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 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 الدين احمد گیالنی درباره خواص برخی از گیاهان ای از نظام مطالعه و تصحیح رساله
 

 ب مهدی وزين افضل، *الف فر محمّد حسن بهنام
 

 دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تهران  الف
 عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت کرمان ب

 

 

 چكيده
به  تعدد و اهمیت اطالع از خواص گیاهان و نظر به اهمیت اطاالع از نظریاات عالماان و خبرگاان در ماورد        با توجه :هدفسابقه و 

خواص گیاهان دارویی ضروری است به آثار نظام الدین احمد گیالنی، یکی از این عالمان که به دربار قطب شااهیان وارد شاد و آثاار    

در ایان مقالاه یکای از    . رچه هنوز تحقیق بر روی همه آنها صاورت نگرفتاه اسات   بسیاری از خود به جای گااشته است، بپردازیم؛ اگ

 .دهیم های او را مورد مطالعه و تصحیح قرار می رساله

ای است که در مرکز اسنادِ کتاب اناه مرکازی دانشاگاه تهاران نگهاداری       نس ه مورد مطالعه، انت اب شده از مجموعه :ها مواد و روش

صافحه نیاز تادوین شاده      114، مش ب  و با نساتعلیق خاوش، و در   3223رساله است که با شماره  13ای این مجموعه دار. شود می

باه زباان   ... رساله مورد بررسی، رساله ششم از این مجموعه است که در خواص برخی از گیاهان مانند هلیله و بابونه و رازیانه و. است

 . شود ن مجموعه را شامل میاز ای 63-68این رساله صفحات . فارسی نگاشته شده است

باتوجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی در طب سنتی، شناخت این گیاهان مستلزم به کارگیری و مطالعه آثار به جا ماناده از   :گیری نتیجه

توصایه  ان دانشمندان و پزشکان اسالمی است؛ بنابراین بررسی تجربی گیاهان دارویی و نیز مطالعات مشابه در ماورد نظار ساایر عالما    

 .شود می
 

 .قطب شاهیان -طب سنتی -خواص گیاهان -نظام الدین احمد گیالنی :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

هاا و   روابط و مناسبات علمی و فرهنگی همواره بین دولت

بررسای مناسابات   . عالمان مناطق م تلف وجاود داشاته اسات   

مراودات ایاران و  . ایران و هند از اهمیت با یی برخوردار است

هاای   مناساباتی در زمیناه  . شاود  هند، ابعاد زیادی را شاامل مای  

گااانی و سیاساای، دیپلماساای، فرهنااگ، ادبیااات، تجااارت، بازر

ماهب همواره ما باین ایان دو کشاور در دوره هاای م تلاف      

در قارون ده و یاازده هجاری    . تاری ی در جریاان باوده اسات   

روابط این دو بیشتر شده و ب ش مهمی از تااریخ دو کشاور را   

دهناد کاه    اساناد و مناابع موجاود نشاان ماى     . شامل شده است

ن اوج گزافاى، دورا   هایچ  شااهیان شایعى را، باى   روزگار قطاب 

ایاران و جناوب شابه قاارة هناد و       پیوندهاى علمى و فرهنگى 

 . (1) توان دانست پاکستان مى

ق،  918در آساتانه انقاراض حکوماات بهمنیاان و در سااال    

حکومت قطب شاهیان به عنوان یکی از پنج جانشین حکومات  

بنیانگاار این سلساه، سالطان قلای قطاب     . بهمنیان تأسیس شد

اقویونلوها بود که به هند مهااجرت کارده   شاه، از بازماندگان قر

وی حتی پیش از ورود باه هناد باه مااهب شایعه اعتقااد       . بود

 29 آبان: افتیدر خیتار

 29شهریور : تاریخ پذیرش
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 فر و همكاران بهنام          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

داشت، از این رو، بالفاصله بعد از اعالم استقالل و به تبعیت از 

شاه اسماعیل صفوی، ماهب شیعه را در قلمرو خاود رسامیت   

 .ب شید

( 11و  11قارون  )حکومت قطب شاهیان نزدیک به دو قرن 

هاای   شرق دکن، حکومت کرد و در ایان دوره باا حکومات    در

همجوار خاود و نیاز باا حکومات صافویان و گورکانیاان نیاز        

ترین اقدمات این سلساله در طاول    یکی از مهم. روابطی داشت

. این دو قرن حکومت، ترویج ماهب شیعه در ایان منطقاه باود   

پس از تثبیات مرزهااى گولکناده در روزگاار سالطان اباراهیم       

، روابط با ایران چنان گساترش یافات   (ق 988 - 958)اه قطبش

به ( ق 1141م )که سی د محم د اکبر، فرزند میر محم د باقر داماد 

روزگاار، ایرانیاان    گاشته از او، در ایان  . این دیار مهاجرت کرد

نامبردار دیگرى مانناد حااجى ابرقاوهى، امیار تقاى اصافهانى،       

باه درباار قطبشااهى     معزالدین وفاخان و محم د اصافهانى هام  

پس از سلطان ابراهیم، در عهد محم د قلى بن اباراهیم  . پیوستند

، ادب و هناار در ایاان دیااار از رونااق (ق.هااا 1121م )قطبشاااه 

به فرمان ایان   ق.ها 1111برخوردار بود تا آنکه به سال  گاشته

و باا یاارى صادراعظم    ( 2) ناژاد تلنگالاه   پادشاه شیعى و ایرانى

 ،(3)(ق.هااا1134م )م ااد مااؤمن اسااترآبادى  اش میرمح ایرانااى

الگوى شاهر اصافهان باه عناوان      گیرى از حیدرآباد دکن با بهره

شهرى بنا شد که اکنون مرکز ایالات آنادهراپرادش در جناوب    

( 4) .بار فرهناگ ایراناى اسات      هندوستان، و همچناان میاراث  

 1121)خان، سلطان محم د قطبشااه   برادرزاده و داماد محم د قلى

. ، هم زیر نظر میرمؤمن استرآبادى پرورش یافت(ق.ها 1135 -

در واقااع، حضااور میرمااؤمن در دربااار قطبشاااه، بااراى پیشاابرد 

فرهنگى شیعه، موقعیت مناساب و ممتاازى ایجااد      هاى سیاست

واسطة آثارى که در آن روزگار تاألیف   کرد؛ چنان که اکنون، به 

ى م تلاف  هاا  ى در حاوزه شایع   شده است، از فعالیت متفکّران

تحفة الطالب فى مناقب على بنن  : عبارتند از وار فهرستشمارى از این آثار ) علوم آگاهیم

طالب از شيخ محّمد على شنحورى عناملىر رسنالة الهين  در ادنو  دینن از سنّيد امينرزین          ابى

ددرالدین علنى   الدین محمّد بن  العابدین بن عبدالحى موسوىر ميزان الطبائع قطبشاهى از تقى

و تفسير قرآن ( ص)طبّ النّبى   ، شرح(ع)سينا، شرح طبّ االئم   طالقانىر شرح كلّيات قانون ابن

