ضعيف بيند، دليلِ فسادِ خلقت بود
ء و اطبا [21b]. و اهللا اعلم . روح باصره صافى بود، نه به غايت پس،بود و از دور نبيند

گر از دور نيك نبيند او  ؛ وفا نكند مر انتشار را به سبب رقّت و تنكى اواند اين چشم هگفت
فاما تيره و تر بود و صافى نشود مگر به . ن روح باصره قوى بوداو از نزديك، همچن

  . نگريستندورحركتِ 
به [يخ پ و اگر ، نبندد، پس دليل خشكى بود7يخپآنكه اگر خشك بود و   6هفتم

  . بندد، دليل رطوبت بود8]اطافر
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  فصل پنجم
  در احوال زبان است

. ل و عرض معتدل بود آن است كه در طوها در قدرت بر سخن گفتن نبهترين زبا
و اگر ناقص  ؛بشود طرف او به مخرجِ حروف ملتصق ، زايد بوددر طول سبب آنكه اگر

 مخارج  بهرف اوط اما وقتى كه معتدل شود،؛  به مخرج حروف نرسدبه سبب نقصان ،بود
و يا خُرد  و اگر زبان بزرگ و پهن شود؛ حروف واصل شود و قدرت او بر كالم به باشد

  .و اهللا اعلم.  صاحب او بر كالم قادر نباشد، مثل آنكه تشنّج داردشود،
  فصل ششم

  در احوال آوازهاست
خىِ  موجب فرابب آنكه حرارت س؛ستبر دليل بود بر قوت حرارت بدانكه آواز بزرگ

س است فَبزرگى نَاند حرارت، موجب  و گفته.  و فراخى روده موجبِ بزرگىِ آواز بود،روده
  پس ثابت شد كه آوازِ بزرگِ . موجب شجاعت بود و اين معنى،و موجب فراخى سينه
  .گِران دليلِ شجاعت بود

 سرما بود و آن موجب [22a]و اين در وقت ز خُرد دليل بود بر تنگى حنجره اما آوا
  . و اين از عالمات ضعف است،خُردى نفس و تنگى سينه بود

ضله با او در مخرج و آواز كه گرفتگى دارد و ف ؛ داللت بود بر خشكىاز صافىاما آو
 ، آميخته نبود و تنگى بر قرار بودو آواز كه با او هيچ ؛ دليل رطوبت شُش بود،پيدا شود

ها و  گ مالست ر تابع آواز١ستِ آنكه مالباند داللت كند بر اعتدال، سب هبعضى گفت
 بر  همچنين دليل بودو خشونت آواز مزاج بود مالست آن تابع اعتدال  و،ها بود شش

  . تابع خشكى مزاج بودهاى شُش و آن گخشونت ر
 ،بب آنكه آواز كه گران و بزرگ بودس،  دليل حماقت بوداند آواز خوش هو بعضى گفت 
شود مگر به  ي و حدت آواز حاصل نم،ز نرم استبلكه آواز خوش آواز تي نباشد ٢رايق

 و اين معنى ،شود ي و تنگى حنجره از برودت غريزى حاصل م،تنگى شش و حنجره
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بات دماغيه به  و هر وقت كه چنين بود رطو؛داللت كند بر استيالى برودت بر شش و دل
  .و اهللا اعلم. د و اين موجب بالدت و احمقى بودب نضج نياحرارت دل

  فتمفصل ه
  در عالمات احوال دل است

  :بر سه قسم استعالمت دل گرم و 
  .هايى است كه مساوى بود با حرارت دل از آن خاصيتيكى 
گرفتن [22b] گاه دليل   و آن،احوال كه موجب اسباب ديگر بود غيرِ گرمىِ دل 1دوم

  . دشوار بودبه حصول آن بر گرمى دل
 پس آن هنگام ممكن نباشد. گر احوال است كه منافى آن باشد اعضاى دي2سوم

  . بر عدمِ حرارتِ دلاستدالل گرفتن به عدمِ آن احوال
 تواتر ايشان است و شجاعت و  وپس، بزرگى نبض و نَفَس و سرعتنوع اول  اما 

  .تهور قوى و غضبى كامل
سبب آنكه فراخى سينه گاه بود كه سبب گرمى . پس فراخى سينه بودنوع دوم  اما 
پس واجب بود كه .  مثل آنكه دماغ عظيم بود، ديگر باشداه بود كه سبب و گ،دل بود

 بزرگ ر آن نخاع رام و چون نخاع عظيم بود، فقاراتى كه شامل است ؛نخاع نيز عظيم بود
 و ؛ واجب است كه اضالع مركبه از آن فقارات بزرگ بود، و چون فقارات بزرگ بود؛بود

پس ثابت شد كه  .ف از آن اضالع است فراخ بوداين موجب آن است كه سينه چون مؤلَّ
پس بر اين . سبب بزرگى دماغ  و گاه بود كه، حرارت دل بود به گاه بود كهفراخى سينه

اما چون حاصل شود .  ممكن نبود استدالل گرفتن به فراخى سينه بر حرارتِ دلتقدير
ر وقتى كه سينه و سر اما د.  بر برودت دل با خُردى سر، آن دليل عظيم بودفراخى سينه

  . حكم كردن ممكن نبود بلكه واجب بود رجوع به ساير عالمات،هر دو بزرگ بود
پس حرارت ملمسِ بدن بود و بسيارى موى در پيش سينه و سر نوع سوم  اما 

 موجب  و اين سبب آن است كه حرارت دل پهلو كه از طرف شكم بود[23a]استخوانِ 
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 .3: اساس. 2
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وقتى كه  اما در ؛ حرارت دل، وقتى كه جگر سرد نشده باشدچنين چيزها بود، مگر آنكه
 بر عدمِ حرارتِ  عدمِ اينها، و چون چنين بود؛ موجب اينها نبودجگر سرد بود حرارت دل

  . دليل نتوان گرفتدل
  .اين مقدار از شرح عالمات امزجه اين اعضاء در اين باب كافى بود

  
  ١باب دوم

  دوهاى عمر ب لدر مقتضيات سا
ك حال و سنّ وقوف يعنى بر ي ؛فزون شدن و اين تا سال بيستم بوديعنى سنّ نمو و ا

 سنّ  و؛ يعنى تمام رسيدن تا سال شصت بودو سنّ كهولت ؛بودن و اين تا چهل سال بود
  .شيخوخت يعنى پيرى و اين تا آخر عمر بود

 زايده و در  مثل بودن طبيعت،شود از امور بدنى در وى ي حاصل م2ماسنّ نَبدان كه 
ر طبيعت خون و بر طبيعت بهار و مثل طبيعت اول برطوبت معتدله، پس و رارت ح

