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 چكيده
شمار رفته است. مسلمانان در اين حوزه آثاري از  هاي فرعي حكمت طبيعي به بندي علوم، از بخش ي) در طبقهعلم الحيوان (دانش جانورشناس سابقه و هدف:

اند. در متون جانورشناسي، انواع موضوعات علمي بررسي و مطالعه شده است.  رشتة تحرير درآورده هاي مختلف فقهي، تفسيري، لغوي، ادبي و عرفاني به جنبه
اند، مبحث فوايد و خواص درماني اعضاي بدن جانداران است. در پيشينة تاريخي دانش  كه نويسندگان دانش جانورشناسي به آن پرداختهيكي از محورهاي علمي 

ورد هاي تاريخي همواره بخش قابل توجهي از داروهاي م اند. بر اساس گزارش داروسازي و داروشناسي، داروهاي كاربردي با پاية گياهي، حيواني و معدني بوده
هاي درماني داروهاي حيواني اختصاص دارد. كتاب  رو، بخشي از متون جانورشناسي به كاركرد و ويژگي شد. از اين استفاده، از اجزاء بدن حيوانات تهيه مي

 رود. شمار مي وزة جانورشناسي بهترين متون توليدي در ح ترين و مهم ق) در زمرة آثار ادبي است كه از مفصل808الدين دميري (م : نوشتة كمال» حيات الحيوان«
دميري، به جايگاه داروهاي » الحيوان حيات«مسئلة اصلي پژوهش حاضر كه با رويكرد توصيفي نوشته شده، ضمن معرفي و بازخواني كتاب  ها: مواد و روش

 نوشته پرداخته است.  حيواني در اين دست
هاي درماني جانوران گوناگون اعم از حيوانات اهلي و وحشي،  اصلي اين اثر بيان كاركرد و ويژگي دهد محورهاي رو نشان مي هاي نوشتار پيش يافته ها: يافته

هاي مختلف (خوردني،  هاست. استعمال دارو به شيوه پرندگان، آبزيان و حشرات و اثربخشي بافت و اعضاي بيروني و دروني آنها در معالجة انواع بيماري
 استنشاقي و ...) توصيه شده است. 

است. شناخت و خواص   شده ها تجويز مي در سنّت داروسازي مسلمانان ادوية حيواني يكي از انواع پاية دارويي بوده كه در معالجات بيماريگيري:  نتيجه
ر زمينة دانش داروسازي و دميري كه در حوزة جانورشناسي نوشته شده، حاوي نكاتي ارزنده د» حيات الحيوان«جانوران در آثار متعدد علمي آمده است؛ چنانكه 

 داروشناسي است. 
 طب سنتي، داروهاي حيواني، جانورشناسيها:  كليدواژه

 

 

 مقدمه: 
واكاوي متون تأليفي دانشمندان مسلمان نشانگر آن است كه 

هاي مختلف علمي، آثار متعددي  صاحبان قلم و خرد در حوزه
ن جانوران توان به متوني كه پيرامو تأليف كردند كه از جمله مي

هاي جانورشناسي با  نوشته شده، اشاره كرد. نگارش كتاب
توجه به هدف نويسندگان، متفاوت بوده است. در تمامي آثاري 
كه در زمينة جانورشناسي و تاريخ طبيعي نوشته شده، از 

شناسي نيز بحث شده است.  جز حيوان موضوعات ديگري به
أليفي اين حوزه هاي مهمي كه در انواع متون ت يكي از شاخصه

به آن توجه شده، كاربرد دارويي و درماني اعضاء و بافت 

توان گفت گرچه اين دسته از آثار  رو مي حيوانات است. از اين
طور خاص دربارة انواع جانوران نوشته شده است، اما مطالبي  به

اي كه حتي  گونه گنجد؛ به شود كه در اين حوزه نمي را شامل مي
كاري ميان جانورشناسي و پزشكي حيوانات مرز آش«توان  نمي

ترين آثار تأليفي دربارة جانداران،  ). از برجسته1» (قائل شد...
نوشتة  »الكبري الحيوان  حيات «كتاب 

ق) 808تا  742علي دميري ( بن عيسي بن موسي بن الدين كمال
لحاظ گستردگي مطالب و محتواي آن بر بيشتر  است كه به

ز ادب و لغت، فقه و تفسير، دارويي و هاي علمي اعم ا جنبه
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رود كه  شمار مي ترين و مشهورترين متوني به پزشكي، از مهم
رو  در اين موضوع به زبان عربي نوشته شده است. از اين

درماني جانداران و  –پژوهش حاضر بازكاوي كاركرد دارويي
حيات «عنوان ادوية مفرده و مركب در  اعضاي بدن آنها به

 يري است. دم» الحيوان
طبيعي است كه نويسندگان اين مقاله، تخصصي در حوزة 
سالمت ندارند و از هرگونه اظهارنظر تخصصي اجتناب كرده و 

اند كه درستي و يا نادرستي و عدم تأثيرپذيري  در پي آن نبوده
عنوان روش درماني تبيين و توجيه كنند.  داروهاي حيواني را به

ردي در حوزة طب سنتي و باتوجه به گسترش مطالعات كارب
لزوم روزآمد كردن برخي تجربيات بهداشتي و درماني پيشينيان 
از سوي محققان حوزة سالمت و درمان، نويسندگان مقاله 

اند تا بخشي از اطالعات خام دربارة خواص  درصدد بوده
دارويي اجزاي بدن حيوانات مختلف را كه در يك كتاب ادبي 

اما براي محققان حوزة سالمت  -به زبان عربي انباشته شده
به  -ناشناخته است و بايد گفت غيرقابل استفاده مانده است

عرصة دانش و به زبان فارسي عرضه كنند. بدون شك كاربرد 
هاي  دارويي جانداران و اجزاي بدنشان، نيازمند مطالعه و روش

آزمايشي علمي نوين خواهدبود. به اميد آنكه محققان و 
هاي  داشت و درمان، با استفاده از روشمتخصصان حوزة به

پژوهشي خاص و نوين، به تحقيق جدي در اين حوزه بپردازند 
و صحت و سقم بسياري از اقوال پيشينيان از جمله دميري در 

 باره آشكار شود. اين
با وجود بررسي ابعاد مختلف جايگاه و عملكرد داروهاي 

ها، در  حيواني و اثربخشي آن در مداواي انواع بيماري
شده به مسألة تحقيق حاضر بازكاوي جايگاه  هاي انجام پژوهش

دميري توجهي نشده » الحيوان حيات «داروهاي حيواني در 
حال توصيف و شناسايي اين اثر از جنبة  است. با اين

جانورشناسي و ادبي مورد پژوهش و واكاوي قرار گرفته است 
؛ الحيوان تاب ك«شود. مقالة  كه در ادامه به آنها اشاره مي
نوشتة فاطمه مهري كه در » جانورشناسي در تمدن اسالمي

). در 1چاپ و نشر شده، از اين دسته است (» معارف«مجلة 
هاي  هايي كه از جنبه اين نوشتار نويسنده نخست از كتاب

اند، نام  تأليف شده مختلف علمي در حوزة دانش جانورشناسي

ا از حيث هدف تأليف، به بندي آنه برده و در ادامه ضمن تقسيم
اختصار به تحليل محتوايي متون پرداخته است. در اين مقاله 

از زمرة آثاري است كه ضمن توصيف و » الحيوان حيات «
هاي مختلف مورد ارزيابي قرار  معرفي نويسنده و كتاب از جنبه

