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1400زمستان  ،چهارم ة، شماردوازدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ةمجلّ   

 
 جيالني محمد  نيالد شمسمعرفي 

 نگاشتة او  قرابادينكتاب بررسي ساختاري و محتوايي و 
 
 

 الف*، آرمان زرگرانب، فرزانه غفاريالففروغ بدرلو

 
 

 طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران ةگروه تاريخ پزشكي، دانشكدالف
 طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران ةدانشكدب

 چكيده
. در همين راستا، هدف تحقيق حاضر هستند تاريخ پزشكي ايرانشده در  مركب، جزء منابع مهم و ارزشمند دارويي تأليف ةها يا ادوي قرابادين سابقه و هدف:

  هاست. عنوان يكي از اين قرابادين محمد جيالني به نيالد شمس قرابادين معرفي و بررسي ساختاري و محتوايي
اول و نسخ خطي مورد بررسي قرار گرفته،  الدين محمد جيالني با استفاده از منابع دست شمس نامه ي، زندگيا مروري و كتابخانه ةاين مطالع در ها: مواد و روش

  ، سعي در بررسي ساختاري و محتوايي آن شده است.يالنيج قرابادينسپس با مراجعه به متن 
و  مفرده ادويةكتابي در مذكور  قرابادينعالوه بر  اوه است. كردعصر صفوي بوده كه به هند مهاجرت الدين محمد جيالني از جمله پزشكان  شمس ها: يافته

قرص كافور،  او مذكور، قرابادينمحمد جيالني در  نيالد داشته است. طبق اظهارات شمس يبخار ينوح قمر بن نيابومنصور حس مني و غني شرحي بر كتاب
 . براي اولين بار ساخته است) و شياف بريوماي را يدرارا قرص لمن يبول في الفراش (قرص شب

 برخوردار است.بسياري در تاريخ داروسازي ا، از ارزش و اعتبار علمي هاول مورد استفاده و غناي آن با توجه به منابع و مراجع دست قراباديناين  ي:ريگ جهينت

  عصر صفوي ،قرابادين ايراني،طب  :ها هكليدواژ
 

 مقدمه:
هاي آن  اروسازي يكي از علومي است كه بايد ريشهعلم د

د. بدون ترديد آشنايي اطبا و كرجويي  را در دنياي باستان پي
حكماي دنياي باستان با طرز تهيه و ساخت دارو يكي از اركان 

رفته است.  شمار مي مهم در روند طبابت و درمان بيماران به
هان همچون هاي باستاني و بزرگ ج اين علم در تمدن ةپيشين

كه در  طوري هاست ب يبررس مصر، هند، چين، يونان و ايران قابل
اسناد  نيتر عنوان يكي از مهم به ،ق.م) 1550پاپيروس ابرس (

هاي مختلف، به  پزشكي مصر باستان، ضمن تشريح بيماري
ماده در طبيعت نيز اشاره شده است  500دارويي از  ةنسخ 876

اندرزها و  ةمجموع نيتر ماين پاپيروس مشتمل بر مه ).1(
توان به  دارو بوده كه از آن جمله مي ةهاي تهي دستورالعمل

، )Suppositories( ها ، شياف)Gragles( ها هيشو دهان
 )Poultices( و همچنين ضمادها) Inhalations( ها استنشاقي

 هند دارويي متون در ).2د (كراشاره  )Ointments( و پمادها
 -در كاراكا مانده، جاي بر ايورودايي و داو دورة از كه باستان
 1000 تا 800( كاراكا توسط شده نوشته آثار مجموعه ساميتا،

مجموعه آثار  ،ساميتا -گياه دارويي و در ساشروتا 500ق.م) به 
درمان  ةگون 760ق.م) به  600شده توسط ساشروتا ( نوشته

ان ). پزشك1گياهي، حيواني و مواد معدني پرداخته شده است (
داروسازي تبحر خاصي داشتند. اولين  ةچين باستان نيز در زمين

گردد كه  سال ق.م برمي 200دارويي چين باستان به  ةنسخ
). شن 1( استاوليه  ةماد 125سبزيجات و  ةگون 250شامل 

سال ق.م)، از جمله اولين پژوهشگران چيني  2700نونگ (
د آزمايش است كه اثرات برخي از داروها را بر روي بدن خو

-Pen T( د. اين حكيم نخستين كتاب خود به نام پنتي سائوكر

sao( شناسي داروسازي است با  گياه ةرا كه يك كتاب پاي
نوع دارو و  365معرفي مشخصات گياهان دارويي بومي چين، 

  1400ارديبهشت : افتيدر خيتار
 1400بهمن  تاريخ پذيرش:
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 تحرير درآورده است ةرشت فرمول درماني خوراكي به 11000
)3.( 

در حوزة مفرده  ةادوي در مانده ياز جمله نخستين آثار باق
به  توان يمبه دست ما رسيده  انه آتمدن يونان كه ترجمة عربي 

و » في االدوية المفرده«فيثاغورس، كتاب » المفرده هابدال االدوي«
هيولي الطب في «جالينوس و كتاب » المفرده هقوي االدوي«

). كتاب 4د (كرس اشاره وديوسكوريد» الحشائش و السموم
داروشناسي و  كتب نيرگذارتريتأثترين و  هميكي از م اخير

 -200( بود. همچنين، جالينوس در زمان خودداروسازي 
بسياري  يها داروشناسي و داروسازي تالش ةم) در حوز130

سرما و گرما، رطوبت و  ةبندي داروها براساس درج براي طبقه
داروي  473 اوخشكي و نيز مزه، بو و لمس آنها انجام داد. 

 ).5( دكريواني و كاني را توصيف گياهي، ح
، با پيشرفت علم داروشناسي رسد يمنظر  از سوي ديگر به
و  نايس ابن قانونبراساس . نيز تكوين يافتعلم تركيب داروها 

آوردن به داروهاي مركب  برخي از داليل رويرازي،  الحاوي
نداشتن به  عبارت بود از: تقويت داروي مفرد، نيافتن يا دسترسي

آوردن  دست مفرد، تعديل مزاج و قوت زياد دارو، به داروي
 بار انيكردن آثار ز مطلوب از تأثير دارو، خنثي ةمزاج و درج

بد دارويي كه طبيعت بدن آن را  ةكردن مز داروي مفرد، مطلوب
پذيرد، حفظ تأثير دارويي كه بايد مسيري طوالني را تا  نمي

ت دارو براي كردن سرع اندام هدف بپيمايد، افزودن يا كم
(اندام هدف) و رساندن دارو به  موقع به اندام بيمار رسيدن به

 لذا ).7، 6( هاي ديگر اندامي خاص و بازداشتن از رفتن به اندام
گيري  مركبه به شكل ةعلم تركيب داروها، يعني ادوي پيشرفت
اين  دربارة قراباديناي از متون جديد دارويي به نام  مجموعه

شناخت  ةهايي كه در زمين ا به تعريف، كتابعلم منجر شد. بن
ا در طي قرون متمادي مختلف توسط هداروها و تركيبات آن

اند،  عالمان پزشكي و داروسازي گردآوري و تأليف شده
ها  طور كلي، قرابادين ). به8( شوند يناميده م» قرابادين«

مركبة اي از دستورات عملي است كه در آن داروهاي  مجموعه
ه است و معلومات زيادي را شدثبت  يواني و معدنينباتي، ح

اين كردن  ها، طرز ساختن و استعمال در خصوص درمان بيماري
 .)6دهد ( داروها در اختيار قرار مي

علم تركيب داروها و  ةبه اعتقاد برخي، خاستگاه اولي
 ةواژ يابي شهيدر ر. )9(است ها يونان باستان بوده  قرابادين

كه  طوري ههاي متفاوتي مواجه هستيم، ب قرابادين با گزارش
يوناني لفظ قرابادين دارند و آن را مأخوذ  ةبرخي اعتقاد به ريش

مفرده و  ةعنوان علم به ماهيت و خواص ادوي از يوناني و به
). برخي ديگر اين كلمه را از اصل سرياني 10اند ( مركبه دانسته

). 11دانند ( مي» كوچك ةرسال«به معناي » كرافيديون«مأخوذ از 
يوناني اين واژه در دست  ةگزارشي نيز مبني بر نقض ريش

در اين خصوص آمده است: اين واژه را  كه  يطور است به
زيرا در صدر جنبش فرهنگي اسالمي  ؛توان يوناني دانست نمي

بسياري از كتب طبي و آثار مشاهير پزشكان و استادان نامدار 
د و در ميان اصطالحات طب يوناني به زبان اسالمي ترجمه ش

 ةطبي بسيار كه عين لغت يوناني آنها رواج يافت، كلم
در اين شده نبود.  از اشكالش شناخته كي چيبه ه» قرابادين«

نوح قمري (از نامدارترين پزشكان  بن ابومنصور حسنراستا، 
بودن اين واژه را رد كرده و آن را  دولت سامانيان) سرياني

آورده است  التنويركه در كتاب  يطور هداند، ب االصل مي پارسي
سوم شهرت يافت و هريك از  ةكه اين واژه از اوايل سد

پزشكان كه در طب كتابي نگاشته، فصل داروشناسي آن را به 
ابومنصور، بدون ترديد  ةخوانده است. به گفت» قرابادين«نام 
طب  ةدانشكد ةقرابادين از اصطالحات متداول ةكلم
االصل  به بغداد آمده است و پارسي بوده و شاپور يجند
 دييتأدر  ).12بودن آن بسيار بعيد است ( اما سرياني ،باشد مي

ادلة ديگر همچون به وجود اولين  عنوان به توان يماين مهم 
مانده در تاريخ اشاره كرد كه  شده و باقي قرابادين گزارش

 ).13سهل است ( بن نگاشتة شاپور

، متعلق به در تاريخ ماندهجا به قراباديننخستين 
ه.ق) و مربوط به قرن سوم هجري قمري  255( سهل شاپوربن

-دانشمند داروساز ايراني يشاپور يسهل جند است. شاپوربن
در  قمري دوم قرن سوم هجري ةمسيحي بود كه در نيم 

قراباذين «يا » قرابادين«كرد. كتاب  زندگي مي شاپور يجند
 ةاسالمي در زمين ةورعنوان نخستين اثر د به او »الكبير