شود از امور نفسانى  يو حاصل م.  به غايت مستعد فرح و سرور بود و اين آدمى؛مستى
و متفرّع .  و تجربه بسيار در خيرات و شُرورهمثل بودن نفْسِ خالى از عقايدِ راسخ

  .دنى و حالت نفسانى اخالق و احوال حالت بينشود بر يم
آنكه شهوت و نيرويى كه مقصور بر امورى بود كه به مطاوعت بدن باشد چون اول  

  .امثال آن بر ايشان غالب بود [23b]هاى خوش و  ينكاح و لباس و بو
  مزاجِسبب آنكه. از حال به حالى بگردند و زود آنكه ملول باشد در همه كارها  3دوم

قبول تصورات به زودى نمايد و زود ترك كند و در آن تصورات چون به مقصود گرم و تر 
  . به ديگرى ميل كند،رسد

 ميلى چندان  بر ايشان غالب بود و به جمع مالرامت و بزرگى كيِنكه دوستآ  4سوم
  .اند هد بدان جهت كه زحمت و مشقّتِ درويشى بكشيدنننماي
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ب فرح و ه بگويند ميل كند به موجآنكه طبايع ايشان به هر چيز ك  1چهارم
فته باشند و غالب بر طبيعت  و چنانچه ذكر كرديم تجربه نيا ايشان استدر كه خوشدلي

  .رور آفاترات بود نه شُي تا خَايشان
ع نكرده  سبب آنكه در فواحش شرو، آنكه غالب باشد بر ايشان شرم و حياپنجم

 سبب ]به[و نيز . ى مانده باشندد و بر فطرت اصلى باقوباشند كه سبب بى شرمى ب
  .اندكى تجربه و علوم نفس خود را در كارها مقصر دانند

 غلظت و  و دور بود از طبيعتِ ايشانغالب بود بر ايشان مرحمت بر غيرآنكه ششم  
  .و سبب آن است كه ذكر كرديم. سخت دلى

 آن  و خشكى و گرمى در، شك نيست كه سنّ كمال استجوانىسنّ حداثت و اما 
  : موجبِ انواعِ اخالق استو اين نيز.  بود٢البدطبيعت 
شود مگر به معاشرت  يتمام و كامل نم  و سرور و فرح،آنكه شادى دوست دارنداول 

[24a]الجرم دوستان و ياران را دوست دارند، نه از براى آنكه منافع عقليه .  و مصاحبت
ن است كه هزل و بازيچه دوست  بلكه از براى حصول لذّت و از براى اي،حاصل است

  .دارند
 همه چيز را به  و در نفس خود افراط كنندآنكه در نيكويىِ گمان به نفس 3دوم

  .كمال دانند و تصور كنند
غالب شود خوف كمتر و هر وقت كه غضب .  آنكه غضب بر ايشان غالب بود4سوم

  كردنِ ظاهرند و بدين سبب بر ظلم خوف و غضب با يكديگر جمع شو سبب آنكه؛بود
اما با اين همه، غالب بر طبيعتِ .  اگرچه زيان و رسوايى به ايشان رسد،اقدام نمايند

فى الجمله توقّع .  به جهت آنكه آدمى را مظلوم شناسند؛ مرحمت و نرم دلى بوديشانا
  . كرد كه از پيران5كَرَم و بخشش از ايشان بيش بتوان
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 و سنّ ،لبه برودت و خشكى بود بر مزاج بدان كه اين سن سنّ غ،شيخوختاما سنّ 
 ين احوال بدنيه و نفسانيهو ا. بسيارى تعقّالت و تصورات و بسيارى تجربه و وقايع بود

  : ضد اخالقى است كه در سنّ نمو بودب اخالق بسيار است و آن در حقيقتموج
 كه غالب است بر مزاج سبب خشكي  پس؛آنكه از براى هركس تواضع نكننداول 

ن معنى موجب ايو . و ديگر آنكه بسيارى تجربه ايشان موجب توقّف بود در كارها. شاناي
  .انقياد بود[24b] قلّت تواضع و 

 پس ؛ حكم جزم نكنند مگر بر آنكه تجربه بسيار يافته باشد آنكه بر هيچ چيز1دوم
ند و رنند در آن شك بو اگر در مستقبل از كارى حديث ك. همه چيز بر حكمِ ماتقدم بود

 و آن اين است كه عادت  كنند و اين موجب خُلقى ديگر بودبه لعلّ و عسى عبارت
 بلكه در دوستى چون دشمنان باشند و در ؛ايشان نبود در محبت و بغض مبالغه نمودن

  .دشمنى چون دوستان
د بيشتر از آنكه در حاصل كردنِ حمد و ثناىِ ن آنكه در جمع مال رغبت نماي2سوم

  . احوال درويشى را است و اين سبب تجربه ايشان3؛ارحضرت آفريدگ
ه ايشان و سبب بسيارى تجرب ، آنكه اخالق و خصال ايشان ناپسنديده بود4چهارم

 بارها مثل آن ،اند هسبب آنكه هر چيز را باز مشاهده كرد ،حقير شمردن غير خود را
  . و اين موجب قلّت تعظيم و انقياد بوداند همشاهده كرد
  . و سبب آن است كه ذكر كرديم مستولى بود بر ايشانه جبن آنك5پنجم
  . تمام بود و اين سبب بسيارى تجربه بود كارها آنكه علم ايشان به عاقبت6ششم
 بلكه ايشان به سوى ، آنكه ايشان بر خالف جوانان باشند در امورِ محركّه7هفتم

                                                           
 .2: اساس. 1
 .3: اساس. 2
 .است هروى اهللا لطف از افزوده آفريدگار، حضرت. 3
 .4: اساس. 4
 .5: اساس. 5
 .6: اساس. 6
 .7: اساس. 7



 1384، شمارة چهارم،مجلّة تاريخ علم/ 178

ن سبب در كارها خشكى مزاج ايشان است و بدي سبب  و اين،تر باشند ل ماي١سكونت
 بر ايشان  بود كه حرص بر جمع مال و از براى ترس و بد دلي[25a]. ترسناك باشند

جت ايشان  و اين سبب زوال حا،ت ايشان در مناكح و مناظر كم بودغالب بود و شهو
 و د و خشك بودسبب مزاج سر  و اين،ر بودت ب بر ايشان غال خوردناست از آنكه شهوتِ

 ضعف و  و اين سبب باشند2دار عدل و امراء عالِم ت آن است كه دوس آن مزاجاز توابعِ
ا  از براى دوستىِ سالمت بود يا از فضيلت نفس بود و ي زيرا كه ميل به عدل؛بددلى بود

دوستى عدل از اول  ميان آن دو قسم است كه اگر و فرق. سبب استيالء خوف بر نفس
  . بود4 سن شيخوخت حاصل آيد از قسم اول و اگر در، بود3 از قسم دومعمر بود تا آخر