از سيّد احمد بن على حسينى اردستانىر الفرید فى الطبّ از ميرزا عبداللّ  طبيبر ترجمة اربعين 

بنن  الندین فلنا اللّن      خاتونر ترجمة مصباح الكبير كفعمنى از قاىنى جمنا     شيخ بهائى از ابن

الندین   ددرالدین محمّد شيرازىر ترجمة تجریند االعتقناد خواجن  نصنيرالدین طوسنى از زینن      

بدخشىر ترجمة كتاب روىة الّریاحين یافعى از فلنا اللّن  حسنينى سنمنانى بنا عننوان نزهنة        

 (معروف ب  شاه قاىى  العيونر تفسير قطبشاهى ب  فارسى دربارة آیات احكام از مالّ محمّد یزدى

ایان آثاار ناه تنهاا از روناق فاراوان تشای ع در درباار          در واقع،

هااى   دهند، بلکه نمونة ارزشمندى از حمایت قطبشاهى خبر مى

نهنااد کااه بااا روزگااار ن سااتین   علمااى را پاایش روى مااا مااى

هاى چهاارم و پانجم هجارى قابال      شیعى در سده هاى  دارالعلم

ى، به رام اهمیت بایستة توجه به چناین پیونادهای    .(5) قیاسند

اى از میاراث روزگاار قطبشااهى را     نه تنها کمتر اثر منتشر شده

پیوند فرهنگ ایرانى و هندى در   هاى توان دید، بلکه از حلقه مى

یکای از عالماان و   . تاوان یافات   این دیار نیاز کمتار یاادى ماى    

الدین احمد گیالنی است که در این مقالاه،   پزشکان مطر ، نظام

برخی از گیاهان دارویی اقادام  نظریات ایشان در مورد خواص 

 .شد

 

 :الدين احمد گیالنی معرفی نظام

از جملاه  ( ق.هاا  1171م بعاد از  )الدین احمد گیالنى  نظام

 - 1135)که در روزگار سلطان عبداللّه قطبشااه    متفکّرانى است

هندوساتان رفات و در مقاام یکاى از      از ایران باه  ( ق.ها 1183

و پزشکى ایان دو دیاار    حکمى هاى پیوند علوم  مهمترین حلقه

هرچند که با دریغ، تاکنون دربارة احوال و آثار او . چهره برنمود

از  .(6) هاى کوتاهى باه نگاارش درآماده اسات     نگارى تنها تک

، جاز  مطالعاه و تحقیاق صاورت گرفات    آثارش نیز، تا آنجا که 

رسالة منافع ماوت اثارى    شناسى و کتاب مضمار دانش در اسب

روى  که البتّاه ایان آثاار نیاز باه هایچ        (7) ؛1تمنتشر نشده اس

 .رسانندة مقام حکمى و علمى او نیستند

  الدین احمد گیالنی نظام
نظام الدین احمند یيالننر را نبایند بنا دو همننام       )

معادر او یعنر نظام الدین احمد هروی داحب طبقات اكبنری و نظنام الندین احمند شنيرازی      

یکای از  « حکایم الملاک  » ملقب به  (داحب حدیق  االسالطين یكر دانست

پزشکان نامی ایرانی است که چندین سال در هندوساتان مقایم   

او فرزنااد مالصاادرای گیالناای بااود و در سااال  . بااوده اساات

                                                           
: نامن   فلن  )دانند   الندین احمند نمنى    ك  حسين متّقى ملمار دانش را از نظامیفتنى است .  9

امّنا  (. 949الدین احمد یيالنى، ذینا شنمارة    المل  نظام شناسى آثار حكيم كتابشناسى و نسخ 

دانيم ك   براى نمون ، اكنون مى. نماید نمى هاى او در این باره چندان پذیرفتنى  شواهد و استدال 

قمنرى در ادنفهان نشاشنت و اننوار      9291التّامنات را در   مد رسالة شرح الكلمات الدین اح نظام

قمنرى تمنام    9201الفصاحة و اسرار البراعة در شرح نهج البالغة را نيز در همين شهر ب  سنا   

و « یافت  برخالف سایر آثار او، ك  جملشى در هند نشارش »بنابراین، تصریح متّقى بر اینك  . كرد

و  09هناى   خودش ذینا شنماره    شارش این اثر در ادفهان وجهى نداردر ب  ویژه ك تعجّبش از ن

هاى انوار الفصاح  و شرح الكلمات التّامات بنر همنين مسن ل      آثار یيالنى در بازنمود نسخ  18

 .تصریح نموده است
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 ... ای از  مطالعه و تصحيح رساله 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 122

در آاااز زنادگی باه    . م در گیالن متولاد شاد  1585/ ق .ها993

اصفهان رفت و در محضر اساتید بزرگ مثل محمدباقر مشاهور  

 -1131)الادین عااملی    و بهاا  ( ق.هاا 971 -1141)به میرداماد 

ق بااه .هااا1141در . کسااب فضاال و دانااش کاارد ( ق.هااا952

هندوستان رفت و به دربار مغو ن هند، پیوست و ماالزم یکای   

( هاا 1144م )جهان پادشاه، مهابت خان خان اناان   از امرای شاه

هاا قلعاه دولات    1142ذی الحجه  19مهابت خان در ( 8. )2شد

آیاد   از قراین به دست می. 3و آن را آتش زدآباد دکن را گشود 

الملک در هنگام فتح قلعه دولات آبااد هماراه مهابات      که حکیم

زیرا زمانی که مهابت خان به قلعاه آتاش زد یکای از    . خان بود

. الممالک با دیگر تالیفات طعمه حریاق شاد   تالیفات طبی حکیم

الممالااک ایاان واقعااه را در مقدمااه رساااله طباای کااه در  حکایم 

ممدو  و ( 9. )ق در حیدرآباد نگاشته، بیان کرده است.ها1145

م درگاشات و او  35-1634/ ق.هاا 1144مربی مهابت خان در 

بارای  . مراجعت کناد  -ایران –تصمیم گرفت که به وطن خود 

این منظور و سوار شدن به کشتی به بندر مچهلی پاتن رفات و   

عالمای  در هماین ایاام ناواب    . مدتی در آنجا منتظر کشتی ماند

م از طارف  36-1635/ ق.هاا 1145خاتون کاه در  شیخ محمدبن

بار دیگار  ( ق.ها1135 -1183)پادشاه گلکنده عبداهلل قطب شاه 

کرد که جمعی  به منصب پیشوایی منصوب شده بود و تالش می

از مردم مستعد قابل که به کما ت و داناش متصاف بودناد در    

ساکه  ] هُون  511 مبلغ. سلک مجلسیان و مالزمان شاه بپیوندند

عاااج باارای [ ت اات روان] بااا پااالکی [ طالیاای رایااج در دکاان

الملک به بندر مچهلی پتن فرساتاد و او را طلاب کارد و     حکیم

  .(9)پیش عبداهلل قطب شاه برد 

الملک را نزد عبداهلل قطبشاه  چون عالمی شیخ محمد، حکیم

سِمَت الملک مورد انعام و اکرام بسیار واقع شد و به  برد، حکیم

الدین احمد شیرازی مورخ دربار  نظام. طبیب دربار منصوب شد

                                                           
بن  ترتينب و تحشني  غنالم     ) محمد دالح كنبو در عما دالح معروف بن  شناهجهان نامن     .  9

