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ـــاب  ـــزون و بی حس ـــی روز اف گران
ـــاب قیمـــت کاغـــذ در هفته هـــای  و کت
اخیـــر به رغـــم ســـیر نزولـــی قیمـــت 
دالر )حداقـــل عـــدم افزایـــش قیمـــت(، 
بـــار دیگـــر موجبـــات نگرانـــی و دلهـــرة 
ناشـــران را فراهـــم آورد، و باعـــث شـــد 
موجـــی فزاینـــده از ناامیـــدی نســـبت بـــه 
ـــن  ـــر در بی ـــفتة نش ـــاع آش ـــود اوض بهب

ـــراد  ـــد اف ـــر می رس ـــه نظ ـــد. ب ـــم آی ـــم فراه ـــاب و قل ـــاب کت اصح
ـــده-  ـــی تصمیم گیرن ـــای اصل ـــارج از نهاده ـــد- خ ـــی چن و عوامل
در ایـــن موضـــوع ســـهیم اند کـــه ضربـــة اصلـــی عمـــل 
ـــه اســـت.  ضدفرهنگی شـــان صنعـــت نشـــر و کتـــاب را نشـــانه گرفت
انتظـــار مـــی رود مقامـــات مســـئول یک بـــار بـــرای همیشـــه تکلیـــف 
ـــرب  ـــموم و مخ ـــات مس ـــن جریان ـــر ای ـــود را در براب ـــع خ و موض

ـــد.  ـــکار نماین ـــن و آش روش

سید حسین عابدینی        
صاحب امتیاز و مدیر مسئول     
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شـیخ  بزرگداشـت  هزاره هـا،  حکیـم  همایـش 
بـا  اول شـهریورماه 1401  روز  بوعلی سـینا،   الرئیـس 
حضـور ابن سـیناپژوهان در همدان برگزار  شـد. رئیس 
روابـط عمومـی و امـور بین الملـل بنیـاد بوعلی سـینا 
دراین بـاره افـزود، در ایـن همایش اسـاتید صاحب نظر 
در حوزة فلسـفه و حکمت سـینوی، از تهران و همدان 
مقـاالت خود را دربـارة میراث سـینوی قرائت کردند. 
بنـا بـه گـزارش روابـط عمومی و امـور بین الملـل بنیاد 
بوعلی سـینا، تـوکل دارائـی افـزود، ایـن همایـش بـا 
مشـارکت بنیاد علمـی و فرهنگی بوعلی سـینا، انجمن 
آثـار و مفاخـر فرهنگـی و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی همـدان و با همـکاری دسـتگاه های فرهنگی 
و اجرایـی اسـتان همـدان از سـاعت 9 تـا 13 روز اول 
شـهریورماه 1401 در تـاالر فجـر شـهرداری واقـع در 

میـدان آرامـگاه بوعلـی برپا  شـد.
رئیـس روابـط عمومـی و امـور بین الملـل بنیـاد 
بوعلی سینا با اشـاره به تعطیلی آیین های بزرگداشت و 
همایش های سینوی در دو سال گذشته بر اثر گسترش 
بیمـاری کرونا، گفت، با توجه به اینکه در سـال جاری 
نیز احتمال می رفت با گسـترش بیمـاری کرونا، نتوانیم 
همایش ملـی یا بین المللی برگـزار کنیم، بـه برگزاری 
این آیین علمی بسـنده شد و امیدوّاریم شرایطی فراهم 
شـود کـه با حمایـت وزارتخانه هـای فرهنگ و ارشـاد 

اسـامی و علـوم و اسـتانداری همـدان در شـهریورماه 
1402، همایشـی بین المللـی یـا ملـی بـا فراخـوان مقاله 
بـرای بحـث و بررسـی در زمینـه میـراث شـیخ الرئیس 
برپـا شـود.وی دربـارة محتـوای مقـاالت ارایه شـده در 
این همایش و سـخنرانان دعوت شـده نیز گفت، دکتر 
حسـن بلخاری، رئیس انجمن آثـار و مفاخر فرهنگی، 
مقالـه ای با عنـوان اگر االنصاف نمی سـوخت!، و دکتر 
نجفقلـی حبیبی مصحـح کتـاب القانون نیز گزارشـی 
دربـارة تصحیـح علمـی- انتقـادی کتاب سـوم القانون 
قرائت کردند؛ همچنین دکتر قاسـم پورحسـن، اسـتاد 
دانشـگاه عامه طباطبائی نیز به تشـریح نظـرات مطرح 
شـده در کتـاب تازه تألیف خویش با عنوان ابن سـینا و 
خـرد ایرانـی پرداخت؛ نیز بررسـی جایگاه ابن سـینا در 
تاریـخ موسـیقی ایـران، مقاله ای اسـت که دکتـر کاوه 
خورابـه معاون علمی- پژوهشـی انجمن آثـار و مفاخر 

فرهنگـی آن را ارایـه کرد.
دارائـی دربـارة مقـاالت ارایه شـده در این همایش 
افـزود، دکتـر اکبـر عروتـی موفـق مقالـه ای بـا عنـوان 
بررسـی فلسـفی- عرفانـی رسـالة الطیر ابن سـینا، دکتر 
از  طالع بینـی  عنـوان  بـا  مقالـه ای  ندری ابیانـه  فرشـته 
دیدگاه ابن سینا و دکتر حسین شـمس، مقاله ای دربارة 
نوآوری هـای بوعلی سـینا در براهین اثبـات وجود خدا 
ارایـه کردنـد. ایـن همایـش بـا خیـر مقدم و سـخنرانی 

برگـــزاری همایش
حکیـــم هـزاره  هــا
ابـــو  عـلـــی ســــــینا
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آیـت اهلل غیاث الدیـن طه محمـدی رئیـس بنیـاد علمی 
و فرهنگـی بوعلی سـینا دربـارة رسـالة عهـد ابن سـینا، 
شـروع شـد. دارائـی با تشـکر از همراهی دسـتگاه های 
اجرایـی و فرهنگـی اسـتان در برگـزاری ایـن همایش 
یـادآور شـد: اسـتانداری، شـهرداری و شـورای شـهر، 
دانشـگاه های بوعلی سـینا و علـوم پزشـکی، اداره کل 
امـور کتابخانه های عمومی، و مدیریت غرب کشـور، 
سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی و صدا و سـیمای مرکز 

همـدان از همـکاران ایـن بنیـاد در برگـزاری همایـش 
بودنـد، کـه به طـور ویـژه، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی همـدان در برنامه ریـزی علمـی و اجرایـی آن 

مشـارکت و همـکاری فعال داشـت.

رونـق ابن سـینا پژوهی در دسـتور کار همکاری 
مؤسسـة حکمت و فلسـفه و بنیاد بوعلی سینا

در دیـدار آیـت اهلل غیاث الدین طه محمدی، رئیس 
بنیـاد علمـی و فرهنگـی بوعلی سـینا و حجت االسـام 
پژوهشـی  مؤسسـة  رئیـس  شـریفی،  حسـین  احمـد 
حکمت و فلسـفة ایـران در دفتر این مؤسسـه در تهران 
بر همکاری مشـترک برای رونق بیشتر ابن سینا پژوهی 

تأکیـد شـد. وی بـا اشـاره بـه روی آوری مـردم دنیـا به 
سمت و سـوی میراث پزشکی پیشینیان، گفت، دنیای 
امـروز بـه شـدت بـه طب سـنتی بوعلـی و بهداشـت و 
پیشـگیری های پزشـکی این حکیم بزرگ نیاز دارد و 
بـا توجـه به گذشـتن از محک تجـارب پزشـکی، این 
طـب می توانـد در بهداشـت و سـامت جامعـه نقـش 
پررنگ تـری ایفـا کنـد. .وی از اجـرای طـرح راهنمـا 
نویسـی بـرای معرفـی شـخصیت ها و علمای گذشـته 
و معاصـر خبـر داد و افـزود: راهنمـا نویسـی معرفـی 
شـخصیت های بزرگـی چـون ابن سـینا، سـهروردی، 
ماصدرا و از معاصرین نیز علمایی در دسـتور کار این 

مؤسسـه قرار گرفته اسـت.
رئیس مؤسسـة پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ایران 
اضافـه کـرد، بـرای تهیة راهنمـای ابن سـینا، ٥0 مدخل 
در موضوعـات مختلـف از جمله پزشـکی، موسـیقی، 
شـیمی، ریاضی، فلسـفه و... حول محور کارنامة علمی 
ایـن دانشـمند، در حـال تدویـن اسـت کـه کتابی بیش 
از یـک هـزار صفحه ای خواهـد شـد. وی از راه اندازی 
گروه هـای حکمـت عملـی و فلسـفة اسـامی در ایـن 
مؤسسـه خبـر داد و اظهـار امیـدّواری کرد کـه ثمرات 
علمـی ایـن گروه هـا بـه زودی بـه جامعـة عاقه منـدان 
ارایه شـود. مدیـر روابط عمومـی و امور بین الملل بنیاد 
علمی و فرهنگی بوعلی سینا نیز در این جلسه گزارشی 
از اهـم فعالیت هـای ایـن بنیـاد از جملـه طرح تصحیح 
انتقـادی القانـون ابن سـینا بـه دسـت اندرکاری دکتـر 
نجفقلـی حبیبـی، چـاپ و نشـر ترجمة فارسـی برخی 
قسمت های شـفا و نیز برگزاری آیین های بزرگداشت 
شـیخ الرئیس در همـدان را ارائـه کـرد. تـوکل دارائـی 
پیشـنهاد کرد که همایش فلسـفی مشـترکی بیـن بنیاد 
بوعلی سـینا و مؤسسة پژوهشـی حکمت و فلسفه ایران 
برگـزار شـود و همچنیـن تفاهم نامة همـکاری بین این 
دو نهاد علمی تنظیم و منعقد شـود. در پایان مقرر شـد، 
تفاهم نامة علمی همکاری مشترک بین بنیاد و مؤسسه 
امضـا و راهکارهـای الزم بـرای همـکاری مشـترک 

بررسـی شود.
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انجمـن علمـی دانشـجویی طـب سـنتی ایرانـی و 
طـب مکمل زیر نظـر مرکـز پژوهش های دانشـجویی 
و معاونت دانشـجویی فرهنگی دانشـگاه علوم پزشکی 
تهران در تیرماه 1401 با هدف توسعة طب سنتی ایرانی 
و طب های مکمل تشـکیل شـد. رشـد و توانمندسازی 
نیـروی انسـانی و بهـره گیـری از نیروی فکـری، علمی 
و ارادة اعضـا بـه منظـور رشـد فـردی تـک تـک اعضا 
و مخاطبیـن از اهـداف اصلـی این انجمن اسـت. هیأت 
مؤسس انجمن، هفت نفر از دانشجویان رشته های طب 
ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی دانشکدة طب 
ایرانی دانشـگاه علوم پزشکی تهران اند. این اعضا شامل 
دکتر محمدصـادق عادل مهربان، دکتر شـبنم خاتمی، 
دکتر نرگس الوری، دکتر نیوشـا اسـماعیل زاده، دکتر 
حامـد آهـن سـازان، دکتـر محمدحسـین عباسـی و 
دکتـر ریحانـه علی پـور. اعضای انجمن به منظـور ارائة 
گزارشـی از تأسـیس و فعالیت های انجمن، گفتگویی 
مجازی با مسئولین دانشکدة طب ایرانی داشتند. در این 
جلسـه، دکتـر روجا رحیمـی، رئیس دانشـکده و دکتر 
مهرداد کریمی، معاون پژوهشـی دانشـکده طب ایرانی 
پـس از ابـراز خرسـندی از تشـکیل ایـن انجمـن و بیان 
ضـرورت وجود آن، حمایت همه جانبة خود از انجمن 
را اعـام کردنـد. همچنیـن دکتـر محمد صـادق عادل 
مهربـان، دبیـر انجمن بـه شـرح اهداف، حیطـه فعالیت 

و برنامه هـای انجمـن پرداخـت و متذکـر شـد بـا توجه 
به بسـتر دانشـگاهی انجمـن، معرفی روش هـای علمی 
و مبتنی بر شـواهد طب سـنتی و مکمل، توانمندسـازی 
پژوهشی مخاطبین، بسترسازی به منظور ارتقای سیستم 
بهداشـتی- درمانـی و افزایـش آگاهـی کادر درمانی و 
سـایر رشـته های زیر مجموعة وزارت بهداشـت نسبت 
بـه پتانسـیل هـای موجـود در انـواع طب هـای سـنتی و 
مکمل از اهداف این انجمن اسـت. جذب دانشـجویان 
عاقه منـد بـه ایـن حـوزه )طـب سـنتی ایرانـی و طـب 
مکمـل(، برگـزاری دوره هـای آموزشـی تخصصی به 
منظور آشـنایی رشـته های مرتبط، برگـزاری دوره های 
آموزشـی عمومی برای رشـته های غیر مرتبـط و عموم 
کنگره هـای  و  جشـنواره  سـمینار،  برگـزاری  مـردم، 
علمـی در ایـن زمینـه، همـکاری بـا سـایر دانشـکده ها 
پیشـبرد طرح هـای  راسـتای  در  تحقیقاتـی  مراکـز  و 
پژوهشـی مرتبـط، تشـکیل کارگروه هـای تخصصـی 
گزارش هـای  و  کتـب  مقـاالت،  تدویـن  هـدف  بـا 
علمـی، آشناسـازی دانشـجویان عاقه منـد بـا تولیـد 
محصوالت و ارتباط با صنعت، همکاری با مؤسسـات 
و شـرکت های رسـانه ای بـه منظـور تولیـد محصوالت 
رسـانه ای در ایـن حـوزه، و همـکاری بـا شـرکت های 
تجـاری و صنعتـی )صنایـع غذایـی، گردشـگری و ... 
(، حیطـه فعالیـت هـای انجمـن را تشـکیل مـی دهـد.

آغاز به کار انجمــن 
علمی دانشجویــی 
طب سنتی ایرانــی 

و طـب مکمــل
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اِبْـِن َوْحِشـیّه، ابوبکـر احمـد بـن علـی بـن قیـس 
کسـدانی، شـخصیت ناشـناختة نبطـی )سـده های 3 و 
4 ق / 9 و 10 م( کـه ترجمـة آثـاری در کشـاورزی، 
زهرشناسـی،  کیمیاگـری،  نجـوم،  گیاه شناسـی، 
پزشـکی، جادوگـری و نیـز اثـری دربـارة خطـوط 
و  می شـود  داده  نسـبت  وی  بـه  کهـن  دوران هـای 
عمده ترین آن ها، یعنی کتاب الفاّحة النبطیة شـهرت 
جهانی یافته اسـت )ابن ندیـم، 312-311، 31۷، 3٥۸(.