 و اين سبب آن است كه قبايح بسيار ؛شرمى غالب بود بر ايشانآنكه بى 5هشتم
 موجب  و بسيارى مشاهده،ند از نفْسِ خود يا از نفْسِ غير بارهاى بسيارا همشاهده كرد

  . بود6عقْ وقلّتِ
 آن است كه احوال عالم  و اين سبب،كه اميد ايشان به خيرات كمتر بود آن7نهم

 و بدين سبب، خوف و  و غالب بر اهل عالم حرمان و نوميدى بوداند هبسيار مشاهده كرد
  .اندوه ايشان بسيار بود و بهجت و سرور كمتر بود

اج ايشان مشابه مزاج  اما حدت، به سبب آنكه مز،و ضعيف بود آنكه غضب بر 8دهم
 و اما [25b].  الغضب بود، اينجا نيز چنين بود و همچنانكه بيمار سريع،بيماران است

 آنكه استيالء خوف و بددلى بر ايشان منع نمايد از استكمال سبب ضعف از براى اين
  .غضب
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گوييم كه  ي پس م؛١]بودن[آنكه ذكر كرديم كه چون بر ظلم صريح مايل يازدهم 
 بر مزاج او كه موجب  و اين سبب استيالى برودت بود، رغبت نكند در ظلمِ صريحشيخ

ل اند از اظهار غضب، مگر آنكه ظلم بر سبي  خوف و بد دلى مانع ود دلى بودخوف و ب
  . بيشتر بود كه از جوانانمكر از شيوخو . هخفي

 سببى كه مخالفِ كنند بر غير خود، ليكن به يآنكه رحمت و مهربانى مدوازدهم 
 اما مشايخ ؛سبب دوستى او مردمان را كند ي رحمت م زيرا كه جواند؛رحمتِ جوانان بو

 و از ترس آنكه اگر بر كسى ظلم كند، سبب ضعف نفس خودكنند بر مردم  يرحمت م
  .آن ظلم سببِ اقدامِ غير بود بر قهر او

 و ت بود و از مقدار حس تنزّل نكند آن است كه در مقدمه شيخوخسنّ كهولتاما 
 و همچنين ميان تصديق و ؛تهور و جبناخالق ايشان متوسطه بود ميان شجاعت و 

 را به هزل، و عفو جد، و ٢به جميل ايشان، آميزنده بود نافع را و همتِ. تكذيب هر چيزى
ماً و كْ ُحناُهْيَتآ ُهدَُّش اَغَلَّما َبلَفَ«قوله ـ جلّ ذكره ـ :  و بدين سبب فرمود؛كردن با شجاعت

  .است بايستاد، حكم و عِلم به وى داديم يعنى چون به چهل سالگى رسيد و ر،3»ماًلِْع
دشمنان قوى، مگر  با [26a]كردند  ياختيار نم ايت كنند كه ملوك عجمو حك

سبب آن است كه قوت عقليه متكامله است در اين سن و   و اين،اصحاب اين سن را
  .قوت جسمانيه غير متناقصه

  باب سوم
  در مقتضيات ساير احوال است

 به پيش رفتگان خود مشابهت  راغب باشند در كرامت، وريفاما خداوندان نسب ش
 ، مُّ و أَتلَُم أكَْوُه فَُمَد أقَْوما ُه: اند هگفت 5]بر اوهام غالب است[  كه از قضايايى٤]و[؛ طلبند
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 و از براى اين است كه كبر و بزرگى بر ،تر بود م تر و تما لتر است كام ميعنى هر چه قدي
 االّ آن است كه اين معانى باقى ؛دهد به عدل يرا ايشان را ميل مها  لمردم ايشان اين حا

شوند در  ي پس ايشان از آن آثار معطّل م،ار اوايل باقى بود در ميان ايشانماند، اگر آث يم
.  تحمل مشقّت تعلّم و ادب آموختن ندارندو ايشان به سبب آن كبر و بزرگى. آخر االمر

اى كه نفعى بدو رسد و بدين سبب،  هصنعت و حرفكنند در آموختن  يو نيز رغبت نم
  .مانند يآخر االمر عاجز و محتاج م

  :اما اخالق توانگران چند امر است
هاى  س سبب آنكه در نف؛آنكه عادت ايشان، تسلط و استخفاف بود بر مردمان اول

را  آن هنگام كه مالك شدند مالى ]از[ از براى آنكه ،ايشان راسخ است قدرت بر خيرات
و آن هنگام .  گويا مالك شدند جميع چيزها را،كه سبب قدرت است بر تحصيل مرادات

 و در [26b]اعتقاد كردند در نفس خود آن كمال را، الجرم حمد و ثنا دوست دارند كه 
  .آن راغب باشند

د در ان ه زيرا كه اعتقاد كرد؛كنند كه مردم در حق ما حسد دارندآنكه حكم  دوم
 لُّكُ« و از براى اين آمده است در عرب كه  موجبِ حسد استو كمال. نفْسِ خود كمال

  .»وٌدُسْح َمنعمٍةذي 
 پس ايشان بيشترند از ،آنكه كسان باشند كه در قديم االيام توانگر بوده باشند سوم

طالب  و از براى آن گفته است على بن ابي. اند هروى فربهى از كسانى كه حال توانگر شد
اهللاُـ كَرَّم و جبطوناً  َوْم و إّياكُ فيها باقيةٌِمَر الكَ فإنّ آثاَرْتاَع َجمَّ، ثُْتَعُب َشطوٍنُبم ِبكُْيلََع«ه ـ ه 

هايى كه سير بوده  م يعنى بر شما باد به شك1.» فيها باقيةِمْؤ اللُ آثاَر فإنَّْتَعُب مثّ َشْتجاَع
 پس ،گرسنه بوده باشندهايى كه  م و بپرهيزيد از شك؛باشند، پس گرسنه شده باشند

  :اند ه چنانكه گفت،سير گشته بود
  شعر 

  نادار چو دارنده شود پستش گير   دارنده چو نادار شود دستش گير
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  181/ ... فخر رازيرسالة فراستاي كهن از  هترجم
  

 متقدم  درويشىِ و سبب اين است كه از؛ثار لئيمى همچنان در وى باقى بودزيرا كه آ
  . حرص نمايند و بخيلى كنند،بر نگاهداشتن مال

 به سببِ اعتقادِ ايشان كه مال، ؛ند كه به ظلم صريح ميل كنند توانگران باش1چهارم
  .ايشان را از قدرتِ غير منع خواهد كرد

اگر نفس در اصل جوهر خود به خير ميل دارد، مال .  آنكه مال سبب قوت بود2پنجم
مال [27a]  و اگر در اصل جوهر خود به شر ميل دارد، ؛سبب زيادتى شود در خيرات

و آن هنگام كه شهوت و اخالق ناپسنديده بر نساء غالب بود از .  در شرّسبب زيادتى شود
: فرمايد قوله ي چنانچه م؛ الجرم نصيب ايشان در ميراث كمتر آمد از نصيب رجال،رجال
لَّـ جو مر مرد را نصيبِ دو زن از ميراث،»ِنْيَيثَْن اُألظِّ َحلُثْ ِمِركَ للذََّو«ى ـ لَ ع .  