گرفته است. يكي از مباحثي كه نويسندة مقاله در توصيف اين 
اركرد دارويي بافت و اجزاء حيوانات است. اثر اشاره كرده، ك

هاي بيطاري  الحيوان و كتاب هاي حيات  بررسي ترجمه«مقالة 
به قلم زهرا آقابابايي كه در » در ايران از آغاز تا روزگار قاجار

مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان چاپ 
ام برد هايي است كه بايد از آن ن شده، يكي ديگر از پژوهش

اي از پيشينة  ). نوشتار يادشده، بازخواني تاريخچه2(
 نويسنده تالش كه جانورشناسي با تأكيد بر كتاب دميري است

 اين از شده تهيه هاي ترجمه و مختصرها ها، ذيل به بوده آن بر
. باشد داشته نگاهي شده، انجام مختلف هاي زبان به كه متن

 محسن نوشتة »دميري« يها نام با مقاله دو از بايد همچنين
 شمامه قلم به »جانورشناسي در دميري آراي« و معيني

 شده چاپ و نوشته »اسالم جهان نامة دانش« در كه فر محمدي

 آثار و حيات زندگينامه، معرفي نخست مقالة. )4، 3( كرد ياد
 »جانورشناسي در دميري آراي« پژوهش اما. است دميري علمي
 تدوين علت و الحيوان حيات  يمعرف ضمن فر، محمدي نوشتة

 و ها مدخل منابع، ها، ويژگي از جامعي و كامل توصيف اثر،
 اين مرور. است داده دست به كتاب نگارش در دميري روش
 حاضر پژوهش با شده ياد مقاالت كه است آن از حاكي پيشينه

 بازخواني كه رو پيش مطالعة هدف تا كنون و ندارد پوشاني هم
 تبيين و بررسي است، »الحيوان حيات « در يوانيح ادوية جايگاه

 است.  نشده
 ها: روش و مواد
آوري داروهاي حيواني در متن  هاي اين پژوهش جمع داده
اي  دميري است كه به روش كتابخانه» الحيوان حيات «كتاب 

و  توصيفي انجام شده است. سپس اطالعات موجود، با رويكرد
قرار گرفته و در نهايت با رويكرد مروري مورد بازخواني 

صورت تحليلي بررسي شده است. نويسندگان  گزارش نتايج به
رو را  ة پيشمطالعاند كه مستندات  نوشتار حاضر در پي آن نبوده
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هاي علمي نوين و باليني مورد بررسي قرار  در بوتة آزمايش
 دهند. 

 ها و بحث: يافته
 نمسلمانا ميان در آن تاريخي پيشينة و الحيوان علم

الحيوان از علومي است كه  دانش جانورشناسي يا علم
اند و مطالعات نشانگر آن  مسلمانان از ديرباز به آن پرداخته

هاي مختلف علمي (لغوي، فقهي،  است كه اين دانش در عرصه
تفسيري و...) مطالعه و تحقيق شده است. در حقيقت 
انديشمندان مسلمان، ميان دانش دامپزشكي و جانورشناسي 

فاوت دقيقي قائل نشدند، از اين رو مباحث اين دو رشتة ت
ها يا  توان در متون اختصاصي مانند فَرَسنامه علمي را مي

ها يافت. البته بر اساس شواهد و قرائن تاريخي، بايد  بازنامه
هايي دانست كه در ادوار باستاني و  دامپزشكي را از دانش

بر  ه است. عالوه مكاتب علمي ايراني و يوناني مورد توجه بود
طور تجربي در اين  اين، اعراب قبل از اسالم نيز اطالعاتي به 
). نكتة 5زمينه كسب كرده و يا از ملل متمدن گرفته بودند ( 

برخالف دامپزشكي » الفهرست«نديم در  شايان توجه آنكه ابن
كه فصل خاصي را به آن اختصاص داده، متون مربوط به 

). 6در ذيل نام مؤلفان آورده است ( جانورشناسي (الحيوان) را
رو سزگين معتقد است دانش جانورشناسي از سدة  از اين

عنوان علم مستقلي در نظر گرفته شده و حتي  چهارم هجري به
الحيوان (جانورشناسي) را با  وي بحث منظم دربارة علم

اغماض، از مطالعات مربوط به قرن هشتم هجري دانسته است 
اسالم، علوم طبيعي به موازات ساير علوم  ). بعد از گسترش7(

مورد توجه انديشمندان و علماي مسلمان قرار گرفت و آثار 
زمينه به رشتة تحرير درآمد. كندي، فارابي،  بسياري در اين 

الصفا و... در حوزة  سينا و جمعيت اخوان جاحظ بصري، ابن
 ). 5اند ( علوم طبيعي و از جمله جانوران آثاري نگاشته

بندي علوم،  يشمندان و علماي مسلمان در تقسيماند
مجموعة علوم طبيعي  الحيوان يا جانورشناسي را زير علم

اند. فخرالدين رازي  (طبيعيات) يا حكمت طبيعي قرار داده
از شصت علم سخن گفته كه ابواب » العلوم جامع « ق) در606(

البزاه  البيطره و علم وهفتم اثرش را به علم وشش و سي سي

ق) در اثرش 753الدين آملي ( ). شمس8اختصاص داده است (
فروع طبيعي را مشتمل بر ده فن دانسته و در » الفنون نفايس «

هشتم علم حرف طبيعي همچون «بندي نوشته است:  اين تقسيم
). مطالعه و آگاهي دربارة جانوران از 9» (بيطره و علم بزاه و... 

توان  ن اطالعات را ميهاي مختلف مورد توجه بوده و اي جنبه
نامه، متون لغوي،  هاي عجايب هاي متعدد يافت؛ كتاب در كتاب

اند. همچنين متون  ها از آن جمله آثار جغرافيايي و سفرنامه
المعارفي را بايد در زمرة آثاري دانست كه بخشي از  دائره

اند. در متون  فصول خود را به جانورشناسي اختصاص داده
شود.  ت مختصري در اين زمينه يافت ميتاريخي، گاه اطالعا

نويسندگان متون فقهي و تفسيري و آثار صيديه يا شكارنامه نيز 
از جنبة آداب و قوانين صيد و مطالب فقهي به اين دانش نظر 

هاي بيطره نام  بر موارد يادشده، بايد از كتاب  اند. عالوه داشته
ته طور اختصاصي دربارة پزشكي جانوران نوش برد كه به

اند. در نهايت بايد از متون پزشكي و دارويي ياد كرد كه  شده
مركب)،  –همواره در بخش معرفي و توصيف ادويه (مفرد

هاي درماني اعضا و كاركرد دارويي  دربارة خواص و ويژگي
 ). 1بافت و جوارح جانداران مطالبي دارد (

رشتة تحرير  شناسي به هايي كه در حوزة حيوان مطالعة كتاب
اند، حكايت از آن دارد كه در بيشتر اين متون، ضمن  آمدهدر

هاي كلي حيوانات به خواص دارويي و كاربرد  سخن از ويژگي
درماني اجزاء بدن آنها نيز اشاره شده است. گرچه در اين ميان 

» العلوم احصاء «موارد نادري نيز وجود دارد، چنانكه فارابي در 
). 10ميان نياورده است ( هاز كاربرد درماني و معالجه سخني ب

نظر از موارد نادر، پيشينة تاريخي حكايت از آن دارد كه  صرف
تجويز اجزا، بافت و اعضاي بدن حيوانات امري ديرپا بوده و 
استفاده از آن در جوامع انساني تجربه شده بود. از كتاب 

عنوان نخستين اثري نام برد كه در  توان به ارسطو مي» الحيوان«
). 7اربرد دارويي اجزاي بدن حيوانات ياد شده است (آن از ك

برگردان اين متن به زبان عربي الگويي بود كه مسلمانان در 
اند. البته بايد به اين نكته  تأليف اين دسته از آثار از آن بهره برده

اشاره كرد كه، گرچه آثار مكاتب ايران و يونان باستان سبب 
ن شده است، اما در تقويت انديشة جانورنگاري مسلمانا
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بسياري از آيات قرآن، انسان، گياهان، حيوانات و اجرام 
اند كه دانشمندان  الهي خوانده شده سماوي نشانه و آيت 

سبب نياز روزمره و بررسي و نگرش كتاب درصدد  مسلمان به
 تحقيق و تفحص برآمدند. 