حكنيم  : مر نویسد( 982ص  0م ج9289ر، ب  تصحيح و تجدیدنظر وحيد قریشر، الهور، یزدان

برای شرح حا  مهابت خان رجوع شنود  ... نظام الدین احمد ك  سابق نوكر مهابت خانخانان بود

ق ذینا مهابنت خنان خانخنان     .هنن 9022دمصام الدول  شناهنوازخان، منرثراالمرا ، كلكتن     : ب 

 سپهساالر

دمصنام الدولن  شناهنوازخان، منرثراالمرا ،     : واقع  فتح قلع  دولت آباد رجوع شود بن  برای .  0

نظام الندین احمند شنيرازی، حدیقن      / 042ص  0م ج9282ترجم  محمد ایوب قادری، الهور، 

 919-911م دص 9219االسالطين ب  تصحيح سيد علر ادغر یيالنر، حيدرآباد 

خاقاان  : قطب شاهی ایان واقعاه را باه تفصایل نگاشاته اسات      

شاده، هازار هاون    ( حکیم الملک)سکندر اقبال متوجه حال او 

دیگر انعام دادند و به جای مرحوم حکیم جبرئیل نزدیاک پایاه   

شاش هازار    اورنگ خورشید رنگ جاای او تعیاین فرمودناد و   

هون خارج انعامات موفره مواجب ایشان تعیاین کارده، دیهاای    

معمور تن واه دهانیدند و خانه اخالص ان میرجمله ماضی کاه  

عمارت رفیع و فضای وسیع دارد به او مرحمت کردند و چاون  

اماوال و اساباب خاود را پیشاتر باه      ( حکایم الملاک  )مشارالیه 

یگر به تقدیم رسانیدند بندرعباسی فرستاده بودند نواب عالمی د

 ( 11. )و مشارالیه از مقربان عظام گردید

قاضی عطا اهلل گیالنی که یکی از امرای عبداهلل قطب شاه و 

قاضای  . ق درگاشت. ها1148سفیر مقیم بیجاپور بود در اواخر 

 4شااه در سالخ  . الملک را وصی خود ساخته بود گیالنی، حکیم

الملاک را مربای فرزنادان قاضای      ق حکایم .هاا 1148ذوالحجه 

الملک در چند سافر باا عباداهلل     حکیم( 11. )عطا اهلل تعیین کرد

ق شااه اراده  .هاا 1149وقتی در ساال  . قطبشاه همراه بوده است

سیر و سیاحت از راه حیات آباد به طرف مشرق زمین تاا بنادر   

ا کارّ و فار تماام    مچهلی، بندری در کنار دریای عمان، کرد و با 

الملک با سایر امرا همراه وی باوده اسات    روانه سفر شد، حکیم

 .( 11)دید  و در راه تدارک گردش نقاط زیبا را می

الملاک را   م حکایم 1641/ ق.هاا 1151عبداهلل قطب شاه در 

 -1152)برای سفارت ایران نامزد کرد و پایش شااه صافی اول    

گرانبها به سوی شااه  قطبشاه هدایای . روانه ساخت( ق.ها1138

ایران فرستاد و تادارکاتی نیاز بارای حرمات و ساهولت سافر       

قبل از خادمت  : نویسد الدین شیرازی می نظام. الملک دید حکیم

الادین احماد    الزمان حکیم نظاام  پادشاه ایران نامزد جناب لقمان

باه  [ پادشااه ]چاون  . الملک شده بود الم اطب به حکیم جیالنی

را باه  [ حکایم الملاک  ]ودند، مشاارالیه  دولت خانه مراجعت نم

تشریف فاخره این خدمت وا  سارافراز گردانیدناد و تحاف و    

هدایا از اقمشه و امتعه نفیسه متنوعه و قلمکاریهاای پارنقش و   

کارد و مرصاع آ ت    نگار کاه باا زربفات قادیمی براباری مای      

مراوبه و جواهر قیمتی از الماس و یاقوت و ایره که برای شاه 

                                                           
 آخر ماه قمری.  4
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 فر و همكاران بهنام          

  123 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

ه اتمام رسیده بود جمیعا تحویل جنااب لقماان الزماانی    ایران ب

نمودند و به جهت مایحتاج سفر مشارالیه مبلغ سی هازار هاون   

از نقااد و جاانس مرحماات نمااوده چنااد نفاار از سااالحداران   

  .(11)کارآمدنی و مردم امین به خدمتش تعیین فرمودند 

الملاک را باه    م حکایم 1656/ ق.ها1166عبداهلل قطبشاه در 

محمد . جهان پادشاه به دهلی فرستاد سفیر خود پیش شاه عنوان

جهان در ضمن وقایع ساال سای ام    نویس شاه صالح کنبو، وقایع

الادین   در این تااریخ حکایم نظاام   : نویسد جهان می جلوس شاه

پاس از ساپری    -خان خان انان بود احمد، که سابق نوکر مهابت

ملک آماده  ال از جانب قطب -الملک گردیده شدن او نوکر قطب

ساالطان را دیااد و دو صااندوقچه جااواهر و مرصااع آ ت و دو 

زنجیر فیل با ساز نقره و چهار اسپ با زین و کلفی باه نظار در   

ق از .هاا 1151الملک، پساری در   از میان فرزندان حکیم .5آورد

عباداهلل قطبشااه او را نیاز باه حضاور      . اصفهان به هند رفته بود

چاون در  . ندیده کد خادا کارد  خود پایرفت و او را به آیین پس

الملک به سفارت ایران رفته باود، شااه پسار او را     آن ایام حکیم

  .(11)در منزل پدرش مقرر فرمود 

 1161و  1159هااى   الادین را ساال   تاریخ درگاشات نظاام  

در حالى که با توج ه باه حضاور او در درباار     .(11) .اند نگاشته

قطبشااهى باه ساال    جهان در دهلى به عناوان سافیر درباار     شاه

شاه عب ااس دو م   و نگارش مضمار دانش براى  ،(12)ق .ها1166

تااریخ    قمرى، تاریخ درگاشت او را پس از ایان  1171به سال 

 . باید دانست

 :آثار گیالنی

آثار گیالنى طیف متنو عى از آثار ادبى و دیناى و حکماى و   

طاى  هاى خ با مراجعه به نس ه( 21) .6گیرد مى بر پزشکى را در

س تکوش با دانشى دایرةالمعاارفى   متفکّرى ، موجود از این آثار
                                                           

سنا  سنر ام جلنو      991/ 0م، 9202در طبنع كلكتن ،    02/982عما دالح، طبع الهور، .  1