پس از اخالق ايشان است تمتع گرفتن به لذات و قلّت مباالت به  اصحاب سعاداتاما 
 سبب آنكه ؛ باشند و اعتماد بر توكل كنند و دائم در رضاى خداى تعالى،احوال دنيا
  . نه در كد و مشقّت،اند كه نفع و لذّت در بخت و سعادت بود هاعتقاد كرد

  

  باب چهارم
   شوددر اخالقى است كه به سبب شهرها و مساكن حاصل

ه، موجب فراخى ما مساكن حارامبود و آن موجب ضعف حرارت غريزى و تحلّل روح سام 
  . خائف و ضعيف الهضم باشند و به اين سبب ساكنان آن مساكن؛بود

سبب  ؛وى دل و شجاع و قوى الهضم باشند ق، ساكنان آن مساكنباردهاما مساكنِ 
  . رت غريزى بود در باطن موجب احتقان حراآنكه استيالء برودت به ظاهر

اما مساكن رطبه، ساكنان آن مساكن نيكو رنگ و نرم پوست باشند و ضعف و 
 چندان نباشد و زمستان  گرم و تابستان ايشان،استرخاء در رياضات، زود به ايشان رسد

  .چندان سرد
 خشك بود و تابستان و زمستان سه، اهل آن مساكن را دماغ و مزاجاما مساكن ياب

  .شان در غايت گرمى و سردى بوداي
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، پس هواى ايشان در تابستان گرم و در زمستان سرد و ١حجريه [27b]اما مساكن 
 ٢هاى ايشان صلب بود و بد خُلق و متكبر باشند و در كارها مستعمل و مستعد بدن
  .٣باشد

ظاهر بر   و سبب استيالء برودت؛شد شماليه، در حكم مثل مساكن بارده باساكناما م
  . بود و اين موجب شجاعت و اخالق سبعيه،ر باطن قوى باشدب حرارت غريزى ايشان

 ٤ مثل مساكن حاره بود و اهل آن مساكن را سر تا پا ممتلى باشد،اما مساكن جنوبيه
  . و ضعيف االعضاء و ناقص القوى باشند در حس و حركت،هاىِ تر از ماده

  . در اكثر احوال بدنيه و نفسانيه، فاضل باشنداما مساكن مشرقيه، اهل آن مساكن
  .اما مساكن مغربيه ضد اين بود

  
  مقاله سوم

  در داليل اعضاى جزئيه بود
 و داللت آن  احوال،تر بود از داللت ساير اعضاء بر آن بدان كه داللت او بر احوال تمام

  :بر چند وجه است
 محلّ اين احوال  ور و حفظ بودآنكه شَرَف آدمى به واسطه فهم و عقل و ذِك  اول

 و اين داللت كند بر اينكه ، پس سر صومعه حواس بود و معدنِ حفظ و ذكر؛دماغ است
 پس داللت احوال سر بر آثار نفسانيه ، اكمل اعضاء بود و در ظهور احوال نفسانيهسر
  .تر بود متما

 و محلّ ؛ح سبب قُب٦]به [نقصان جسدآنكه كمال جسد به سبب حسن بود، و   5دوم
  ايشان در. اند لاما ساير اعضاء در حسن و قبح مقاب. و قُبح جز روى چيزى نيست حسن
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  183/ ... فخر رازيرسالة فراستاي كهن از  هترجم
  

  [28a]. 1]؟ [ مقابله رو نظر نكنند
سبب آنكه خجالت را  ؛ داللت كند بر احوال باطنه وجهآنكه احوال ظاهره در  2سوم

ها  گ اين رنو.  و همچنين در غضب و ترس و شادى و غم؛رنگى مخصوص است در وجه
 داللت او بر اخالق باطنه و احوال نفسانيه قوى و كامل ،هر وقت كه در وجه حاصل شود

تر است از   تمامره كه موجود است در اين عضوپس ثابت شد كه داللت احوال ظاه. بود
  . ظاهره كه در باقى اعضاء بودداللت احوال

 چشم و بينى و لب و گوييم كه اعضاى موجوده در سر، پيشانى و ابرو و يپس م
 بعد از آن احكام اعضاى ؛ اعضاء ذكر كنيماين پس احكام ؛دندان و ذقن و گوش بود

  .ديگر
  فصل اول 

 دودر داليل پيشانى ب  
 توسط مايل بود، غضوب و ]به[هر كس را كه پيشانى فراهم آمده بود و   3اول

  .خشمگين باشد
كند بر  ي سبب آنكه اين داللت م.شد كه پيشانى خُرد بود، جاهل باهر كس را  4دوم

 و اين موجب آفت بود در ؛ آن مقدار كه چاره نبود، خُرد بوداينكه بطن اول از دماغ
  .احوال دماغى مثل حفظ و ذكر

 سبب آنكه احتمال دارد كه ؛ كاهل و غضوب بود، هر كه پيشانى او بزرگ بود5سوم
 و احتمال دارد كه سبب ؛ى بودبزرگى پيشانى سبب كثرت ماده بود و اين موجب كاهل
دوو اين موجب غضب ب دوت حرارت غريزى دماغى بقو.  

  . هركه پيشانى او بسيار شكنج بود، متصلّف و الفنده بود[28b] 6چهارم
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  . خصومت كننده و با شَغَب بود، هر كه پيشانى او گشاده بود1پنجم
  

  فصل دوم
  در داللت ابرو

و  .2نخود، صاحب او بسيار غم و اندوه باشد و الغر سهر كه ابروى او بسيار ب اول
و بسيارى موى داللت كند بر . سبب آن است كه بسيارى موى از ماده دخانيه بود

پس داللت كند بر استيالى طبيعت سوداء بر . بسيارى ماده دخانيه كه در دماغ است
  .دماغ، و آن موجب غم و اندوه بود

  .زلّف، صاحب او متكبر و الفنده بود اگر ابرو دراز باشد يا م3دوم
  . هر كه ابروى او ميل سوى بينى داشته باشد به جانب زير، الفنده و ابله بود4سوم

  
  فصل سوم

  در داللت چشم است
  :بدان كه احوال چشم را اعتبار از چند وجه است
ه  مثل آنك،و يا به وضع اعتبار كنند يا به مقدار اعتبار كنند مثل خُردى و بزرگى،

دوفرورفته يا به در آمده ب.  
   . مثل آنكه سياه يا كبود باشد، كنندعتباريا به رنگ ا