 الحيوان حيات  معرفي
توليدي در  ترين متن دميري مهم» الحيوان حيات «كتاب 

حوزة حيوانات است كه آن را نخستين فرهنگ جامع 
عنوان  ). بالچ از اين كتاب به1اند ( جانورشناسي دانسته

المعارف حجيم فراجانوراني ياد كرده كه به تعداد  دايره
). دميري در اين 11شماري از حيوانات پرداخته است ( بي

تدا تا زمان كتاب، اطالعات گوناگون دربارة جانوران را از اب
آوري كرده است. در مجموع  خود (سدة هشتم هجري) جمع

نوع از جانداران در اين اثر مورد پژوهش و  1068حدود 
ترتيب حروف معجمه (حروف  مطالعه قرار گرفته شده كه به

). در نگارش اين اثر، دميري عالوه 2-5الفبا) منظم شده است (
 199مختلف علمي و هاي  كتاب در حوزه 560ها، از  بر شنيده 

هاي متون كهن  جز يافته ). به12ديوان شعر بهره برده است (
بختيشوع،  قول انديشمنداني مانند ابن يونان و اعراب، نقل

سينا و... در اين اثر مشاهده  ماسرجويه، زكرياي رازي، ابن
 قزويني محمد شاه حكيم توسط بار نخستين اثر شود. اين مي

 برگردانده فارسي زبان به »االنسان ت حيا« عنوان با ) ق996م(
 توسط فارسي زبان به »الحيوان حيات « ديگر ترجمة. شد

 تاريخ كتاب مؤلف -) ق927م( بدليسي ادريس الدين حكيم
  .است شده انجام -فارسي زبان به بهشت هشت نام با عثمان آل

  تأليف شيوة
باب است كه  28شامل يك مقدمه و  الحيوان الكبري حيات 

طالعات جامعي دربارة انواع جانداران از حيوانات اهلي و ا
وحشي، پستانداران، پرندگان، آبزيان و حشرات دارد. مجموع 

هاي يك  هاي كتاب كه هر كدام به بيان نام و ويژگي مدخل
مدخل است. البته گاه نام برخي  1069حيوان اختصاص دارد، 

گوناگون در هاي مترادف و اسامي  حيوانات با كنيه و يا نام
). روش تنظيم كتاب 13مدخلي جداگانه تكرار شده است (

گونه است كه نخست در ذيل نام هر حيوان، اسم را  اين به
شناسي،  طور كامل ضبط كرده و سپس اطالعاتي دربارة واژه به

هاي مترادف  معناي لغوي و اختالف روايات در ضبط و نام
ربوط به طبيعت و آورد. توصيف حيوان، اخبار و روايات م مي

سرشت هر حيوان، آداب و رسوم مرتبط با حيوان، حكم فقهي 
خوردن، خريد و فروش و استفاده از حيوان براي اهداف ديگر، 

هاي مربوط به آنها و حكم تعبير خواب حيوان از  المثل ضرب
هاي ديگري است كه در ادامه به آن پرداخته شده است.  آگاهي

ت از خود كه اين اطالعات تحت روش دفاعي و صيانت حيوانا
 ،»تعبير«، »امثال«، »خواص«، »حكم«، »فايده«عناويني همچون 

، »قاعده«، »حكي«، »تنبيه«، »تذنيب«، »عجيبه«، »غريبه«، »فرع«
شده، از مطالب ديگري است كه به آن  بندي و... دسته» تتمه«

در  ياطالعات ادشده،ي موضوعات بر  عالوهشود.  اشاره مي
 ستگاهيز ،ييايجغراف اماكن مانند گوناگون علوم يها نهيزم

 است آمده يخيتار يدادهاينقل حوادث و رو گاه و جانداران
)3(. 

هاي ارزنده دربارة دانش  ترتيب، اين اثر حاوي آگاهي اين به
جانورشناسي است كه بيان فوايد و خواص منافع و مضرات 

نويسنده  جانداران از جنبة پزشكي و دارويي هم مورد توجه
بوده است. دميري پزشك و يا جانورشناس نبود، بلكه يك 

عنوان  به» الحيوان حيات «رو بايد از  رود. از اين شمار مي اديب به
اثري در حوزة داروسازي ياد كرد نه داروشناسي. با وجود اين، 
از نكات شاخص در اين كتاب اشاره به خواص دارويي و 

انداران است كه بدون ترديد كاربردهاي درماني اجزاي بدن ج
وجو در متون پزشكي، دارويي  وي اطالعات خود را از جست

هاي مختلف اندام و  و غير آن دربارة ارزش دارويي بخش
ها گردآوري كرده  اجزاي حيوانات براي مداواي انواع بيماري

 732است. وي خواص دارويي هر جانور را بررسي كرده و در 
 ).3بيماري را آورده است ( 269جاي اثر خود مداواي 

 ييو دارو يدر متون پزشك يوانيح يداروها
پيش از پرداختن به كاربرد دارويي اجزاء بدن حيوانات در 

رسد به جايگاه  نظر مي دميري، ضروري به» الحيوان حيات «
داروشناسي و پزشكي  -داروي حيواني در متون داروسازي

ده نشانگر آن است هاي ياد ش مروري گذرا شود. مطالعة كتاب
كه انواع داروها در قديم از سه منشأ گياهي، حيواني و معدني 

آمدند. گرچه گستردگي و جامعيت ادوية  دست مي (كاني) به
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گياهي به مراتب از دو نوع ديگر بيشتر بوده است، اما داروها 
 اند.  با پاية حيواني و معدني نيز استفاده شده

هروي از نخستين متون » يهاالبنيه عن حقايق االدو«كتاب 
است كه هدف از نگارش آن بيان خواص درماني  تأليفي

مفردات پزشكي و ويژگي و كاربرد رايج آنها در دانش 
هاي بعد  هايي كه در سده ترين كتاب داروسازي بوده است. مهم
» الصيدنه«شناسي نوشته شده، بايد از  در دانش داروسازي و گياه

» المؤمنين تحفه «بيطار،  ابن» دويه المفردهاال الجامع في «بيروني، 
عقيلي » االدويه مخزن «مؤمن حكيم (سدة يازدهم هجري) و 

ترين متون اين حوزه  ق) كه در زمرة مهم1185خراساني (
 584روند، نام برد. هروي در اثرش، خواص دارويي  شمار مي به

داخته هاي حيواني نيز پر مادة دارويي را آورده كه به فوايد دارو
بيشتر شناسايي و » الصيدنه«)؛ گرچه تأكيد بيروني در 14است.(

توصيف گياهان و مواد معدني بوده است، اما دربارة خواص 
هاي مختصري دارد  درماني اجزاء حيوانات در معالجات آگاهي