باب و در زمان خود از  وپنج ستينويسي مشتمل بر ب قرابادين
كه بنا بر  طوري هاي برخوردار بود ب جايگاه بسيار ويژه
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براساس آن عمل  شاپور يها، در بيمارستان جند گزارش
هاي عطاري و  و دكان ها كردند. اين كتاب در ساير بيمارستان مي

سوم  ةل قرار گرفته بود و در اواخر سدداروفروشان مورد استقبا
ها داروشناسي و  در دكان قمري ششم هجري ةتا اوايل سد

كردند تا اينكه  هاي بغداد و ايران از آن استفاده مي بيمارستان
 ).9تلميذ جاي آن را گرفت ( ابن قرابادين

اسالمي لزوم ساخت دورة به همين روي، در داروسازي 
ها و لزوم  تن هرچه بيشتر قرابادينياف داروهاي مركب و اهميت

كرد كه يك داروي  ا، زماني بيشتر خودنمايي ميهتوجه به آن
بيماري نبود. به اين ترتيب، فن  ةمفرده قادر به درمان و معالج

اي نزد اطبا و  داروسازي (قرابادين) جايگاه و اهميت ويژه
 بردن به اثرات چراكه با پي ؛ داروسازان در طب كهن پيدا كرد

قادر بودند داروي   اهگياهان و مواد دارويي و ميزان مصرف آن
اي در  ثانويه ةمركبي تجويز كنند كه عالوه بر بهبود بيمار، عارض

 ها فارماكوپهها اولين نسل  بدن او ايجاد نكند. درواقع قرابادين
). در طي قرون متمادي در ايران، 14( هستنددر تاريخ 

تحرير درآمده كه اسامي و  ةهاي متعددي به رشت قرابادين
 فهرستگان نسخ خطي ايرانا در همشخصات تفصيلي آن

  ).15گردآوري و ثبت شده است (

عصر صفوي از آن روي كه در اين در ايران دورة اسالمي، 
د، بستر مناسبي براي انجام كردوره علم داروسازي پيشرفت 

 ترين كتاب مهم .هاست قرابادين ةمطالعات و پژوهش در زمين
 ذخيرةداروشناسي،  ةصفوي در زمين ةمرجع در دور

در  بسياري بود. نويسندگان اين دوره كتب خوارزمشاهي
جمله  اند؛ از به نگارش درآوردهها  ويژه قرابادين و بهداروسازي 

اثر ميرزا محمد تنكابني و پدرش كه از پزشكان  المؤمنين تحفه
اواخر صفويه اند. از كتب مهم داروسازي در  دربار صفوي بوده

 قرابادينهمچنين  ،قاطع قرابادين ،قادري قرابادينبه  توان يم
حكيم  بن نورالدين محمد عبداهللا االدويه الفاظ و شفايي
). 16د (كراين دست اشاره  و مواردي از الملك شيرازي عين

شده در  فيمحمد جيالني يكي از آثار تأل نيالد شمس قرابادين
و  است حل توجه واقع نشدهكنون م عصر صفوي است كه تا

اي از ابهام قرار دارد. در اين  در سايه اوو آثار  ماهيت مؤلف آن
الدين محمد  شمس قرابادين ةبا مطالعهدف اين است كه  ،مقاله

ماهيت علمي اين اثر و همچنين  رة، اطالعاتي درباجيالني
شناخت مؤلف، استادان و شاگردان، ابداعات و نسخ دارويي 

تا ارزش علمي و جايگاه آن را  دست آيد به رابادينقموجود در 
 .شوداسالمي تبيين دورة داروشناسي  ةدر عرص

 ها:  مواد و روش
جيالني  قراباديناي انجام گرفت.  تحقيق به روش كتابخانه

عنوان  الدين محمد جيالني انتخاب شد. اين اثر به اثر شمس
 10650كد مرعشي قم موجود بوده و با  ةنسخه در كتابخان تك
 محمد«آمده  قراباديناست. بنا بر آنچه در  يابيدست قابل
آن را به خط نستعليق و در » معزالدين محمد زجاجي بن نيام

و  داردبرگ  56ه است. اين نسخه كردكتابت ه.ق  1063سال 
 خورد. به چشم مي ييها يسينو هيدر هر صفحه حاش

 ها:  يافته
 حمد جيالنيالدين م شمس قرابادينكتابشناسي  -1

الدين محمد جيالني، فقط يك  شمس قراباديناز كتاب 
اهللا مرعشي  تآي ةنسخه در ايران موجود است كه در كتابخان

شود و براساس فهرست نسخ خطي اين  نجفي قم نگهداري مي
است. اين  يابيدست قابل 10650با كد  105، ص 27كتابخانه، ج 

... چون مسوده هللا رب العالمين  الحمد«نسخه با عبارت: 
 هبعضي از اخوان مركبات مستعمل ةمفردات تمام شده به اشار

مطلب «) آغاز و با عبارت: 17( »مشهوره چند بدان الحاق نمود
» عمده از اتمام اين كتاب اين بود... فانظروا بعدنا الي االثار

اي به تاريخ  ). مؤلف در متن كتاب، اشاره18، 17يابد ( پايان مي
» معزالدين محمد زجاجي بن محمدامين«ه، ولي دكرتأليف آن ن

ده، در كرصفحه كتابت  56كه اين اثر را به خط نستعليق و در 
در   كتاب در مورد تاريخ كتابت آن آورده است كه ةانجام
الدين  ه.ق به تحرير بخش مفردات شمس 1052االول  ربيع

ده و پس از اتمام و فراغت از آن، در اقدام كرمحمد جيالني 
 يسينو ه.ق نيز به تحرير و صورت 1063سال  االول عيرب 28

). از تاريخ كتابت 17جيالني پرداخته است ( قرابادينبخش 
باشد كه  هايي مي كه اين اثر، يكي از قرابادين ديآ يبرم قرابادين

تحرير درآمده  ةتيموري و اوايل صفوي به رشت ةدر اواخر دور
 و موجود بوده است.
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 مؤلف ةدربار -2

به  قرابادينراساس فهرستگان نسخ خطي ايران، اين ب
شمسا يا شمساي  الدين محمد جيالني معروف به مال شمس

عصر  نامدارشود كه يكي از فيلسوفان  گيالني نسبت داده مي
 رسد يمنظر  اما به داليلي كه در ادامه ذكر شده به ،صفوي است

هار . در طي قرن دهم و يازدهم با چاين انتساب صحيح نيست
مواجه هستيم. مشابه نام و القاب اين شخصيت علمي به 

الدين  شمس« ،قرابادينمؤلف » الدين محمد جيالني شمس«

» شمساي گيالني«يا » مال شمسا«معروف به » محمد جيالني
» اهللا گيالني تنعم الدين محمدبن شمس«مؤلف آثار فلسفي، 

طبيب معروف به » احمد گيالني نيالد نظام«طبيب و 
 الملك گيالني در هند.  محكي

الدين محمد جيالني معروف به مال شمسا يا شمساي  شمس
)، 20، 19جاي گذارده ( گيالني، در اغلب آثاري كه از خود بر

» محمد شهير به شمساي گيالني«در آغاز اثر، خود را با نام 
 ).2 و 1 ةوير شمارا(تص كند معرفي مي

 

 
 

 )19( موجودات احوال بيان رد تحقيقاتنخست كتاب  ةصفح .1تصوير
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 )20( اليقين مسالكنخست كتاب  ةصفح .2تصوير

 
 

كمي يا ه.ق  1045شمساي گيالني تا سال از سوي ديگر 
 جيالني مؤلفاز سوي ديگر، ). 19بيشتر زنده بوده است (

الدين  شمس« ، خود را با نام مشخصكتابدر آغاز  قرابادين
 همچنين). 3 ةير شمارده است (تصوكرمعرفي » محمد جيالني

 ه.ق 1063 تا 1052جيالني به  قرابادينتاريخ كتابت 
مال «احتمال قوي  . اين مسئله گوياي آن است كه بهگردد يبازم

).17در آن تاريخ در قيد حيات نبوده است (» شمسا
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 )17( الدين محمد جيالني شمس قراباديننخست  ةصفح .3تصوير

 
الدين محمد  شمس ،اريخيهاي ت براساس گزارشهمچنين 

صفوي بوده كه  ةجيالني يكي از حكماي مهاجر به هند در دور
شود.  پس از مهاجرت در دربار اكبرشاه مشغول به طبابت مي

عنوان يكي از  به اواز  التواريخ منتخبكه بدائوني در  چنان
پرداخته  اواطباي عهد اكبرشاه نام برده و به توصيف محاسن 

شمسا  مال ةامن كه براساس آنچه از زندگي ي. درصورت)21( است
در  اوبر سفر و اقامت  يمبن يگزارش ،مانده يجا (فيلسوف) بر
 ارائه نشده است. يدربار گوركان يگزار هند و خدمت

خلط و  نيا ييموجب روشنا تواند يكه م يليدل نيآخر
 ةدر حوز شمساست كه جميعاً اشتباه شود نگاهي به آثار مال

 اومنطق و رياضيات به  ةمعدود آثاري در زمين فلسفه بوده و
توجه به اين مضاف بر آن، ) 20، 19نسبت داده شده است (

الدين محمد جيالني  نكته ضروري است كه خود مؤلف شمس
كه پس از اتمام مفردات  دكن ياشاره م قراباديندر آغاز كتاب 

توجه ه است. با كرد قراباديناقدام به تهيه و تنظيم و الحاق اين 
مفردات نيز داراي تخصص بوده پس  ةبه اينكه مؤلف در زمين

از  ؛ ويك فيلسوف احتمال زياد يك طبيب بوده و نه صرفاً به
يا  مفرداتكتاب از اين  آثاريشمسا  در ميان آثار مالطرفي 

جاي نمانده و  بركتب ديگري در زمينة علوم پزشكي و دارويي 
 است. شدهثبت ن

اهللا  نعمت الدين محمدبن صيت شمسدومين شخ ةاما دربار
 اونيز بايد گفت كه بنا به پيوندي كه  ه.ق 977گيالني متوفي 