  . مثل آنكه ستبر يا مستوى يا منقلب،كنند يا از پلك چشم اعتبار
 چشم، يا به مشابهت چشم مر ٥اىه هو يا به حركت اعتبار كنند، و يا به احوال گوش 

  . از اين احواليا سبب آنكه مركّب بود باقى چيزها را،
  :پس اين هفت نوع است

                                                           
 .5: اساس. 1
 .غَثّ الكالم: متن عربي. 2
 .2: اساس. 3
 .3: اساس. 4
 .هاي گوش :اساس. 5



  185/ ... فخر رازيرسالة فراستاي كهن از  هترجم
  

 هر كه چشم او گوييم  ي پس م:داليلى است كه مأخوذ از مقدار چشم بود نوع اول
[29a]كاهل بود و اين داللت از مشابهتِ چشمِ دراز دنبال ب ،دوو نيز . اند ه گرفت1زرگ ب

  .جب بالدت بود و اين موكند بر بسيارى مواد رطبه در دماغ يبزرگى چشم، داللت م
  : از وضع عين بودهداليلى است كه مأخوذ نوع دوم

 و اين داللت از چشم هل و بيهوده گو باشدهر كه چشم او بيرون آمده بود، جا  1
  .اند هحمار گرفت

 و اين داللت از مشابهت چشم بوزينه ه چشم او فرو رفته بود خبيث باشدهر ك  2
  .اند هگرفت
 پس بهتر آن است كه ،شد كه اين هر دو وجه مذموم استگام كه ثابت و آن هن  

  .معتدل بود
 و اين حال از چشم ؛هر كه چشم او اندك فرو رفته بود، پس نفس او شريف باشد  3

  .اند هشير گرفت
  : از رنگ چشم بودهداليلى است كه مأخوذ نوع سوم 

1  هر كه چشمدوهى رنگ داللت كند بر سيا سبب آنكه ؛ بد دل باشد، خانه او سياه ب
  . و ديگر آنكه سياهى داللت كند بر ماده سودايى كه موجب بد دلى بودبددلى
 نزديكِ  زيرا كه چشم؛احب او غضوب بودهر كه چشم او سرخ بود مثل خَمر، ص  2

  .گردد يخشم به اين صفت م
3  دواللت از  و اين د؛ جاهل باشد،هر كه رنگ چشم او به رنگ شراب صافى ب

  .اند همشابهت چشم بز گرفت
 زيرا كه سفيدى دليل غلبه ؛ بد دل باشد،هر كه رنگ چشم او كبود و سفيد بود  4

  .بلغم بود
5  دوهر كه رنگ چشم او به رنگ آتش ب، [29b]و اين داللت از سگ ؛شرم بود ي ب 
  .اند هگرفت

اين داللت مأخوذ است از  و ؛ بد دل باشد،و زرد و مضطرب بودهر كه رنگ چشم ا  6
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  . بد دلىةچشم مردمان در حالت غلب
رده ك چنانچه به زعفران رنگ ،زند ميهر كه چشم او كبود بود كه به زردى   7
 و شك نيست كه از اجتماع اينها احوال مشوشه ؛ داللت كند بر بد دلى و خوف،باشند

  .شود يحاصل م
ر گرد چشم خانه، داللت كند كه صاحب هر كه چشم او نقطه بسيار داشته باشد د  8

دو؛او شرير و بد نفس بدوفساد بيشتر باشد، و اگر اين حالت در چشم كبود ب .  
ند كه صاحب او بد حسد و  داللت ك، مثل طوقى باشده خانهر كه را بر گِردِ چشم  9
  .گو بود هبيهود
10   دواند هاندود كرد گويى زر چنانكه،و در وى زردى بودهر كه چشم او سياه ب، 

  .داللت كند بر كشتن و خون ريختن
 فيروزه، صاحب او زند همچون يهر كه چشم او كبود بود و به زردى و سبزى م  11

  .مردم بود ترين اى سرخ جمع شود، بدترين و خبيث  و اگر با آن صفت نقطهبد كردار بود
  . بود1خائنهر كه چشم او به غايت كبود بود، شرير و   12
 و اين دليل از ؛ بر جماع حريص شود،شنده بودخهر كه چشم او روشن و در  13

  .اند هخروس و كالغ گرفت
كه ميش رنگ بود و رنگ او ميانه سياهى و سبزى و  آن است ترين چشم لفاض  14

 چشم شهاليى كه ، مذموم استهحد يها عل گو چون اين رن.  متوسط بود[30a]كبودى 
 و شير ؛و نيز چشمِ شير و عقاب بر اين صفت بود. ها بود، محمود است گن اين رنميا

  .پادشاهِ سباع است و عقاب پادشاه طيور
  . از حال پلك بود در باريكى و ستبرىذهداليلى است كه مأخو نوع چهارم 

ق هر كه پلك چشم او شكسته و در هم تنيده بود، صاحب او كذّاب و مكّار و احم  1
دوب.  

و اين آن است كه از موجبات زيادتى .  را به بيمارى2عرب، صفت مىكند چشم  2

                                                           
 .خاين: اساس. 1
 .است آورده »چشم« عربي »طَرْف« واژه برابر در هروى اهللا لطف. 2
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 اهللا ـ گويد كه اين داللت كند بر نوع از هرحمـ مصنّف و . بود در حقّ زنانحسن 
  .  مشابهت زنان باناز بودينخنوثت و دليل بر

  :  و كمى آن بودداليلى است كه مأخوذ از بسيارى بر هم زدن چشم نوع پنجم 
 ؛ساز و دزد بود ههر كه چشم او به سرعت حركت كند و تيز نظر بود، مكّاره و حيل  1

  .گردد ي چشم او بدين صفت ملت خيانت در حا1و اين دليل از آنجاست كه خائن
 و اين دليل از ؛ بود صاحب او با فكر و مكر بودههر كه چشم او بطىء الحرك  2

  .ى در وقتى كه مكر كند چشم او گشاده بودآنجاست كه آدم
  اگر خُرد چشم بود، شرمگين بود؛هر كه چشم او بسيار لرزد، شرير و تباه كار بود  3

  .و اگر بزرگ چشم بود، بليد و احمق بود
  [30b]. چشم كه مدام بر هم زند، دليل بود بر جنون و ديوانگى  4

  :ز مشابهت رنگ چشم بود با چيزهاى ديگرداليلى است كه مأخوذه ا  نوع ششم
  . در رنگ، جاهل و احمق بود]بود[ 2بزچشم هر كه چشم او مشابهِ   1
  .هر كه نظر كردن او مشابهِ نظر كردنِ زنان بود، با شهوت و الفنده بود  2
 كه  زيرا؛ به نظر كودكان، شادمان و دراز عمر بود،هر كه نظر كردن او مشابه بود  3

  . اين صورت و هيأت داللت بر اعتدال مزاج و قوت روح كند
  . چشمى كه مشابه بود به چشم گاو، داللت كند بر حماقت  4