سرگذشـت وی سـخت در پـردة ابهـام اسـت، تا 
جایی کـه در وجـود او نیـز تردید شـده اسـت )نالینو، 
20۸-209 (؛ تبارنامه هایی که از او به دست داده شده، 
مشـکوک اسـت. ابن ندیـم وی را در یک جـا احمـد 
بـن علی بـن مختار بـن عبدالکریـم بن جرئیابـن بدنیا 
بـن برطانیـا بـن عاالطیـا )غاالطیـا(، و در جایـی دیگر 
احمـد بـن علـی بن قیـس بـن مختـار بـن عبدالکریم 
بـن حرثیـا بـن بدنیـا بـن بوراطیـا خوانـده اسـت )ص 
311، 3٥۸(. هیچ یـک از ایـن نام هـای غیرعربـی کـه 
قاعدتـاً بایـد نبطی )یا آرامی( باشـند، در هیـچ  یک از 
زبان هـای آرامـی بـه کار نمی رفتـه، و عـاوه بـر این، 
ـ به طـوری که در آثـار بطلمیوس  ـ برطانیـا و غاالطیـاـ 
نیـز آمـده، نام های دو اسـتان معـروف تابـع روم قدیم 
بوده انـد )نالینو، همانجا(. بر پایة سـخنانی کـه در آثار 
منسـوب بـه ابن وحشـیه و از زبـان خـود او آمـده، وی 

نسـب نبطـی داشـته، از ثروت بسـیار برخـوردار بوده، 
زبـان قـوم نبـط را بـه خوبی می دانسـته، بـه فرهنگ و 
اندیشـة نبطـی می بالیـده و فرهنگ هـای دیگـر را در 
برابر آن کم ارزش می شـمرده اسـت ) الفاحة، 1 / 2، 

3٥1، السـموم، گوتشمید، 19(.
یگانـه راوی آثـاری کـه نام ابن وحشـیه را بر خود 
دارنـد، ابوطالـب احمـد بن حسـین بن علـی بن احمد 
بـن محمـد بـن عبدالملـک زیـات اسـت )ابن ندیـم، 
312(. گفتـه شـده که ابن وحشـیه ایـن آثـار را از زبان 
ـ که او  ـ کسـدانیان )= نبطیـان( ترجمـه و بر ابن زیاتـ 
ـ اما  را بـر فرزند خود عبداللــه نیـز ترجیح مـی دادهـ 
کـرده اسـت )ابن وحشـیه، الفاحـة، 1 / 2، السـموم، 
٥(؛ امـا ابن زیـات در پایـان مجلـد ٥ الفاحـة یـادآور 
می شـود کـه ابن وحشـیه تنها ۸0 بـرگ از ایـن کتاب 
را بـر وی امـا کـرده و بقیـة صفحـات ایـن کتـاب و 
نیـز کتاب هایـی دیگـر کـه از او به جـای مانـده بوده، 
مطابق وصیتش و توسـط همسـر وی در اختیار او قرار 
گرفته اسـت )٥ / 4۶٥(. از سـوی خاورشناسـان 4 نظر 

در ایـن  بـاره ابراز شـده اسـت:
 1. آثـاری کهـن بـه زبـان نبطـی وجـود داشـته 
از  ابن وحشـیه مترجـم آن هاسـت؛ 2. هیـچ  یـک  و 
ایـن آثـار اصالـت ندارنـد و ابن وحشـیه آنهـا را جعل 
کـرده و بـه نیـاکان نبطی خـود نسـبت داده اسـت؛ 3. 

ْــــــــــــِن وَحْـشـیّـه اِب
حکیمـی ناشناخته 
از روزگــاران کـهـــــــن

 مجتبی مقدسی )برگرفته از کتاب السموم و التریاقات( 
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جاعـل ایـن نوشـته ها، ابن زیـات اسـت و وی آنهـا را 
بـه ابن وحشـیه نسـبت داده اسـت؛ 4. ابن زیـات نه تنها 
جاعـل ایـن آثار، بلکه جاعل شـخصیت ابن  وحشـیه 
نیـز بـوده و اصـوالً شـخصی به نـام ابن وحشـیه وجود 
نداشـته اسـت )همانجا؛ گوتشـمید، 90؛ نالینو، 20۸؛( 
منابـع، سـاکن  از  برخـی  ادعـای  بـه  ابن وحشـیه 
بغـداد بـوده و بـه پیشـگویی از راه تنجیـم و فالگیری و 
درمان بیماران از راه طلسـم و تعویذ و افسـون شـهرت 
داشـته اسـت )زندگـی نامـه، 1 / 423(. از معاصـران 
ابن وحشـیه، ظاهـراً تنهـا ابن ندیـم از او یاد کرده اسـت 
و  بـه گفت وگوهـا  )ص 311، 3٥۸(. وی همچنیـن 
مکاتبـات ابن وحشـیه بـا کیمیاگـر مصری، عثمـان بن 
سـوید اخمیمـی و نیـز بـه کتابـی بـا عنـوان مفاوضات 
ابن وحشـیة مع ابی جعفر االموی و سـامة بن سـلیمان 
االخمیمـی فی الصنعة و السـحر تصریـح می کند )ص 
312، 3٥9(، اما هیچ یک از این 3 تن شـناخته نشـده اند 
و در حالی که آثار متعددی به عثمان بن سـوید نسـبت 
داده می شـود )همو، 3٥9(، هیچ یک از آن ها به دسـت 
نیامـده اسـت.  از محمـد زکریـای رازی کـه در همـان 
عصر مدتی نیز در بغداد زیسـته، اشـاره ای به ابن وحشیه 
دیده نشـده اسـت، در حالی که برخاف دعوی سـامی 
خلـف حمارنـه )زندگی نامـه، همانجـا(، ابن وحشـیه 
در یکـی از آثـار خـود به نـام کنزالحکمـة )ص 23( از 
رازی یـاد کـرده اسـت. از نویسـندگان متأخرتـر که به 
ابن وحشـیه اشـاره کرده اند، اینان را می تـوان ذکر کرد: 
ابوالقاسم مجریطی )نک  : اولمان، 440(؛ ابن میمون 
که با دشـمنی شـدید از او سخن گفته است )3 / ٥۸4، 
٥۸9، ٥9٥، جمـ   (؛ ابن بیطـار )1 / 14، 1٥، 2 / 134، 
جمـ   (؛ اکفانـی؛ ابن عوام؛ قلقشـندی؛ دمیـری؛ نُویری 
)نکـ  : اولمـان، همانجـا(؛ انصـاری دمشـقی )ص 92(؛ 

ابن خلـدون )ص ۶٥2(.

آثـار
 ابن وحشـیه بنابـر آنچـه در آثـار منسـوب بـه وی 
در بسـیاری از منابـع کهـن آمـده، به عنـوان مترجم یا 

گردآورنـدة آثار مربـوط به دوران هـای کهن، به ویژه 
آثـار نبطـی معرفـی می شـود. عمده تریـن ایـن آثـار، 

این هاسـت:
1. االدّوار کبیـر. ابن وحشـیه در الفاحة می گوید 
کـه همراه کتاب اسـرار الفلـک این اثـر را نیز ترجمه 
کـرده اسـت )1 / 4(. ابن ندیم نام این کتـاب را االدّوار 
علی مذاهب النبط ذکر کرده و آن را شـامل 9 رسـاله 

خوانده اسـت )ص 312 (. 
2. اسـرار الشـمس و القمـر. بـه نظـر خولسـون، 
خاورشـناس روسـی، ایـن اثـر از 2 متـن کهـن، یکـی 
نوشـتة »اسـقولبیثا« و دیگـری تصنیف »آدم« تشـکیل 
یافتـه اسـت. از ایـن کتاب تنها قطعه هـای اندکی باقی 

مانده اسـت )گوتشـمید(
3. اسـرار عطـارد. ابن وحشـیه در اسـرار الفلک، و 
عـده ای را کـه دربـارة امـاء این اثـر به ابن زیـات داده 

اسـت، یادآور می شـود.
4. اسـرار الفلـک. بر پایة آنچـه در مقدمة الفاحة 
آمده اسـت. مؤلـف این اثر، دوانای بابلی اسـت و این 
نخسـتین اثری بوده اسـت کـه ابن وحشـیه ترجمة آن 
را آغـاز کـرده، امـا به علت حجم بسـیار آن نتوانسـته 
است کار را به پایان برد )1 / 3-4(. نسخه ای از آن در 

کتابخانة مجلس شـورا موجود اسـت.
٥. اصـول الحکمـة، یـا کتـاب االصـول الکبیـر. 
نسـخه هایی از آن در کتابخانه هـای راغـب پاشـا، نور 
.) .)2۸2 / IV ،عثمانیه و مجلس شورا موجود است )همان

۶. الرئاسـة فـی علـم الفراسـة. نسـخه ای از آن در 
 .)2۸1 / GAL, I( کتابخانـة بادلیـان موجـود اسـت

۷. رسـالة فـی معرفـة الحجـر. نسـخه ای از آن در 
 .)2۸3 / GAS, IV( کتابخانة جاراللــه موجـود اسـت
۸. سـدرة المنتهـی. ایـن کتـاب گفـت و گـوی 
ابن وحشـیه بـا مغربـی قمـری دربـارة مسـائل دینـی و 
طبیعیـات اسـت. نسـخه ای از آن در کتابخانـة گوتـا 

وجـود دارد )پـرچ، شـم   11۶2ـ(.
9. السـموم و التریاقـات. ایـن کتـاب، آنگونـه که 
در پیـش گفتـار آن آمده اسـت، از سـوی ابن وحشـیه 
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بـر ابن زیـات امـا شـده و از 2 رسـالة کلدانـی، یکـی 
کهن تـر و ناقص تـر، تألیف سـوهاب سـاط و دیگری 
جدیدتـر و کامل تـر تصنیـف یاربوقـا تشـکیل شـده 
اسـت )ص 1(، اما در حقیقت، هسـتة اصلی کتاب از 
منبع دوم تشـکیل می شـود و از سـوهاب سـاط بسـیار 
کـم نقل قول شـده اسـت. خولسـون آن را از الفاحة 

نیـز کهن تر می شـمارد )گوتشـمید، همانجـا(. مارتین 
لِـوی]1[ ایـن کتـاب را در 19۶۶ م بـا عنـوان »کتـاب 
سـموم ابن وحشـیه و رابطـة آن بـا متـون کهـن هندی 
و یونانی]2[« به انگلیسـی ترجمه و در فیادلفیا منتشـر 
از آن در کتابخانه هـای  نسـخه هایی  اسـت.  سـاخته 
)شـم   ولی الدیـن  )شـم   20۷3ـ(،  پاشـا  علـی  شـهید 
 2٥42ـ(، ایاصوفیـه )شـم   3۶39(، لیدن )شـم   12۸4ـ( و 
 / GAL, S, I( موجود اسـت )موزة بریتانیا )شـم   13٥۷

 .)2۸0 / GAL, I ;43
10. الشواهد فی الحجر الواحد. نسخه ای از آن در 
 )2۸1 / GAL, I( .کتابخانة راغب پاشـا موجود اسـت
11. شـوق المسـتهام فـی معرفة رموز االقـام. این 
کتاب مجموعه ای اسـت از 93 نوع الفبای منسـوب به 
عبریـان، یونانیـان و هندیـان، الفباهای رمزی منسـوب 
بـه اشـخاص و نیـز الفباهـای سـیارات و صـور منطقه 
البـروج. در 1۸0۶ م بـه کوشـش هامـر]3[، بـا عنـوان 

»شـرح الفباهای کهـن و عامات هیروگلیفـی ... « در 
لندن منتشـر شـده است )EI2(. دو نسـخة خطی از آن 
در مونیـخ )شـم   ۷۸9ـ( و وین )شـم   ۶۸( موجود اسـت 

 .)2۸0 / GAL, I(
12. الطلسمات. نسخه ای از آن در کتابخانة بادلیان 

موجود است.
دربـارة  اسـت  کتابـی  النبطیـة،  الفاحـة   .13
کشـاورزی نبطیـان. به ادعـای ابن وحشـیه، این کتاب 
توسـط 3 نفر از دانشـمندان نبطی به نام های ضغریث، 
ینبوشـاد و قوثامـی کـه میـان اولیـن و آخریـن آنـان 
000‘21 سـال فاصله بوده اسـت، نوشته و تکمیل شده 
و او به ترجمة آن پرداخته اسـت ) الفاحة، 1 / 4-٥(. 
از ایـن اثـر بیـش از 20 نسـخة خطـی در کتابخانه هـا، 
از جملـه برلین )شـم   ۶20٥ـ(، لیدن )شـم   )۸1( 12۷9(، 
بایزیـد )شـم   40۶4ـ( و احمدثالث )شـم   )1-۷( 19۸9( 
باقـی مانده اسـت کـه در مجموع نیز نسـخة کاملی را 
 ;329 / GAS, IV همانجا؛ ،GAL( تشـکیل نمی دهد
EI2(. سـزگین از نسـخة کتابخانـة احمد ثالـث با رفع 
برخـی کاسـتی های آن بـه وسـیلة نسـخه های دیگـر، 
یـک مجموعـة 2300 صفحـه ای فراهم آورده اسـت. 
در مجلـدی کـه عنـوان اجـزاء 2-4 را یافتـه اسـت، 
نابسـامانی هایی دیـده می شـود. جـزء 2 در میـان یک 
جملـه پایـان یافتـه و جـزء 3 از همان جـا آغـاز شـده 
اسـت. پایـان جـزء 3 و آغاز جزء 4 نیز چندان بسـامان 
نیسـت. دربـارة این کتـاب در بخش بررسـی آثار وی 

بیشـتر سـخن گفته خواهد شـد. 
14.کتـاب بالینـوس الحکیـم، نسـخه ای از آن در 
 .)2۸1 / GAL, I( کتابخانـة پترزبورگ موجود اسـت
1٥.کتاب تنکلوشـا البابلی فی صـور درج الفلک 
و مـا تـدل علیه مـن احـوال المولودیـن. در مقدمة این 
کتـاب تصریـح شـده کـه مؤلف آن تنکلوشـا اسـت 
که بنابر اعتقاد خولسـون، در سـدة نخسـت میادی یا 
پیش تر از آن می زیسـته اسـت و در متن نیز تنکلوشـا 
خـود را یگانه مصنف کتاب می خواند. در عین حال، 
2 موضـع از متـن اشـاره بر ایـن دارد که ایـن اثر مدت 
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درازی پیـش از عصـر تنکلوشـا تألیـف شـده اسـت. 
خولسـون کوشـیده، بـا فـرض اینکـه ابن وحشـیه 
کلمـه ای مانند »دانـش« را »کتـاب« ترجمه کـرده، این 
تناقـض را حـل کنـد، امـا درواقع ابن وحشـیه می باید با 
اثـری کـه دعوی ترجمـة آن را دارد، آنقدر آشـنا بوده 
باشـد کـه به چنیـن خطایی دچار نشـود. بدیـن ترتیب 
بـا خود ابن وحشـیه به قصـد تأمین اعتبار بیشـتری برای 
ایـن کتـاب شـخصیت های کهن تـری را نیز بـه عنوان 
مؤلفـان آن معرفـی کـرده، یـا آنکـه ابن زیـات ایـن 
بخش هـا را بـه آن افـزوده اسـت )گوتشـمید، 3-4(. از 
سـوی دیگـر، ابن ندیم از دو تن بـه نام های تینکلوس و 
طینقـروس یاد می کند که از سـوی ضحاک به ترتیب 
بـر خانه هـای مشـتری و مریـخ مـوکل شـده بودنـد. به 
سـخن وی، تینکلوس، مؤلف کتاب الوجوه و الحدود 
و طینقـروس مصنـف کتـاب الموالیـد علی الوجـوه و 
الحـدود اسـت )ص 23۸، 2۷0؛ نیـز نکـ  : کوتشـمید، 
۸1-۸3(. قفطـی نیـز بـا تأکیـد بـر اصـل بابلـی ایـن دو 
تـن، همیـن سـخنان را تکـرار کـرده اسـت )ص 104، 
21۸(. خولسـون با تصدیق آنچه ابن ندیم و قفطی نقل 
کرده اند، تنکلوشـا را از دانشـمندان قدیم بابل و متعلق 
به زمانی می شـمرد که طی آن، بابل در شـکوفایی بود 
و یونانیـان بت پرسـت بودنـد، امـا در حاشـیة نسـخه ای 
از ترجمـة فارسـی کتـاب تنکلوشـا، گفتـه می شـود: 
»در تاریـخ تبـری ]چنیـن[ نبشـته اند که این کتـاب، ۸0 
سـال پیش تـر از هجرت نبـوی نوشـته شـده« و از آنجا 
کـه ایـن تاریـخ، مربوط بـه دوران انوشـیروان اسـت، و 
کتاب هایـی بسـیار بـه فرمـان وی از یونانـی بـه پهلوی 
ترجمـه شـده، ایـن ترجمه بعدهـا به عنـوان اصل تلقی 
گردیده اسـت )گوتشمید، ۸۷-۸۸؛ نالینو، 19۸- 199(.