تيموري و  ةها در دور اهللا گيالني از رهبران نوربخش با نعمت
طرز فاخري در ابتداي نسخ خطي  مؤلف به ،صفوي داشته

خود به اين  الكحالين تذكرهو  شمسيهمانده همچون  برجاي
اهللا  تنعم الدين محمدبن ه و خود را شمسكرده انتساب اشار

 ).4 ةگيالني معرفي نموده است (تصوير شمار
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 )22( شمسيهنخست كتاب  ةصفح .4تصوير

 
به  التواريخ منتخبابوالفضل غالمي كه در از سوي ديگر، 

معرفي اطباي عهد اكبرشاه پرداخته از شخصي به نام 
ك گيالني نام برده المل الدين محمد معروف به حكيم شمس

است. در اينجا نيز با حضور شخص ديگري با همين لقب در 
 گيالني احمد الدين ظاماكبرشاه مواجه هستيم، ن ةدور درهند 

كه مشاهده  . چنانهند در گيالني الملك حكيم به معروف
شود از لحاظ اسمي تطابقي در ميان نيست و تنها در القاب  مي

هم مشترك هستند. همچنين  با زماني و مكاني حضور ةو دور
الدين احمد  دهد كه در ميان آثار نظام ها نشان مي بررسي
). لذا با توجه به 23قراباديني به ثبت نرسيده است ( ،گيالني

حاضر مربوط به  قرابادينرسد  نظر مي داليل ذكرشده، به
الملك  باشد كه در هند به حكيم الدين محمد جيالني مي شمس

 وده است. گيالني معروف ب

الدين محمد جيالني، اطالعات  از دوران زندگي شمس
دايي حكيم علي گيالني بود و از  اوچنداني در دست نيست. 

گيالن به هندوستان آمده و در دربار اكبرشاه به خدمت مشغول 
در مورد جيالني  التواريخ منتخبشد. مال عبدالقادر بدائوني در 

ر حكمت و طب الدين است، د نام شمس«ت: نوشته اس
جالينوس زمان و مسيح انفاس و در علوم نقلي رسمي ديگر هم 
مستثنا و ممتاز از همه بود. ديندار و راسخ العقيده بود. در دين 

قدم بود. هرگاه شخصي به او نياز  استوار و ثابت اندازه يخود ب
خيرخواه و  .كرد داشت در كمك به او هرگز دريغ نمي

در امر تدريس و  .پرور و متواضع بودآشنا .انديش همه بود نيك
بدون خواندن دعا غذا  .تربيت دانشجويان توجه كافي داشت

خورد و تا وقتي كه دانشجويان را در كنار خود بر سر  نمي
درس و  ةدر مشغل .داشت اي برنمي نشاند لقمه سفره نمي
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وآمد با مردم پيدا  تدريس آنقدر سرگرم بود كه فرصتي براي رفت
را  خردافزا ةنام ةمن ديباچ«كه  نويسد مال عبدالقادر مي ».كرد نمي

نوشته و براي پادشاه خواندم، پادشاه از حكيم پرسيد كه انشاي 
الملك اظهار داشت: در عبارت فصاحت  مال چطور است؟ حكيم

الملك مخالف فقها  . حكيم»طرز خواندن جالب استدر است و 
و  كرد ا تحسين مير نايس ابن ةفلسف اوو موافق فالسفه بود. 

نظر  لذا به مخالفان جدي در دربار اكبرشاه گوركاني داشته است.
در اواخر عمر در دربار اكبرشاه دچار مشكالتي شده و  رسد يم

راهي حج شد.  ه.ق 989يا  988به تنگ آمده و در سال  تاًينها
 تيپادشاه دستور بازگشت نيز صادر كرد اما او بازنگشت و درنها

 ).24، 21از دنيا رخت بربست ( جا در همان
 ه.ق 988ن تاريخ وفات او را در سال ابرخي از مورخ

الملك و  ميان حكيم التواريخ منتخباند. از قول صاحب  نوشته
شيخ ابوالفضل اختالف بود، حكيم شيخ را فضله (زائد) 

هاي  الملك دشواري اين اختالف، حكيم ةدر نتيج .خواند مي
را به مكه تبعيد كردند.  آخر عمر او در و زيادي را متحمل شد

خواست به  الملك نمي حكيم«نويسد كه  مي اكبرنامهابوالفضل در 
اما سرپيچي از دستور شاه ممكن نبود بنابراين به  ،مكه برود
 ).24( »ناچار رفت

به  ياكبر ة. شاعر مشهور دوركرد يم زين سيالملك تدر حكيم
ابوالقاسم فرزند  ميشاگرد اوست. حك نيممتازتر يرينام اس

در عهد جهانگير و شاه جهان در فن خود  نيالد شمس ميحك
الملك به وي نيز  حكيم و لقب فرد بود بسيار حاذق و منحصربه

 ).24تعلق گرفت (

 جيالني قرابادينتحليل ساختاري و محتوايي  -3

هايي براي  الدين محمد جيالني شامل نسخه شمس قرابادين
 ادويةكتابي از مؤلف در  ةدنبال ست وامركبه  ةداروها و ادوي

 قراباديناست. از نظر ساختاري اين  رفته يمشمار  به مفرده
 -2 ،مفرحات -1 كه شامل موارد زير است: دارد» باب« كيو يس

 -5 ،سكنجبينات -4 ،اشربه و ربوب -3 ،معاجين و جوارشات
 -9 ،نقوعات -8 ،مطبوخات -7 ،لعوقات -6 ،مربيات

، سفوفات -12 ،اقراص -11 ،حبوبات مسهله -10 ،االصول ماء
 غراغر و  -16 ،قطورات -15 ،سعوطات -14 ،ايارجات -13

 -20 ،ضمادات -19 ،اطليه -18 ،سنونات -17 ،مضامض
 ،برودات -23 ،اكحال -22 ،شيافات في العين -21 ،نطوالت

شيافات مسهله و  -27 ،مراهم -26 ،ادهان -25 ،ذرورات -24
 مقيئات. -31 ،حقنه -30 ،خضابات -29 ،هفرزج -28 ،غير آن

 باب شامل موارد زير است: از نظر محتوايي هر

 باب اول در مفرحات. 1-3

جيالني به مفرحات اختصاص دارد. بنا به  قرابادينباب اول 
كه خشنودي  است چيزهايي، تعريف، مفرحات مأخوذ از تازي

ات آمده مفرح ةدربار صالحي قرابادينآورد و اندوه زدايد. در 
هرچه روح حيواني و نفساني را منبسط سازد و تعديل «است: 

 ).25( »شود مزاج آن كند و حزن را رفع نمايد مفرح خوانده مي

 -1 آورده است شامل: قرابادينمفرحاتي كه جيالني در 
 مبهي، مفرح -4 ياقوتي، مفرح -3 بارد، مفرح -2 معتدل، مفرح

 دواءالمسك -7 مسيحي، مفرح -6 ديگر، نوعي ياقوتي مفرح -5
 .تلخ دواءالمسك -8 شيرين،

 باب دوم در معاجين و جوارشات. 2-3

جيالني به معاجين و جوارشات اختصاص  قرابادينباب دوم 
يافته است. بنا به تعريف، معاجين جمع معجون، مخلوطي از 

طور كلي مركباتي  است. به ،چند دارو كه با هم خمير كرده باشند
اي منظورهاي مختلفي مانند تقطيع يا خردكردن را گويند كه بر

كه در اين حالت مسهل (ا نهدادن و بيرون راندن آ ها و نضج خلط
هاي  ) يا براي تحريك حرارت غريزي و تقويت اندامباشند يم

كردن و  رئيسه و ايجاد شادي در بيمار يا جال و يا تحليل و لطيف
ها يا  گرفتگي كردن مواد و يا تفتيح و بازكردن تعديل و خرد
 غيرهكردن و حفظ صحت و سالمتي بدن و  تسمين و فربه

 ).25شوند ( تركيب مي

جوارش معرب از گوارش فارسي است به معني گوارنده و 
هايي  تركيباز اختراعات حكماي فرس است و عبارت است از 

). به 26كه مقوي معده و محلل رياح و مصلح اغذيه باشد (
وي تركيبي است كه جهت هضم جوارش دار ،تعريفي ديگر

). همچنين به اين 27( انواعي داردشود و  غذا خورده مي
ت هم تعريف شده است: جوارش معرب گوارش دواي رصو

 ).28مركب كه خوشمزه و هاضم باشد (
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آورده است  قرابادينمعاجين و جوارشاتي كه جيالني در 
معجون  -3جوارش مكوني،  -2معجون فالسفه،  -1 شامل:
معجون  -6، همعجون الراح -5معجون نجاح،  -4چنبر،  خيار

 -9معجون انوش دارو،  -8معجون الفرج،  -7سورنجان، 
 -14معجون برشعثا،  -11معجون كاكنج،  -10معجون لبوب، 

 -14معجون فلونياي فارسي،  -13معجون فلونياي رومي، 
 -16معجون انفروياي صغير،  -15معجون انفروياي كبير، 

معجوني كه  -18معجون فنداديقون،  -17معجون سفرجل، 
 -19 ،سيالن مني، مذي و ذي و استرخا و آالت بول را نافع بود

معجون اطريفل،  -21معجون فنجنوش،  -20معجون فالفلي، 
معجون حفظ،  -23معجوني كه نسيان را زايل گرداند،  -22
معجون  -26معجون حجراليهود،  -25معجون ماسك،  -24

 -29اطرفيل گشنيزي،  -28معجون اطريفل،  -27رثا، دحم
ترياق  -32ترياق اربعه،  -31اطريفل كبير،  -30اطريفل صغير، 

ترياق عقرب  -35ترياق عقرب،  -34ترياق اسنان،  -33ثمانيه، 
 يمعجوني كه استسقا -36ترياق الذرب،  -36نوعي ديگر، 

 ن.جوارش مسم -38جوارش كندر،  -37طبلي را نافع بود، 

 باب سوم در اشربه و ربوب. 3-3

جيالني به اشربه و ربوب اختصاص  قرابادينباب سوم 
اشربه جمع شراب به معني هرچه از  ،يافته است. بنا به تعريف

يعني محتاج به جويدن نباشد خواه حرام  ؛مايعات نوشيده شود
آب انگوري را گويند كه به «باشد و خواه حالل. شراب، 