  : داليلى است كه مأخوذه به حسب تركيب است  نوع هفتم
  .چشمى كه لرزنده بود، صاحب او كاهل و باطل بود و دوست دارنده زنان باشد  1
شرم و حيله ساز و دوست دارنده زنان  ي صاحب او ب،د بودچشمى كه خرد و كبو  2
  .بود

 و غليظ و سرخ بود، صاحب او جاهل ،ود مثل چشم گاونگرنده ب چشمى كه بر باال  3
  .و متكبر بود

  .  و خُرد بود، صاحب او بد فعل بودچشمى كه بسيار حركت  4

                                                           
 .خاين: اساس. 1
 .بزها): االُنثي منَ المعز: جِ عنْز( »األَعنُزْ« عربى متن در چون. بز: اساس. 2
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  فصل چهارم 
  در داليل بينى 

ده باشد و عداوت دوست دارد و  بود، خصومت كننتنك او هر كه طرفِ بينى  1
  .اند هيل از سگ گرفت و اين دل؛بودسار سبك

  .اند ه و اين دليل از گاو گرفت؛ ممتلى باشد، كند فهم بود1هر كه بينى او بزرگِ  2
  .اند ه از شتر گرفت[31a] و اين دليل ؛ند بينى بود، بر جماع حريص بودهر كه بل  3
 زيرا كه اين صفت در ؛هر كه سوراخ بينى او فراخ بود، غضوب و خشم گيرنده بود  4

  .حالت غضب پيدا شود
  .اند ه و اين دليل از خوك گرفت؛ اندك حس بود،هر كه باالى بينى او ستبر بود  5
 و اين دليل از كالغ ؛ودشرم ب يهر كه بينى او از باال همچون كمان باشد، شوخ و ب  6

  .اند هفتگر
 و اين دليل از عقاب ؛ بزرگ همت باشد،ب چون كمان بودهر كه بينى او از شي  7
  .اند گرفته
 و با وجود آنكه گِرد بود به بود و از طرف پيشانى گِرد بودهر كه بينى او فرو رفته   8

  .اند ه و اين دليل از خروس گرفت؛طرف باال مايل بود، بر جماع كردن حريص بود
  فصل پنجم

  در داليل دهان و لب و زبان بود
 زيرا كه فراخى دهان از حرارت ؛هر كه دهان او فراخ بود، او حريص و شجاع بود  1
  .اند ه و اين دليل از شير گرفت،بود

  . فرو گذاشته بود كه خاصه وقتى،هر كه بزرگ لب بود، احمق بود  2
  . رنجورى بود و مرضهر كه لب او اندك بود، دليل  3
 بزرگ ،ه لب باال بر لب زير افتاده بودچ باريك و فرو آويخته بود، چنانهر كه لب او  4

  .اند ه و اين دليل از شير گرفت؛همت بود
 دليل بود بر ، شودها ظاهر هر كه لب او باريك و صلب بود تا غايتى كه دندان  5

                                                           
 .است آن براى ترى نزديك واژه »ستبر« كه حالى در آورده، »غليظاً« ترجمهدر  را »بزرگ« هروى اهللا لطف. 1
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  .اند هوك گرفتخاز  1]دليل[  و اين؛نيكويى قوت
 جاهل لب زيرين بر [31b]هر كه لب او ستبر و غليظ بود و لب باال فرو آويخته   6
  .اند ه و اين دليل از حمار و بوزينه گرفت؛بود

  .س ضعيف بنا و تركيب بودك آن ، بود و متفرقتنك او ضعيف و هاي هر كه دندان  7
  .و حريص بود شرير ،هاى نيش او دراز بود نهر كه دندا  8

  
  فصل ششم

  در داليل وجه بود
  .هر كه روى او مشابه بود به روىِ آدمى غضوب، پس او خشمگين بود و غضوب  1
و . اند ه و اين دليل از گاو گرفت؛هر كه روى او بسيار گوشت بود، كاهل و جاهل بود  2

 ممتلى اخالطِ غليظهاى دماغ از  گ داللت كند بر اينكه رنيز بسيارى گوشت در روى
  . موجب قلّت ارواح باشد كه حامل حس و حركت باشد و كثرت اخالط،بود

 و اين دليل از حمار ؛ بود، غليظ الطبع بودهر كه گوشتِ دورِ چشمانِ او بسيار  3
  .اند هگرفت

 موجب الغرى  زيرا كه بسيارى فكر؛هر كه روى او الغر بود، در كارها اهتمام نمايد  4
  .و خشكى بود

  .اند ه و اين دليل از بوزينه گرفت؛ كه روى او گِرد بود، جاهل بودهر  5
  .اند ه و گاو گرفت2 و اين دليل از حمار؛كه روى او بزرگ بود، كاهل باشدهر   6
 و اند ه و اين دليل از بوزينه گرفت؛ خُرد بود، خبيث و بد فعل باشدهر كه روى او  7

 3ت شد كه بزرگى و خُردى مذموم است، معلوم شد كه فضل در توسطآن هنگام كه ثاب
  [32a]. است
 سبب آنكه مزاج موجب است مر ؛هر كه زشت روى بود، بد خلق باشد مگر نادر  8

 و ،و باطن  شوداگر آن فاضل بود، اثرِ كمال ظاهر. خَلق ظاهر و خُلق باطن را با يكديگر
                                                           

 .شده ياد موارد ديگر قياس به افزوده. 1
 .خمار: اساس. 2
 .اعتدال: توسط. 3
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 وائَجبوا احلَلُطْاُ«: راى اين است كه حضرت رسالت فرمود و از ب،اگر ناقص بود همچنين

اند حاجت همه از روى  هو گفت.  يعنى حاجت از نيكو رويان طلبيد:»وهُج الُوساِن ِحَدْنِع
  .نيكو بايد خواست

  .اند ه و اين دليل از سگ گرفت؛شرم بود يهر كه دراز روى بود، ب  9
 و ؛هاى گردن او پر بود، غضوب بود گبود و رهر كه دو گوشه سر او بيرون آمده   10

  .اند در وقت غضب هاين دليل از آدمى گرفت
  فصل هفتم

  در داليل خنده بود
  .، نرم و سازگار باشد و غم كارها نخورده بودهر كه بسيار خند  1
  . پس ضد و مخالف بود و به اعمال مردمان راضى نشود،هر كه اندك ضحك بود  2
  . آواز بلند خندد، بى شرم و سليط بودهر كه به  3
  . شوخ و فصيح زبان بود،هر كه نزديك ضحك سرفه بر وى افتد  4

  فصل هشتم
  در داليل گوش

دوجاه،هر كه گوش او بزرگ ب دوو ،ب مشابهت با حمارسب اما جهل ؛ل و دراز عمر ب 
  .سبب استيالى خشكى بر مزاجدرازى عمر 