بـر پایـة نظـر برخـی از پژوهشـگران، تنکلـوش 
یـا تنکلوشـا، تصحیـف تئوکـروس یونانی اسـت که 
در سـدة نخسـت میـادی، کتابـی در صـور نجومـی 
تألیـف کـرده بوده و همین کتاب اسـت کـه در عصر 
انوشـیروان بـه پهلـوی و در سـدة دوم ق بـه عربـی 
ترجمـه شـده و در نتیجـة دشـواری های خـط پهلوی 

کـه وقـوع انـواع تصحیف هـا را ممکن می سـازد، نام 
تئوکـروس بـه تنکلـوش تبدیل شـده اسـت، اما آنچه 
توسـط ابن وحشـیه بـه نـام کتـاب تنکلوشـا معـروف 
شـده، بـه کلـی مجعـول اسـت و ربطـی بـه کتـاب 
تئوکـروس نـدارد. این کتاب اخیر، از میان رفته و تنها 
بخش هایـی از آن در کتـاب المدخل الکبیر ابومعشـر 
بلخـی )فصـل اول، مقالـة ششـم( باقـی مانـده اسـت 
)همـو، 199-201؛ تقـی زاده، 31۷- 319(. نسـخه ای 
از ایـن کتـاب در لیـدن )شـم   104۷ـ( موجـود اسـت 

 .)2۸0 /  GAL, I(
1۶.کتـاب طبقانـا، در نجـوم و سـحر و ظاهـراً 
مجعول اسـت و گفته می شـود که توسـط ابن وحشیه 
از نبطـی به عربی ترجمه شـده اسـت. اصـل نام طبقانا 
شـناخته نیسـت. از توضیحات ابومسلمة مجریطی که 
در غایـة الحکیـم، از ایـن کتاب اسـتفاده کرده، چنین 
بـر می آیـد کـه موضـوع آن تأثیـر ُصـَور نجومـی بـر 
رویدادهـای زمینـی اسـت )طـاش کوپـری زاده، 1 / 

 .))۷9-۷۸ /GAS, VII 2۷۸؛ 
1۷.کشـف الرموز و اشارات الحکماء الی الحجر 
االعظـم، نسـخه ای از آن در کتابخانـة یوسـف آغـا 

) .)2۸3 / IV ،موجـود اسـت )همـان
1۸. کنز الحکمة، در کیمیا. نسـخه هایی از آن در 
لیدن، آصفیه، نور عثمانیه )همانجا( و نیز نسـخه ای در 
کتابخانـة مرکـز )شـم   )1(1٥۷( موجود اسـت. در این 
کتـاب از ابوموسـی جابر )جابـر بن حیـان( و ابوالخیر 
مصـری و محمـِد زکریـای رازی یـاد شـده اسـت. به 
گفتـة سـزگین، از امـام جعفـر صـادق )ع( نیـز در آن 
نقـل قول شـده اسـت )GAS، ولی در نسـخة موجود 

در کتابخانـة مرکـزی چنین موردی دیده نشـد. 
19. مطالـع االنوار فی الحکمة. نسـخه ای از آن در 

 .)2۸1 / GAL, I( کتابخانة بادلیان موجود اسـت
20. الواضـح فی ترتیب العمل الواضح. نسـخه ای 

از آن در آنـکارا موجود اسـت) GAS، همانجا(
21. الهیاکل و التماثیل. این کتاب در 1312 ق در 

بمبئی به چاپ رسـیده است.
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انجیر از جمله درختانی اسـت که در زندگی بشر 
دارای سـابقه ای طوالنـی و تاریخـی اسـت. در کتاب 
کتاب هـای  در  و  هبریـوس    HEBREWS  عبـری
مذهبـی قدیم و یونانـی و التینی از این درخت نامبرده 
شـده اسـت. انجیـر میـوه ای خـوش طعـم و مغـّذی 
اسـت، ولـی در هـر حـال، خشـک شـدة آن بایـد بـر 
انـواع تازه اش ترجیح داده شـود. dr.h.lEclErg انجیر 
را بـه علـت دربرداشـتن مـواد غذایـی مختلـف کـه 
عموما برای سـوخت و سـازهای بدن ضروری است، 
از میوه هـای بسـیار مفیـد ذکـر کـرده اسـت. درخـت 
انجیـر رومـی راficus ruminalis  از درختـان اولیـه 
پیدایـش بشـر می شـناخته اند. )دائرة المعـارف بزرگ 

طـب اسـامی ؛ ج 1؛ ص2۶9( 
انجیـر تـازه دارای 3 تـا 4 درصـد مـواد قنـدی،        
۷9 درصـد مـواد ازتـه و 32 درصد مواد چرب اسـت. 
انجیـر را در گرمـای خورشـید خشـک می کننـد و 

معمـواًل قبـل از انجام این کار نیـز آن را از آب جوش 
نمکـدار می گذراننـد تـا پـس از خشـک شـدن، از 
گزنـد حشـرات مصون بمانـد. انجیر دارای قنـد، مواد 
پروتئیک، نشاسـته، مـواد چرب، سـلولز، مواد معدنی 
و آب می باشـد. از انجیـر، الـکل و قهـوه کـه جنبـة 
تجارتی دارد درسـت می کنند.انجیر، میوه ای مشـهور 
اسـت و قسـمی از آن را که دارای رطوبت و شـیرینی 
زیـاد، شـاه انجیـر می گوینـد. انجیر، اقسـامی مختلف 
دارد: بسـتانی، دشـتی و کوهـی. مـراد از انجیر مطلق، 
انجیر بسـتانی است. انجیر دشـتی را کنومر، کته گولر 
و پرنـی می گویند. یک نوع انجیر شـامی وجـود دارد 
کـه به رنگ سـیاه و درشـت اسـت. گولـر را که یکی 
از اقسـام انجیر اسـت، انجیر آدم می گویند، که نوعی 
دیگـر اسـت کـه در کوه هـای افغانسـتان می رویـد و 
آن را بـه هنـدی، کلـه می گوینـد.  میـرزا علـی اکبـر 
)ناظـم االطبـاء( در پزشـکی نامه  خـان حکیم باشـی 

انجیـــــر، غذایــی کامــل و ســالم
 راضیه صادقی
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می نویسـد: 
انجیــر، میــوة درختــی از طایفــة اورتیســه و از 
محصــوالت بومــی یکــی از ممالــک قدیــم آســیای 
ــر را  ــت انجی ــت درخ ــن مملک ــت. از ای ــر اس صغی
ــوه کــه دارای گوشــتی  ــن می ــد. ای ــگ برده ان ــه فرن ب
شــیرین و گــوارا اســت، از حیــث بزرگــی و خوبــی 
بســتگی بــه مملکتــی دارد کــه در آنجا عمــل می آید 
و بــر حســب جنــس درخــت، مختلــف می باشــد. از 
ــارج  ــیری خ ــاره ای ش ــت آن عص ــاخه های درخ ش
می شــود کــه دارای کائوچــو اســت.  در بــازار فرنگ، 
ســه قســم انجیــر خشــک بــه فــروش  می رســد: یکــی 
انجیــر زرد کــه آن را انجیــر چرب می نامنــد، دیگری 
انجیــر ســفید و ســومی انجیــر بنفــش کــه انجیــر طبی 
نامیــده می شــود. دانشــمندان فرنــگ، انجیــر بنفــش و 
انجیــر چــرب را بر اقســام دیگــر آن ترجیــح می دهند.

انجير آدم
میـوه ای اسـت کـه درخت آن بـزرگ و از آن شـیر 
استخراج می شود. میوة آن مشابه انجیر اصل است و بعد 
از پخته شـدن شـیرین می شـود. از این درخت، پشه زیاد 
به وجود می آید، و بدین سبب آن را درخت پشه می نامند.

انجير دشتى
درخت آن مشـابه درخت بسـتانی، ولی کوچکتر 

اسـت. ) لغات االدویه، ص 231.(

انجير هندی
ficus rumphi را بـه هنـدی پاکـر می نامنـد. ایـن 
انجیر در کوه روئیده می شود و برگ آن مشابه درخت 
فلفـل هنـدی اسـت. عصـارة آن در کشـتن کـرم مفید 
اسـت. بطور داخلی با زردچوبه، فلفـل و روغن، قرص 
درسـت کـرده و اسـتعمال می گـردد. در مـرض ضیـق 
النفس از آن استفاده می شود و قی آور است. عصارة آن 
با گل مدار در یک دیگ بسـته با خاکسـتر آن با عسل 
مخلـوط کـرده بـرای تنگی نفس اسـتعمال می شـود.) 

دائـرة المعـارف بزرگ طـب اسـامی، ج 1، ص: 2۷1(
نوعـی از انجیـر کوهی وجـود دارد کـه به هندی 
و  دکـن  هیمالیـا،  کوه هـای  در  می نامنـد.  رپ  کام 
پنی سـوئا روئیـده می شـود و در درد مفاصـل، برگ 
و پوسـت درخـت را معجون کـرده و ضماد می کنند 
و جوشـانده آن را در مرض قولنج بادی به این ترتیب 
درسـت کـرده و مصـرف می کننـد. عصـارة بـرگ 
انجیـر، عصـارة بـرگ ریحـان و روغـن خوراکـی بـه 
طور مسـاوی بجوشـانند تـا وقتی که تمـام آبش بخار 
گـردد و تقریبـا ایـن عمـل بایـد بیسـت مرتبـه تکـرار 
گـردد، بعـد آن روغـن را بـر شـکم ضمـاد می کننـد. 
»ریـد« بـه تجربـه کشـف کـرده کـه 12 گـرم عصارة 
پوسـت انجیـر بـا شـیرین بیـان در امـراض جگر مفید 
اسـت. نوعـی دیگر کـه به هنـدی کالی آمـر می نامند 
و در وسـط هندوسـتان و پنی سـوال روئیـده می شـود. 
مـدن پـال نیفانتـا نوشـته اسـت: ایـن انجیـر را در هنـد 
کات لوگـر، در بنگال کاکودومـار، در بمبئی یوکترا 
یـا درامبـر و در مـدرس،  پی آتیـس می گوینـد. »رید« 
می گویـد، میـوة آن را در شـیر بـز جوشـانده، در ورم 
جگـر مفیـد اسـت. »محمـد شـریف« آن را قـی آور 
نوشـته اسـت. میـوه آن ماننـد انجیـر کوچک اسـت. 
در بعضـی از مناطق، گرد میوه را جوشـانده، در کمی 
آب معجـون کـرده بـر ورم های بغل ضمـاد می کنند. 
کشـاورزان آن را برای خشـکیدن شـیر میش استفاده 

می کنند.)همـان، ج 1، ص: 2۷2(

مزاج انجير
مزاج انجیر در درجة اول گرم و در درجة دوم، تر 
اسـت. )المفردات، ص ۸۸؛ قرابادین کبیر، ص 144.(

خواص
حکیم بقراط در نوشـته های متعـدد، انجیر را ذکر 
کـرده و آن را ملیّـن و دارای اجـزای مقـوی دانسـته و 
میـوه ای غـذا دهنده نامیده کـه در امراض بلغمی مفید 
می باشـد. اهـل یونان آن را صاف کنندة سـینه و معده 
می دانسـتند. انجیـر زود هضـم و به عنـوان دارو خارج 
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کنندة بلغم، شـکنندة سـنگ کلیـه و مثانه، بـاز کننده 
سـّده های جگـر و طحـال و عـاج درد مفاصـل و 
بواسـیر اسـت. )فارماکوگرافیای هنـد، ج3، ص 342(

انجیـر را ملّطـف، محلّل و جالی قوا نوشـته اند، که 
در درمـان صـرع و فلج هـا آن را مصـرف نمـوده و نافع 
دانسـته اند. صاحـب مخزن االدویـه، انجیـر را مسـّکن 
حـرارت و تشـنگی، عـرق آور، ملیـن مـزاج، مسـهل 
خفیف، خنک کنندة دل، مسـّکن اعصـاب و موجب 
فربهی دانسته است؛ نیز در درمان خفقان، تنگی نفس، 
دردهـای ریـوی و نایچـه، اورام، بواسـیر و سـختی بول 
تجویز می شـده اسـت. )تحفة حکیم، ص ۶۶؛ صیدنه، 
ص 1۸۸؛ طب النبی، ص 1۶۸؛ قرابادین کبیر، ص 144.(

انجیـر نرسـیده را اگـر بـر روی بهـق یـا بـر دمـل 
بگذارنـد، مفیـد اسـت، زیـرا کـه دمـل را می رسـاند 
و بهـق را می زدایـد. انجیـر تـر و خشـک بـرای صرع 
مفیـد اسـت. آب پـز انجیـر را بـا کـف فـراوان خردل 
مخلـوط کنند و در گوش بچکاننـد، صداهای گوش 
را می خوابانـد. شـیر انجیـر را بـر دنـدان کـرم خـورده 
نهند، سـودمند اسـت. جالینـوس می فرمایـد: انجیر تر 
بـرای معـده خـوب نیسـت، ولـی انجیـر خشـک، بد 
نیسـت. شـیرش را بـر نیـش زده کـژدم و رتیـل بمالند 

مفیـد اسـت. ) قانـون، ج 2، ص 32۸.(

خواص انجير بر اساس روایات ائمة معصومين
در  السـام  علیهـم  ائمـه  از  متعـدد  روایـات  در 
خـواص  انجیـر چنین آمده اسـت: انجیر قلـب را رقیق 
و نـرم، جمـاع را زیاد، بواسـیر را قطع، نقرس، قولنج و 
سـردی را مفیـد، سـدد بدن را بـاز و دهان و اسـتخوان 
را محکـم می کنـد و شـیر آن نافـع زخـم کبد اسـت.