ق .هنن 9208شناهجهان در  . ق قلمداد شده ك  سهو چناپر اسنت  .هن9212جهان مصادف با  شاه

 . مر شود 11جلو  كرده بود و سر ام سا  جلو  او مطابق با 

 Altaf Ahmad Azmi, History of:براى مرورى كوتاه بر فهرست آثنار یيالننى نن    .  1

Unani Medicine in India, op.cit, pp. 186-189.   ،الملن    حكنيم »عارف نوشاهى

با دریغ، در اینن فهرسنت،   . 902ن   991، مقاالت عارف، پيشين، دص «الدین احمد یيالنى نظام

نوشاهى هاى موجود در شجرة دانش چند اشتباه وجود دارد ك  چنان ك  آقاى  در یادكرد رسال 

نيز ب  درستى دریافت ، یویا ازعدم دسترسى ب  ادا نسخة این اثر و اعتماد ب  فهرست كتابخانة 

« رسالة طبى»ب  « مختصر منتخب معالجات ابقراط»شده استر چنان ك  از كتاب   آدفي  ناشى

و از « النّسنفيّة اسرار الخفيّة فى ابنيُنة  »ب  « اسرار الخفيّة فى ابنيُة النّسنيّة»یاد شده است و از 

 «ابطا  تناسب»ب  « ابطا  تناسخ»رسالة 

و حکماى پایش از     هاى علماى  یابیم که در سنّت را پیش رو مى

هایى ارزشمند دارد و در ارجاع  بینى اندیشى و باریک خود، ژرف

اى درخشاان و   به منابع خود دقیق است؛ و طُرفاه آنکاه نموناه   

و حکمااات نااازد هااااى پیوناااد پزشاااکى  کمیااااب ازحلقاااه

از شمارى از این آثاار در  . آموختگان مکتب اصفهان است دانش

 :توان یاد کرد بندى کلّى چنین مى یک طبقه

المتعلّماین،   الصابیان، آداب  آداب: ادبیات و تعلایم و تربیات  

اوراق دانش، تل ایب در ة الغاو اص حریارى، خارد و سا ن،      

فة، کشاکول،  الفعل والحرف، فوائد لغوی ة م تل صحة األخبار عن

المقاماات   األبارار، منت اب   ربیاع  منت ب ابیات شاعران، منت ب 

 زم شرى، منت ب نوادر المعلّمین جاحظ

، شجرة داناش،  (مقامات نظامى)جامع العلوم : المعارفةدایر

 الملک مجموعة حکیم

آفاق و انفس و حکمت خالق، التفسایر، الس ار   : علوم قرآنى

 .کلمااة توحیااد  عظمااة سااورة الفاتحااة، ساارّ مرکّااب     فااى

، ...اثباات الواجاب و التوحیاد و الصافات و    : کالم و علوم دینى

من کالم امیرالمؤمنین، استجابت دعاا، اساتجابت     اثبات الواجب

دعوات،  نوار الفصاحة و  سرار البراعة در شار  نهاج البالااه،    

التعضیالت، تعلیقات على کتاب من   یحضاره الفقیاه، توباه و    

الجباار و التفااویض، ال طاااب  لااى     نی اات آن و صاایغة آن، 

 میرالمؤمنین، شار    المجتهدین، خواص  خواندن کالم حضرت 

الکلمات التّامات، شر  کلماة ا ساالم، ا عتاراض فاى الفقهاا      

وا طبا  فى الجنین، القضا  و القدر، کیفی ات اعتقااد در مااهب    

 .تزویج و اهتمام در کفو حقّ، کیفی ت 

، اثبات لاّات عقلی ه، اصول علم ابطال تناسخ: منطق و فلسفه

محب ت، تأثیر نفوس، تفسیر بعض  ساما  الحکماا      منطق، اقسام

القدما ، حاشیة األفق المبین، حدوث الدهر یاا حادوث العاالم،    

حقیقة الجوهر و العارض، حقیقاة الوجاود ولوازماه و کیفی تاه،      

  خفی ات اآلثار الواقعة فى العالم، ذکر بعض المسائل، وجاود کالّ  

موجودات و هالکها فى  سبوع، شر  ا شارات، سبب اخاتالف  

المااهب، عجائب األنوار فى بیان عاالم الجمهاور، بیاان العقال     

الفع ال، فهرست کتب الشفا  واإلشارات و القانون، کالم الحکما  

فى  وصاف الملاوک، کیفی ات وجاود الشّارور، کیفی ات وجاود       

کماة، مناافع ماوت،    الشّریف و الوضیع، مسائل منت باة فاى الح  
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 ... ای از  مطالعه و تصحيح رساله 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 120

منت ب القبسات، النّفس و العقل و العقل الفع اال، وجاود اشایا     

محسوسه، وجود الشّرور بالعرض و بالاات، وجود فقرا و اانیاا  

 .در هر سلسلة علیا و سفلى

األخالق و کیفی اتها، خواص     له   ّ اللّاه،  : اخالق و عرفان

و مواعظات مع النّفس، رسالة عرفانی ه، العملی ات، کالم م اطبات 

کالم  نّما خلع بدن ازحضرت استاد محم د باقر داماد، کلمات با 

 .عبداللّه انصارى  اهل قبور، منت ب کلمات خواجه

احاوال ملاوک عجام،  خباار ال لفاا ،      : تاریخ و شر  حال

هااى شااه    ابونصر فارابى، ساواد برخاى ناماه    تاریخ احوال شیخ 

ساینا، مقاام فاى تااریخ      ىعب اس صافوى، شار  احاوال اباوعل    

 .الحکما ، مواعظ و بیان احوال خود

الحیوانات ذوات السموم و تأثیراتهاا  : پزشکى و روانشناسى

و عالجها، اختصا  و تعلیقات، اختیارات نظاامى، ادویاة باهی اه،    

ادویة مفارده،  ساراراألطبا ،  سارار ال فی اة فاى  بنیاة النّسانی ة،        

درباارة  )کى، تادبیر الحبلاى   پزشا  اصطالحات األطبا ، پیادایش  

، تعلّق نفس بأعادل اعضاا ، چاوب چیناى و قهاوه و      (باردارى

ال اواص  مان     چائى و تنباکو، حبیب اإلله من النّباى و  عاجاب  

األشیا ، خالصة التّاکرة فاى طاب  التّجرباة، خاواص  برخاى از      

گیاهان، خاواص  بعضاى ادویاة مفارده، خاواص  بعاض زهار،        

ار، خاواص  الفاادزهر، خااواص    خاواص  بقاول وحباوب و اثما    

الهلیلجات، خواص  هلیله، درجات کیفی ات ادویه، شر  مومیایى 

کانى، منت ب کتاب اعراضاى، شار  خاواص  بلیلاه، صاداع و      

کیفی ت عالج آن، خواص  مومیائى، رساله در طب ، فواید ادویاه،  

فوائد فى الطاب و المعالجاات، الحارارة الغریزی اة و زیادتهاا و      

 .نقصانها

احوال کائنات جو ،  سامى کلّ العلاوم، اصاول   : علوم و فنون

آن،  صول العناصر، انموذج و جمع مسائل متفرّقاه   علوم و اقسام

، عقاد  (ریاضاى )در هر علم، بازنامه، بود و نباود هماة چیزهاا    

حیوانات صغیر الجثه،  انامل، علم موسیقى، ارائب  حوال بعض 

ت النّجومیة، مضامار داناش   ارائب الوقایع، فضائل العلم، الکلما

، مگس عسال و کارم ابریشام، الوحادات  لاى  ثناا       (نامه فرس)