داروي  1400حدود » االدويه الجامع في «بيطار در  ). ابن15(
توصيف كرده كه خواص مفردة گياهي، معدني و جانوري را 

تحفه «). در 16شود ( دارويي حيوانات را هم شامل مي
بر فوايد داروهاي گياهي،   عالوه» االدويه مخزن «و » المؤمنين 

هاي بسياري از خاصيت و كاركرد دارويي حيوانات،  نمونه
، 17توان يافت ( ها مي پرندگان و حشرات در معالجات بيماري

توجهي از  بگذريم، فصل يا بخش قابل). از متون دارويي كه 18
رشتة تحرير درآمده، به  هاي نخستين به آثار پزشكي كه در سده

توصيف و معرفي داروها و كاربرد آن در معالجات انواع 
اي  دانشنامه» الحكمه فردوس «ها اختصاص دارد.  بيماري

پزشكي است كه حاوي اطالعاتي در موضوعات مختلف علمي 
طور مشروح نكات  شناسي اين اثر به ناست، در بخش حيوا

اي درمورد منافع حيوانات و استفاده از بافت و اعضاي  ارزنده
 ).19ها آمده است ( بيروني و دروني بدن آنها در درمان بيماري

سينا نيز بخش مهمي از متون  زكرياي رازي و ابن محمدبن
پزشكي خود را به شناسايي و شرح داروهاي مفرده اختصاص 

را به » الحاوي«يكم  و اند. رازي جلدهاي بيستم و بيست داده
شناسايي، توصيف و طبيعت و فوايد ادوية مفرده اختصاص 

هاي حيوانات، پرندگان و جانوران آبزي از  داده كه بيان ويژگي
 ).20آن جمله است (

به توصيف و بيان » القانون«توجهي از  سينا در بخش قابل ابن
اي گياهي، حيواني و معدني خواص درماني انواع داروه

سينا در  دهد كه ابن پرداخته است. مطالعة اين بخش نشان مي
يادكردش، از خواص درماني انواع حيوانات اهلي و وحشي، 
پرندگان و حشرات و اعضاي بيروني و دروني آنها نام برده 

 ).21است (
 وانيالح  اتيحدر  يوانيح يةادو

و كاركرد دارو با  محور اصلي پژوهش موردنظر، استعمال
پاية جانوري در حفظ و سالمت جسم و ذهن، پيشگيري از 

ها و درمان آنها و همچنين چگونگي استعمال  انواع بيماري
رو  دميري است؛ از اين» الحيوان حيات «ادوية حيواني در كتاب 

ترين موضوعات ياد شده در اين متن پرداخته  در ادامه به مهم
 شود.  مي

نوشته، خواص درماني انواع جانداران از  در اين دست -
ها) و  حيوانات خانگي و وحشي، پرندگان، آبزيان (انواع ماهي

انواع حشرات مطالعه و بررسي شده و فوايد بافت و اعضاي 
داخلي بدن حيوانات مانند كبد، جگر، استخوان، خون و اجزاي 

هاي حيواني (گوشت، شير، مو، پوست، پشم،  بيروني و فرآورده
م، ادرار و مدفوع) توصيف شده است.س 

بر   دهد كه عالوه نشان مي» الحيوان حيات «مطالعة كتاب  -
شده، نويسنده از موجوداتي كه امروز در رستة  جانداران ياد

شود مانند ملخ دريايي  تنان از آنها ياد مي پوستان يا نرم سخت
(ميگو) و صدف نيز نام برده است. وي ضمن بيان طبيعت گرم 
انواع ميگو، به خواص درماني آن براي بيماري جذام و يا 

شمار  ). همچنين از فوايد بي13كوري سخن گفته است ( شب
صدف در تصفية خون كبد و قلب، كاهش درد نقرس، بينايي 

 ).13چشم و رويش مو سخن گفته است (
عنوان بخشي از ادوية مفرد و مركب  داروهاي حيواني به -

صورت مفرد و يا در تركيب با  اربرد آنها بهاند كه ك تجويز شده
). 13ادويه با پاية گياهي، معدني و يا مواد خوردني بوده است (

به نوشتة دميري، خوردن مخلوطي از عاج فيل و عسل براي 
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تقويت حافظه مؤثر است و يا وي جوشاندن كلية گوسفند با 
تركيب فضلة كبوتر سرخ با  و روغن زنبق را براي رشد مو

شدن سنگ مثانه مفيد دانسته است  رچين را براي شكستهدا
)13.( 

دميري در بيان خواص درماني و كاركرد دارويي  -
جانداران كوچك مانند حشرات و موجودات ريز دريايي مثل 

 ها فقط به خاصيت عمومي بدن آنها اشاره كرده است. صدف
در توضيح ويژگي و فوايد دارويي حيوانات و اجزاء بدن  -

ها نظم و ترتيب خاصي رعايت نشده و در مواردي به آن
صورت كلي به نقل خواص درماني اكتفا شده است، بدون آن 
كه كيفيت و نحوة تجويز آن بيان شود. چنانكه در توضيح 
ويژگي مدفوع بز، تنها به اينكه سبب از بين رفتن و يا كوچك 

الوه شود. ع شود، بسنده مي هاي زير گلو) مي شدن خنازير (غده
بر اين، در بسياري از موارد، توضيحي دربارة نحوة استعمال  

 ).13زهرة حيوانات داده نشده است (
تعيين زمان مصرف دارو يكي از مباحثي است كه در  -

شود. گرچه در  شيوة استعمال ادويه به بيماران توصيه مي
اي  در بيشتر موارد به زمان استفادة دارو اشاره» الحيوان حيات «

ده، با وجود اين در تجويز برخي داروها به اين مهم پرداخته نش
النسا (سياتيك)  شده است. چنانكه براي درمان قطعي عرق

تأكيد شده كه چربي گوسفند به مدت سه روز به بيمار 
 ).13صورت ناشتا خورانده شود ( به

مبحثي » الحيوان حيات «هاي مفصل كتاب  يكي از بخش -
اص درماني گوشت حيوانات اعم از است كه نويسنده به خو

گوشت و پرندگان اختصاص داده است.  گوشت و حرام حالل
اطالعاتي كه وي در اين بخش به مخاطبين خود داده، سخن از 

ها، سرد و يا گرم بودن انواع  مباحثي چون طبيعت گوشت
هاي حيوانات و پرندگان، خواص درماني، كيفيت  گوشت

ها و تعيين زمان  با انواع مزاجمصرف گوشت، متناسب بودن آن 
نوشتة وي گوشت حيوان نر بهتر از  مصرف گوشت است. به

ترين گوشت،  ماده، فصل بهار بهترين زمان مصرف و مرغوب
گوشت گوسفند است. در ادامة اين مبحث، دميري از مضرّات 
مصرف گوشت برخي حيوانات و پرندگان كه موجب بيماري 

خواننده را بدان جلب كرده است. شده، غافل نبوده و توجه  مي

الحزين  اي با نام مالك چنانكه در توصيف گوشت پرنده
(غمخورك يا بوتيمار) آورده است كه گوشت آن غليظ و سرد 

شود و يا خوردن  روي در مصرف آن موجب بواسير مي و زياده
گوشت بز را سبب ابتال به غم و فراموشي نوشته است. 