- انجیـر مضـر جگـر و معـده اسـت و مصلحـش 
آویشـن و گردو و سکنجبین است )بستان المفردات، 
ص۶0(. نیـز مضـر جگـر ضعیـف اسـت و مصلحش 
گردو، آویشن، انیسون و مصلح انجیر تازه سکنجبین، 
شـربت ترنـج و ریواس اسـت. انجیر مضر افـرادی که 
مبتـا بـه چاقـی، اختـاالت گوارشـی و بیمـاری قند 

هسـتند، می باشـد. )محیط اعظم،ج1،ص214(

روایات
ابـی ذر می گوید: انجیر را برای رسـول خدا هدیه 
آورده بودنـد آن حضـرت بـه اصحـاب خـود فرمود: 
بخوریـد، اگـر بگویـم میـوه ای از بهشـت نازل شـده، 
آن انجیـر اسـت، چـون میـوه بـدون دانه اسـت. انجیر 
بواسـیر را قطع می کند و بر نقرس مفید اسـت.)مکارم 

االخـاق، ص1۷3(
هر کس بخواهد قلبش رقیق و نرم شـود، همواره 

انجیر بخورد.
در حدیثـی وارد شـده کـه رسـول خـدا صلی اهلل 
علیـه و آلـه فرمود: انجیر را خشـک و تـر بخورید که 
جمـاع را می افزایـد و بواسـیر را قطـع می نمایـد و بـر 

نقـرس و سـردی درون مفید اسـت.)همان(
قرآن کریم از چیزهایی که اسـمی به میان آورده 
یکـی انجیـر اسـت و از این جهت معلوم می شـود که 
انجیـر تـا چقـدر بـا ارزش اسـت. آن جـا که فرمـوده: 
یْتُـوِن ...« سـوگند بـه انجیـر و زیتـون. و  »َو التِّیـنِ َو الزَّ
خوشـبختانه علم روز نیز بر ایـن واقعیت صحه گذاره 
و انجیر را از لحاظ تأمین سـامتی برای همه ضروری 
می دانـد. امـام ابـی الحسـن رضـا علیـه السـام فرمود: 
انجیـر بـوی دهـان را می بـرد، اسـتخوان را محکـم 
می کنـد، مـوی را می رویانـد و درد را می بـرد کـه بـا 

آن احتیـاج به دوایی نداشـته باشـد. 
بـاز در روایتی دیگر امام رضا علیه السـام فرمود: 
»هـو جیـد للقولنـج«.  یعنی انجیـر بـرای قولنج خوب 

ج۶،ص3٥۸( است.)کافی، 
روایتـی دیگر چنین اسـت: »یشـد الفـم و العظم«.  
یعنـی دهـان و اسـتخوان را محکـم می نماید.)طـب 

ص1۷3( االئمـه، 
برای اطاعات بیشتر ر.ج به :

نورانـی، مصطفـی، دائـرة المعـارف بـزرگ طب 
اسـامی )نورانـی(، 12جلـد، ارمغـان یوسـف - قـم، 

چـاپ: اول، 13۸4 ه.ش.
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در نیمـة سـدة نوزدهـم میـادی، هیئتـی از نَْمسـه 
ـ مجارسـتان( برای راه اندازی نخستین مدرسه  )اتریش 
بـه سـبک جدیـد در ایـران، وارد تهـران شـد. در ایـن 
میان، مسـئولیت آموزش طب برعهدة یاکوب ادّوارد 
پـوالک  )1۸91ـ1۸1۸م.( کـه از اعضای همین هیئت 
بـود، گذاشـته  شـد. از وی چند اثر طبـی برجای مانده 
که از جملة آن ها کتابی در حوزة علم تشـریح اسـت 
که آن را در ایران تألیف کرد. مطالعة مباحث مندرج 
در ایـن کتـاب بـا مندرجـات تشـریح األبدان منصـور 
بن محّمد بن احمد شـیرازی )قـرن ۸ و 9ق.( که آن هم 
رسـاله ای در حـوزة علـم تشـریح اسـت، تفاوت هایی 
درخـور توجـه را میـان ایـن دو اثر نشـان می دهـد. دو 
اثر مزبور در علم تشـریح، هر دو در ایران تألیف شـده 
و تنها تفاوت ظاهری آن ها در نگاه نخسـت، اختاف 
زمانی تألیف شـان می باشـد. این اختاف، تنها مربوط 
بـه ایـن دو نیسـت و مقایسـة مباحث تشـریح األبدان با 
مباحـث آناتومـی منـدرج در متون آناتومـی امروزین 
حکایـت  دو  ایـن  توجـه  درخـور  اختـاف  از  نیـز 
می کنـد. الزم بـه توضیح اسـت کـه در این کتـاب از 

عنـوان آناتومی مدرن برای معرفـی آناتومی امروزین 
و رایـج اسـتفاده  شـده اسـت. بـرای نمونـه، آناتومـی 
مـدرن از لنـف و رگ های لنفـاوی صحبت می کند، 
امـا جای چنیـن مبحثـی در تشـریح األبدان و نیز متون 
تشـریح طـب اخاطی، خالی اسـت. آناتومـی مدرن، 
اسـتخوان فـّک زیریـن را یـک اسـتخوان یکپارچـه 
در انسـان معرفـی می کنـد، امـا تشـریح األبدان، فـّک 
زیریـن را متشـکل از دو اسـتخوان جداگانـه می داند. 
آناتومـی مـدرن، تعداد زوج های عصبی مغزی انسـان 
را 12 زوج می دانـد، اما تشـریح األبدان از وجود هفت 
زوج عصبـی سـخن می گویـد. تفاوت ها بیـش از این 
اسـت و در مباحث بعـدی این کتاب به آن ها پرداخته 
خواهـد شـد. ایـن تفاوت هـا، اسـناد ارائه شـده در این 
کتـاب بـرای بیـان هـدف اصلی تألیـف این اثر اسـت 
)اینکه مبحث تشـریح مندرج در متون طب اخاطی، 
گونه ای از علم تشـریح اسـت که با مباحث تشریحِی 
منـدرج در متون آناتومـی مدرن تفـاوت دارد. به بیان 
سـاده تر، پژوهنـدة متـون طـب، در مبحث تشـریح، با 
گونه ای خاص از علم تشـریح روبروسـت که در این 

 رضـــا غــالمــی
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کتـاب، تشـریح اخاطـی نامیـده می شـود. بـه همیـن 
ارائه شـده در  دلیـل بخـش قابل توجهـی از مطالـب 
مبحث تشریح این متون، حتی برای یک آناتومیست 

امـروزی نیـز ُگنـگ به نظر می رسـد.  
تـاش بـرای نشـان دادن ایـن تفـاوت بـه اسـنادی 
معتبـر نیـاز دارد، و بـه همیـن دلیـل، تشـریح األبدان 
فارسـی  رسـالة  )قدیمی تریـن  اسـت  شـده  انتخـاب 
مصـّوِر قابـل دسـترس در حـوزة علـم تشـریح کـه از 
متـون طبیبانـی چـون جالینـوس، رازی، علی بن عبّاس 
مجوسـی اهوازی و ابن سـینا در تألیف آن بهره گرفته 

شـده اسـت(. از آنجـا کـه پژوهش های حـوزة تاریخ 
علـم، بر منابـع کتابخانه ای و به طور ویژه، نسـخ خطی 
اسـتوارند، الزم اسـت اینجـا دربارة منابع مورد اسـتناد 
در تألیـف ایـن کتاب، مطالبی ارائه شـود.  از تشـریح 
 األبـدان، نسـخه هایی متعـدد در کتابخانه هـای نقـاط 
گوناگـون جهـان )تهـران، بغـداد، نجـف، اسـتانبول 
نسـخه و  و لس آنجلـس( وجـود دارد. حداقـل ۶0 
میکروفیلم از این رسـاله، تنها در ایران شناسـایی شده 
و این جدای از چاپ های سـنگی  متعدد رسـالة مزبور 
اسـت کـه جـز ایـران به دلیـل رواج زبـان فارسـی در 
آنجاهـا، بـه ایـن زبـان چاپ شـده اسـت )بیگ باباپور 
1393، ص۸41ـ۸29(.  مبنـای تألیـف کتـاب حاضـر، 
تصحیح این رسـاله نیسـت؛ چرا کـه از این رسـاله دو 
تصحیح موجود اسـت؛ یکی به کوشـش سیّدحسـین 
رضوی برقعی که توسـط انتشـارات مؤسسة مطالعات 

ـ دانشـگاه مک گیـل و بـا  اسـامی دانشـگاه تهـران 
همـکاری مرکـز بین المللـی گفتگـوی تمّدن هـا در 
سـال 13۸2 چـاپ شـده، و دوم، تصحیـح یوسـف 
بیگ باباپـور که توسـط مجمـع ذخائر اسـامی قم در 

سـال 13۸٥ بـه چاپ رسـیده اسـت. 
مؤلـف کتـاب بـه دالیلـی کـه در پـی می آیـد، 
حاضـر  کتـاب  تألیـف  بـرای  را  نخسـت  تصحیـح 
انتخـاب کرده اسـت؛ نخسـت، پیشـینة طبـی مصّحح 
بـا مباحـث نظـری پزشـکی مـدرن  و آشـنایی وی 
کـه به دلیـل تحصیـل در ایـن حـوزه از آن بهره منـد 
شـده، و دوم، اختصـاص بخشـی در پایـان تصحیح با 
عنـوان »فرهنـگ واژه هـا و اصطاحـات دشـوار« کـه 
مصّحـح تـا آنجا کـه بـرای وی ممکـن بـوده، معادل 
بـاب  در  و  آورده،  را  واژه هـا  انگلیسـی  و  فارسـی 
برخـی نیـز توضیح مختصـری ارائـه کرده اسـت. این 
نشـان از کوشـش مصّحـح جهـت ارایـة تصحیحـی 
مطلـوب دارد. بـه جـز ایـن امتیـاز، آن گونـه کـه خود 
بیـان کـرده، بـرای دریافت نسـخة شـمارة 1٥ مجلس 
سـنا کـه کهن تریـن نسـخة شناخته شـدة آن در ایـران 
اسـت، مدت هشـت سـال زمان اختصاص داده است. 
جملگـی ایـن مـوارد نشـان از تـاش مصّحـح جهت 
ارایة تصحیحی مطلوب دارد. جای خالی یک نسـخه 
در تصحیـح ایشـان احسـاس می شـود. قدیمی تریـن 
نسـخة شناخته شـده از تشـریح األبدان، نسـخه ای بـه 
خـط نسـخ خوانا و رقـم 3٥9۷ کـه در سـال 91۸ق. و 
در 3٥ برگ کتابت شـده اسـت. یک نسـخة نفیس و 
بـدون هرگونـه افتادگی صفحات آغـاز، میانه یا پایان 
آن کـه در ترکیـه و در کتابخانـة ایاصوفیـا نگهـداری 
می شـود. نسـخه ای کـه مؤلف کتـاب حاضر پـس از 
حـدود یـک سـال جسـتجو، موفق به دسـتیابی بـه آن 
گردید و اسـاس مباحث مربوط به تصاویر مندرج در 
تشـریح األبدان را نیـز تصاویر همین نسـخه قـرار داده 
اسـت. علـت ایـن امـر، بـه تقـّدم این نسـخه بـر دیگر 
نسـخه های شناخته شـده از منظـر زمانـی و نیز کیفیت 

مطلـوب تصاویـر آن بـر می گـردد. 
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- تولد، خرداد 13٥0، متاهل و دارای دو فرزند.
- تحصیات مقطع متوسطه، در دبیرستان کمال تهران )یکی از پنج دبیرستان سطح اول کشور(. 

- اخذ مدرک دکترای پزشکی در سال 13۷٥ از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
- متخصص طب سنتی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران.

- موسـس و مدیرعامـل بزرگ تریـن سـازمان مـردم نهـاد )NGO( در حـوزة طب سـنتی در ایران بـه نام جامعة 
احیاگـران طب سـنتی ایران.

- اخذ مقام مشورتی از Ecosoc  سازمان ملل.
- اخذ نشان درجه یک خدمت به گسترش و احیای طب سنتی- ایرانی.

- مؤسس درمانگاه شبانه روزی اسراء )اولین کلینیک کشور با رویکرد تلفیق طب سنتی و طب کاسیک(.
- طبابت در شهر تهران به شیوة طب سنتی از سال 13۷۸ تا کنون.

- مدرس دوره های آزاد طب سنتی و گیاهان داروئی در دانشگاه تهران.
- مدرس دوره های طب سنتی در پژوهشکده گیاهان دارویی )جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران(.

- مدرس دوره های طب سنتی در جهاد دانشگاهی )دانشگاه علوم پزشکی قم(.
- مدرس طب سنتی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

- تدریـس و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی دوره های تخصص طب سـنتی در دانشـگاه های علوم پزشـکی 
مشـهد، بابل، تبریز، شـاهد و...

- عضو هیئت مؤلفین فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسامی.
- عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات حجامت ایران از سال 13۷9.

- عضو شورای سیاست گذاری مؤسسة تحقیقات حجامت ایران از سال 13۸0.

- دارای مجوز رسمی حجامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- دارای مدرک آموزش تغذیه، طب اسامی و طب سنتی دوره های آزاد دانشگاه تهران.

- دارای مدارک سطح مقدماتی و پیشرفتة انرژی درمانی از مرکز توسعه و اطاعات سامت و انرژی از کشور ایتالیا.