ده و شيريني از آن رفته باشد. اين نام خود جوش خور خودي
شود ليكن اطبا آن را براي  كار برده مي براي خمر به اصطالحاً
اي است كه  كنند و مراد اينها انواع اشربه ها نيز اطالق مي شربت

از ازهار و اوراق و اثمار و فواكه و اخشاب و اصول و نبات 
رده و ربوب فش«همچنين در تعريف ). 25(» شوند تركيب مي

ها و گياهان كه اندكي جوشانيده شود تا  آب برخي ميوه ةعصار
سطبر و غليظ گردد چون انار و گوجه و جز آن و يا به تعبير 

هرچيزي كه به قوام آورند چون رب انار، رب به  ةديگر عصار
را چنين تعريف  ربعقيلي شيرازي نيز  ).25(» و رب انگور

ند كه به آتش ماليم در آب معصور از فواكه را نام« كند: مي
كرده جوشانيده به قوام آورده  قلعي ظرف سنگي يا مس تازه

 ).29( »باشند

آورده است شامل:  قراباديناشربه و ربوبي كه جيالني در 
شراب  -4شراب دياقوذا،  -3شراب زوفا،  -2شراب دينار،  -1

 -7شراب اسطوخودوس،  -6شراب مفاصل،  -5بزوري، 
شراب  -10شراب انجبار،  -9فواكه، شراب  -8شراب تمر، 

 -13شراب عناب،  -12مركب،  ةشراب بنفش -11ساده،  ةبنفش
 -16شراب افسنتين،  -15شراب صندل،  -14شراب نيلوفر، 

شراب  -18شراب گاوزبان مركب،  -17شراب گاوزبان ساده، 
 -21شراب انار ترش،  -20شراب حب آالس،  -19ليمو، 

 -24شراب توت،  -23ب ورد، شرا -22شراب انار شيرين، 
رب به ترش،  -26شراب به شيرين،  -25شراب تمرهندي، 

شراب غوره و  -29شراب ريباس،  -28رب سيب،  -27
شراب  -31شراب انار منعنع،  -30زرشك و سماق، 

 جوش.پخته  -34ماءالجبن،  -33ماءالعسل،  -32بادرنجبويه، 
 باب چهارم در سكنجبينات. 4-3

جيالني به سكنجبينات اختصاص يافته  ادينقرابباب چهارم 
فارسي،  نيانگب سكنجبين معرب از سركه ،است. بنا به تعريف

جمله اشربه بوده و شرابي  مخترعش بقراط حكيم است و از
باشد.  قسم مي 1260معروف و مشهور است و منقسم به 

اند و  سكنجبين را حكماي فرس ساخته«گويد:  مي سيالرئ خيش
 ).25( »يان رسيده استسپس به يونان

سكنجبين معرب سك انگبين « ديگو يمعقيلي شيرازي نيز 
است چه سك به لغت فارسي به معني سركه است. سكنجبين 

اند كه اول  گفته قراباديناز تراكيب قديمه است بعضي اصحاب 
ليف شده ماءالعسل بود و آن را فيثاغورس تركيب أشرابي كه ت

قراطن همانست و بقراط اختيار كرد. اند ماءال كرده و بعضي گفته
 ).29( »شرابي مركب از حلو و حامض و آن را سكنجبين نامند

جيالني شامل موارد زير  قرابادين هاي ذكرشده در سكنجبين
سكنجبين بزوري  -2سكنجبين بزوري معتدل،  -1است: 

سكنجبين  -4سكنجبين عنصلي،  -3معتدل نوعي ديگر، 
 افتيمون.

 ر مربياتباب پنجم د. 5-3

جيالني به مربيات اختصاص يافته  قرابادينباب پنجم 
است. بنا به تعريف، مربيات جمع مربي جمع مربية است. 

دو بوي يكديگر  ها و آن چيزها كه پرورده آيد تا هر پرورده«
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گيرند وليكن يكي نشوند چون هليله پرورده و زنجبيل آنچه 
 ةدر عسل يا شير را مربي آنچه«همچنين  ).12( »بديشان ماند
قند پرورده كنند مربي گويند. مربيات را عموماً  ةانگور يا شير

يا براي  و براي تنقيه رطوبات و فضول باقيه از غذاي متقدم
نمودن آن براي  خوشبونمودن دهان و تقويت باه و يا مصرف

 ).25( »باشد محض لذت مي

 -1 آورده است شامل: قرابادينمربياتي كه جيالني در 
 -4جلنجبين قندي،  -3زنجبيل،  يمربا -2هليله،  يامرب

 يمربا -7سيب،  يمربا -6بنفشه،  يمربا -5جلنجبين عسل، 
 -11جوز،  يمربا -10كدو،  يمربا -9امرود،  يمربا -8به، 
 بادام. يمربا -13وج،  يمربا -12جوز نوعي ديگر،  يمربا

 باب ششم در لعوقات. 6-3

وقات اختصاص يافته جيالني به لع قرابادينباب ششم 
است كه از  چيپ لعوقات به معني انگشت«است. بنا به تعريف، 

باشد، داروي رقيق كه ليسيده شود. جوشاننده و  تر قيمعجون رق
جرعه  و جرعه جيتدر كم و به منضجي از داروهاي ملطف كه كم

 چيپ آشامند، مابين معجون و شربت است كه در قوام انگشت
يسند كه چون اكثر آن مخصوص آالت اندك بل گويند و اندك
 ).30( »ريه برسد ةاثر به حلق و قصب جيتدر نفس است به

القوام كه با انگشت  ي مركب غليظرودا به لعوقكلي  طور به
لعوقات از نظر برتري در  ).28(شود  اطالق ميليسيده شود 
باشند و داروهايي هستند كه پس از  ها مي رديف شربت

غليظ شوند تا حدي كه در قاشق بمانند  صاف و دشدن باي پخته
كم فروبرد تا ديرتر از  داشت و كم و بتوان آنها را در دهان نگه

بخش  براي ناي و ريه هم خاصيت جهينت مري بگذرند و در
اين دسته از داروها، اشكال دارويي هستند كه از  ).25باشند (

تركيب داروهاي پودرشده با عسل، شربت غليظ يا 
اند. گرچه اين نوع دارو  ي ديگر تشكيل شدهها هكنند نيريش

هاي سيستم تنفسي اختصاص يافته  جهت درمان بيماري عموماً
است اما بعضي از لعوقات براي درمان اختالالت رواني، 

عنوان  خوابي و يبوست نيز كاربرد دارند. امروزه لعوقات به بي
، دهنده نيتسكاند كه نقش  مايعات خوراكي تعريف شده

 ميكروب را دارا هستند. با توجه به  يا آنتي بخش آرام، آور خلط

شوند لذا  ي آزاد ميآرام بهدر لعوقات  مؤثراينكه عناصر 
ي اين مواد در دهان و قرارگرفتن بيمار به حالت دار نگه
 ).31شود ( كش (افقي) در طي ليسيدن دارو توصيه مي دراز

 -1 مل:آورده است شا قرابادينلعوقاتي كه جيالني در 
لعوق  -4لعوق طباشير،  -3لعوق زوفا،  -2لعوق سپستان، 

 لعوق خشخاش. -6لعوق حلبه،  -5ل، االسع

 باب هفتم در مطبوخات. 7-3

جيالني به مطبوخات اختصاص يافته  قرابادينباب هفتم 
مطبوخ هرچيزي كه آن را به آتش پخته « است. بنا به تعريف،

شده و  شده، طبخ ختهشده، پ باشند خصوصاً دواي جوشانيده
شده، دارويي كه بجوشانند و  شده و دواي جوشانيده كرده دم
شده كه ماليده،  آن را به بيمار بدهند، دواي جوشانيده ةشير

، تر ساده طور به ).28( »صاف كرده آب آن را استعمال نمايند
چيزي است كه ادويه را در مايعات جوشانيده آب آن را «

 ).32( »بنوشانند

 -1 آورده است شامل: قراباديناتي كه جيالني در مطبوخ
مطبوخ  -4مطبوخ افتيمون،  -3مطبوخ هليله،  -2مطبوخ فواكه، 

 ةمطبوخي كه بدن را از هم -6مطبوخ سورنجان،  -5زوفا، 
مطبوخي كه استسقا  -8مطبوخ مجرب،  -7اخالط پاك سازد، 

 را نافع و مجرب است.

 باب هشتم در نقوعات. 8-3

 (جمع نقع) جيالني به نقوعات قرابادينباب هشتم 
وعات، فواكه و ادويه را نق« ،به تعريفاختصاص يافته است. بنا 

مناسب شب  يها گويند كه در آب گرم كرده و با بعضي عرق
بخيسانند و صبح آب آن را گرفته بعد ماليدن و يا بدون آن بغير 

 ).29( »طبخ و بنوشند

د، اما اگر بيماري گرم ها هستن ها پس از جوشانده خيسانده
و در فصل گرما باشد و نيز در هنگامي كه مداراي با بيمار الزم 
باشد يا اگر دارو لطيف باشد و خاصيتش از پختن تمام گردد 

 ). 25خيساندن دارو بر پختن ترجيح خواهد داشت (

 -1 آورده است شامل: قراباديننقوعاتي كه جيالني در 
نقوع صبر  -4نقوع صبر،  -3كه، نقوع فوا -2نقوع هليله زرد، 

 نوعي ديگر.
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 باب نهم در ماءاالصول. 9-3

جيالني به ماءاالصول اختصاص يافته  قرابادينباب نهم 
ماءاالصول طبيخي است كه اگر با شربتي «است. بنا به تعريف، 

بقوام آورند آن را شراب االصول و اال آن طبيخ را ماءاالصول 
 ).29( »گويند

آورده است شامل:  قرابادينلي كه جيالني در انواع ماءاالصو
ماءاالصولي كه فالج، لقوه، تشنج،  -2ماءاالصول حار،  -1

استرخاء، سكته و صرع، درد مفاصل و نقرس را سود دارد و 
ماءاالصولي  -3القنيه و استسقا و درد احشا را نافع بود.  سوء

د ديگر كه حيض را براند و رحم پاك كند و صرع را كه از در
ماءاالصولي ديگر كه  -4رحم بود و اختناق رحم را نافع بود. 