 عشری ات

اثر دعا و رقا و سحر در رفع شرّ، اعمال اریباه  : علوم اریبه

هاى اریاب و شاعبدات، اعماال اریباه و شار        عمل  و بعضى

نااام دزدان، علاام قیافااه، ارائااب  خااواص  اشاایا ، باارون آوردن 

 ات األشیا  العجیبهاألحوال و تأثیر

 

 :ها مواد و روش

نس ه مورد مطالعه، از مجموعه رسائل، مجموعاه آثاار وی   

 13ایان مجموعاه دارای   . در دانشگاه تهران انت اب شده اسات 

رساله است که در مرکز اسنادِ کتاب انه مرکزی دانشاگاه تهاران   

وعاه نساتعلیق   مایان مج . شاود  ، نگهاداری مای  3223با شماره 

ده یازده هجری حواشی داشته و برخی با نشاانة  خوش، آااز س

در . در پایاان دارد « 1217یاا محماود   »مهار  « منه، منه دام رله»

 . صفحه نیز تدوین شده است 114

رساله مورد بررسی، رساله ششم از این مجموعه اسات کاه   

به ... در خواص برخی از گیاهان مانند هلیله و بابونه و رازیانه و

از  63-68این رساله صافحات  . شده است زبان فارسی نگاشته

 .شود این مجموعه را شامل می

 

 :ها یافته

 ([بسم اهلل الرحمن الرحيم ]) 9/

قيا  مر دانعر را ك  آدمر را بقوت  شكر و سپا  بر 9/

داده ب  درک  جزئيات و  0/عقا و تميز از سایر حيوانات امتياز 

كاما ساخت تا آنچ  كليات یردانيد و پس از آن با ارسا  انبيا  

راهبر نباشد ب  تعليم و هدایت پيغمبر راه حق بيابند و  4/عقا 

نظام الدین احمد  1/بعد فقير حقير نيازمند در یاه حلرت آل  

دواها از [ مجّربان]یيالنر بر لوح ىمير داحب طبع و اها ذكا 

نشارد ك  آنچ  دراین عمر كوتاه ب  تجرب  مر 1/اطبّا  8حذاق

ده از دواهای مفرد یكر هليل  است ك  رسالة فارسر فقير رسي

و غربر از غرایب خواص او نوشت  شده است آنرا همين  8/

هم قابض است و  1/اند و آن كافيست ك  كدبانوی بدن یفت 

را از  1كند و احشاهم مسها ك  اندک قبض و بسيار اسها  مر

 دهد و هم سازد و قوت تمام مر پاک مر 2/فللة رطوبات 

و  92/یرداند و قوت معده و د   اجزا  بدن را قایم و محكم مر

سازد و وسوا  و نسيان و  مر 2تر دماغ و كبد ميدهد و حوا 

كند افزاید دفع بواسير مر 99/كند و حافظ  مر  جنون دور مر

                                                           
 جمع حاذق، استاد ماهر و دانا در كار.  8

 . جمع حشا آنچ  در سين  و شكم باشد از د  و جشر و معده و روده اندرون .  1

 خش  نقيض, نمدار, خيس, آبدار, تازه, عالمت دفت تفصيلر.  2
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 فر و همكاران بهنام          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

كند و رحم پاک آرد و امساک مردهد نعوظ مرو قوّه جماع مر

دهن را پاک مر سازد و كند و لث  را محكم مر 99/كند مر

نماید و شرح خواص آن و اخوان هم  ب  نوعر مر 92دفع بخر

تجرب  شده در رسالة ك  قبا از این نوشت  ام مذكور  90/ك  

دیشر  94/است در این رسال  ینجایش زیاده بر این ندارد 

ك  در دفع تب و رفع التهاب و تشنشر و نصح ماده  99كاسنر

سو القني  و استسقا آثار عجيب   91/سُدد و ازالة مرض [ بصح]

ك  عصای  91/و غریب از آن مشاهده شده است منقو  است 

اسقلينو  حكم والد الحمكا ك  شایرد حلرت ادریس است و 

ك  او  اطبا و استادست از چوب  98/خوانند او را ابو االطبا مر

كاسنر بود با یمغر ك  در اكثر عالجهای مناسب كاسنر 

 .داد مر

 

 دوم دفح 

كرد و قریب ب  آن و او را پيش داشت و اعتماد ما  مر 9/

و  9/كاسنر  90در اثر خير بر خطر در سرح 99است خطمر

عظم شان آن همين كافيست ك  شيخ  ابوعلر در خواص آن 

مشهور است و حدیث  0/رسال  نوشت  ك  ب  رسال  هندیا 

 91در شان او وارد است ك  غير مسغو  94حلرت دلعم

ك  دو قطره آب بهشت ب  آن رسيده است  4/نمایند استعما  

از بقراط حكيم ك  هریاه در  1/ك  منقو  است  91دیشر رازیان 

                                                           
 . رایح  آن تند باشدبوی تند یند دهن و هر چيزی ك    . 92

 12ارتفناعش بنين   . سنت ا ك  در حقيقت سرد تمركبا هیياهر است علفر و پایا از از تير.  99

این یياه دراز   ریش. رسد متر نيز مر 9های متوالر تا  متر است و آن بر اثر كشت 9سانتيمتر تا 

انعطناف اسنت    یيناه مزبنور قابنا    . ی اسنت ا متر و بقطر ی  انششت و رنشش قهنو ه  9الر  2/1

هنای   این یيناه دارای بریندیر  ه بریهای قاعد. استاش خشن و بریهایش پوشيده از كرک  ساق 

یلهنایش  . مشخص ولر بریهای فوقانيش معموال كوچ  و نوک تيز و تقریبا ساق  آغوش اسنت 

رنگ آبر زیبا و یاهر یلر ینا سنفيد رننگ و    پشوند  ماههای تير و مرداد ظاهر مر  ك  در فادل

رویند و كشنت آن    ها و چمنزارها مر این یياه در اراىر بایر و كنار جاده. یا مسطح استطبق 

 هخش  شند   یياه مذكور برگ تازه و ریشه قسمت مورد استفاد. نيز مواظبت و دقت الزم ندارد

كاسنر شاما مواد لعابر و اینولين و قندهای مختلن  دیشنر از قبينا یلنوكز و       ریش. آن است