 فاطمه مقدم )برگرفته از کتاب تغذیه در طب ایرانی( 

ــاه از  شــناختنامه ای کوت
دکتــر محمــد عزیزخانــی 

چهرۀ ســــرشناس
طب سنتی امروز
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در طـب سـنتی ایـران به سـرگیجة حقیقـی، دّوار 
می گوینـد، و آن گونـه ای از بیمـاری اسـت کـه فـرد 
تصـور می کند اشـیا به دور سـر و بـدن او می چرخند. 
در این حالت، نشسـتن و ایسـتادن برای او دشوار است 
و ترجیح می دهد خود را در وضعیت دراز کشـیده و 
خوابیده قرار دهد.  ارسـطو معتقد بود که جریان روح 
)جسـم بخاری سـیال که از قسـمت لطیف َدْم ساخته 
می شـود( کـه از مغـز منشـأ می گیـرد، در صورتـی 
کامـل و بـدون نقـص اسـت کـه از سـه بطـن قدامی، 
میانـی و مؤخـر گذشـته و در هر مرحله، سـطوحی از 
نضـج یـا آمادگی را پیدا کنـد، و در اصطاح به مزاج 

مناسـب خود برسد.  
طبـق نظر حکیم عقیلی در کتـاب معالجات، اگر 
نفـوذ روح در تمامـی بطن های مغز بـه صورت کامل 
صـورت پذیـرد، افعـال نفسـانیه، کامل و بـدون نقص 
خواهنـد بـود و گرنـه ناقـص یـا باطـل می گردنـد. در 

حالـت َدَوران، ایـن گـردش روح در فضاهـای دمـاغ 
به صـورت شایسـته انجـام نمی گـردد، و بدین سـبب، 
فـرد نـه قـادر اسـت اعضـای متحرکـه را به صـورت 
ارادی حرکـت دهـد و نـه آنکـه آن هـا را ثابـت نگـه 
دارد، و بـه همیـن دلیـل جمیـع افعـال نفسـانیه اعـم از 

حسـی و حرکتـی مختـل می گردند.
بـه  نـگاه کـردن  بـه علـت  اَْدوار ممکـن اسـت 
چیزهایـی کـه در حـال چرخـش هسـتند، رخ دهد به 
صورتـی کـه تصویـر آن شـیء در حـال گـردش در 
نفس)مغـز( رسـوخ می کنـد، و تصاویـر جسـم بعـد 
از غیبـت آن جسـم در صورتـی کـه محسـوس قـوی 
باشـد، باقـی می ماند، و به انـدازة مقـدار پذیرش آلت 
دستگاه عصبی و قوت محسوس، تصویر محسوسات 
قبلـی حذف می گردد، و محسـوس یا تصویر جدید، 
باقـی می مانـد. هـر چـه ایـن محسـوس قوی تـر و بدن 
ضعیف تـر باشـد، این افعال شـدیدتر اسـت، همچنان 

سرگیجه از دیدگاه حکیم عقیلی خراسانی
بر اساس کتاب معالجات

 برگرفتــه از مقالــۀ مجیــد نیمــروزی و دیگــران، مرکــز تحقیقــات طــب ســنتی و تاریــخ 
طــب، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، مجلــه طــب ســنتی اســالم و ایــران، ســال ســوم، 

شــماره چهــارم، زمســتان 1391
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کـه در مورد درمان تشـخیص مزاج دماغ و گذاشـتن 
ضمـادات گرم و ضمادات گرمابخش بر سـر و تناول 
باقـا کـه به آن ادویـه مقویه دماغ اضافه کرده باشـند. 
َدّوار بـه سـبب دوران و گردیدن انسـان بـه دور خود و 
یـا نظـر کـردن به سـوی مکان بلنـد، قلة کـوه و یا نظر 

کـردن بـه سـوی چاه هـا و گودال هـای عمیق.
  عامت: تقدم سبب بر زمان شروع دّوار 

  درمان: سـکون و قرار اسـت. اگر دّوار همچنان 
باقـی بود، غذاهـای ترش و قابض و نان خیسـانیده در 
ربـوب آن هـا صرف شـود؛ همچنین فرد مبتـا باید از 
نظـر کردن به سـوی هـر چیز در حال چرخش سـریع 
و بناهـا و کوه هـای مرتفـع و گودال هـا و چاه هـای 
عمیـق و ماننـد اینها اجتنـاب نمایـد، و غذاهای مبخره 
تولیدکنندة ریاح مثل سیر و پیاز خام را مصرف نکند.

دّوار بعد از ضربه و سقوط
   عامـت: وجـود اسـباب گفتـه شـده و ادراک 

حالـت دوران توسـط فـرد و نشـانه های همـراه.
  درمان: تسـکین درد و پاکسازی و هدایت مواد 
و بخارات به سـمت قسـمت های پایینی بـدن همراه با 
درمان هـای اختصاصی ضربه و سـقوط بیمـاران، زنان 

و اطفال صـدق می کند. 

 اسباب کلى دّوار
سـبب کلـی دّوار آن اسـت کـه روح در فضاها و 

رگ هـای دمـاغ بچرخـد و حرکت موجـی کند.

 اسباب خارجى
گاهـی حرکـت ارواح بـه علـت اسـباب خارجی 
مثـل ضربـه و یا سـقوط می باشـد و در این حالت مثل 
آنسـت کـه در آب چیـزی سـنگین اندازنـد و امـواج 

دایـره شـکلی در آب بوجـود آید.
 طبقه بندی اسباب خارجی، تشخیص و درمان

دّوار به سبب وزش باد سرد و رسیدن آن ها به سر
   عامت: تقدم سبب بر زمان شروع دّوار

اسباب داخلى
 گاهـی علـت دّوار، اسـباب داخلـی اسـت که در 
جوهـر دمـاغ حاصل شـده اسـت. در این حالـت، فرد 
تصـور می کنـد کـه اشـیای دور او در حـال چرخـش 
هسـتند، در حالی که اشـیا ثابـت، ولـی ارواح در دماغ 
در حال گردش می باشـند. اسـباب داخلی می تواند به 

یکـی از دو حالت زیر باشـد: 
- حرکـت غیر طبیعـی اخاط رقیـق در بطن های 
مغـزی و یـا عروق و تقابل آنها با حرکت طبیعی روح 
درسـت هماننـد حالتـی کـه در جریـان بـاد در هنگام 

برخـورد بـا کـوه و یا دیـوار مرتفـع روی می دهد؛
- ریـاح غلیـظ و متکاثفی کـه در بطن های مغزی 
و یـا عـروق مجتمـع می گردنـد و چـون ایـن اخـاط 
راهـی بـرای تحلیـل نمی یابنـد، بـه ناچـار از راه هـای 

غیـر طبیعـی بـر خـاف مسـیر طبیعـی روح حرکـت 
می نماینـد و حالـت مدافعه و تقابل بیـن اینها صورت 
می پذیـرد، و درسـت ماننـد گردباد، حرکـت دورانی 

اتفـاق می افتـد و فـرد احسـاس دوران می کنـد.

طبقه بندی اسباب داخلى، تشخيص و درمان 
)وجود علـت َدّوار در خود دِماغ( 

1. دّوار به علت حرارت مزاج دماغ )سوء مزاج ساده( 
  عامت:  احساس سبکی در دماغ و عدم وجود 
اسـباب دیگر، وزوز گوش، در بسـیاری موارد صعود 
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بخـار به سـوی دماغ و درد و وجع سـر نیـز وجود دارد
  درمـان: تبریـد )سـرد کردن( دماغ با شـمومات 
بارده )بوییدنی های سـرد( و بوییدن سـرکه، گاب و 
بوهـای خـوِش بـارد و تغذیـه بـه مـزوره غذاهایی که 
سـیرکننده هسـتند، ولـی ارزش غذایی باالیـی ندارند 

)زرشـکیه و حـب الرمان(.
2. دّوار به علت وجود مادة خلطی در دماغ.

3. مادة بلغم.
   عامـت: سـنگینی و کسـالت از خـواب و 
کـدورت حـواس و دوی و طنین مـداوم در گوش ها، 

کثـرت آب دهـان، کثـرت خـواب، کاهـش عطش، 
نبـض لین)نـرم( و کنـدی نبـض، سـفیدی، غلظـت و 

کـدورت ادرار و سـایر عایـم غلبـة بلغـم.
4. مادة سودان. 

  عامـت: وسـواس و کثـرت فکـر در مـورد 
چیزهای گذشته و ترس از آینده، سکوت و خاموشی

  درمـان: جـاب از بادرنجبویـه و اصل السـوس 
کوبیـده و سـاییده شـده همـراه بـا مغز بـادام و بعـد از 
آن نضـج کامـل و تنقیه بـدن با طبیخ افتیمـون و تربد 
و بعـد تقویـت دمـاغ و تعدیل مـزاج آن بـا روغن ها و 

مشـمومات و عطوسـات معطـره و غراغر.

 ماده صفرا
  عامـت: عطـش و نبـودن اشـتها و میـل بـه 

چیزهای سـرد و تر مانند آب و چیزهای آبدار، غثیان 
)حالـت تهـوع بدون حرکـت ماده از معـده( و خفقان 
قلـب و بدی رایحة دهان و اضطـراب و قی صفراوی، 
هیجـان )شـدت گرفتـن دّوار بـا خالـی بودن معـده و 

تسـکین بعد از خـوردن غـذای تـرش قابض(.
٥. ماده خون )کیموسات حاره ی دموی( .

  درمـان: تنقیـه معـده با مطبوخ سـاده بدون سـر 
دارو)مـاده ای کـه اثـر دارو را تقویـت می کنـد، ماننـد 
طبیـخ هلیلـه و شـاه تره و آشـامیدن ماءالشـعیر یـا آب 

کاسـنی و سکنجبین سـاده(.

  عامت: زمان دّوار زیاد طول نمی کشـد؛ چون 
خلـط دم از بلغـم و سـودا لطیف تـر اسـت؛ همچنیـن 
عایم غلبة دم مانند سـرخی چهره و چشـم، شـیرینی 
دهـان، کشـیدگی عـروق بـه علـت امتـای دمـوی، 
گرمی ملمس سـر و اعضای مجاور، سـیان اشک از 
چشـم هنگام شـروع دّوار و خواب بسـیار وجود دارد. 

  درمان: فصد قیفال و پاکسازی عام بدن .
۶.  دّوار به علت ریاح

ریـاح بـارد حاصـل از بخـارات ناشـی از اخـاط 
احتبـاس یافتـه در تجاویـف دمـاغ. 

  عامـت: دّوار دایـم بـا معـدة خالی و پـر و قبل 
از شـروع دّوار، عایم سنگینی سـر و بادت)کندی(
حـواس و کـدورت چشـم ها وجود خواهد داشـت. 

انیسـون،  از     درمـان: آشـامیدن جابـی کـه 



19

بادرنجبویـه و گاو زبـان سـاخته می شـود، مویز منقی 
ناشـتا بیسـت عـدد، صبر پـر عطـش، بخور بـا آبهایی 
که در آن اکلیل الملک و بابونه و صعتر و مرزنجوش 
جوشـانیده باشـند، استنشـاق کندش، فلفل، شـونیز و 
مرزنجـوش، حقنـة گـرم برای جـذب مواد به سـمت 
پاییـن، تغذیـه با نخـود آب گوشـت پرندگانـی مانند 
دراج و تـذرو بـا ادویـة گـرم، در مرحلـة بعـد ایـارج 

لوغاثیـا )نوعـی داروی مرکبه(
۷. مـادة ریـاح بـارد )ریـاح بـارده از اخـاط بارده 

تولیـد کننـده ریاح(. 
  عامـت: مثـل عایـم اخاط بارده اسـت، ولی 
ثقل و سنگینی آن کمتر است. غثیان و کاهش هضم 
و جشـای)ترش کردن( دایمـی و صداع، حالت تهوع 
و قـی بـدون اینکه چیزی خارج شـود؛ چـون معده از 
فضـوالت خالی اسـت و علت امر وجود ریاح اسـت.  
بـارده اسـت،    درمـان: ماننـد درمـان اخـاط 
بجـز اینکـه در ترکیبـات دارویـی ادویة کاسـرالریاح 
)بادشـکن( ماننـد زیـره و صعتـر جوشـانیده باشـند. 
پاکسـازی دماغ بعد از نضج کامل به حبوب )شـکلی 
از دارو بـه صـورت قـرص( مسـهله مانند صبـر و اقاقیا 
و حقنه هـای مناسـب و تحلیـل ریـاح و تقویـت دماغ 
بـا شـمومات گرم ماننـد مشـک بـا آب مرزنگوش و 
روغـن بنفشـه و بخور بـا آ ب هایی کـه در آن گیاهان 
ملطف ذکر شده، جوشانیده باشند؛ مانند بابونه، اکلیل 
الملـک، برنجاسـف و بـرگ غـار و شـبت )شـوید(.

۸. مـادة ریـاح حـار: از همه شـدیدتر اسـت، ولی 
سـریعتر بهبـود می یابد.

  درمـان: هر یک از آنهـا مراعات حال آن اعضا 
و معالجـه بـه عاج مختصه به آنهاسـت و جذب مواد 
از آنها به سـوی جانب مخالف سـر با فصد، حجامت، 
حقنـه و یا اسـهال و یـا مالیدن اطـراف )دسـت و پا( و 
غیـر آنها بر حسـب ضـرورت و تقویت روح نفسـانی 
بـا طاهـا ) شـکلی از مصـرف دارو که مـاده دارویی 
رقیـق را بـر عضو می زننـد و می گذارنـد مدتی بماند(

و شـمومات مقویه دماغ.

9. دّوار بـا مشـارکت دیگـر اعضـا و فقـدان مـاده 
دّوار در دمـاغ

 مادة مستقر در معده باشد: اجتماع اخاط بارده در 
معده )اخاط و ریاح باالرونده از معده به سمت دماغ( 
  عامـت: مانند عامـات اخاط بـارده در دماغ 
اسـت همـراه با غثیان به علـت ارادة معـده در دفع مادة 
آزار رسـان، کاهـش هضـم و میـل بـه غـذا و جشـای 
دایمی، و تغییر در میزان دّوار بر حسـب امتای معده.

  درمـان: اگـر قوت بیمار قوی باشـد، تنقیة معده 
بـا قـی و بعـد ایجـاد اسـهال بـا ایـارج و گرنه بـا نقوع 

)شـکلی از دارو( صبر.
10. شرایین

  عامت: امتای شرایین و تمدید و انتفاخ آن ها
  درمان: داغ گذاشتن و یا قطع شریان ها؛ ولی در 
مورد شریان سباتی این کار ممکن نیست؛ چون جریان 
روح حیوانـی بـه دماغ از طریـق آن صورت می گیرد.

11. قلب
  درمـان: بعد از تنقیه آشـامیدن شـربت سـیب و 

مفرحـات قلب اسـت.
12. کبد

  عامـت: قصـور افعـال کبـدی و الـم و آفـت 
حوالـی آن اسـت. جانـب محـدب کبـد. 

  درمان: اسـتفراغ بـه ادرار بول جانب مقعر کبد، 
تجویز داروهای مسهله.

13. سایر اعضا -  طحال
  درمان: فصد اسـیلم از دسـت چپ و گذاشـتن 

ضمادهای محلل بـر طحال. 
14. وداج )شاهرگ(

  درمان: فصد آن بسیار نافع است، و لیکن چون 
خطرناک اسـت، در این زمان، اطبا ترک کرده اند.

1٥. مراق، رحم، مثانه و یا کلیه ها 
  عامـت: احسـاس صعـود ابخـره و ریـاح حـار 
از آن اعضـا بـه جهـت نزدیکی آن ها به منبـع حرارت 

که قلب اسـت. 