هاي كهن و بلغمي و  سده جگر و سپرز بگشايد و استسقا و تب
 سردي معده و جگر و سپرز را نافع بود.

 باب دهم در حبوبات مسهله و جز آن. 10-3

جيالني به ذكر حبوبات مسهله و جز آن  قرابادينباب دهم 
داروهاي كوفته و « ،بنا به تعريف اختصاص يافته است.

ماشي تا  ةانداز هاي خرد به صورت گلوله اي را كه به شده سرشته
. نامند يتر درآورده شده حبوب م تر و بزرگ نخودي و كوچك

نمودن داروها به شكل حبوب سهولت بلع آنها و  از داليل تهيه
كردن بيمار از خوردن داروهاي مايع بدبو و بدطعم  معاف

 ).25: غيرمسهله و مسهله (است بر دو نوع و» شدبا يم

 -1 آورده است شامل: قرابادينحبوباتي كه جيالني در 
 -4حب صبر،  -3حب ايارج نوعي ديگر،  -2 حب ايارج،

حب  -6حب سورنجان نوعي ديگر،  -5حب سورنجان، 
 -10حب قوقايا،  -9تره،  حب شاه -8حب شبيار،  -7بنفشه، 

حبي كه  -13حب مقل،  -12ن، حب مفت -11حب الذهب، 
خداوند فالج و لقوه را سود دارد و حيض براند و بادها بشكند، 

حب السعال  -15حب السعال سرفه گرم را نافع بود،  -14
حب السعال نوعي  -16سرد را نافع بود،  ةنوعي ديگر سرف

خشك را كه مانع از  ةديگر نوازل حاده را دفع كند و سرف
حب ميعه،  -18حب هوازدگي،  -17 خواب بود نافع باشد،

حب قابض،  -20حبي كه عرق النساء را زايل گرداند،  -19
حب الغاديه،  -22تر را نافع بود.  ةحب السعال كه سرف -21

حبي كه نعوظ آورد،  -4حب النكهه،  -3حب المشك،  -23
 حبي كه لذت جماع زياد كند. -26

 باب يازدهم در اقراص. 11-3

جيالني به اقراص اختصاص يافته  دينقراباباب يازدهم 
امراض يا  ةكه جهت معالج يحباقراص،  ،است. بنا به تعريف

 و كوفته رندا داروهاگيرد.  تسكين درد مورد استفاده قرار مي
تركيب اقراص « همچنين ).12خرد ( خرد كرده كليچه چون

است به حبوب در  هاي ادويه است و قريب موجب حفظ قوت
اقراص متوسط ميان سفوفات و معاجين است  احوال و مرتبه و

 ).28( »ماند يو قوت اكثر اقراص تا چهار سال باقي م

 -1 آورده است شامل: قراباديناقراصي كه جيالني در 
ير شقرص طبا -3قرص طباشير نوعي ديگر،  -2قرص طباشير، 

قرص  -5قرص طباشير ممسك نوعي ديگر،  -4ممسك، 
 -8ص كهرباء نوعي ديگر، قر -7، ءقرص كهربا -6كلنار، 

حب زرشك،  -11قرص درد،  -10عسل لك،  -9قرص لك، 
قرص مثلث،  -14الدم،  قرص نفث -13قرص كاكنج،  -12
 -18الدم،  قرص بول -17قرص كافور،  -16قرص عود،  -15

 قرص لمن يبول في الفراش. -19قرص خشخاش، 

 باب دوازدهم در سفوفات. 12-3

ني به سفوفات اختصاص يافته جيال قرابادينباب دوازدهم 
است. بنا به تعريف، سفوفات جمع سفوف، پودر نرم را گويند 

داروي كوفته، بيخته معجون ناكرده، آرد بيخته مطلقاً و «و يا 
كرده كه بكف خورند، دارو كه  خصوصاً از ادويه، داروي آس

پراكنند. هر دارويي كوبيده كه خشك مصرف كنند  دهنبه 
 .)34( »م كه روي زبان بريزند و فروببرندداروي نر ؛)33(

 -1 آورده است شامل: قرابادينسفوفاتي كه جيالني در 
و اسهال صفراوي  ءسفوف حب الرمان (مستعمل، معده و امعا

سفوف  -3سفوف حب الرمان نوعي ديگر،  -2را نافع بود)، 
حب الرمان نوعي ديگر اسهال معدي كه سبب آن برودت بوده 

 -5سفوفي كه اسهال مراري را نافع بود،  -4، باشد نافع بود
 -8ماسويه،  سفوف ابن -7سفوف الطين،  -6سفوف مقلياثا، 

سفوفي كه اسهال و دموي و  -9سفوف دوايي ركنا مسعودا، 
 سفوفي كه  -10سحج و مغص و زحير را بغايت نافع است، 
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معوي و معدي را بغايت نافع بود و در يك روز شكم ببندد، 
سفوف  -13سفوف ارسطاطاليس،  -12سورنجان،  سفوف -11

سفوفي كه حرارت معده و جگر را دفع كند و  -14سرطان، 
 تشنگي بنشاند.

 باب سيزدهم در ايارجات. 13-3

جيالني به ايارجات اختصاص يافته  قرابادينباب سيزدهم 
ايارجات، دوايي مركب، مسهل و منقي «است. بنا به تعريف، 
داروي مليني كه به شكل «). و يا 35» (نددماغ، معرب اياره گوي

 ).34( »شد و جزء بيشتر آن صبر بود حب ساخته مي

 -1 آورده است شامل: قرابادينايارجاتي كه جيالني در 
 ايارج لوغازيا -3ايارج جالينوس،  -2ايارج فيقرا، 

 باب چهاردهم در سعوطات. 14-3

جيالني به سعوطات اختصاص  قرابادينباب چهاردهم 
سعوطات، چيزي سائل است كه در «فته است. بنا به تعريف، يا

 ).36( »بيني چكانند

 -1 آورده است شامل: قرابادينسعوطاتي كه جيالني در 
 -2خوابي را نافع بود،  سعوطي كه دماغ را گرم كند و بي

سعوطي كه چون مقدار  -3سعوطي كه لقوه را زايل گرداند، 
بادام سعوط كنند فالج  ةعدسي به آب مرزنگوش و روغن بنفش

ها را كه از سردي باشد و  مرض ةو لقوه و درد شقيقه و هم
سعوطي كه رعاف در ساعت را قطع كند،  -4دماغ را نافع بود، 

سعوطي كه قي آورد و تب  -6سعوطي كه قطع رعاف نكند، -5
 و لرز را نافع بود.

 باب پانزدهم در قطورات. 15-3

ه قطورات اختصاص يافته جيالني ب قرابادينباب پانزدهم 
قطورات دارويي است كه در گوش يا غير «است. بنا به تعريف، 

و يا  ).37( »آن چكانند يا فتيله به آن آلوده كنند و در وي نهند
 ).32( »ها چكانند چيزهايي كه در گوش و ديگر سوراخ«

 -1 آورده است شامل: قرابادينقطوراتي كه جيالني در 
سود دارد و از چرك و ريم پاك  گوش را ةقطوري كه قرح

 ل گرداند،يقطوري كه درد گوش كه از گرمي بود زا -2 كند،
ل گرداند، يقطوري كه درد گوش را كه از سردي باشد زا -3
آن  ةقطوري كه چون در احليل چكاند سوزش دل و قرح -4

قطوري كه  -6 قطوري كه كرم گوش را بكشد،- 5را نافع بود، 
 را ببرد. يكور شب

 باب شانزدهم در غراغر و مضامض. 16-3

جيالني به غراغر و مضامض  قرابادينباب شانزدهم 
غراغر آنچه سيال باشد و «اختصاص يافته است. بنا به تعريف، 

در دهان بگردانند و تا بيخ حلق برسانند اما فرونبرند را غرغره 
نامند، غرغره را بايد مريض مدتي در دهان نگاه دارد تا  مي

ها  و نماند و سپس چنان از دهان بيرون ريزد كه به لبقوت دار
غرغره به معني آواز مختلف است « ).25( »و اطراف دهان نرسد

دادن مايعات  كه از حلق برايد و مراد از آن در اينجا حركت
 و مضامض ).29( »است در حلق اعم از اينكه فروبرند يا نبرند

نباتات  ةعصارآنكه آب ادويه جوشانيده يا آب «طبق تعريف 
جهت « و )28( »سبز در دهان گردانند و به هندي كلي گويند

امراض دهان و اسنان در دهان كنند و حركت دهند و زماني 
 ).25( »داشته بريزند نگاه

براي تهية غراغر، داروها را در آب، سركه، گالب، شربت 
كنند كه جهت  ي گياهان حل ميبعضسكنجبين يا در عصارة 

ي چشم و فلج ها يماريبو آبريزش بيني، سرفه،  درمان احتقان
هاي  هاي دهاني مانند زخم برخي بيماري طور نيهمصورت و 

گيرد  قرار مي استفادهزبان و دهان، آفت و التهاب لوزتين مورد 
). مضامض نيز از اشكال دارويي مايع و مانند غراغر هستند 38(

اني مانند ها بيشتر براي مشكالت ده با اين تفاوت كه مضمضه
ها جهت  غرغره كه يحالروند در كار مي درد به آفت و دندان
 ).38شوند ( هاي سيستميك نيز استعمال مي درمان بيماري

آورده است  قرابادينغراغر و مضامضي كه جيالني در 
لثه و ذبحه را نافع بود،  يغرغره كه قالع و استرخا -1 شامل:

و دماغ را پاك كند  غرغره كه فضول را از دماغ فرود آورد -2
غرغره كه گراني زبان را نافع  -3ل گرداند، يو ثقل زبان را زا

حلق  ةغرغره كه قرح -4ل گرداند، يبود كه سبب بلغم بود زا
سبب علت آتشك  ريش كام و گلو كه به ةغرغر -5را نافع بود، 

غرغره كه سكته و صرع و فالج و لقوه و  -5ل گرداند، يبود زا
صرع و سكته و فالج و غرغره كه  -7افع بود، را ن  ثقل زبان

 -8سازد،  لقوه را نافع بود و رأس و دماغ را از فضول ريه پاك
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مضمضه كه  -9ر را نافع بود و لثه را پاك كند، بخمضمضه كه 
 قالع سياه را نافع بود.