بعالوه دارای ی  آلكالوئيد بنام شنيكورین و  . ر تانن نيز داردئاست و بمقدار جز سوولز و ساكارز

 هعنوان مقوی عمومر و مقنوی معنده و تصنفي  كننند      كاسنر ب. مقداری نيترات پتاسيم است

بریهای این یياه بسيار تلخ است و بعنوان تقوینت  . شود خون و مدروملين و تب بر استعما  مر

دراینران  . شنود  انند تودني  منر    ی برخاسنت  ا دستشاه هلم در بيمارانر ك  از تبهای نوب  هدهند

جوشانند و پس از تقطير آنرا بنام عرق كاسنر مورد استفاده قنرار  معموال بریهای كاسنر را مر

آنرا با قهوه مخلوط و مصرف ه های خش  شده و نرم شد دهند و بعالوه ریش  و بریها و ساق مر

 .دكنن مر

حند وفنور     های دایمر و نيز یكسال  است و ب پنيركيان ك  دارای یون  هیياهر است ازتير.  99

ای دراز  هایش پهن و ستبر و ریش  برگ و اش خيم و بلند ساق . شوددر ایران رویيده و كشت مر

 . این یياه در پزشكر خواص بسياری را داراست. داردو دوكر شكا و آبدار 

 درخت بلند و هر درخت بر خار یا هر درخت دراز بلند ستور چرنده یا.  90

 اختصار و رمز است در دلر اهلل علي  و آل .  94

 شست  نشده.  91

و در سراسنر  ( اسنت هایش پاینا   بعض یون ) یياهر است از تيره چتریان ك  دو سال  است .  91

بریهنای متنناوب و    .اسنت  1/  9تنا   9ارتفاع آن بين . رویدنواحر بحرالروم و حبش  و ایران مر

ی   1/وقت بهار ابتد از وقت تحویا هر روز ی  درم رازیان  با 

كرده بخورد آن سا  بيمار نشود و ایر هر  98درم قند سفوف

شود تا وقت بيمار ن 8/سا  بر همين منوا  جاری دارد و هریز 

مرض موت و این را محرّر حروف مكرّر تجرب  كرده است و 

این دوا مصلح خلط است و در اكثر دواها و   1/حقيقت 

و نقا آن هم   2/تركيبات اطبّا همراه مر كند عرق او و سفوف 

ك  اورام  91منفعت بسيار دارند دیشر بابون  و خطمر ك  در نلج

بر  92و خنازیر[ 92دلبي ]بس و تحليا اورام دل 92/و نرم كردن 

[ پر جذب]اثرهای خوب دیده شده است ك  تحليا مر كند 

ماده دیشر شير دختران و شير شتر ك  در دفع حرارت و  99/

و امراض عبن  اثرهای  99/ 99یبوست و در امراض حاره و پاس 

خوب و نفعهای مرغوب از شير زنان دیده شد ك  كالميت دست 

دست از عالج برداشت  را در یوش و بينر چكانيدن و در  90/

با آن تر كرده بر ميان  94/ك  دست و پا ماليدن و پارچ  

اند و شخصر ك  سریذاشتن بعد از قطع نظر حيات حيات یافت 

و یبوست چند شبان  روز خواب نرفت  حررات  91/از شدت 

و عرق كرده  91/یفت  ب  مجرد این عما خواب رفت  هذیان مر

 99برخاست  از آن شدّت مرض خالص شده است در دفع حميات

و رفع تشنشر و التهاب استعما  دند   و یالب و  98/حادّه 

مثا شير دختران  91/ان  و عرق بيد مش [ و]خوردن آب هند

 94سُدد و تل ين 90اند و شير شتر در تفتيح مداحب اثر تما

 طبيعت و رفع

 

 دفح  سوم

تهيج و دفع مرض استسقا از عمدهای دواهاست و  9/

و آثار خير بسيار است  9/عالجهای بسيار از آن دیده شده است 

ك  خواص آن زیاده از وسع بيان  91هلل درّه دیشر چند بيدستر

                                                                                           
بنریش معطنر و   . یينرد  دارای بریدیر بسيار و دمبریش شاما غالفر است ك  ساق  را فرا منر 

رازیان  انواع مختلفر دارد و در مصارف داروئر بسياری بن   طمعش مطبوع و كمر شيرین است 

 . كار مر رود

مخلنوطر از كوبينده   اختصادنا  . بریزنند   زبنان  روی  كن    ننرم   داروی, كوبيده  خش   داروی.  98

 شده  های یرد شده چند یون  یياه طبر است ك  ب  عنوان باد شكن مصرف مر دان 

 هبود نسبر قبا از شفای كاماب/ رسيدیر و  پختشر.  91

 چشم  كره  پوشش  ترین خارجر.  92

 های سختر ك  در زیر یلو ایجاد شود و زخم و جراحت توليد كند غده.  92

 یلو غم و اندوه و فشردن.  99

 جمع حمرر تب.  99

 یشایش.  90

 تلعينر بازداشتن.  94

موهنای  . كيلنویرم ميرسند    9جوندیا ك  نسب  بزرگ اسنت و بنوزن   . پستانداری از راست.  91

پاهای خلفيناش پردهندار اسنت و بنرای شننای      . بدنش زیباست و بهمين مناسب شكار ميشود

 حيوان مورد استفاده قرار ميشيرد
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 ... ای از  مطالعه و تصحيح رساله 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 121

بارده خصوداً برای امراض خصوداً امراض  0/است در اكثر 

 4/طفالن مكرر دیده شده ك  مانند مرده را زنده كرده است 

و قبض اسها  ك  تجرب  شده  98دردفع كا وجع 91دیشر افيون

نشاه داشت  است در  1/ك  مردنر ب  مرض اسها  را چند روز 

تاثير دوای مفرد شاید ك  مثا چند و افيون دیشر نباشد دیشر 

تخم ریحان و اخوان آن خصوداٌ در و اثر بر خطر  1/در نفع 

نفع  91قولنج 8/اسها  و ازآب یرم ویالب یرم هركدام در دفع 

خوب دیده شده است دیشر چوب چينر ك  در التيام جراحات و 

و جراحات اثرهای عجيب دیده شده ماليدن روغن  1/دفع اورام 

شده است دیشر  2/ها و دردها نفع دیده  یا در اكثر پيچش

تقویت معده و خائيدن و روغن آهن ماليدن نفع در  92مصطكر

خوب دیده شده دیشر قن  ك  با زرد باشد در دفع بواسير  92/

یفت  ك  هرك  ی  روز دو  99/تاثير عجيب دارد شيخ در قانون 

درم بخورد بواسير برطرف شود و ایر س  روز بر فادل  هر روز 

مجریست  بخورد هریز بواسير پيدا نشود نوشت  ك  99/دو درم 

مزاج باید كرد  90/ب  تجرب  فقير نرسيده اما مالحظ  محروری 

در قوت باه و درد كمر  02ك  بسيار یرمست دیشر فادزهر

و قوت بدن اثرهای خوب دیده شده از آب رفتن  94/ومفادا 

ب  لسان بهترین  91/دندان و كند یردیدن ماليدن روغن 

فل  نيز هم  در  بندد و دندان ماهر و دواست و آن شير را مر

مكرر تجرب  شده و از دواهای مركب  91/بندند  مر 09رنگ انفح 

                                                           
 تریاک.  91

 رنجوری, ماریبي, درد.  98

در ناحي  شكم خصودا نواحر مجاور ب  قسمتهای مختل  قولون حادا  نایهاندردی ك  .  91

رى  قولنج ب  طور كلر مربنوط بن    اع. دشوست ب  مرگ منتهر ا شود و در دورت شدت ممكن