20

مجتمـع صنایـع دینـة ایران در اردیبهشـت ماه 13٥9 به همت محمـد کریم ابراهیمی قاجار بـا هدف احیای 
گیاهـان دارویـی و کاربـرد آن هـا و بـا همـکاری و همراهی چندین نفر از دوسـتان وی در تهران به ثبت رسـید.  
ابتـدا هیچکـدام از شـرکا، دانـش صحیـح و قابـل قبولـی از گیاهـان دارویی و خـواص آن نداشـتند، و به همین 
خاطـر چنـد کتاب بـا موضوع گیاهان دارویی تألیـف مرحوم دکتر غیاث الدین جزایری برای شـناخت ابتدایی 
از گیاهـان دارویـی و کاربـرد آن هـا تهیـه گردیـد، و همزمـان خـود ایشـان نیـز بـرای همـکاری در شـرکت به 
عنـوان سرپرسـت علمـی دعوت شـدند، و چندین فرمول اختصاصی بصـورت مخلوطی از پـودر چندین گیاه 
دارویـی که عموما جنبة آرایشـی و بهداشـتی بود، ارائـه گردید. از همان ابتدا برای محل تولیـد این فرآورده ها، 
شهرسـتان قزوین در نظر گرفته شـد و کار تولید در یک سـولة کوچک اجاره ای آن هم در یکی از روستاهای 
قزوین بنام محمودآباد، آغاز گردید که نسـبتا مورد اسـتقبال مصرف کنندگان قرار گرفت. در همان سـال های 
اّولیّـه، دکتـر جزایـری فـوت کرد و شـرکت به منظـور تداوم فعالیت و گسـترش کار بصـورت علمی مطابق با 
محصـوالت سـاخته شـده در کشـورهایی نظیـر هنـد و چین، دکتـر علی زرگـری را کـه در آن زمان ریاسـت 
دانشـکدة داروسـازی دانشـگاه تهـران و همچنین ریاسـت ادارة گیاهـان بهداشـت و درمان را بر عهده داشـت، 
به همکاری دعوت نمود. همزمان دکتر خوشنویسـان رئیس آزمایشـگاه دانشـکدة داروسـازی دانشـگاه تهران 
و دکتـر پـور سـجادی، تحصیل کردة گیاهـان دارویـی از آلمان به مجموعه اضافه شـدند. دکتر پورسـجادی با 
توجـه بـه اینکـه از شـروع کار در نظر داشـت مـواد اولیة گیاهـی مورد مصرف خود را کشـت نماید، شـرکت 
مجـاب شـد کـه بـا اجـارة چند هکتار زمیـن در بوئین زهـرا قزوین، ایـن کار را انجام دهـد. در ادامـه با توجه به 
اینکـه سـاخت ایـن داروهـا و دریافـت مجـوز از بهـداری منـوط به کشـت مـواد اولیة مـورد نظر بود، شـرکت 
مجبور به تاسـیس شـرکت کشـت ونباتات دارویی و صنعتی ایـران گردید.گیاهان دارویـی مورد لزوم مجتمع 
صنایـع دینـة ایران در سـه اقلیم متناسـب با شـرایط گیاهان در قزویـن، ورامین و گیـان در اراضی حـدود 400 

هکتار کشـت گردید.

معرفی مراکز تولید داروی گیاهی

مجتمع صنایع دینه ایران
یکی از موفق ترین مراکز تولید داروی گیاهی

 فرگل افشـار
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جدیدترین محصول این شرکت
شربت گياهى اکيناکيد

کمـک بـه ارتقـای سیسـتم ایمنی بـدن و افزایـش مقاومـت آن و همین طور کمـک به پیشـگیری و بهبود 
سـرماخوردگی، برونشـیت، آنفوالنـزا و سـایر عفونت هـای تنفسـی مجـاری فوقانـی، حـاوی عصارة اکیناسـه 

)سـرخارگل(، عصـارة میـوة رسـیده آقطـی و عصـارة بـرگ و گل پنیـرک بـدون رنـگ و بـدون الکل
اثرات درمانى و فارماکولوژیک

شـربت اکیناکیـد ترکیب کاملـی از 3 گیاه موثر در پیشـگیری و بهبـود عفونت های ویروسـی و باکتریال، 
بـه ویـژه عفونت هـای سیسـتم تنفسـی فوقانی و تقویت سیسـتم ایمنی اسـت. مواد موثرة اصلی اکیناسـه شـامل 
آلکامیدها، گلیکوپروتئین ها و مشـتقات کافئیک اسـید )مانند شـیکوریک اسـید و اکیناکوزیدها( اسـت که 
دارای خـواص تحریـک سیسـتم ایمنـی می باشـد. در اروپـا از فرآوده هـای حـاوی اکیناسـه برای پیشـگیری و 
بهبـود عفونت هـای ویروسـی و باکتریایـی و به عنـوان کمـک در مـان عفونت هـای حادتـر اسـتفاده می شـود. 
عصارة اکیناسـه در بهبود عفونت های سیسـتم تنفسـی فوقانی و آنفوالنزا تجویز شـده و در کاهش عائم سرما 
خوردگـی اثـر بخشـی باالیـی دارد، و چنانچـه بافاصله بعـد از در معـرض عفونت قرار گرفتن مصرف شـود، 
در کاهـش شـدت و طـول دوره موثرتـر اسـت.  اثر پنیرک بـا وجود مواد موثـرة فاونوییدی و موسـیاژها در 
درمان سـرفه، برونشـیت و التهاب دهان و گلو از طرف کمیسـیون مورد تایید قرار گرفته اسـت. سـامبوکوس 
نیگـرا باعـث کوتـاه شـدن دوره و کاهـش شـدت آنفوالنزا و سـرماخوردگی می شـود و مصـرف آن از طرف 
کمیسـیون در بهبـود سـرفه، برونشـیت، تـب و سـرماخوردگی ها تأیید شـده، و به عنـوان یک معـرق در بهبود 
سـرماخوردگی های همره با تب توصیه می شـود. این شـربت غلیظ با وجود عصاره های گیاهی موثر، و رنگ 
کاما طبیعی ناشـی از میوه های سـامبوکوس، فاقد الکل بوده و مصرف آن برای کودکان بسـیار مناسب است.



22

 نسخة درمان سرگیجه
بر اساس دائرة المعارف بزرگ طب اسالمی، )ج 9(، ص21٥

 بایــد هــر دو رگ بزرگ پشــت ســر را بریــد و آنجا 
ــد. ــتخوان برس ــه  اس ــا ب ــه گرم ــرد ک ــان داغ ک را چن
 اگر کسی بر زمین افتاد، او را وادار به استفراغ کنید.

 تنقیه با مواد قوی، وادار کردن به عطســه، رگ زدن 
و گذاشــتن مرحم هــای ســرد و معتــدل بــر ســر بیمار.

 در وقت حمله، آنان را زیاد مالش دهید و از موادی 
بــه آنهــا ببویانیــد کــه بــه حــال طبیعــی بــاز گردنــد.

ــد،  ــدا رگ بزنی ــی حالشــان طبیعــی اســت، ابت  وقت
ســپس بــه آنهــا ایــارج بدهیــد و بعــد بــا مــواد قــوی 
تنقیــه کنیــد، بعــد با تیغ بــر ســر او و بادکش بر پشــت 
ســر، حجامــت کنیــد، بعــد مــواد جــاذب بلغــم بــرای 
غرغــره بــه آنهــا داده و آنهــا را وادار بــه عطســه کنیــد.

 اگــر نشــانة چیرگــی خــون دیده شــد، باید بــه رگ 
زدن پرداخــت، و اگــر نشــانه های ازدیــاد صفــرا دیــده 
ــرد. ــتفاده ک ــهال آور اس ــای اس ــد از داروه ــد بای ش

 اگــر منشــأ در معــده باشــد، ممکــن اســت بــا 
ــد  ــه بای ــد ک ــد آی ــاری پدی ــده بیم ــودن مع ــی ب خال
از مــواد قابــض بــرای فروکــش اســتفاده کــرد.

ــه  ــد ب ــد، بای ــر باش ــم در س ــزای بلغ ــأ اف ــر منش  اگ
تخلیــة بلغــم از بــدن پرداختــه، مــزاج را لطیــف کرد و 
داروهــای گرمی زا و موضعی بر ســر بیمار گذاشــت.

 اگــر در اثــر بادهــای غلیــظ بــود، بایــد دراز مــدت 
ــک،  ــل المل ــف، اکلی ــج، برنجاس ــاندة بابون از جوش
صعتــر، مرزنجــوش، شــیح و بــرگ بــو اســتفاده کرد.
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آثـار البـاد و اخبـار العباد/ عمادالدیـن زکریابن 
میرهاشـم  تصحیـح  قزوینـی/  محمـوِد  محمدبـن 
معـروف  متـون  از  یکـی  امیرکبیـر.  نشـر  محـدث/ 
بـه  اسـامی  عصـر  در  کـه  جغرافیایـی  پـرآوازة  و 
نـگارش درآمـده اسـت، کتـاب آثـار البـاد و اخبار 
العبـاد زکریـای قزوینـی اسـت. این کتـاب از جهت 
اشـتمال بر اطاعـات پربـار و گزارش های گوناگون 
از دیربـاز محـل اعتنـای مورخـان و محققـان بـوده 
نیـز همچـون »سیلوسـتر  است، پژوهشـگران غربـی 
و  معرفـی  بـه  ووسـتنفلد«،  »فردینانـد  و  دوساسـی« 

تصحیـح و چـاپ آن پرداختنـد. 
بـن  محمـد  زکریابـن  عمادالدین)عمیدالدیـن( 
محمودقزوینـی، در سـال ۶00 ه.ق )تاریـخ نظـم و 
نثـر، سـعید نفیسـی؛ تاریـخ ادبـی در ایـران، ادّوارد 
بـراون؛ تاریـخ ادبیات ایـران، دکتر صفا( بـا ۶0٥ه.ق 
)دایرة المعـارف بـزرگ اسـام و مقدمـة مصحـح( 
در قزویـن بـه دنیـا آمـد. نسـبش بـه مالک بـن انـس 
می رسـد. در جوانـی بـرای معرفت اندوزی به دمشـق 
رفـت و دانش هـای زمان را چون فقه، حدیث و ادب 
بیاموخت، نیز خطی خوش داشـت. از اسـتادان او در 
ایـن دوره می تـوان اثیرالدین مفضل بـن عمرابهری، 
اسـتاد ایرانـی، را نـام بـرد )ریحانـة االدب، مـدرس 
تبریـزی؛ تاریـخ ادبیـات در ایـران، صفـا(. در دوراِن 
خافـت مسـتعصم عباسـی، قاضی حله شـد)۶٥0( و 
بعـد بـا همان مقام بـه واسـط رفـت )۶٥2(. در دوران 
تسـلط هوالکـو در همیـن کار بود و تا پایـان عمر به 
کار قضـا می پرداخت. چنین بر می آید که در دوران 
اشـتغال به کارقضا، مجلس درس نیز داشـته اسـت و 

از شـاگردان اوست: سـیدغیاث الدین عبدالکریم بن 
از  ق.  در۶۸2  طاوس)روضات الجنـات(.  احمدبـن 
جهـان رخت بربسـت و جسـدش به بغداد نقـل و در 

مقبره شـونیز یـه مدفون گردیـد )ریحانـة االدب(.
برجسـته جغرافیـای  اثـر  مغـوالن دو  در دوران 
بـه نـگارش درآمـد کـه در جهـان اسـام شـأن و 
معجم البلـدان  نخسـت  یافتنـد؛  درخـور  شـهرتی 
یاقـوت، دیگـر آثارالباد زکریـای قزوینـی. اگرچه 
آثارالبـاد بـه ارج و ارض معجم البلدان نیسـت، ولی 
از جهاتـی چنـد قابـل اعتناسـت و در ردیـف آثاری 
اسـت کـه از انبوهـی اطاعـات از دیربـاز وجـودش 
مغتنـم بـوده اسـت. زکریـای قزوینـی صاحـب دو 
اثـر مهـم و برجسـته اسـت؛ عجائب المخلوقـات و 
غرائب الموجودات، دیگـر آثارالبـاد و اخبـار العباد. 
اثـری دیگـر هـم بـه او نسـبت داده شـد به نـام تاریخ 
قاهـره )تاریـخ نظـم و نثر، نفسـی( کـه در منابع معتبر 
یـادی از آن نشـده اسـت و یـا اگر هم چنیـن اثری را 
از او بدانیـم، اهمیت و اعتباری چندان نیافته اسـت تا 
بدان یاد کنند. عجائب  المخلوقات در سـال ۶۶1ه.ق 
)۶۶2، تاریـخ نظـم و نثـر( در دو بخـش نوشـته شـد؛ 
بخـش دوم عجائب البلدان نامیده شـد. نویسـنده بعد 
از سـیزده سـال )۶۷4ه.ق( )۶۷٥، نفیسـی( یافته هـای 
تـازه و گران بهایـی بـدان در افـزود کـه کمیّـت و 
کیفیّـت را نسـبت بـه تحریـر پیش تر تکامل بخشـید 
و بـر آن شـد تـا این بخش را کتابی مسـتقل سـازد و 
بـرای آن عنـوان جدیـد آثارالبـاد و اخبار العبـاد  را 
برگزینـد )مقدمه، ووسـتنفلد(. عجائب المخلوقات و 
اخبارالعباد همواره دو اثر زکریا قزوینی دانسـته شده 

آثارُ الباِلد و اَخبارُالعِباد
کــتـابــــــی در کـیـهـــــان شــــناسی

 مصطفی احمدزاده



24

غرائب الموجـودات  و  عجائب المخلوقـات  اسـت. 
افـاک  حقیقـت  و  علـوی  موجـودات  »حـاوی1، 
و اشـکال و اوضـاع و حـرکات آن هـا کـه منتهـی 
می شـود بـه بحـث در بـاِب زمـان و روز و شـب و 
مـاه و تقویـم عـرب و روم و ایـران و فصول سـال، 2. 
سـفلیات کـه دربـاره فلک مـادون قمر و آخشـیجان 
و کائنـات جو سـخن می گویـد و سـپس وارِد بحث 
دربـاره آب و زمیـن و دریاهـا و جزایر آن ها و احوال 
کـره زمیـن و ارباع و اقالیم و کوه های آن می شـودو  
ایـن قسـمت از کتـاب متضمـن ارزش جغرافیایـی 
بسـیار اسـت. بعـد از ایـن مباحـث، قزوینی، بـه بحث 
)معـدن،  ارکان  از  مولـودات  دربـاره  خـود  ع  ممتِـّ
ایـن  و  انسـان و حیـوان( می پـردازد  احجاز، نبـات، 
قدمـا  اطاعـات  از کتـاب متضمـن کلیـه  قسـمت 
در طبیعـات و تاریـخ طبیعـی اسـت«.  »آثارالبـاد و 
اخبارالعبـاد گزارشـی اسـت از اقلیم هـای هفت گانـه 
زمیـن بـه روایـت تقسـیم بندی های قدمـا کـه ربـع 
گـزارش  هفت گانـه  مراحـِل  تحـِت  را  مسـکون 
می کنـد و در آن اطاعـاِت گران بهایـی از آبادی هـا 
و شـهرهای جهـان به دسـت می دهـد. افزون بـر این، 
 نویسـنده به مناسـبت، از اوضاع طبیعی و محصوالت 
میـان  در  سـخن  نیـز  دسـتی  صنایـع  و  کشـاورزی 
مـی آورد؛ و نیـز در ضمـن گـزارش از هـر ناحیـه و 
شـهر، از دانشـمندان و علما و شـاعران منسوب بدان، 
آگاهی هایـی بـه خواننـده می دهـد. از جملـه احوال 
و آثـار نـوزده تـن از شـاعران ایرانـی آمده اسـت که 