 باب هفدهم در سنونات. 17-3

جيالني به سنونات اختصاص يافته  قرابادينباب هفدهم 
بنا به تعريف، سنون دارويي كه بر دندان مالند و  است.

سنون  ).35هرچيزي كه بدان دندان را تابان و روشن نمايند (
اين  ).25مالند ( ا را بر دندان و لثه ميهداروهايي هستند كه آن

هاي دهان و دندان مانند  نوع دارو جهت درمان بيماري
بردن بوي بد  ، ازبينها دندانهاي لثه و كام، سفيدنمودن  زخم

شده (لق) كاربرد  شل و دندان درد دنداننفس، خونريزي لثه، 
 ).38دارد (

 -1 آورده است شامل: قرابادينسنوناتي كه جيالني در 
 را دندان كه سنوني -2 كند، پاك چرك از را دندان كه سنوني
 سخي و حفر و دهد جال را دندان كه سنوني -3 گرداند، سفيد
 كه سنوني -4 گرداند، زايل باشد شده ممتراك دندان بن در كه
 -5 گرداند، خوش را دهان بوي و كند محكم را دندان بيخ

 -6 دارد، سود را آن ريش و است نافع را داميه لثة كه سنوني
 .است مجرب و ببرد را دهان جوشش كه سنوني

 باب هيجدهم در اطليه. 18-3

 جيالني به اطليه اختصاص يافته قرابادينباب هيجدهم 
القوامي بوده كه  است. بنا به تعريف، طالء اسم داروهاي رقيق

 ).25مالند ( بر بدن مي

 آورده است شامل: قراباديناي كه جيالني در  انواع اطليه
كه شجره و برده را  ءطال -3طالء الكف،  -2الفرد،  يطال -1

 -5طالء كه داءالثعلب و داءالحيله را نافع بود،  -4سود دارد، 
طالء كه  -6ل گرداند، يرب خشك و حكه را زاطالء كه ج

طاليي كه سقطه را نافع نزول اعضا و  -7سقط را نافع بود، 
آماس نرم را كه بعد از امراض مزمنه در پشت پا و دست و 

طاليي كه جرب تر و  -8پشت چشم و روي پيدا شود، 
 -10طاليي كه گري خشك را ببرد،  -9خشك را نافع بود، 
طاليي كه  -11ك را ببرد نوعي ديگر، طاليي كه گري خش

طاليي كه بهق و برص را  -12جرب رطب را عظيم نافع بود، 
  -14ل گرداند، يطاليي كه جرب خشك را زا -13سود دارد، 

گرداند و بغايت محمود   ليخشك را زاطاليي كه جرب تر و 
طاليي كه  -16ا را نافع بود، بطاليي كه قو -15است، 

طاليي كه اقوات حيض را نافع بود،  -17د، سوختگي را نافع بو
طاليي كه اسهال و قي را  -19طاليي كه شكم نرم كند،  -18

طاليي كه  -21طاليي كه سعفه كهن را نافع بود،  -20بازدارد، 
طاليي كه شكم  -22حب القرع و دندان اطفال را اخراج كند، 

طاليي كه  -23بندد و اسهال بازدارد خاصه اسهال اطفال، 
ها  طاليي كه نشان آبله، جراحت و ريش -24رجل ياري دهد، ب

گ ررنطاليي كه بهق سفيد را ب -25بدن آورد،  بررنگببرد و 
 بدن آورد.

 باب نوزدهم در ضمادات. 19-3

جيالني به ضمادات اختصاص يافته  قرابادينباب نوزدهم 
مايع نرم و با  ةضمادات (اضمده): ادوي«است. بنا به تعريف، 

است كه  گفتني. »شوند ليظ هستند كه بر عضو ماليده ميقوام غ
موم و روغن و يا  ةهاي مزبور ممكن است دربردارند فرآورده
ا باشند، فرق بين ضمادات و اطليه آن است كه هفاقد آن

و نيز ضمادات بسته  ،كه اطليه رقيق ضمادات غليظ بوده درحالي
  ).25شوند ( كه اطليه ماليده مي شوند درحالي مي

 -1 آورده است شامل: قرابادينضماداتي كه جيالني در 
 -3ضماد التين،  -2ضمادي كه آماس گرم جگر را سود دارد، 

ضمادي كه حرارت معده و جگر و دل را بنشاند و دفع لهيب 
ضمادي كه پيكان از  -5ضمادي كه فتق را سود دارد،  -4بكند، 

كه بر  ضمادي -7ن، خيفوضماد االضطم -6بدن بيرون آورد، 
 معده نهند قي آورد و اگر بر ناف ببندند شكم براند و اگر بر

ضمادي كه چون پيش از  -8عانه ضماد كنند حيض براند، 
 -9بلوغ دختران بر پستان ايشان ضماد كنند بزرگ نشود، 

ضمادي كه چون پيش از بلوغ دختران بر پستان ايشان ضماد 
 كنند بزرگ نشود نوعي ديگر.

 م در نطوالتباب بيست. 20-3

جيالني به نطوالت اختصاص يافته  قرابادينباب بيستم 
طوالت عبارت از آن است كه ادويه را ن« ،است. بنا به تعريف

طبخ نموده آب او را بر عضو ريزند و جرم او را ببندند و عضو 
  ةرا به بخار او بدارند و پاشويه قسمي از اوست كه به جهت امال
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و نطوالت مرطبه و محلله و رادعه و ماده و تعريق معمول است 
 ).39( »باشد و هريك را ادويه معلوم است منضجه و معرقه مي

 ).25آيند ( شمار مي آبزن، انكباب و پاشويه اقسامي از نطوالت به

 -1 آورده است شامل: قراباديننطوالتي كه جيالني در 
نطولي كه خداوند  -2خوابي را نافع بود،  نطولي كه سرسام و بي

نطولي كه صداع سوداوي  -3وسواس و ماليخوليا را سود دارد، 
نطولي  -5نطولي كه صداع ريحي را نافع بود،  -4را سود دارد، 

نطولي كه  -6را نافع بود،  كه قولنج و حبس البول و تقطير آن
نطولي كه اسقاط را  -7د، صداع ريحي و گراني گوش را ببر

 بيرون آيد. سود دارد و نگذارد كه بچه پيش از وقت

 كم در شيافات في العيني و باب بيست. 21-3

جيالني به ذكر شيافات في العين  قرابادينيكم  و باب بيست
اختصاص يافته است. بنا به تعريف، شياف در پزشكي يك تكه 
داروي روغني نرم و تر و تازه است كه همچون پمادي براي 

هاي آن را  نهبرند و برخي از گو كار مي هچشم و گوش و جز آن ب
پايين  يها گرفتن، در اين موارد شياف براي سوراخ خود به براي

). شياف جمع 36رود ( كار مي هناف و واژن يا سوراخ نشستگاه ب
شافه است و آن بر دو نوع كلي است: اگر براي امراض چشم و 

الزم را پودر كرده و با  ةبيني استفاده شود چنين است كه ادوي
هاي متناسب درست  الزم سرشته و به اندازهعصارات و مايعات 
كنند و در وقت نياز يا بيرون به دور چشم  كرده و خشك مي

نهند و يا در عصارات و مايعات الزم حل  ماليده يا در بيني مي
ها يا  چكانند اما اگر براي روده ها يا بيني مي كرده و در چشم

له دارد و مسه ةرحم استفاده كنند معموالً تركيباتي مثل ادوي
تا غرض الزم را برآورده  ازين مورد ةانداز سازند به تر مي بزرگ
 ).40كند (

شياف  -1 آورده است شامل: قرابادينشيافاتي كه جيالني در 
 -4شياف احمر لين،  -3شياف عاليي نوعي ديگر،  -2عاليي، 

شياف  -7شياف بريوما،  -6شياف الخضر،  -5حار،  شياف احمر
 -10شياف غرب،  -9شياف ابيض انزروتي،  -8ابيض افيوني، 
شياف  -13شياف دينار،  -12شياف ديزج،  -11شياف كندر، 

 شياف مرارات. -14روشنايي، 

 ودوم در اكحال باب بيست. 22-3

جيالني به اكحال اختصاص يافته  قرابادينودوم  باب بيست
كحل آن ادويه باريك ساييده به ميل در « ،است. بنا به تعريف

اكحال جمع مكسر كحل است و كحل نام  ).36( »شندچشم ك
اي است كه به عربي اشمد و به فارسي سرمه خوانده  مفرده
 ).25شود ( مي

كحل  -1 آورده است شامل: قراباديناكحالي كه جيالني در 
كحل  -4كحل دمعه نوعي ديگر،  -3كحل دمعه،  -2الجواهر، 

 .اغبر لؤلؤي كحل -6كحل باسليقون صغير،  -5باسليقون كبير، 

 وسوم در برودات باب بيست. 23-3

جيالني به برودات اختصاص  قرابادينوسوم  باب بيست
سرد كه آن را به بعضي  ةبرود، ادوي« ،يافته است. بنا به تعريف

 عصارات شسته باشند پس ساييده بچشم استعمال كنند ذروراً
 ).28( »او اكتحاالً

برود  -1 است شامل: آورده قرابادينبروداتي كه جيالني در 
 برود پارسي. -3برود بنفشه،  -2حصرم، 

 وچهارم در ذرورات باب بيست. 24-3

جيالني به ذرورات اختصاص  قرابادينباب بيست و چهارم 
ذرور داروي خشك كه در چشم « ،يافته است. بنا به تعريف

 ).12(» ريزند (زخم) ريزند و نيز هر داروي خشك كه بر ريش

 -1 آورده است شامل: قرابادينني در ذروراتي كه جيال
 -4ذرور اصفر نوعي ديگر،  -3ذرور اصفر،  -2ذرور ملكايا، 

 ذرور اربعه. -5ذرور كافوري، 

 وپنجم در ادهان باب بيست. 25-3

جيالني به ادهان اختصاص يافته  قرابادينوپنجم  باب بيست
از ن يا روغني كه با استفاده هبه د«است. بنا به تعريف ادهان 