  فصل نهم
  در داليل گردن

  [32b]. اند هگرفت  و اين دليل از ذَكَر؛هر كه گردن او ستبر بود، دليل بود بر قوت او  1
2  دود،هر كه گردن او دقيق بواند هناث گرفت و اين دليل از اِ؛ پس نفس او ضعيف ب.  
 و اين دليل از حالت ؛كس غضوب بود هر كه گردن او غليظ و ستبر بود و پر، آن  3

  .اند هغضب گرفت
 و اين ؛هر كه گردن او معتدل بود در خُردى و بزرگى، دليل بود بر شرف نفس  4

  .اند هدليل از شير گرفت
  .اند ه و اين دليل از بزِ كوه گرفت؛ بود، بد دل باشدكهر كه گردن دراز و تن  5
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  .هللا اعلمو ا. اند ه و اين دليل از گرگ گرفت؛هر كه گردن او كوتاه بود، مكّار بود  6
  فصل دهم

  در داليل آواز و نَفَس و كالم
  .هر كه آواز او بلند بود، شجاع و مكار بود  1
  .هر كه سخن گفتن او سريع بود، اندك فهم بود  2
  . هر كه سخن گفتن او بلند و سريع بود، غضوب و بد خُلق باشد  3
  .هر كه سخن گفتن او نرم بود، ضد اين باشد  4
  .ه نفس زدن او دراز بود، دون همت باشدهر ك  5
  . در كار شكم سير كردن راغب بود؛هر كه آواز او گران بود  6
  . حسود و در دل گيرنده بدى باشد،نّه بودهر كه آواز او با غُ  7
  . دليل بود بر حماقت و عدم زيركى،هر كه نيكو آواز بود  8

  فصل يازدهم
وددر داليل پوست و گوشت ب  

1  گوشت بسيار و صلب دليل بود بر درشتى فهم و حس.  
  [33a]. نرمى گوشت دليل بر نيكويى ذهن و طبيعت بود  2
 دوست دارنده ١]او[، هر كه گوشت اعضاى او كم و خشك شود و قوى استخوان  3

  .اند ه و اين دليل از سگ و شير گرفت،صيد بود
 و اين دليل ؛ قوى باشد در كارها،ود الغر بستهر كه موضعى كه نزديك شكم او  4
 و اين دليل از ؛بود، دليل بود بر ضعفو هر كه اين موضع از او الغر ن. اند ه گرفتراز ذَكَ

  .اند هناث گرفتاِ
  فصل دوازدهم

  در داليل پشت بود
. اند ه و اين دليل از ذَكَر گرفت؛هر كه پشت او معتدل بود در عظمت، قوى نفس بود  1
  .اند هثى گرفتنْ و اين دليل از اُ؛ ضعيف النفس بود، بودتنكر كه پشت او ضعيفِ و ه

                                                           
 .فهو محب للصيد: و؛ به قياس متن عربي تصحيح شد: اساس. 1
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 و اين دليل را از ذَكَر ؛ نفس او قوى باشد،هر كه استخوانِ پهلوى او معتدل بود  2
 و اين دليل از ؛ و هر كس كه استخوان پهلوى او چنين نبود، ضعيف النفس بوداند هگرفت

  .اند هاناث گرفت
و اين .  و الغر بوده كالم او بيهود،هر كه دو پهلوىِ او بيرون آمده و ممتلى بود  3

  .اند ه گرفت1دليل از گاو و مكل
تر بود از موضعى كه از سينه تا  هر كه را موضعى كه از ناف تا به سينه بود بزرگ  4

البطنة «: اند هگفت زيرا كه ؛ فهم بود]و[به طرف گردن باشد، بسيار خواب و اندك حس 

  .يعنى بسيار خوردن زيركى ببرد. » الفطنة2بذِهُت
   . و هر كه سينه او بزرگ بود و مفاصل او قوى، آنكس در نفس خود قوى بود  5

[33b]  و هر كس كه سينه او كم گوشت و ضعيف، و . اند ه گرفتذَكَرو اين دليل از
  .اند هاين از اناث گرفت آن كس در نفس خود ضعيف بود و ،مفاصل قوى نبود

  فصل سيزدهم
  در داليل حركات بود

  . داللت كند به سبكسارى و حركت سريع، داللت كند بر بالدتحركت بطى
  فصل چهاردهم 
  در داللت شكم بود

  .لطافتِ شكم دليل عقل و زيركى بود  1
  . دليل بود بر كثرت نكاحبزرگى شكم  2
  .ر ضعف دلى استخوان پهلو داللت كند بكتن  3

  فصل پانزدهم
  در داللت پشت بود

  .پهنى پشت داللت كند بر شدت و كبر و شدت غضب  1

                                                           
 برهان (مكد يم انسان بدن از را فاسد خون كه دراز و رنگ سياه باشد كرمى آن و. گويند را زلوا ... :مكل .1

 ).2018 ـ 2017 ص ،4 ج قاطع،
 .؛ به قياس متن عربي تصحيح شدمذهب: اساس. 2
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  . عالمت بدخلقى بودشكستگى پشت  2
  . بود١راستى پشت دليل محمود  3
  .ى كتف دليل بود بر قلّت عقلكتن  4
  . دليل بود بر حماقتپهنى كتف  5
  . بودبيرون آمدن سرِ كتف دليل بر حماقت ]6[

  فصل شانزدهم
  در داليل ذراع و كف بود

 دليل بود بر بزرگى ،ها دراز بود چنانكه كف دست تا سر زانو رسد هر كه را ذراع  1
  . تكبر و دوستىِ مهترى2نفس
 5تر لد او دوست دارنده شرّ باشد و بد٤حب، صا]بود[ها كوتاه  عطول ذرا ٣ ]هرگاه[  2
  .بود

  . كند بر سرعت علم و فهم و زيركى [34a] داللت، 6كف  لطافتو نرمى  3
  . دالل كند بر حماقتكوتاهى كف  4
  . دليل بود بر رعونت و سالطتى كفكتن  5

  فصل هفدهم
  ٧در داليل ميان و سرون و ساق و قدم بود

  .  دليل كند كه صاحب آن نازنده و خوشدل باشدخُردى قدم و نيكويى آن  1
  .ر بزدلى داللت كند بباريكى پاشنه  2

                                                           
 .عالمةٌ محمودةٌ: متن عربي. 1

 .شد تصحيح آن با قياس به و آورده »النفس نبل« :عربى متن ؛نفس و زندگى: اساس. 2
 .در متن عربي، به متن فارسي افزوده شد» اذا«گاه؛ به قياس ـ هر: اساس. 3

 .و صاحب؛ به قياس متن عربي تصحيح شد: اساس. 4

 .است آورده »تر ل دبد« »جبان« برابر در مترجم. 5
 .نرمي كف و لطافت؛ به قياس متن عربي تصحيح شد: اساس. 6

