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 سردبير محترم 
- علمي ة) مجل1401بهار ، 13 ة(دور 49ة در شمار

اي تحت عنوان  مقاله پژوهشي طب سنتي اسالم و ايران
 انتقال در جرجاني اسماعيل سيد حكيم پيشراني نقش بررسي"

منتشر گرديده  "بعد هاي  دوره به ميانه هاي  سده ازايراني طب
ضمن قدرداني از انتخاب اين موضوع مهم در ).1است (

زشكي، نكتة زير در رابطه با مطالعه مذكور مطالعات تاريخ پ
 قابل بيان است.

ذخيرة با استناد به كتاب  6نويسندگان محترم در صفحه 
  نويني در زمينة هاي جرجاني روش معتقدند كه خوارزمشاهي

 كارگيري به و چون تقطير هايي شيوه از و كرده ابداع آب تصفية
دهد  قات نشان ميتحقي). 1است ( برده نام پاكيزه پشم و پنبه

 اي طوالني است. نخستين ايران داراي سابقه در آب تصفية فناوري
 در. است چغازنبيل خانه تصفيه قديم ايران در آب تصفية فناوري

را هنگام عبور از  آب فيزيك، قوانين از استفاده با خانه تصفيه اين
). آب 1كردند (شكل  مي هايي از ماسه، ريگ و زغال تصفيه اليه
رفته و برابر  دهانه در كف استخر به درون آبگير  9شده از  يهتصف

رفت. در مرحلة آخر تصفيه،  با قانون ظروف مرتبط از آن باال مي
اي از چوب يا پارچه  هايي قرار داشتند كه در آنها شبكه كانال
 ). 2صورت فيلترهايي براي جداسازي وجود داشتند ( به
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طبري  ربن بن علي دهدكه نشان مي ايراني طب متون بررسي
فردوس در كتاب  را آب تصفية آزمايش ق) ه 260تا  190(
 313تا  251). رازي (3داده است ( قرار اشاره مورد الحكمه 
 را آب كه گويد مي مضارها دفع و األغذيه منافع كتاب در ق) ه

 پشم پختن با يا كوزه از تقطير يا سفالي اي قطره صورت به بايد
 سفالي ظرف در را آب در اين رابطه بايد. كرد تصفيه دار پف

 پشم آن روي بر و بگذارند آن بر خورده ترك هاي ني و بريزند
 سبك نازك سوخت آن دهند. سپس زير قرار شده شسته خالص
 و آورده جوش به را آن يا دهند فشار را پشم و بگذارند

 ).5، 4نمايند ( را صاف آب كنند و سرد شدت به
القانون في كتاب  هفتم فصل ق) در ه 428تا  370( سينا ابن

 دهند مى تاب را پشم مقدارى  آب  تصفية براى«گويد:  مي الطب 
 پر، ظرف از آب. دهند مى قرار ظرف دو در را آن دوسر و

 نامطبوع نوشيدنى آب اگر .چكد مى خالى ظرف در قطره قطره
 هاى گلوله و آزاد خاك آن، جوشيدن ضمن در و بجوشانند را

 بفشرند، و بياورند بيرون را ها گلوله بعداً و بيندازند آن در پشم
 ).6» (شود مى تصفيه نخستين روش از بهتر

 تدبير در مورد الصحه  حفظ كتاب در همچنين سينا ابن
 دو آن از يكى«گويد:  آن مي ساختن لطيف و آب نمودن شيرين
 كه ديگرى و متعارف دستور به است انبيق و قرع طريق به قسم
 كه را رديه مياه از هريك كه اينست زاست المؤنه قليل و اسهل

 مملو آن از را سرگشاده ظرف نمايند شيرين و لطيف خواهند
 و گذارند ظرف آن سر بر پاكيزه چوبى پارچه چند ساخته
 آتش ظرف ته در و بگذارند چوب باالى بر پاكيزه پشم قدرى

 برداشته را پشم آن زمانى اندك گذشتن از بعد و افروزند
 غايت در رسد مى بهم شيرين و لطيف آب آن از بيفشرند
 و شور و تلخ مرتبه به ماند مى ظرف ته در آنچه و عذوبت
 ).7» (نيست احدى مقدور آن چشيدن كه است كثيف

شود كه  شده، مشخص مي بنابراين طبق مطالب گفته
 جرجاني در زمينة اسماعيل سيد شده توسط هاي معرفي وشر

داراي سابقة بسيار طوالني در ايران  آب، نوين نبوده و تصفية
 باشد. مي

 منافع: تضاد
 .ندارد وجود گزارش براي منافعي تضاد مقاله اين در
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