هن مفرده گردد، د هاي سنتي تهيه مي يك مفرده طبق روش
گويند. از طرفي به روغني كه با استفاده از مخلوطي از 

هن مركب گويند. ادهان گردد، د هاي دارويي تهيه مي مفرده
صورت موضعي بر پوست بدن  ا بههعالوه بر استعمال آن

مال صورت قطره در گوش يا مصرف از راه دهان و يا استع به
 ).25( »گيرند در قبل و دبر نيز مورد استفاده قرار مي

 -1 آورده است شامل: قرابادينادهاني كه جيالني در 
روغن  -4روغن فرفيون،  -3روغن شونيز،  -2روغن قسط، 
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روغن ترب نوعي  -6روغن ترب،  -5فرفيون نوعي ديگر، 
روغن  -9بادام،  ةروغن بنفش -8روغن كدو،  -7ديگر، 

روغن  -12روغن بيضه،  -11روغن مورد،  -10مصطكي، 
 -15روغن بابونه،  -14روغن گل،  -13بيضه نوعي ديگر، 

 -18روغن نيلوفر،  -17روغن سداب، -16روغن گل بادام، 
روغني كه چون در بدن مالند موي را بسترد و قايم مقام نوره 

روغن آتشك  -20نوعي ديگر كه همين عمل كند،  -19بود، 
روغن آتشك كه با جراحت بود نوعي  -21بود، كه با جراحت 

 -23روغن آتشك اگر تنها باشد و جراحت نبود،  -22ديگر، 
 روغن آتشك اگر تنها باشد و جراحت نبود نوعي ديگر.

 وششم در مراهم باب بيست. 26-3

جيالني به مراهم اختصاص  قرابادينوششم  باب بيست
اي  شده نرم ساييده مرهم به داروهاي« ،يافته است. بنا به تعريف

كه با موم و روغن و پيه و مغز و يا چيزي كه شبيه اينها باشد 
سرشته شوند و براي قروح و جراحات و بعضي اورام مفيد 

 ).25( »گويند شوند مرهم مي يواقع م

 -1 آورده است شامل: قرابادينمراهمي كه جيالني در 
مرهم  -4مرهم داخلون،  -3مرهم جالينوس،  -2مراهم الرسل، 

مرهم خل،  -7مرهم باسليقون،  -6مرهم كافوري،  -5شاذنج، 
مرهم  -11مرهم توتياء،  -10مرهم سياه،  -9مرهم زنگار،  -8

مرهمي كه اكثر جراحت را موافق بود و گوشت  -12سفيداب، 
مرهمي كه  -14مرهمي كه گوشت بروياند،  -13بروياند، 

ت نافع است، نواصير و جراحت متعفنه را بصالح آورد بغاي
 مرهمي كه قروح خصيه را خوش گرداند. -15

 وهفتم در شيافات مسهله و غير آن باب بيست. 27-3

جيالني به شيافات مسهله و جز  قرابادينوهفتم  باب بيست
شافه،  جمعشيافات « ،آن اختصاص يافته است. بنا به تعريف
ها و جز آن  ها و فرزجه شياف، حمول آنچه بردارند از شياف

آلوده در دبر يا قبل نهند. مسهله داروهاي  ةوايي كه بر پارچد
 ).41( »كننده راننده و نرم شكم

 -1 آورده است شامل: قرابادينشيافاتي كه جيالني در 
شيافي  -4شياف زحير،  -3شياف قولنج،  -2شياف خيار چنبر، 

  شيافي كه -6شيافي كه شكم براند،  -5كه قولنج بگشايد، 
 

 قعد بكند و زحير را سود دارد.حبس خون از م

 وهشتم در فرزجه باب بيست. 28-3

جيالني به فرزجه اختصاص يافته  قرابادينوهشتم  باب بيست
شده از پارسي يك تكه  تازي ةاست. بنا به تعريف، فرزجه واژ

يك انگشت كه در سوراخ نشستگاه يا واژن  ةانداز دارويي به
 .)42شود ( بيمار براي درمان گذاشته مي

 آورده است شامل: قراباديناي كه جيالني در  انواع فرزجه
 -2مرده را اخراج كند،  ةفرزجه كه مشيمه بيرون آورد و بچ -1

 -4فرزجه كه بر حمل معين بود،  -3فرزجه كه مانع حمل بود، 
 -5فرزجه كه رحم را قوت دهد، فرج را تنگ و خوشبو گرداند، 

كه فرج را تنگ كند فرزجه  -6فرزجه كه فرج را تنگ كند، 
 -8فرزجه كه فرج را تنگ كند نوعي ديگر،  -7نوعي ديگر، 

فرزجه كه فرج را  -9فرزجه كه فرج را تنگ كند نوعي ديگر، 
فرزجه كه فرج را تنگ كند نوعي  -10تنگ كند نوعي ديگر، 

فرزجه كه فرج را  -12فرزجه كه فرج را گرم سازد،  -11ديگر، 
فرزجه  -14ج را خوشبو گرداند، فرزجه كه فر -13خشك كند، 

 كه فرج را نيك و خشك و گرم و خوشبوي كند. 

 ونهم در خضابات باب بيست. 29-3

جيالني به خضابات اختصاص  قرابادينونهم  باب بيست
آنچه موي و دست و پاي را بدان « ،يافته است. بنا به تعريف

رنگ حنا و وسمه در و يا  )43( »رنگ كنند مثل حنا و وسمه
باشد، خضابات را  وي سر و ريش و رنگ حنا در دست و پا ميم

صورت روغن يا خمير يا مايعات غليظ تهيه و سپس  به معموالً
صورت  دهند. در برخي از موارد آنها را به مورد استفاده قرار مي

آورند و هنگام نياز حب را با مايعي مناسب سرشته و  حب درمي
 ).25برند ( كار مي هب

 -1 آورده است شامل: قرابادينجيالني در خضاباتي كه 
خضابي كه در وي  -2خضابي كه در وي وسمه و حنا نيست، 

خضابي كه در وي وسمه و  -3وسمه و حنا نيست نوعي ديگر، 
 خضابي كه نيك موي را سياه كند. -4حنا نيست نوعي ديگر، 

 م در حقنها باب سي. 30-3

ختصاص يافته جيالني به ذكر حقنه ا قرابادينم ا باب سي
آنكه به عملي مخصوص دوا به امعا «حقنه  ،است. بنا به تعريف
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دبر يا به رحم رسانند از راه قبل و پوشيده نماند  راهرسانند از 
ترين تدابير است در معالجات مخصوصاً  كه عمل مذكور عمده

آنكه در تشرب دوا مانعي بود. يا وصول آن به امعا يا رحم 
 تر ساده طور بهو يا  ).36( »باشدانكسار قوت مطلوب  بي
مستقيم يا از  هكردن دواي مايع از طريق مقعد در رود داخل«

 ).27( »كار نيمخصوص به ا يا لهيجلو در رحم به كمك وس

 -1 آورده است شامل: قرابادينانواع حقنه كه جيالني در 
 ةحقن -4معتدله،  ةحقن -3لينه نوعي ديگر،  ةحقن -2لينه،  ةحقن

حقنه كه درد پشت و رياح غليظه را نافع بود و قولنج  -5حاره، 
حقنه كه  -7حقنه كه ذات الجنب را نافع بود،  -6را بگشايد، 

حقنه كه قرحه امعا را و اسهال  -8قرحه و امعا را نافع بود، 
حقنه كه فالج و لقوه را سود دارد،  -9صفراوي را سود دارد، 

و تشنج و اكثر حقنه كه فالج و استرخا و لقوه را  -10
حقنه كه قولنج بگشايد و  -11سرد را نافع است،  يها بيماري

 درد مفاصل و نقرس بارد را و درد پهلو را سود دارد.

 اتئويكم در مقي باب سي. 31-3

ات اختصاص يافته ئجيالني به مقي قرابادينويكم  باب سي
است  آور يكه قهستند ات داروهايي ئمقي ،است. بنا به تعريف

هاي مزمنه را  آن عالجي قوي است بر تمامي علت«و  )27(
 ).29( »هايي كه تعلق باسفل بدن دارد علت خصوصاً

 -1 آورده است شامل: قرابادينات كه جيالني در ئانواع مقي
 ئمقي -2كه بلغم و صفرا را دفع كند و معده را پاك كند،  ئمقي

د دارد كه بلغم و صفرا را سو ئمقي -3كه بلغم را بيرون آورد، 
كه بلغم و صفرا را سود دارد و دفع كند  ئمقي -4و دفع كند، 
 نوعي ديگر.

 قراباديني ها ينوآورمنابع مورد استفاده و  -4
 الدين محمد جيالني شمس

الدين محمد جيالني نكاتي چند وجود  شمس قراباديندر 
 از جمله كند يحائز اهميت م تاريخيدارد كه آن را از نظر 

؛ ميشو يمشرح داروها با نام پزشكاني مواجه  اينكه در خالل
در ذيل بيان معجون فلونياي فارسي از معجوني نام براي مثال 

نسخه معجوني كه «فرمايد:  برد جهت دفع افيون و مي مي
جهت » ركنا مسعود اطاب اهللا ثراه«پناه،  حضرت استاد مغرفت

س براسا ).17دفع افيون ترتيب داده و مجربست و صفت آن... (
مسعود كاشي طبيب و شاعر  نيالد هاي تاريخي ركن گزارش

طبيب  ،صفوي كه به ركناي مسيحي نيز معروف بوده ةدور
شيرازي نام  نيالد طهماسب صفوي بود و در اصل ركن شاه

داشت ولي چون در كاشان توطن نموده به كاشي معروف شده 
 ينقراباد). جيالني در 44ه.ق وفات يافته است ( 946در سال  و

  عنوان استاد خود ياد كرده است. از وي به
در باب سوم (اشربه و ربوب) به شراب دينار همچنين، 

شراب ديناري خوانند از بهر آنكه «نويسد:  كند و مي اشاره مي
دينار از دانشمندان مسلمان و  ابن .)17» (دينار است تأليف ابن

االصل كردستان در قرن پنجم هجري بوده است.  عربي
 ةاو در دور«وي آورده است:  ةاصيبعه دربار ابي ابن

ه.ق) در ميافارقين بود و در  453-401مروان ( بن نصرالدوله
صنعت پزشكي بسيار فضيلت داشت. يك پزشك معالج خوب 

داروها خبره  فيخود و در ترتيب و تأل ةو متخصص در حرف
يه ادو يبند و طبقه فييافتم كه از نظر تأل قرابادينيبود. از او 

ن بهترين گزينش دارو براي شفاي بيمار و آبديع بود و در 
ها آمده است. همچنين شرابي به نام شراب  اخبار بيماري
دينار منسوب  شده به ابن طور مداوم استعمال مي ديناري كه به

ست كه در بين پزشكان و ديگر مردم شناخته شده و حتي ا
است. دينار ديناري معروف شده  دينار به اين نام ابن ابن

از شراب  نيز جيالني). 45» (روستايي در شمال كردستان بود
ه و نشان از كرددارويي استفاده  ةدينار براي بيان يك نسخ ابن

دينار  ابن قرابادين ،جيالني قرابادينآن دارد كه يكي از مراجع 
 بوده است.