ضم؛ در متن فارسي اين بند ترجمه نشده، لذا شمارِ االول القدم اللحيم الصلب يدل علي السوء ال: + متن عربي. 7
 . بند تقليل يافته است15بندهاي متن فارسي به 
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  .تعرّض پاشنه دليل كند بر شدت  3
 و اين دليل از جنس ؛رگ بود، دليل بود بر قوت نفسپرهر كه قدم او بزرگ و   4

  . اند هذَكَر گرفت
بود و اين دليل از جنس و هر كه قدم او لطيف و تنك بود داللت بر ضعف نفس   5

  .اند هاناث گرفت
 و اين از ؛زرد بود شوخ و بى شرم باشدهاى او  ناى او و ناخپهر كه انگشت   6

  .اند هپاىهاى مرغان شكارى گرفت
 و اين ]بود[ آن كس بزدل ،هر كه انگشت پاى او، دو انگشت او به هم رسيده بود  7

  .اند و مرغان كه دو انگشت ايشان به هم رسيده بود هدليل از سمانه گرفت
  . و بى شرمىپرى ساق و پى پاشنه از گوشت دليل بود بر ابلهى  8
  .اند ههر كه ساق او پر رگ بود، نفس او قوى باشد و اين دليل از ذَكَر گرفت  9

 و اين ؛ نفس او قوى باشد،هر كه كناره پاى او از سوى انگشت خُرده پاى بود  10
  .اند هدليل از جنس ذَكَر گرفت

اين از  و ؛ نفس او ضعيف بود، بود[34b]هر كه طرف انگشت خُرد او با گوشت   11
  . اند هجنس اناث گرفت

 نفس او ضعيف بود و اين دليل از اناث ،هر كه ران او پر گوشت و ممتلى بود  12
  .اند هگرفت

  .هر كس اليتين او تيز بود، آن كس قوى دل و متكبر باشد  13
  .هر كه اليه او پر گوشت و فربه بود، نفس او ضعيف بود  14
 و اين ؛ اخالق و خصال او ردى و بد بود،د اندك بو اوةهر كه گوشت بر الي  15

  .اند همشابهت از بوزينه گرفت
 هذه الرسالة الشريفة  حتريِرْن ِمراغُوقع الفَ.  و املآُب إليه املرجُع َوواِب بالَصُملَْع اَو اُهللا

حامداً و .  و مثامنائة عشريَنٍن سنة مثا املبارِك رمضاِنِرْه َشَخلْامليمونة املباركة يف يوم األربعاء َس

  على حممٍد العاملني و صلّى اُهللاه ربِّلّ ِل هللا أّوال و آخراً و باطناً و ظاهراً و احلمُدياً و احلمُدصلُّم

  . أمجعنيو آلِه
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   منابع
عيون االنباء و طبقات  ،، موفق الدين ابوالعباس احمد بن قاسم سعدى خزرجىه ابى اصيبعابن

  .]بى تا[، ارمكتبة الحياةدتصحيح نزار رضا، بيروت، ، االطباء
 تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران، مؤسسه مطالعات، نزهت نامه عالئى ،ابن ابى الخير رازى، شهمردان

  . ش1362و تحقيقات فرهنگى، 
المنظمة العربية ، كويت، ةتحقيق يوسف حبى و محمد عبدالهادى ابوريد، الدالئل ،ابن بهلول، حسن

  . ق1408، للتربية و الثقافة و العلوم
، تحقيق فؤاد سيد، طبقات األطباء و الحكماء ،ابن جلجل، ابي داود سليمان بن حسان األندلسي

  .م1955، قيةقاهره، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشر
ترجمه ناشناخته دوره صفوى تصحيح بهين دارايى، تهران، ء، حكماالتاريخ  ،ابن قفطى، جمال الدين

  .ش1371دانشگاه تهران، 
ترجمه م رضا تجدد، تهران، چاپخانه بانك بازرگانى ايران، ، الفهرست ،بن نديم، محمد بن اسحقا

  .ش 1346
  .]بى تا[تهران، كتابفروشى خيام، ، تاريخ ايران ،اقبال آشتيانى، عباس 

 المعارف ة، تهران، مركز دائر7ج ،  المعارف بزرگ اسالمىةدائر ،»ابوعبيد قاسم« احمد، ،پاكتچي
  .ش1375بزرگ اسالمى، 

، تهران، دانشگاه هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهرانفهرست ميكروفيلم ،يدانش پژوه، محمد تق
  .ش1348تهران، 

المنظمة تحقيق حازم البكرى الصديقى، كويت، ، المنصورى فى الطب ،بكر محمد بن زكريا يرازى، اب
  .ق1408، العربية للتربية و الثقافة و العلوم

تصحيح سيد على آل داود، تهران، بنياد ، جامع العلوم ،رازى، فخرالدين ابوعبداله محمد بن عمر
  .ش1382موقوفات دكتر محمود افشار، 

  .ش1380، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 3ج ، هاى عربى تاريخ نگارش ،سزگين، فؤاد 
، تصحيح غالمرضا جمشيد نژاد اول، التعريف بطبقات األمم ،اندلسي، صاعد بن احمد  صاعديقاض

  .ش1376راث مكتوب، يتهران، نشر م
ابوعلى حسن بن احمد عثمانى، ، ترجمه رساله قشيريه ،قشيرى، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن

  .ش1361تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، 
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، تهران، مركز نشر دانشگاهى، دوره سوم، شماره اول، فروردين ـ »ويژه نامه فخر الدين رازى«معارف 
  .ش1365تيرماه 

تمام ركن الدين همايونفرخ، تهران، ، به اههمايون نامه ،منشى، محمد بن على بن جمال االسالم
  .ش1357دانشگاه ملى ايران، 

به اهتمام برات زنجانى، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمى ، دانش نامه در علم پزشكى ،ميسرى، حكيم
  .ش1366انشگاه مك گيل كانادا، د

وشش ، به كمنشأ االنشاء ،نظامى، نظام الدين عبدالواسع و ابوالقاسم شهاب الدين احمد خوافى
  .ش1357هران، دانشگاه ملى ايران، ، ت1الدين همايونفرخ، ج  ركن

  .ش1363 ج، تهران، فروغى، 2، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى ،نفيسى، سعيد
، تهران، چاپخانه مجلس شوراى ملى، 6، ج فهرست كتابخانه مجلس شوراى ملى، يسى، سعيدنف

  .ش1344
  .ش1356تهران، بنگاه و نشر كتاب، ، اسناد و مكاتبات تاريخى ايران ؛ نوايى، عبدالحسين

، تهران، علمي و 1 محمد ابراهيم آيتي، ج ة، ترجمخ يعقوبييتار ،، احمد بن ابي يعقوبييعقوب
  .ش1374ي، فرهنگ
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