»افـزون بـر گـزارش مآخذ فارسـی اسـت««. 
مطالـب  گوناگونـی  و  اطاعـات  کثـرِت  بـا 
اسـت کـه المنجـد، زکریـای قزوینی را هـرودوت و 
بلنیـاس قـرون وسـطی خوانـده اسـت، و این راسـت 
اسـت. خواننـده، مطالـب از هـر دسـتی را می توانـد 
در آثارالباد بیابد. دانشـمند درگذشـته، اسـتاد سعید 
نفیسـی، بـه حـدث و گمـان از ترجمـه فارسـی هـر 
دو اثـر به وسـیله نویسـنده خبـر می دهـد. ایـن بـه نظر 
بعیـد می آیـد، شـاید یکـی از ترجمه هـای کتاب که 

از جهـت زمانـی بـه عصـر نویسـنده نزدیـک بـوده 
اسـت، چنیـن گمانـی بـرای نویسـنده تاریـخ نظـم و 
نثـر  بـه وجـود آورده باشـد. حـال آن کـه هیچ یـک 
از کتابشناسـان، چنـان اثـری را در کتابشناسـی خـود 

نکرده انـد.  فهرسـت 
آثارالبـاد بـه ترتیـب الفبایـی تنظیم شـده اسـت 
و دارای سـه مقدمـه و یـک فاتحه اسـت؛ مقدمه اّول 
سـخن در نیـاز به پدیدآمدن شهرهاسـت، پیشـگفتار 
دّوم دربـاره خـواص هـر شـهر و دارای دو بخـش 

اسـت و سـوم پیرامـون اقلیم هـای زمیـن اسـت. 
نویسنده پیش از آنکه به تألیف آثارالباد  دست 
زنـد، عجائب المخلوقـات و غرائب الموجـودات را 
پدیـد آورد، چنانکـه پیشـتر بـه معرفـی آن پرداختیم 
و  طبیعـت  شـگفتی های  در  اسـت  کتابـی  آن  و 
عجایـب و غرائـب مخلوقـات و موجـودات. کـم و 
بیـش همیـن دیـدگاه را در آثـار البـاد،  نویسـنده 
داشـته اسـت. چنانکـه در شـرح و گـزارِش شـهرها 
گاه شـده اسـت کـه تنهـا عجایـب و شـگفتی های 
شـهری و عـادات غریـب سـاکنانش سـخن آورده 
اسـت. این گونـه مطالـب کمتـر ارتباطـی بـا وضـع 
جغرافیایـی دارد. از همیـن روسـت کـه آثارالبـاد 
را حـاوی »غـث و سـمین« دانسـته اند )ریحانـه(. در 
از  مفصلـی  گزارش هـای  نویسـنده  کـه  مواضعـی 
بعضی از شـهرها و آبادی ها عرضه مـی دارد، در نوع 
خـود تـازه اسـت و دارای نکته های باارزشـی که در 
گزارش هـای جغرافیایـی دیگـر نظیری کمتـر بر آن 
متصـور اسـت، ایـن بـدان معنـی اسـت که نویسـنده 
از دیده هـا و گاه از شـنیده های خویـش مجموعـه ای 
سـاخته اسـت. از مطـاوی کتـاب چنیـن بـر می آیـد 
کـه زکریـای قزوینـی، بسـیاری از شـهرهای مـورد 
گـزارش را خـود دیده و کوره هـا و قصبه هایی را در 
نوردیده اسـت تـا اطاعاتی همه جانبـه؛ جغرافیایی، 
جغرافیای تاریخی، باستان شناسـی، تذکره و زیسـت 
نگاری، جامعه شناسـی و مردم شناسی و پندارشناسی 
فراهـم آورد. از رهیافـِت بعضـی عقاید مـدروس در 
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جـای جـای کتـاب- ایـن خـود بـاز از جهاتـی قابـل 
اعتناسـت- در می گذریـم. در سـخن از شـهرها و 
آبادی هایـی چنـد در قلمرو اسـام و شهرسـتان های 
بـزرگ ایـران کـه روز و روزگاری از مراکز بزرگ 
اطاعاتـی  می آمـد،  شـمار  بـه  فرهنـگ  و  تمـدن 
افـزود کـه در   بایـد  دامنـه دار به دسـت داده اسـت. 
گـزارش بعضـی از مواضـع، از شـنیده ها و خوانده ها 

نیز سـود جسـته اسـت.
از منابـع او می تـوان آثـار الباقیـه، احـواالت مصر 
ابوعبـداهلل بـن سـامة قضاعـی، مسـالک و ممالـک 
اصطخری، جیهانی و نیز تاریخ نیشابورالغرائب را نام برد. 
توجـه  تاکنـون  نـگارش  زمـاِن  از  آثارالبـاد 
مترجمان و محققان را برانگیخته اسـت، ترجمه هایی 
از ایـن کتـاب به فارسـی بازمانده اسـت کـه هر یک 

بهـا و بهـره ای دارد، از آن هاسـت:
1. بحرالبلدان؛

2. سیرالباد، تألیف محمدمرادبن عبدالرحمن؛
3. تحفةالعجایـب از علـی طاهـری )طانیری( که 

ترجمه گزیـده ای از آثارالباد اسـت؛
4. ترجمـه آثارالبـاد بـه قلـم جهانگیـر میـرزا 

بحـث(.  مـورد  )کتـاب 
در ضمن ترجمه گزیده ای از آثارالباد به وسـیله 
شـادروان عبدالرحمـن شـرفکندی )هـه ژار( مترجـم 

فاضل نیز در دسـت اسـت. 
امـا جهانگیـر میـرزا مترجـِم کتـاب موردبحـث 
فرزنـد عبـاس میـرزا اسـت، در حیـات پـدر همپـای 
و  عزلـت  دوران  در  و  بـود  جنـگ  صحنـه  در  او 
گوشه نشـینی در پهنـه فرهنـگ، در زمـان زمامداری 
بـرادرش، محمدشـاه، بـه تحریـک میرزاابوالقاسـم 
قائـم مقـام کور و در قلعه اردبیل مهجـور گردید. در 
همیـن دوران انـزوا و کـوری چهار اثـر قابل ماحظه 

از خـود بـه یـادگار گذاشـت. 
1. تاریخ نو

2. کتابی در عروض؛
3. طرائف الظرائف؛

4. ترجمه آثارالباد؛
مترجـم در برگـرداِن آثارالباد، چنـدالن به متِن 
اصلـی وفـادار نماند و ترجمـه ای آزاد از کتاب پدید 
آورد، حـذف و اضافاتی دارد، گاه اسـت که مترجم 
اطاعـات و معلومـات خـود را به متـن می افزاید که 
ایـن کمـال اسـت و گاه قسـمت هایی را در ترجمـه 
اسـت. خواننـده  اهمـال  ایـن  حـذف می کنـد کـه 
کتاب خوشـبختانه با متنی سـروکار دارد که مصحح 
فاضـل، بخش هـای محـذوف را ترجمـه کـرد و در 
مواضع مناسـب به کتـاب درافـزود. بنابراین خواننده 
با ترجمه کامل و افزون بر آن با حواشی  توضیحات 

مناسـب، کتـاب آثارالباد را پیـش رو دارد. 
پیشگفتار محققانه متن شناس و پژوهنده آلمانی، 
فردیناند ووسـتنفلد بر چاپ 1۸4۸ م به ترجمه اسـتاد 
از  اسـت کـه  نیـز آمـده  دکترعبدالکریـم گلشـنی 
جنبه های گوناگون بسـی قابل توجه اسـت. نخستین 
محققـی کـه آثارالبـاد را در دنیـای غـرب معرفـی 
کـرد، سیلوسـتر دوساسـی معلـم زبان هـای عربـی، 
فارسـی، ترکـی و ... بود کـه درکتاب منتخبات ادب 
عـرب بدان پرداخت. ووسـتنلفد چهار نسـخه از این 
کتـاب را به دسـت آورد و بـا نقـد علمـی نسـخه ها 
توانسـت متنی منقح از آثارالباد را در آلمان به سـال 
1۸4۸م نشـر دهـد. مصحـح فاضـل آقـای میرهاشـم 
محـدث، توانسـت ترجمـه فارسـی را بـا متـن عربی 
چـاپ آلمـان مقابلـه کنـد و کاسـتی های ترجمـه را 
رفـع سـازد و بـه کار خـود اعتبـار بخشـد و در نتیجه 
ترجمـه ای کامـل از آثارالبـاد را در اختیـار خواننده 

عاقمند گـذارد. 
دسـت  انـدرکاران  سـلیقه  از  چـاپ  نفاسـِت 
انتشـارات امیرکبیـر حکایـت دارد. چـاپ ایـن اثـر 
خدمتـی ارزنـده به جامعـه عاقه مندان و دوسـتداران 
فرهنگ ایران تلقی می گردد و با نشـر آن پرده نشینی 
در صـف شـاهدان بـازاری فرهنـگ جـای گرفـت. 
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ایـن نسـخه بـه قطـع وزیـری کوچـک اسـت کـه 
چنـد صفحـه از اوّل و چنـد صفحـه از آخـر آن افتـاده 
اسـت. هر صفحه شـامل 1٥ سـطر اسـت که با مرکب 
سـیاه بر کاغذ سـمرقندی نوشـته شـده و حاشیه سمت 
راسـت آن یکـی دوبـار تعمیـر شـده اسـت. صفحات 
اول شـامل فهرسـت مطالب بوده که تا منفعت هفدهم 
آن افتـاده اسـت. منفعـت هجدهم که در صفحه یسـار 
قـرار می گیـرد و در ادویـه کبدیه و بعضی از احشـاء از 
مفـرده و مرکبه مثل معجون لک بارد و شـراب صندل 
و قـرص مبـّرد و معجـون قوفـی بـارد و دواءالملـک و 
شـراب افسـنتین و اناثاسـیاء صغیر و معجـون محمدبن 
زکریـا و دواءالکرکم و معجون قوفی حار و نوشـدارو 
و کلکاِغ مجّرب و بنادق مُبّهج، خاتمه کتاب در بیان 
بعضـی فواید متفرقه مشـتمل بـر دوازده مطلب اسـت.

منفعت اوّل کیفیت معالجه. 
منفعـت دوم در اسـباب تولّـد خـون و عامـت 
اسـتیای آن و طریق اخـراج آن و آنچه متعلق به فصد 

اسـت و تعدیـل مـزاج بعـد از اخـراج. 
منفعـت سـیّوم در آنچـه دانسـتن و رعایـت آن در 
سقی و صنعت مسهات و ترتیب ادویه مسهله واجب 

اسـت و آن چهـارده امر اسـت. 
منفعت چهارم در اسباب تولّد صفرا و عامات غلبه 
آن و نضج و استفراغ آن و تبدیل مزاج بعد از استفراغ. 
منفعت پنجم در اسـباب تولّد بلغم و عامات غلبة 

آن ونضج و اسـتفراغ آن و تبدیل مزاج بعد از آن. 
منفعـت ششـم در اسـباب تولّـد سـودا و عامـات 
و کثـرت آن و منضجـات و مسـهات آن از مفـرده و 
مرّکبه و مُعّدالت مزاجی که بعد از تنقیه نافع می باشد. 
منفعـت هفتم در منضجات و مسـهات کـه زیاده 

بـر یک خلـط اسـتفراغ می کند. 

منفعت هشتم در قتل و اخراج انواع دیدان. 
منفعـت نهـم در تـدارک عـوارض کـه بعضـی 

می شـود.  عـارض  را  مُسـهل  شـاربان 
منفعت دهم درکیفیت اختیار و استعمال ماءالجبن 
و انـواع آن و اسـتعمال البان آن و لقـاح  و دوغ در دق و 

سـل و استسقاء و آنچه متعلق بدانست. 
منفعت یازدهم در اسباب تولّد ریاح عامات غلبه 

آن و کسر و تحلیل آن. 
منفعـت دوازدهم در اسـباب تولّد شـده و عامات 

حدوث و بیان مفتّحـات آن. 
منفعـت سـیزدهم در ایمـای بـه کیفیـت مـداوای 

اسـهال و بیـان ادویـه حادثـه از مفـرده و مرکبـه.
منفعـت چهاردهـم در ادرار بـول، مفتـاح حصاة و 
مـداوای دیانیطـس و بـول الدم و مـدراة حیض و نفاس 

و خون بواسـیر.
منفعت پانزدهم در حوابس بولو حیض و خون بواسیر.

منفعـت شـانزدهم در مسـکنات اوجـاع عمومـاً و 
خصوصـاً از فـرق تـا قـدم و معالجـات غریبـه مجربـه 

بعضـی از امـراض صعبـه کثیرة الوقـوع. 
منفعت هفدهم در ادویه قلبیه و دماغیه از مفرده و مرکبه. 
منفعت هیجدهم در ادویه کبدیه از آن جمله آنچه 

موافق محرورین است.
منفعت نوزدهم در ادویه معدیه. 

منفعـت بیسـتم در ادویـه صـدر و آالت تنفـس و 
زکام و نزلـه. 

منفعت بیست و یکم در مقّویات و منقضات باه. 
منفعـت بیسـت و دوم در آنچـه متعلق به معالجات 

حمیّات اسـت. 
منفعت بیسـت و سـوم در ذکر اعراض که عروض 
آنهـا در حمیّـات و خصوصـاً در حمیّـات حاره صعب 

اصطالحـات االطّباء
نسخه ای خطی و طبی

 منوچهر ستوده
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می باشـد و تـدارک آنها و بعضـی از عامات محموده 
و ردّیّـه و عامـات وقوع و نکس.

منفعت بیست و چهارم در تدبیر ناقهین. 
منفعت بیسـت و پنجـم در آنچه متعلـق به معالجه 
اورام و بثور و جراحات و ضربه و سـقطه و مضروب و 

کسـر و خلع و حـرق و مانند اینها. 
منفعت بیست و ششم در بیان آنچه بالخاصیه بعون 
شـافی فیاض دافـع امراض و رافـع اعراض مترتب علل 

از فـرق تا قـدم تواند بود. 
منفعـت بیسـت و هفتـم در بیـان کیفیـت و درجـه 
مضرّت و اصاح بعضی از ادویه و اغذیه کثیراالستعمال 

بـه ترتیب حـروف تهجی. 
منفعـت بیسـت و هشـتم در معرفـت بعضـی ادویه 
شـریفه و تفرقـه میـان نیـک و بـد آن و بیـان بـدل آنها 

وقتـی کـه موجود نباشـد. 
منفعـت بیسـت و نهـم در مـداوای بعضـی سـموم 

مشـروبه و گزنـده جانـوران زهـردار.
منفعت سیم در بیان بعضی از اوزان مشهوره و اسماء 
و اصطاحات که در کتب طبیّه بیشتر مذکور می شود. 
منفعـت سـی و یکـم در بعضـی فوائـد نجومیه که 
معرفت آن مرطبیب را از مستحبات قریب الوجوب است. 
خاتمـه در بیـان بعضـی از فواید متفرقه مشـتمل بر 

دوازده مطلـع. 