سنت مربنوط بن  عفوننت ینا سنورا  شندن        ا ىایعات قسمتهای مختل  احشائ است و ممكنن 

دراین دورت دردها بيشتر در ناحي  تحتانر راست شكم و حو  و حوش ناف آپاندیس باشد ك  

كبدی باشد كن  بناز دردهنا در     انسداد كيس  دفراوی یا ىایعات  ست مربوط با است و ممكن

سنت بن    ا همچنين قنولنج ممكنن  . طرف راست شكم و نواحر ستون فقرات احسا  مر شود 

زنان و یا مربنوط بن    ( ماهان  ) بوط ب  قاعده های رحمر و دردهای شدید آنر مر سبب ناراحتر

هنا در دنورت تشنخيص ىنایع  ننام مربنوط را        در هر ی  از انواع قنولنج . ىایعات كليوی باشد

ك  مربوط ب  انسداد یا تداخا قسنمتر  ) یر  برند مثال قولنج كبدی قولنج كليوی قولنج روده مر

ر حا  قنولنج بنا دردی شندید و ناراحنت     در ه. قولنج كيس  دفرا و غيره( از روده باری  است 

 . كننده همراه است

  هنای درختچن   یونهای سقز ك  بصورت شيرابهای بر اثنر ایجناد شنكاف از سناق  و شناخ      .  92

 هقطنرات سنخت شند   . دشو بصورت قطرات كوچكر در محا شكاف منعقد مر مصطكر خارج و

و بو و طعم آن مالینم  مصطكر بدرشتر نخودی كوچ  و رنشش زرد پریده و كمر شفاف است 

. دشوسهولت در زیر دندان نرم مر  بر اثر جویدن ب درج  ذوب و 921در یرمای . استومطبوع 

تر است و دراتروكلروفرم واسانس تربانتين و بمقندار كنم در الكنا     مصطكر كمر از آب سنشين

پنای  درخنت بناقر بمانند در      هنا و سناق   یاهر مصطكر بجای آنك  برروی شاخ . شود حا مر

اینن قسنم ننوع خنالص     . درخت بر روی هم انباشت  شده بصورت قطعات نسب  بزرگ در مياید 

هنای   ناخالصر معموال دارای ماس  و یر دارد وا نوع اخير رنگ قهوه. مصطكر را تشكيا ميدهد 

 رسدهای كوچكر است و بمصرف جویدن مر نوع مرغوب مصطكر بصورت دان . دیشر است

 بكند  بدن از  سم ىرر  دفع  ك   داروئر زهر ىد, پادزهر, پادزهر معرب.  02

  یياهر است شبي  ب  بوت  بادنجان. درختر است شبي  ب  درخت بادنجان / پنير مای  .   09

زعفران  98/در دفع درد و هر علو سرك  و یالب و افيون و 

ك  ب  مجرد ماليدن ب  تخفي  دردسر  09خصوداً در دفع دداع

و عموم نفع روغن یا و یالب و  91/شده دیشر در كثرت 

ا ب  مناسبت مقام نفع تمام یلقند و سكنجبين هر كدام مستعم

 دیده

 دفح  چهارم

شده است و از سفوفات، سفوفِ بنفش  و بنفش  و سفوفِ  9/

نكند برای دفع كردن آن مسها و  9/هليل  وقتر ك  مسها كار

 0/دفع ىرر مكث آن ب  لغایت موثر و خوب است ك  دو درم از 

اثر آن هر كدام ك  باشد با دو درم قند با آب یرم بخورند مكرّر 

و ظهور خون بعد از مسها  00سحج 4/مشاهده شده در وقت اثر 

و در  1/یا در اسها  لعاب ب  دان  با روغن بادام نفع دیده شده 

لعاب ریش  ختمر با روغن بادام عجب اثر خوب  04زجر مزلق

با روغن یا جوش  01بزرقطونا 1/شكم  01دیده شد و در تحس

 8/ك  زلق فلل   داده دادن مزلق خوب است ك  همان ساعت

كبار تریاق فاروق برای  08شود  و ب  اذن اهلل تعالر و از معاجينِ

و مرىهای دعب مشهور است و مجرب و از شرح  1/دردها 

و عوام رسيده و این  2/ب  تجربة خواص  01مستغنر دوآ  المث 

فقير نيز آثار غریب و عجيب از آن دیده  و از مفردات نيز در 

برای تخفي  دردها اثر  02اثرها دیده و از فلونيا 92/تقویت 

ك  در دفع  42و بر شعثا 99/مشاهده خصوداً فلونيای رومر 

 99/و اسها  دموی و تخفي  درد قولنج نفع تمام  49دمنفث

جوارش جالينو   49ه شده و مجرب است و ازجوارشاتردید

تقویت معده سرد و دفع بواسير و هلم طعام و اشتها  90/برای 

باه و حسّ لون و دفع برودت مزاج و حفظ دحت  94/و قوت 

هر روز ی  مثقا  بخورند ب  تجرب   91/ك  در بيست و ی  روز 

                                                           
 سردرد, دردسر.  09

 .خراشيدن و پوست بازكردن، بيماری است ك  در اثر خراش روده ایجاد شود.  00

دوایر را نامند ك  بقوت ملين  و رطوبت مزلقن  كن  دارد تعينين     /لغزاننده لغزش دهنده  .  04

سطح علو نماید بحدی ك  بلغزاند آنچ  در آن محتبس است و تحری  آن نمنوده دفنع نمایند    

 مانند آلو بخارا

 د  پر غص  و اندوه.  01

 نوعر حشيش، اسفرزه، اسبغو ، بنكو.  01

 جمع معجون.  08

 سو  شيرین بيان.  01

ساختند و ب  عنوان مسكر و مسكن  ت ك  تخم شاهدان  و شيراب  خشخاش مرمعجونر اس.  02

نوعر معجون مسكن و مخدر منسوب ب  فيلون تارسنر پزشنكر از    /رفت  است فلونر  ب  كار مر