ها  منفعت گوشت انواع ماهيتوصيف و شرح خواص، ضرر و 
آخرين مطلبي است كه در اين بخش آورده شده است. اهميت 
گوشت ماهي عنبر را براي معالجة فالج، لقوه، بلغم و خوردن 

داند. خوردن گوشت  آن را از نظر رواني سبب شجاعت مي
روي  ماهي عنبر را براي سالمندان و افراد سردمزاج مفيد و زياده

ب ابتالي به بيماري بواسير دانسته است در مصرف آن را سب
)13.( 

نحوة استعمال داروها متعدد بوده است؛ يكي از  -
شيوة خوراكي بوده است كه  ها، تجويز دارو به ترين روش رايج

جز شير و  جمله است. البته به تخم، شير و گوشت از آن 
صورت  گوشت، برخي ديگر از اعضاي بدن حيوانات به

شيوة ماليدني از  است. كاربرد دارو به خوردني توصيه شده
هايي است كه بسيار به آن توصيه شده است. براي نمونه  شيوه

توان به سودمندي ماساژ بدن بيمار جذامي با چربي قُنفُذ  مي
(خارپشت) اشاره كرد و يا براي درمان تاري چشم توصيه شده 

 ).13كه جگر االغ بر چشم كشيده شود (

 نيتر عنوان يكي از رايج راه بيني، بهاستعمال ادويه از  -
 اتيح«در يريدم ديكأو ت توجه مورد دارو، كاربرد انواع

 شوقنَ استنشاق، كه دهد يمنشان  ها يبررس .است بوده »وانيالح 
 عوطس)، كشند ينيب به كه ييدارو و يختنير ينيدر ب ي(دارو
 هيادو(بخار  انكباب)، زنديبر ينيآور كه در ب عطسه يي(دارو

هاي تجويز انواع داروها  ترين روش متداولاز  بخور و) گرفتن
) كه در استعمال داروهاي حيواني نيز كاربرد داشته 22بود (

توان به استعمال چربي كبك براي بيماري  است. براي نمونه مي
لك براي جلوگيري از  لقوه و سكته، سودمندي فضلة لك

يمار وسواس ريزي و اهميت زهرة دراج براي درمان ب خون
 ). 13اشاره كرد (

هايي بود كه براي  چكاندن دارو در گوش نيز از روش -
شد و دميري در اين اثر به آن اشاره  درمان بيماري تجويز مي

كرده است. سوزاندن اجزاي بدن حيوانات و كاربرد آن 
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هاي ديگر استعمال دارو بوده است.  صورت پودر، از روش به
مرغ براي  پشت با تخم تر پوست الكطور مثال مخلوط خاكس به

درمان درد مفاصل و زانو پيشنهاد شده و يا بخور يا بخار 
حاصل از چشم حيواني به نام سنونو (پرستو)، براي مداواي 

 ).13تب مفيد بيان شده است (
همراه داشتن بافت و اعضاي بدن جانداران مانند دندان و  -

استعمال دارو در يا حتي فضله و مدفوع حيوان، نحوة ديگر 
كه براي معالجة بيماري فواق  كتاب مورد پژوهش است. چنان

توصيه شده كه مدفوع خوك با بيمار همراه شود. يكي از موارد 
عجيب كاركرد ادوية حيواني كه دميري به آن اشاره كرده، آن 
بوده كه از پوست حيوان (سگ آبي) جوراب يا پاپوش تهيه 

هاي  آن را بپوشد، يا از نمونه شود و بيمار مبتال به نقرس
فرد براي معالجة بيماري بواسير و قولنج، توصيه به  منحصربه

 ).13نشستن بر پوست دلَق (دلة حيواني شبيه به سمور) است (
ها اعم از  داروهاي حيواني در مداواي اقسام بيماري -

هاي داخلي، چشم، گوش و حتي اعصاب و روان  بيماري
چنانكه به نقلي، براي مداواي بيماري كاربرد داشته است. 

 ). 13شود ( جرب به فوايد ادرار بز نر اشاره مي
هاي  گونه كه ياد شد، داروهاي حيواني در بيماري همان –

روان و اختالالت روحي نيز كاربرد داشتند؛ چنانچه براي از 
بين بردن اندوه و خفقان، خوردن قلب ضب (از خانوادة 

 ).13شده است ( سوسمارها) سودمند ياد
از نكاتي كه نشان از وسعت اطالعات نويسنده دارد آن  -

المعارفي نوشته شده است. براي  است كه كتاب به شيوة دائره
توان به تأثير داروهاي حيواني در صفات و خصايل  نمونه مي

انساني اشاره كرد. دميري در يادكردش در سوزاندن پوست آهو 
بر آنكه به  كه اين دارو عالوه  و خوراندن آن به كودك نوشته

كند، براي تقويت حافظه، تيزهوشي،  رشد طفل كمك مي
). همچنين وي 13فصاحت و بالغت او نيز مؤثر است (

خواص زهرة دراج را براي تيزبيني چشم، ذهن و پيشگيري از 
 ).13فراموشي مفيد دانسته است (

 بر بيان اهميت داروهاي حيواني و  نويسنده عالوه -
ها، به مبحث مهم ديگري  اثربخشي آنها در مداواي انواع بيماري

نيز پرداخته و مضرّات و زيان كاربرد داروهاي حيواني براي 
انسان را از نظر دور نداشته است. چنانكه در يادكرد از 

هاي زهرة طاووس، خوردن آن را از موجبات ابتال به  ويژگي
 ).13كند ( جنون و ديوانگي ياد مي

ري در بيان اثربخشي اعضاي جانوران، آن را تنها به دمي -
مداواي امراض انسان محدود نكرده، بلكه از خواص و فوايد 
درماني داروهاي حيواني براي خود حيوانات نيز شواهدي 

اي كه زهرة مارماهي را براي رفع جنون  گونه آورده است. به
سبب  توان گفت كه به رو مي ). از اين13داند ( اسب مؤثر مي
هاي مختصري كه در حوزة دانش دامپزشكي و  احتواي آگاهي

بيطاري در اين اثر وجود دارد، از اين حيث نيز درخور توجه 
نظران اين اثر را فاقد اطالعات  است، هرچند برخي صاحب

 ).  5اند ( درخور اهميت در زمينة دامپزشكي دانسته
از هاي زنان و زايمان يكي  درمان و معالجة بيماري -

مباحث محوري در متون دارويي و پزشكي است. در اين اثر 
هاي بسيار از خواص و فوايد داروهاي حيواني در  نيز نمونه

زايي، روش  هاي آسان معالجة امراض زنان، درمان نازايي، روش
بارداري و پيشگيري از آن و خروج جنين مرده از رحم آورده 

واني كه سبب سقط شده است. البته به زيان برخي داروهاي حي
 ).  13گردد ( شود نيز اشاره مي جنين و نازايي مي

توجه، بحث تأثير داروهاي حيواني  يكي از نكات جالب -
در تعيين جنسيت جنين است. به نوشتة دميري اگر زني 
پنيرمايه خرگوش نر را بخورد، فرزندش پسر و اگر پنيرمايه 

 ).13( خرگوش ماده را بخورد، فرزندش دختر خواهد شد
بر آنكه در معالجة انواع   اعضا و بافت جانداران عالوه -

امراض، كاركرد درماني داشت، از جنبة زيبايي و بهداشت و 
شدند. چنانكه مخلوط  درمان امراض پوست و مو نيز تجويز مي

اي به نام سنگخواره با روغن را براي  خاكستر استخوان پرنده
  ).13، مفيد ياد كرده است (الثعلب و رشد مو درمان بيماري داء

نكتة نهايي در معرفي و شناسايي ادوية دارويي اين اثر  -
نوشته مبتني بر  آن است كه بخشي از اطالعات اين دست