در باب دهم در ذيل حبوبات مسهله و جز آن به حب 
 ةسرف: «ديفرما يگيالن م يند و از قول اطباك هوازدگي اشاره مي

كودكان كه از شدت آن  ةخشك كه مانع از خواب بود و سرف
كنند سود دارد و خواب آورد و زكام و نزله را نافع است و   قي

جيالني ترتيب آن را به اطباي گيالن  .)17» (مجرب است
عنوان حبي كه از مجربات  نسبت داده همچنين از حب قابض به

 ).22، 17برد ( گيالن است نام مي يبااط

 كاتب در باب اقراص در بيان توصيفات قرص كافور 
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و » تأليف كاتب« :قرص لمن يبول في الفراش آورده استو 
مستعمل « :همچنين در اشاره به شياف بريوما آورده است

عنوان  اهللا گيالني به نعمت شمسيهكه در  درصورتي)؛ 17(» كاتب
الدين محمد جيالني، ذيل قرص كافور  سيكي از شاگردان شم

اين قرص كه خدام مخدومي استادي شمسا محمد «آمده است: 
) تأليف و ترتيب داده و فوايد كليه از آن به واسعاً (اوله مقاماً

ظهور رسيده چنانچه حميات محرقه و دقيه و حصبه و جدري 
. همچنين ذيل قرص لمن »غايت نافع بود و مجرب استب را 

اين قرص تأليف حضرت « :ي الفراش آورده است كهيبول ف
 .»مخدومي استادي شمسا محمد (تجاوز اهللا عن سيآته)

اين «آمده است  شمسيهدر ذيل شياف بريوماي در همچنين 
شياف كه مستعمل حضرت استادي (اصلح اهللا احواله) بوده 
است در مداوا كه با ورم اجفان و وجع شديد بود نفع عجيب 

 ).22( »استدهد و مجرب 

ماسويه و  جيالني در باب دهم (سفوفات) از سفوف ابن
كه نشان از آن دارد ) 17( برد يسفوف دوايي ركنا مسعود نام م

مسعود از مراجع مهم  نيالد ماسويه و ركن ابن فاتيكه تأل
 بوده است. قرابادين فيجيالني در تأل

در باب دهم در بيان سفوفي كه اسهال و سجح و مغص و 
شده خالف نيست  ات تجربهكرّه را بغايت نافع است و ب زحير

الغنا و «يا  »غني و مني«است. كتاب  مني غنيمنقول از كتاب 
نوح قمري بخاري از پزشكان  بن ابومنصور حسين فيتأل »الطب

  ده ش  ه ت وش ن  در طب  ه ك  اب ت ك  ن قرن چهارم هجري است. اي
  ي ل وع اد ب ت اس  ري م ق  وح ن  ن ب ن ي س ر حو ص ن وم اب  آن  ةد ن س وي ن  ت اس
 ،آمده شمسيهتصحيح  ةد. گويا طبق آنچه در مقدم اش ب ي ا م ن ي س

الدين محمد جيالني شرحي بر اين كتاب نوشته است  شمس
الدين  ). پس به اين ترتيب يكي ديگر از مراجع مهم شمس22(

بخاري  نوح قمري بن ابومنصور حسين فاتيمحمد جيالني تأل
 بوده است.

عنوان  در باب هيجدهم در بيان اطليه از طالء الفرد به
 ةدهند كه اين باز نشان )17( برد ياسحاق نام م بن تركيب حنين

 است. قرابادين فياسحاق در تأل بن از تأليفات حنين او ةاستفاد

 الدين محمد جيالني نيز براي  وپنجم شمس در باب بيست

نوظهور عصر  يها يماريكه يكي از ببيماري سيفليس (آتشك) 
صفوي بود به تجويز نسخه پرداخته و از چهار روغن مداواي 

 ).17آتشك نام برده است (

در بيان اكثر قريب به اتفاق داروها  قرابادينهمچنين در اين 
كند و گاهي نيز تاريخ  مقدار دوز مصرفي دارو را بيان مي

ل در پايان شرح عنوان مثا به ؛شود دارو بيان مي يانقضا
شربتي يك مثقال، قوت وي «دواءالمسك شيرين آورده است: 

 .)17( »تا سه سال بماند

 ي:ريگ جهينت

 قرابادينبا بازخواني و بررسي ساختاري و محتوايي 
در  نخست، الدين محمد جيالني مشخص شد كه شمس

وي از اطبايي بوده ، الدين محمد جيالني خصوص خود شمس
ده و در آنجا معروف كربه هند مهاجرت  صفويه ةكه در دور

شمساي فيلسوف  اشتباه به مال نيز به قرابادينگشته است و اين 
جيالني آمده  قرابادينبا توجه به آنچه در  شود. نسبت داده مي

مسعود بوده است و  نيالد الدين محمد از شاگردان ركن شمس
هللا ا الدين محمد نعمت آمده شمس شمسيهبا توجه به آنچه در 

 الدين محمد جيالني است.  گيالني نيز از شاگردان شمس

از هاي مهم دارويي  جيالني به نسخه قراباديندر همچنين 
اول دارويي و پزشكي مربوط به قرن سوم به  منابع دست جمله

اسحاق  بن بعد و از عالمان بزرگي همچون قمري بخاري، حنين
. استناد شده است دينار و اطباي گيالن مسعود، ابن نيالد و ركن

با توجه به مراجع مهم جيالني و غناي منابع مورد استفاده اين 
الدين محمد جيالني در  شمسشرح  اثر نيز حائز اهميت است.

هاي ديگر شامل  مانند قرابادينبيان اكثر قريب به اتفاق داروها 
نيز تاريخ و مقدار دوز مصرفي دارو مورد مصرف، اجزا، 

قرص  ،قرص كافورتوجه به متن، ساخت با  .ستدارو يانقضا
قرص لمن يبول في الفراش و شياف بريوماي را  ي،ادرار شب

الدين  شمس .دادنسبت الدين محمد جيالني  شمسبه  توان يم
محمد جيالني نيز براي بيماري سيفليس (آتشك) كه يكي از 

هاي نوظهور عصر صفوي بود به تجويز نسخه پرداخته  بيماري
مضاف بر اين  ن مداواي آتشك نام برده است.و از چهار روغ

، دو اثر قرابادينالدين محمد جيالني عالوه بر اين  شمسموارد، 
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شرحي و  مفرده ادويةكتابي در خصوص شامل مهم ديگر نيز 
قمري بخاري داشته كه در دسترس  مني و غنيبر كتاب مهم 

پيداست كه  يروشن بهلذا با توجه به موارد مذكور  نيست.
يكي از منابع مهم  والدين محمد جيالني جز شمس بادينقرا

و در بررسي تاريخ  صفويه است ةشده در دور فيدارويي تأل
 .داروسازي اين دوره بايد مورد توجه قرار گيرد

 تضاد منافع:
 .دضاد منافعي براي گزارش وجود نداردر اين مقاله ت

 تشكر و قدرداني:
شناسي ارشد رشتة تاريخ ة كارنام انيپااين مقاله مستخرج از 

پزشكي خانم فروغ بدرلو در دانشكدة طب ايراني دانشگاه 
علوم پزشكي تهران و همچنين بخشي از پروژه شامل گرنت 
پژوهشي مصوب انجمن جهاني تاريخ داروسازي تحت عنوان 
Classification of Persian and Arabic 
Pharmaceutical books and treaties in Islamic 

Civilization (8th to 18th century CE) .است 
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36. Arzani MA. Mufarriḥ al-Qulub. Lahore: Islamic Press; n.d. Vol.1, P:418-21. [In Persian]. 
37. Herawi M. Bahr al-Jawahir (Dictionary of Natural Medicine). Qom: Jalal al-Din Publications; 2008. 
P:310. [In Arabic]. 
38. Khoshbakht Z, Torbati M, Khodaie L, Khashabi E. Topical oral medicaments in traditional persian 
medicine. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences. 2020 Jan 1;7(1):17-21. 
39. Tonekaboni MM. Tuhfat ul-Momineen. Qom: Noor Wahi Publications; 2011. Vol.2, P:279. [In Persian]. 
40. Arzani MA. Tibb-i Akbari. Qom: Jalal al-Din Publications; 2008. Vol.2, P:1315-22. [In Persian].  
41. Imad al-Din Shirazi M. Risalah Afyunieh. Edited by Choopani R, Sadeghpour A, Panahi V. Tehran: Al-
Ma'i Publications; 2009. P:178. [In Persian]. 
42. Rhazes. Al-Mansouri fi al Tibb (Liber Almansur). Tehran: Tehran University of Medical Siences; 2008. 
Vol.1, P:598-617. [In Persian]. 
43. Baharestan Treasure. Tehran: Museum Library and Documentation Center of the Islamic Parliament; 
2007. Vol.2, P:105-20. [In Persian]. 
44. Etemad al-Saltanah MH. Tarikh Montazam Naseri. Tehran: Donyaye Ketab; 1985. Vol.2, P:795. [In 
Persian]. 
45. Ibn Abi Usaibi'a A. Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Atibba. Translated by Nazar R. Beirut: Dar Maktabat al-
Hayat; n.d. P:286. [In Arabic]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