  رفت  است تسكين درد دندان و د  ب  كار مر برایمعادرین اغسطس امپراتور روم ك  

موی و مانند نمد شدن از جهت روغن نماليدن و  ژوليده موی شدن درهم یردیدنشعثر .  42

 پاكيزه نكردن آن یا چرک یردیدن سر و بدن

  خروج خون از ری  / خونریزی ری  / خروج خون با اخالط ازسين .  49

معجونر مفرح و مقوی و  /.هلم طعام خورندبرای تركيبر است ك   /. نوعر حلواجوارش، .   49

 محلا ریاح و مصلح اغذی
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 فر و همكاران بهنام          

  129 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

آن  91/فقير رسيده نوشت  شده است و زیاده از آنچ  در شرح 

اند، اثر دارد و از عمدهای تركيب است و آنچ  از برای  نوشت 

نوشت  اند منافع آن بسيار زیاده بر آن دیده  98/دغير 40اطریفا

بر نفع است و معجون ارسطو  91/شد ب  این قِلت اجزا ب  غایت

 .با حسن ك  فقيرحقير عاما و مجرب و مروج آن است

 

 دفح  پنجم

تب بلغمر و تنشر نفس و حبس قر  و در امراض بارده و 9/

متاخرین اطبّا  9/ها اثر تمام دیده شده  و اسها  و در اكثر مرض

هيچكس این تركيب را نساخت  معمو  نبود او  محرّر حروف 

دیده ساخت و عما كرد اكثر آنچ  در   0/در قانون خواص آن را

خواص مرقوم بود موافق آمد و تجرب  شد و ب  بعلر اطبا  زمان 

ها رسيده مشهور یردید با  ك  نقا نمود ساختند و ب  تجرب  4/

در قوت معده  44انوشدارو  1/این قليا االجزا كثير المنافع است 

مشاهده شد و  1/و هلم طعام و حبس قر و اسها  اثر خوب 

در دفع ریح و تسخين معده و دفع تب بلغمر مزاجان  41كُمونر

بلغمر مزاجان نفع شده و ازفالسف  در امراض  8/نفع دیده 

كبير اكثر امراض بلغمر را  41/1دیده شده است و ثيادریطو 

 48عنين 2/عالج است و در قوت باه و انعاذ اثر عجيب دیده شد 

شش ماه  را ك  در آن مدت هریز حركت واقع نشد ب  مجرد 

عما، آلت حركت كرد و بعد از آن و از اوّ   92/خوردن قبا از 

فصد در طغيان دم و حمّيات  99/قائمتر و بهتر شد و از 

غریب  99/و محرق  و امراض حادّه و یرقان آثار عجيب  41مطبق 

ك  ب  مالحظ  وقت و سن و قوت واقع شده دیده شد و از غير 

وقت و بيجا عروض تب ربع و موت و امراض قوی  تر ب   90/

و  19برای امراض عين 12و ذیلو 42حجامت 94/ظهور آمد و از 

                                                           
برای استرخائ معده سودمند بود و اطریفا دغير یا كوچ ر / معجون ساخت  شده از هليل .  40

: اخنالط آن . رطوبت آن و بواسير را دفع كند و ذهن را نيكو یرداند و سلس البو  را نافع اسنت 

پوست هليل  كابلر و هليل  سياه و پوست هليل  زرد و آمل  مقشر و پوست بليل  از هنر یكنر ده   

يا و فلفا از هر یكر ده درم كوفت  و بيخت  و بروغن بادام چرب كرده با سن  چنندان   درم زنجب

ماند و شنربتر از   عسا كوفت  بسرشند و بعد از دو ماه استعما  كنند و قوت این تا دو سا  مر

ی  مثقا  تا دو مثقا  بود و نافع است از جهت دداع ك  از بخار معده بود و معده را قوت دهد 

 .افع بودو بغایت ن

پنداشنتند كن     معجونر ك  قندما منر   ،مقابا زهر، پازهر تریاقنوشدارور داروی شفابخش، .  44

 . توان معالج  كرد و مریض مشرف بموت را نجات داد العالج را مر آن زخمهای دعب  بوسيل

 زیره.  41

 كردندنام ملكر از ملوک یونان ك  برای او معجونر ساختند و آنرا بنام او موسوم .  41

 مردی ك  بر جماع قادر نباشد .  48

 دارد شدید تب سخت و  ك   حصب   بيماری, قطع نشود روز شبان   ك  تب شدید.  41

 زدن تيغ و  مكيدن با  یرفتن خون, بدن از  یرفتن خون.  42

 .احتماال زالو مد نظر بوده است.  12

 چشم، ذات و نفس.  19

شد و در وقت  91/دموی اثرهای خوب دیده و اورام  19خناق

و  91/عدم قبو  مرض دوا را ب  واسط  قوت مرض و ىع  دوا 

تدبير و ددق  و خيرات و دعای دالحان و دعای طبيب بر 

از هم  دواها بيشتر منافع و آثار عظيم دیده شد  98/غرض 

خادم االطبا در وقت درماندیر خود  10چنانك  مكرر این كمين 

 اغراض كا معّرا و مبرا ساخت  از رویرا از 

 

 دفح  ششم

عجز از حلرت اهلل تعالر استدعا نموده فر الفور اثر  9/

هذا بينر و بين اهلل كفر با هلل شهيداً ك   9/استجاب ظاهر شد 

عالج از او و دحت از او و  0/حكيم اوست و دا از او و دوا از او  

الذی  4/الحمدهلل هم  او و غير او هم  نيستند و هست اوست 

هذانا لهذا و ما كنا لنهتدی لوال ان هذانا اهلل الحمد هلل و احدٌ 

 .تعالر و تقد  1/بس و هو 

 

 :گيري نتيجه

الدین احمد گیالنی یکی از دانشمندان و متفکران دوره  نظام

او . صفوی بوده که آثار بسیار زیادی از وی به جا ماناده اسات  

ان بود سپس به هند رفتاه و در  پس از مدتی که در دربار صفوی

اگر چه بسیاری از آثار او هناوز  . خدمت قطب شاهیان بسر برد

تصحیح و شناسایی نشده با ایان وجاود وی ساهم بسازایی در     

. عرصه فرهنگ و دانش اسالمی در عصر صافوی داشاته اسات   

ب ش اعظمی از آثار او مربوط به طب سانتی و پزشاکی اسات    

اماروزه خاواص گیاهاان    . ی داردکه از این جهت اهمیت بسزای

دارویی در طب سانتی جایگااه باا یی داشاته و شاناخت ایان       

گیاهان مستلزم به کاار گیاری و مطالعاه آثاار باه جاا ماناده از        

نس ه خطی خواص برخی . دانشمندان و پزشکان اسالمی است

تواند در راه شناخت گیاهان دارویی و طب سنتی  از گیاهان، می

ین نس ه خطی در دانشگاه تهران نگهداری ا. کمک شایانی کند

 . شده و مورد تصحیح و ارزیابی قرار گرفت

                                                           
 سرف ، یرفتشر و خشن شدن ددا.  19

 : كمترین  ،كمتر.  10

 (حافظ. )كمين  پيشكش بندیانش آن بودی       بجان او ك  یرم دستر  بجان بودی 
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