يا خصوصيات جادويي حيوانات است. گرچه درباره » خواص«
و رسوخ آن در متون طبي و دارويي تحقيق جامعي » الخواص«
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الخواص ياد شده  ها از علم نامه دانش انجام نگرفته؛ اما در برخي
). آملي در اثرش تعريفي از آن ارائه داده است 8است (

شناخت خاصيت موجودات سفلي و منافع و «مضمون:  بدين
شمارند و در  صفات هر يك از آن و چون اصناف موجودات بي

شمار، احاطه بدين قسم از قبيل محاالت  هريك خاصيت بي
رشتة تحرير  به» الخواص«ه با عنوان ). در متوني ك9» (است

توان اطالعاتي حاوي خواص جادويي موجودات از  درآمده، مي
جمله جانوران و اثربخشي آنها در حيات و معالجات درماني 
يافت. درحقيقت نگرش جادويي و تجويز تعاويذ و طلسمات 

هاي مبتني بر خواص بخشي از شيوة درمانگري در  و درمان
هايي كه برخاسته از اعتقادات  ه است. درماندانش پزشكي بود

شمار  گونه از خرافات با علم پزشكي به اي تلفيق عاميانه و آميزه
هاي پزشكي و  توان ردپاي آن را در كتاب رود. چنانكه مي مي

يافت. » الحاوي«و » الحكمه فردوس «دارويي معتبر چون 
برّا توان از اين حيث م دميري را هم نمي» الحيوان حيات «

هاي مختلف آن دستورهاي درماني  دانست و در بخش
شود. دميري گاه بدون ارجاع به منبع  غيرعلمي يافت مي

خاصي، از خواص دارويي يك حيوان سخن گفته است. او در 
اين بخش پا را از حريم علم و دانش فراتر نهاده و مسائلي را 

ون دربارة خاصيت برخي اجزاء بدن حيوانات مطرح كرده كه چ
راحتي و در همه جا امكان آزمايش و تكرار ندارد، قابل  به

پذيرفتن نيستند و مبتني بر خرافات بوده و پاية علمي ندارند  
)13.(  

بنابراين بايسته است صحت و سقم مطالبِ پزشكيِ اين 
كتاب مورد مطالعه و بررسي متخصصان فن قرارگرفته و با 

از مطالب علمي و هاي جديد آزمايشگاهي  استفاده از روش
 مفيد آن استفاده شود. 

 
 
 
 

 گيري:  نتيجه
دميري اديب و دانشمند لغوي توانست با نگارش اثر 

ترين متون در فهرست آثار دانش  سترگ خود يكي از برجسته
دميري شناختي از جانورشناسي را به نام خود ثبت كند. گرچه 

حيوان اهلي ، اما در اين كتاب بيش از هزار نوع جانوران نداشته
و غيراهلي، از ردة پستانداران و غيرآن، پرندگان، جانوران 
دريايي و حتي حشرات توصيف و معرفي شده است. در ذيل 

هاي مختلف علمي  نام هر يك از جانداران، اطالعاتي در حوزه
و غيرعلمي از لغت و ادبيات، روايات فقهي و تفسيري، امثال و 

جانوران و جسمي و رفتاري ويژگي ، ها انواع زيستگاهحكم، 
خواص دارويي و درماني آنها آورده شده است. محور شاخص 

تواند از جنبة دارويي و پزشكي مورد مطالعه قرار  اين اثر كه مي
گيرد، توجه دميري به خواص درماني اعضا و جوارح داخلي و 
بيروني جانوران گوناگون در معالجة امراض است. استعمال 

ت و جوارح جانوران، هم اعضاي بيروني و دارويي اجزا، باف
شود. داروها به صورت مفرد و يا در  هم دروني را شامل مي

اند. دميري  تركيب با مواد خوراكي، گياهي و معدني تجويز شده
هاي بسيار از كاربرد داروهاي جانوري در درمان انواع  نمونه

هاي جسمي، اختالالت اعصاب و روان و حتي زيبايي  بيماري
هاي  است. نحوة استعمال داروها به روش  وست و مو آوردهپ

هايي چون خوردن، ماليدن، استنشاق، بخور،  متعدد بوده و شيوه
اند. اگرچه  استعمال از راه بيني و چكاندن در گوش تجويز شده

قول از آراي دارويي  دميري بسياري از مطالب اثرش را با نقل
ينا و ... مستند كرده است، س پيشينيان از جالينوس، ماسويه، ابن

حال مطالب اثر تلفيقي از شواهد و مستندات علمي و  بااين
غيرعلمي است؛ مطالبي كه نگرش خرافي و باور به خواص 

 گيرد. جادويي جانوران را در برمي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 انغفراني و همكار  
 

  215 ---1399دوم، تابستان  ة، شمارسال يازدهم 
 

 
 

 حيوانال حيات شناسي برخي از انواع داروهاي حيواني از اعضا و جوارح جانداران در  . گونه1جدول
آمده است؛ اثربخشي اين داروها مشخص نيست بنابراين نقل اين موارد  حيات الحيوان دميرياين تحقيق جنبة تاريخ علم دارد و نقل مطالبي است كه در كتاب (

 )باشد به منزلة تأييد و توصيه به استعمال اين داروها نمي
بافت و اعضاي 

 بدن جانداران
 كاربرد درماني

اش برطرف شود. همچنين ادرار شتر براي ورم كبد  درار شتر نر را اگر انسان مستي بياشامد، در همان وقت مستيا ادرار شتر نر
 ). 31، ص1سودمند ذكر شده است (ج

اگر ادرار بز نر را به حدي بجوشانند كه غليظ شود و به همان اندازه شكر بيفزايند و در حمام بر جرب بمالند، جرب را  ادرار بز نر
 ).248، ص1برد (ج بين مي از

استخوان گوسفند اگر با چوب طرفاء سوزانده و خاكستر آن با روغن شمع كه از روغن گل گرفته شده، تركيب شود و  استخوان گوسفند
 ).107، ص2بخشد (ج محل شكستگي را بدان بمالند، بهبود مي

، 2بخشد (ج هاي پوستي بمالند، بهبود مي ختن را بر روي لكهاستخوان طاووس را اگر بسوزانند و پودر حاصل از سو استخوان طاووس
 ).125ص

بخشد. همچنين  استخوان خوك را اگر سوزانده و پودر كنند و آن را در آب ريخته به مبتاليان بواسير بنوشانند، بهبود مي استخوان خوك
 ).428، 1، ص1كند (ج اگر پودر استخوان را بر موضع دمل چركين نهند، درمان مي

، 2خوراندند (ج كردند و به فرد مورد نظر مي ادراري، مفيد و مؤثر است و آن را كباب مي براي مداواي افراد مبتال به شب بيضة گوسفند
 ).369ص

 ).156، ص1يابد (ج بيضة گوزن را اگر خشك كنند، هر كس بخورد، توان جنسي او افزايش مي بيضة گوزن

 ).259، ص1افتد ( ج پشت گوش ماليده شود، سودمند مي بيضة روباه اگر بر ورم بيضة روباه

كردن بسايند، و با سويق تركيب كرده و  سودشده شير را اگر با بورة سرخ و مصطكي آميخته و پس از خشك بيضة نمك بيضة شير
 ).22، ص1صورت ناشتا بياشامند، براي درمان تمام دردهاي داخلي بدن مفيد است (ج گرم و به همراه آب به