فصلى از کتاب اصطالحات اطباء
اصطالحات االطباء

اما اسـماء اصطاحات، بدان که بعضی از آن جمله 
بر وزن کبود آمده، مثل بخور و آن بر دو قسـم اسـت: 
رطـب و یابـس. رطب آنسـت که از ادویـه رطبه عطره 
را در آب یـا گاب یا مایعی معطر موافق بجوشـانند تا 
بخار و رایحه آن به استشمام و استنشاق به دماغ و قلب 
رسـد و یابـس آنکه بر آتش نهند تا بخـار آن به دماغ و 

قلب رسـد مثل عود. 
بـرود: از ادویـه عیـن اسـت کـه مـراد از آن تبریـد 

باشـد مثل کحـل کافـوری. 

جذوب: دوائی بود که جذب خار یا پیکان نماید از عضو.
حمول: آنچه به دوبر یا قبل بردارند مثل شیافات. 

دلوک: آنچه بر عضو یا بدن مالند. 
ذروق: دوای مایعـی بـود کـه بـه جهـت حصـاة یا 

عسـرالبول به احلیـل چکانند. 
سعوط: آنچه بر بینی چکانند اگر مایع بود یا به درون 
منخریـن مالنـد اگر یابس بود تا تأثیر آن به دماغ رسـد. 
سفوف: دوای مسحوق یابس بود که بر دندان مالند. 
سکوب: دوای سیّالی بود که از نزدیک بر عضو ریزند.

شموم: آنچه ببویانند تا رایحه آن به دماغ رسد. 
عروق: دوایی که اخراج عرق کند از مسام. 
عطوس: آنچه بر بینی دمند که عطسه آورد. 

عقول: دوای حابس بود که اسهال ببندد. 
غرور: آنچه بدان غرغره کنند. 

فسول: آنچه بدن یا عضوی را بدان بشویند. 
طور: آنچه به منافذ اعضا مثل گوش یا چشم چکانند. 

یود: آنچه قی آورد. 
طوح: آنچه بر بدن مالند. 

عوق: آنچه از معجون رقیق تر و از شـربت غلیظ تر 
بود چنانچه به انگشـت بلیسـند و در دهن نگاه دارند تا 
بـه تدریج به حلق مـرور نموده اثـر آن به اعضای صدر 

و ریه برسد. 
روح: آنچـه در آن دهنیّتـی بودکـه به طریـق ادهان 

بر بـدن مالند. 
مسوح: آنچه به دست بر بدن بکشند و به رفق بمالند. 

مضوض: آنچه مضمضه کنند. 
نشـوق: آنچه بدان استنشاق رایحه یا بخار آن کنند 

یا مایعی که بر بینی کشـند. 
تطـول: عبـارت از آب طبیـخ ادویـه بـود نیـم گرم 
کـه آنـرا بـر بـدن ریزند تـا مریض در آن بشـیند یا سـر 

به بخـار آن بـدارد.
نفـوح: آنچـه بر بینی یا به حلق دمند از ادویه یابسـه 
مسحوقه جهت حبس رعاف یا علت الهات و مانند آن. 
نقـوع: آبـی بود کـه ادویه را در آن خیسـانده و بعد 

از زمانـی صاف نموده باشـند. 
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در تـداول کتاب شناسـی ایـران عنوان عجایب المخلوقات به دو صورت اسـتعمال دارد. به  طـور خاص برای 
بعضـی کتـب و به طـور عـام بـرای یـک رشـته از کتبی کـه در آن هـا کیفیـت و خـواص »عجیـب« و »غریب« 
C.E.Duhler:Adjail.( .مناطق جغرافیایی، اشـیاء، حیوانات و نباتات و هر نوع دیدنی غیرعادی بیان شـده باشـد

Ei,I:209(. بنابراین در اینجا چند کتاب اهمیتی که نامشـان با »عجایب« یا»غرایب« ترکیب شـده اسـت معرفی 
می شـود و طبعـاً در ایـن معرفی به نوشـته هایی کـه در زمینه های خاص مسـالک و ممالک و جغرافیـا و منافع و 
خـواص حیوانـات و نباتات اسـت اشـاره نمی شـود، اگرچـه در آن ها هم بـه ذکر عجائب و غرایـب پرداخته اند 
)مانند خاتمه حبیب السـیر(. به هر صورت رشـته ای اسـت که از جغرافیـا جدایی نـدارد. C.A.Storey این کتب 
را ذیل جغرافیا شناسـانده اسـت.  عجائب المخلوقات در زبان فارسـی دو قسـم است: تألیف شده به زبان فارسی 

و ترجمـه شـده از زبان عربی. 
1- نخسـتین مؤلـف در ایـن رشـته کـه نـام اثـرش در زبـان فارسـی شـناخته شـده، ابوالمؤید بلخی اسـت، 
گرچـه تحریـر اصلـی کتابـش را در دسـت نداریم. چون بلعمـی در ترجمه تاریخ طبـری از او یـاد کرده )یعنی 
حـدود 3٥2( ناچـار پیـش از این تاریخ در دورة سـامانیان می زیسـت و لذا قسـمت هایی از کتاب منسـوب به او 
عجائب الدنیـا یا عجائب البلدان در نسـخه ملک الشـعرای بهار )که بعدتر از آن سـخن مـی رود( مربوط به عصر 
سـامانی اسـت، امـا چـون در متن موجود از حـوادث قرن ششـم و اوایل قرن هفتم ذکـر آن آمده، برای تفصیل 

مطلب به شـماره )3( مراجعه شـود. 
2- قدیمی  ترین متن شـناختة دسـتکاری ناشـده، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات تألیف محمدبن 
احمدطوسـی اسـت)چاپ منوچهـر سـتوده، تهـران، 134٥( کـه مؤلـف نام هـای عجائب نامـه )ص1۸( و جـام 
گیتی نمـا )ص3۸( هـم بـدان داده اسـت، حاجی خلیفه تألیف آن را ٥٥٥ دانسـته، ولی مؤلف در خطبه کتاب را 
بـه نـام طغرل بن ارسـان سـلجوقی )11۷٥- 1193م/ ٥۷1-٥90ق( تألیف کـرده و از زلزلة سـال ٥۶2 )ص300( 
یـاد آورده و ضمنـاً اشـاره ای بـه سـال ٥٥٥ دارد )ص2۷۶( پـس تألیفـش میان سـال های ٥٥٥ تا ٥۶2 انجام شـده 
اسـت )سـتوده، مقدمه ص19(. کتاب در ده رکن اسـت: عجائب  اجرام سـماوی، عجائب بین آسـمان و زمین، 
زمین و  دریاها و کوه ها، شـهرها و مسـاجد و کنیسـه ها )به ترتیب الفبایی شـهرها(، درختان و میوه ها و داروها، 

درختـان غریـب، آدمی )عقـل، روح(، طبقات مـردم، جن، پرندگان وجانـوران بزرگ. 
نسـخ این کتاب متعدد اسـت )سـتوده: یازده نسـخه  2٥- 2۶ مقدمه؛ احمد منزوی در فهرسـت نسـخه های 

خطی فارسـی: .... نسـخه ص443 جلد اول(.
نیـز نـگاه کنیـد به مقاله محمدتقـی دانش پژوه بـه نام عجائب نامـه در راهنمـای کتـاب 3)1339(: 31-24 : 

II,part l:2/2.A.Storey
3- عجائب الدنیا )Storey( یا عجایب البلدان )نسـخه ملک الشـعرای بهار( چنانکه در شـماره 1 گفته شد در 
اسـاس تألیف ابوالمؤید بلخی بوده و طبق ضبط نسـخه بهار و اسـتدالل او، ابوالمؤید آن رابه نام نوحبن منصور 

عَجائِبُ الَمخلوقات و 
غَـرائبُ الموجـــــودات

 ایرج افشار
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)9۷۶-99۷م/ 3۶۶-3۸۷ق( نوشـت مؤلـف تاریـخ سیسـتان هـم از کتابی که ابوالمؤید در عجائب بـرو بحر ) و 
نیز نسـخه براون؛ دانسـته یاد کرده اسـت. )سبک شناسـی بهار: ج2: 1۸. 20(.

امـا در نسـخه های موجـود )بهـار، براون، لنین گـراد( حوادثـی مربوط به سـال های ٥۶2 و شـعبان ۶0۶ آمده 
اسـت، از قلم کسـی که در عهـد اتابـکان آذربایجـان )113۶- 122٥م/ ٥31-۶22ق) در صفحات آذربایجان و 

اران بـوده و در گرجسـتان بـه زنـدان افتـاده و بهـار می گوید کـه او از مردم مراغه بوده اسـت.
نگاه کنید بهC.A.Storey,II,Part l:123-4 و سبک شناسی از م.ت بهار جلد2: 20-1۸.

تأ لیـف زکریابـن محمدبـن محمـود کمونـی قزوینـی  4- عجائب المخلوقـات و غرائب الموجـودات، 
 )adaptation( بـه زبـان عربی. چند ترجمه فارسـی از آن به تحریرهای مختلف تمام یا نقل گونـه )حـدود۶00(

موجود اسـت. 
)a ترجمـه گونـه بـه نام عزالدین شـاپوربن عثمان که از »صـدور« بوده. نام مترجم آن معلوم نیسـت و اینکه 
در ذیل »بلوط« در نسـخه های چاپی )چاپ تهران، نصراهلل سـبوحی، بی ت، ص 220( شـخصی به نام فضل اهلل 
بن محمدجعفر اسـترآبادی اطاع شـخصی خود را درباره انواع میوه آن درخت نوشـته اسـت و احتمال می رود 
کـه نـام مترجم باشـد )یادداشـت ایـرج افشـار، راهنمـای کتـاب، 21 )13٥۷(: 10۷( چون در نسـخه های خطی 
نیسـت )دیده شـده محمدتقی دانش پژوه، آینده، ۶0)13٥9(:422( پس باید نام کاتب یکی از نسـخه ها باشـد. 
مترجم در ترجمه تصرف ها دارد مانند الحاق دو بیت شـعر فارسـی ذیل »قنب« )ص2۶۸همان چاپ( و باز 
ممکـن اسـت کـه این الحاق ها هم از کاتبان باشـد. نسـخه های خطـی آن متعدد اسـت )احمد منـزوی1: 434-

43۶( و چنـد بـار به طور مصور چاپ شـده اسـت. )بـار اول تهران، 12۶3ق، چاپ سـنگی( بـرای چاپ های آن 
به خانبابا مشـار ذیل همین نام مراجعه شـود. 

),Storey l.126Rieuترجمه ملخص نزدیک به متن عربی، نسخه موزه بریتانیا)b
c( ترجمـه ماننـدی نزدیک به متن عربی، نسـخه مـوزه بریتانیـا ).ilid)Rieu,Suql:135 ترجمه گونه ای که 
صـورت تجدیدنظـر شـدهa به نظر می آید در شـعبان 9٥4 برای ابراهیم عادلشـاه سـلطان بیجاپـور، چاپ لکهنو 

در 12۸3 و 1290ق))Storey 12۸ منزوی چند نسـخه از آن برشـمرده )ص434(.
c( نسـخه هایی که اسـتوری به آن ها اشـاره کرده و گفته اسـت چون هنوز میان نسـخه ها مقایسـه نشـده اند 

شـناخته نیسـت که کدام ترجمه اسـت و ممکن اسـت ترجمه های دیگری باشـند. 
تحفة العجائـب کـه ترجمـه  گونه ای اسـت از آثارالباد زکریـای قزوینی با حذف کردن یـا افزودن مطالبی 
در قـرن دهـم هجـری. البته باید دانسـت که از آثارالبـاد پنج ترجمه متفاوت دیگر هم هسـت که چون با لفظ 
 .)Storey,ilid p 128 ،42٥ :۶2 ،عجائـب« نام گـذاری نشـده اند به آن هـا اشـاره نمی شـود. )دانش پـژوه، آینـده«
نـام مترجم علی اسـت ولی نسـبت او در نسـخه ها طاهری )ایندیا افیـس(، طائری )BM( محطـوی)؟( )لنینگراد 

1214( آمـده اسـت و او ترجمـه خـود را در یکی از سـال های 92۸-94۸ انجام داده.
۶- عجائب  المخلوقات ترجمه شـده از متن عربی تألیف عبدالرشـید المدعو به بایزید البشـتکی )اسـتوری

Bushnuki( )شـاید بوشـنجی( که هنوز متن عربی به دسـت نیامده و شناخته نشـده. این ترجمه قبل از سال ۸40 
 .)Storey,ilid q 133) به فارسـی درآمده و مشـابهت هایی هم با اثـر قزوینـی دارد

۷- تحفة الغرائـب ظاهـراً تألیـف قـرن ۸/۷ کـه مؤلفش را محمد زکریا)فهرسـت کتابخانه مجلس شـورای 
ملـی، جلـد 19 تألیف عبدالحسـین حائری، ص ۷9( و میرزا محمد طبیب شـیرازی )فهرسـت کتابخانه مجلس 
سـنا، تألیف محمدتقی دانش پژوه، جلد 2، ص 113( یاد کرده اند. تاکنون پنج نسـخه آن شـناخته شـده و جال 
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متینـی آن را در دسـت چاپ دارد. 
۸- مجمع الغرائـب تألیـف سـلطان محمدبـن درویـش محمدمفتـی بلخـی کـه در سـال 93٥ از بلـخ بـه 
کابـل سـفر کـرده و دو روایـت از کتابـش هسـت؛ یکی تقدیـم بـه پیرمحمدخان بـن جانی ملک خان شـیبانی 
)1٥٥۶- 1٥۶0م/ 9۶3-9۶۸ ق( و دیگـری بـه عبـداهلل بـن اسـکندر از شـیبانیان )1٥۸3-1٥9۸م/ 991-100۷ق( 

.)Storey,ilid,135-6)
9- نگارسـتان عجائب و غرائب)که نامی اسـت وضع شـده از طرف ناشـر( تألیف نویسـنده ای ناشـناس از 
مردم شـهر پیشـاور در عهد سـلطنت نادرشـاه افشـار )114۸-11۶0ق(. یک نسخه آن در کتابخانه محمدمحیط 
طباطبایی بوده و محمدرمضانی چاپ کرده )تهران 1341ش(. کتاب در دوازده »تصویر« تألیف شـده: عجائب 

شـهرها، ایل ها، جبال، احجار، چشـمه ها، نباتات، اشـجار، مرغان، حیوانات، قضایای متفرقه، وجه تسـمیه. 
10- تحفة الغرائـب تألیـف محمدحسـین اسـترآبادی در یـک مقدمـه و دوازده باب )نسـخه 132 مجموعه 
حکمـت،  کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران( تأ لیـف قـرن دوازدهـم هجری)دانش پـژوه، آینـده، ۶ )13٥9(: 
423 و احمـد منـزوی ص...( کتاب هـای دیگـری با نـام عجائب الطبقات، عجائب الحکایـات، عجائب االخبار، 
عجائب العالـم، عجائب البلدان، عجائب الغرایـب، غرائب الدنیـا و جزاین هـا در متون فارسـی و مراجـع و فهارس 

یـاد شـده ند، کـم و بیـش در زمـره همین رشـته به شـمار می آیند. 
کتاب شناسی: در متن آمده است. 