 پنيرماية خرگوش

گذارد. همچنين اگر زني پنيرماية  پنيرماية خرگوش اگر بر روي موضع سرطان ماليده شود، آثار شگفتي بر جاي مي
زايد. هركس پنيرماية خرگوش را با  زايد و اگر پنيرماية خرگوش ماده را بخورد، دختر مي خرگوش نر را بخورد، پسر مي

بخشد.  اندازة يك باقال از آن بنوشد، تب ربع را بهبود مي ر افعي مفيد است و اگر بهسركه آميخته و بياشامد، در دفع زه
گيرد. اگر پنيرماية  راحتي صورت مي كند و يا زايمان او به اندازة يك درهم از آن بياشامد، سقط جنين مي اگر زني به

شود  راحتي بيرون كشيده مي ارند، بهخرگوش را با گل خطمي بياميزند و بر محل فرورفتن خار يا خاشاك در بدن بگذ
 ).40،ص 1(ج

 ).31، ص1آيد (ج اگر پشم شتر را سوزانده و بر محل خونريزي گذارند، خون بند مي پشم شتر

، 2يافتند (ج  پوشيدند، بهبود مي شد كه اگر بيماران نقرسي آن را مي از پوست سگ آبي نوعي جوراب يا پاپوش تهيه مي پوست سگ آبي
 ). 424ص 

 )471، ص1افتد ( ج اگر فرد مبتال به بواسير و قولنج بر پوست دلَق بنشيند، او را مفيد مي پوست دلق

كند،  خورد، خوب رشد مي اي كه آن را مي افزايند، بچه سوزانند و پودر كرده و در غذاي كودك مي پوست آهو را مي پوست آهو
 ).146، ص2شود (ج تيزهوش، حافظ و فصيح و بليغ مي

 ). .164، ص1القرع شده، بر پوست ببر بنشيند، بيماري از وي دفع شود (ج اگر كسي كه دچار حب پوست ببر
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 الحيوان حيات شناسي برخي از انواع داروهاي حيواني از اعضا و جوارح جانداران در  . گونه1ادامه جدول

بافت و اعضاي 
 بدن جانداران

 كاربرد درماني

ادراري را  ادراري بنوشانند، شب سوزانده و پودر حاصل از آن در مايعي ريخته و به فرد مبتال به شبتاج خروس اگر  تاج خروس
 ).484، ص1كند (ج برطرف مي

تخم كبوتر و 
 قمري

خوردن مداوم تخم پرندگاني مانند انواع كبوتر و قمري، موجب افزايش قوة باه و ايجادكنندة عشق فراوان توصيف شده 
 ).539، 73، ص2است (ج

تخم مرغابي 
 خانگي

 ).152، ص1الحراره است (ج تخم مرغابي خانگي معتدل

ماند. براي تشخيص تخم  سال باقي مي كند و سياهي حاصل از آن تا يك تخم هوبره حاوي ژن نوع نر، موي را سياه مي تخم هوبره
 ).323، ص1حامل ژن نر و ماده، به كتاب مراجعه شود (ج

 مرغ خانگي تخم
مرغ تازه سودمندتر  دارد و با رطوبت و خشكي سازگار است و براي خوردن، بهترين نوع تخم است. تخمطبع گرم 

هاي سياه در پوست صورت  دهد؛ اما مداومت در خوردن آن موجب ايجاد خال و لكه است و قوة باه را افزايش مي
 ).463، ص1زاست (ج مرغ بهترين نوع غذا و انرژي برشت تخم شود. نيم مي

 ).400، ص1كند (ج تخم مار را اگر كوبيده و با بوره و سركه بياميزند و بر برص تازه بمالند، برص را قطع مي م مارتخ

 جگر گوسفند
). مايع موجود در جگر 106، ص2كند (ج ها را بمالند، سفيد مي جگر تازة گوسفند نر اگر سوزانده و با سوختة آن دندان

، 1سازد (ج كند، بچكانند، گوش درد را برطرف مي اگر در گوشي كه درد مي -باشدوقتي كه تازه ذبح شده  -بز نر را
 ). 248ص

، 1افتد (ج تابي مفيد مي مثقال ببلعد، براي دفع بي اندازة نيم جگر كبك را وقتي كه تازه و گرم است، اگر كسي به جگر كبك
 ).325ص

 ).246، ص2برد (ج ز بين ميجگر كالغ اگر بر چشم ماليده شود، تاري ديد را ا جگر كالغ

 ).238، ص1رود (ج اگر فرد مبتال به صرع، بخار حاصل از جگر تمساح را استنشاق كند، بيماري صرعش از بين مي جگر تمساح

 ). 456 -455، ص1هاي اطراف چشم (ج ماليدن چربي خرس در درمان برص و زخم چربي و پيه خرس

ذاشته شود و با آتش سوزانده شود و با مقدار كمي خون تركيب گردد و خون و چربي بر آن اگر بر روي تكة آهني گ پرست چربي آفتاب
 ).330، ص1دهد (ج افزوده شود و بر جراحات سر و جوش و آبله ماليده شود، به يكباره شفا مي

 ).505، ص1چربي گرگ براي درمان خورة مو و كچلي (ج چربي گرگ

 ).557، ص2ن بلسان، براي كسي كه نيمة بدنش سست شده باشد، مفيد است (جروغن گورخر همراه با روغ چربي گورخر
 ).361، ص1هاي پوستي (ج براي درمان همة بيماري

 ).22، ص1ماند ( ج اگر كسي پيه شير را بر دست و پايش بمالد، از سرما در امان مي چربي شير

چربي گاو و 
 گوسفند

نشست تا زايمانش آسان  كردند و زن زائو بر آن مي ي تره) مخلوط ميچربي گاو و چربي گوسفند را با آب كراث (نوع
 ). 369، ص2شود (ج

 )264، ص1هاي پوستي اعم از كلف و برص و جرب (ج اندراني براي درمان انواع بيماري چربي گاوميش همراه با نمك چربي گاوميش

 ).152، ص1هلو و خوره سودمند توصيف شده است (جماليدن روغن مرغابي خانگي نيز براي درمان درد پ چربي مرغابي اهلي
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افتد. همچنين خوردن پيه  چكانند، بسيار سودمند مي اگر در ميان حنظلي كه داخل آن خالي شده، بجوشانند و در گوش چربي بدن دلفين
 ). 471، ص1بخشد (ج اين حيوان درد مفاصل را بهبود مي

برد و اگر كسي كمي از  هايي از بدن، توان جنسي را باال مي ماليدن چربي ضب (حيواني از خانوادة سوسمار) بر بخش چربي ضب
 ).111، ص2كند (ج ها عطش نمي اين چربي را بخورد، مدت

هاي چشمي توصيه شده است. همچنين سرمة حاصل از آن براي كبد نيز  چشم بلدرچين براي مداواي برخي بيماري چشم بلدرچين
 ).36-35، ص2مفيد و مؤثر است (ج

 ). 424، ص2اگر با آب زيرة كرماني آميخته و به فرد بيمار مبتال به مشكل ادراري، نوشانده شود، مفيد است (ج خون سگ آبي

 ).219، ص1آورد (ج اگر بر روي زخم بدن آدمي ريخته شود، خون را بند مي خون گاو

 ). 156، ص1شود (ج خوردن خون گوزن موجب شكستن سنگ مثانه مي خون گوزن

 ).106، ص2برد (ج هاي سفيد روي پيشاني ماليده شود، آنها را از بين مي خون تازه و گرم گوسفند اگر بر روي لكه خون گوسفند

 ).539، ص2؛ ج73، ص2مفيد براي درمان درد و ورم چشم و مؤثر در افزايش قوة باه (ج خون قمري

 خون خروس
چشم بكشند براي سفيدي چشم  بخشد. اگر خون خروس را به يا مغز آن اگر بر محل گزيدگي ماليده شود، بهبود مي

 ).484، ص1شود (ج مفيد واقع مي

 زهرة گوسفند
شده و با روغن تركيب شود و ابروها را بدان بمالند، موهاي ابروها زياد شده و  ده (ميش) داغاگر زهرة گوسفند ما

ريزش چشم  سرمه شود، از آب -صورت آميخته با عسل به-). اگر زهرة گوسفند488، ص2شود (ج پرپشت مي
 ).107، ص2كند (ج جلوگيري مي

 زهرة اسب دريايي
صورت  روز در آب بماند و سپس خشك شده و به 30شود،  ر يافت مياگر زهرة نوعي اسب دريايي كه در نيل مص

 ).300، ص2برد (ج پودر درآيد و همراه عسلي كه گرماي آتش نديده باشد، به چشم ماليده شود، آب سياه را از بين مي

 زهرة كبك
تركيب و سرمه شود،  گفتة دميري، زهرة كبك اگر سرمه شود، براي چشم مفيد است. زهرة كبك اگر با آب رازيانه به

دار آن را استنشاق كند، تب او  بخشد. همچنين اگر زهرة كبك نر با روغن زنبق آميخته و فرد تب كوري را بهبود مي شب
 ).325، ص2شود (ج برطرف مي

 زهرة بلدرچين
برد و  را مي زهرة بلدرچين اگر با زعفران مخلوط وگرم شود، و بر روي بيماري پوستي زگيل ماليده شود، آثار زگيل

 ).424؛ ص 36-35، ص2يابد (ج پوست، رنگ طبيعي خود را باز مي

 زهرة گاو
سازد و اگر زهرة گاو را  افتد و درد آن را برطرف مي زهرة گاو را اگر با آب گياه گندنا بياميزند، براي بواسير سودمند مي

آورد. اگر زهره را با عسل  رنگ طبيعي در مي بههاي سياه روي بدن بمالند، رنگ آنها را برطرف وجاي آنها را  بر لكه
 ).219، ص1برد (ج آميخته و بر چشم سرمه كنند، تاري چشم را از بين مي

 زهرة عقاب و باز
ريزش  زهرة عقاب اگر با آب سرد تركيب شده و هفت بار به چشم كشيده يا به اطراف چشم ماليده شود، مانع آب

 ). 161، ص1باز نيز چنين خاصيتي ذكر شده است (ج ). براي زهرة478، ص2شود (ج چشم مي

 سر خفاش
هم زده شود، و سپس روغن از او  اگر سر خفاش در ظرف مسي و يا آهني آميخته با روغن زنبق پخته شود و چندبار به

 ).416ص ،1بخشد (ج جدا گردد، و به بدن فرد مبتال به نقرس يا فلج يا ارتعاش و يا تنگي نفس ماليده شود، بهبود مي
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 سرگين گاو
رسي بمالند، شود و اگر آن را نرم كرده و بر بدن بيمار نق زودي نرم مي هاي سخت بمالند، به اگر سرگين گاو را بر ورم

شود. اگر پودر خاكستر حاصل از  حمل مي افتد. دود حاصل از سوزاندن سرگين گاو، موجب راحتي وضع سودمند مي
 ). 219، ص1كند (ج ريزي بيني را قطع مي سرگين گاو را بر بيني گذارند، خون

 ).165، ص2برد (ج آن را از بين ميصورت مخلوط با آب دهان، براي درمان زگيل مؤثر بود و  فضلة گنجشك به فضلة گنجشك

 ).413، ص1بخشد (ج هاي چركين بزرگ يا دمل بمالند، بهبود مي فضلة پرستو را اگر پودر كنند و بر جوش فضلة پرستو

 شاخ گاو و گوزن

كند. همچنين سوختة آن اگر به آدمي كه  خاكستر شاخ گاو وحشي اگر بر دندان گذاشته شود، درد دندان را ساكت مي
چنين اگر خاكستر شاخ گاو وحشي را با سركه داغ كرده و  برد. هم چار تب ربع شده خورانده شود، تب را از بين ميد

). البته اين سخنان را 450، ص2؛ ج221، ص1برد (ج پيش از طلوع آفتاب بر محل برص بمالند، برص را از بين مي
 . )219، ص1دربارة پودر شاخ گاو اهلي نيز تكرار كرده است (ج

اش را چنان  رود، بمالند، خستگي اگر شاخ و سم بز كوهي را كوفته و با روغن بياميزند، و بر بدن كسي كه بسيار راه مي
 ).42، ص1كند كه گويي هيچ راه نرفته است (ج برطرف مي

برد و بيخ  ها را از بين مي ها با پودر حاصل از آن، زردي دندان سوزاندن و ساييدن شاخ گوزن و مسواك كردن دندان
 ).156، ص1كند (ج دندانها را محكم مي

 عسل

نخورده و  آور، و مولد خون گرم معرفي شده است. عسل آب عسل غذايي گرم و خشك، ادرار آور، مسهل، عطش
كند. ليسيدن عسل براي كسي كه  ريزش چشم را درمان مي چشم كشيده شود، آب نديده، اگر با مشك آميخته و به آتش

، 2كننده است. همچنين عسل پخته براي دفع سموم مفيد ذكر شده است (ج ر گاز گرفته شده، درمانتوسط سگ ها
 ).473ص

گوشت گوسفند و 
 گاو

كند  نهايت جواني رسيده باشد كه از غلبة سودا جلوگيري مي ساله است كه به بهترين گوشت، گوشت گوسفند جوان يك
). 403، ص1شده است (ج باب نرسيده باشد و گوشت بز نر اخته). و نيز گوشت گاوي است كه به سن ش106، ص2(ج

 ).106، ص2آور توصيف شده است (ج كور زيان در عين حال گوشت ميش براي افراد شب

 گوشت بز
كند. اما براي كساني كه دمل دارند، بسيار مفيد  شود و سودا را تحريك مي گوشت بز موجب ايجاد غم و فراموشي مي

). خوردن 267، ص1وشت بزغاله براي افرادي كه بدنشان جوش و يا آبله دارد، مفيد است (ج). گ444، ص2است (ج
 ).298، ص2كند (ج گوشت اسب بادها را برطرف مي

گوشت مرغ 
 خانگي

كند و صدا را صاف  الحراره و نيكوست. خوردن گوشت مرغ جوان عقل و مني را زياد مي گوشت مرغ خانگي معتدل
تر است. گوشت  آور است. اين گوشت براي جوانان و در فصل بهار مناسب ده و ورزشكاران زيانسازد؛ اما براي مع مي

 ).  463، ص1بخشد (ج هايش، مغز استخوان و عقل را قوت مي مرغ همچنين رنگ را نيكو ساخته و مغز استخوان

 گوشت خروس

هاي سرد و پيران و در فصل  با مزاج گرم وخشك است و براي افراد مبتال به قولنج سودمند است. خوردن گوشت آن
ويژه زماني كه با نمك زياد  زمستان سازگارتر است. گوشت خروس پير براي مفاصل، رعشه و تب كهنه سودمند است به

، 1و همراه با آب كلم و شيرة قرطم و اسفناج پخته شود. اما گوشت خروس جوان براي همة مردم مناسب است (ج
 ). 484ص
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