
    
 

 
 

 323  ---  1394ستان زم، چهارمي  شماره، سال ششم radmanesh@phu.iaun.ac.ir  :فرد مسئول مكاتبات* 
 

 

1394زمستان ، چهارمي  شماره، ششمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ي مجلّه 

 
 و بررسي قرابادين معصومي معرفي

 
 *ب، عطا محمد رادمنشالفمحمدرضا اوليا 

 
 اسالمي، واحد نجف آباد،گروه زبان و ادبيات فارسي، نجف آباد، ايران دانشجوي دكتري، دانشگاه آزاد  الف

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد، گروه زبان و ادبيات فارسي، نجف آباد، ايران علمي،استاد، عضو هيأت  ب
 

 

 چكيده
چرا كـه حـاوي تجـارب ارزنـده پيشـينيان      . آيد هاي بسيار مهم در زمينه طب سنتي به شمار مي قرابادين از جمله دانش :سابقه و هدف

ويژه قرابـادين نوشـته شـده     ، به در اين مقاله از  ميان نسخ خطي فراواني كه در مورد علم پزشكي. درباره داروسازي و كابرد داروهاست
الـدين شوشـتري شـيرازي     اثر معصـوم بـن كـريم   » قرابادين معصومي«هاي عهد صفوي به نام   كتابترين  است، به معرفي يكي از مهم

 .تا تجارب ارزنده نويسنده را در اين باره كه كمتر شناخته شده است معرفي كنيم.پردازيم مي
ا ديگر نسـخ در دسـترس از ايـن    اثر  در كتابخانـة مجلس و مقايسه آن ب ترين نسخة خطي اين پس از مطالعـة قديمي :ها مواد و روش

هاي نسـخة اصـلي و    هاي ملي، مركز اسناد دانشگاه تهران و مسجد گوهرشاد مشهد قراردارد، به جهت رفع كاستي رساله كه در كتابخانه
مـات،  اقدام به تطابق آن با آثار مشـابهي چـون ذخيـره خوارزمشـاهي، االسـباب و العال     » قرابادين معصومي«هاي برجسته  يافتن ويژگي

 .قرابادين شفايي و قرابادين عقيلي شد
اي برخـوردار   هاي متفاوت براي بيمـاري واحـد از اهميـت ويـژه     اين نسخه از حيث اطالعات مهم داروشناسي و ارائـه نسخه :ها يافته
سـت كـه از حيـث    ه ا همچنين مؤلف در تأليف اثر ارزشمند خود از آراي بيش از چهل حكيم متقدم و معاصر خود استفاده كـرد . است

 . و نيز استفاده از منابع معتبر طبي حائز اهميت است -كه چندان شناخته شده نيستند -برده شده    معرفي برخي پزشكان نام
هاي ابداعي نويسنده در ساخت و بـه كـارگيري داروهاسـت كـه بـر       رسدكه اين كتاب حاوي ابتكارات و تجربه به نظر مي :گيري نتيجه

 .افزايد مندان به طب سنتي مي ناخت اين اثر از سوي عالقهاهميت مطالعه و ش
 .طب سنتي، قرابادين، معصومي، نسخـه خطي، داروسازي، معصوم بن كريم الدين شوشتري :ها كليد واژه

 

 
 :مقدمه

 كـه  اسـت  دسـتاوردهايي  از سرشـار  ايـران  افتخار پر تاريخ
برخـي تـاريخ   « .بالـد  مـي  خود به آن خاطر به ايراني هر امروزه

نگاران معتقدند كه اصول و مباني پزشـكي توسـط ايرانيـان بـه     
) ع(تا هفتصد سال پيش از ميالد مسيح . يونان منتقل شده است

شـود و مكتـب    اثري از آثار علوم يونـاني در ايـران ديـده نمـي    
تر از مكاتب طبي يونان در عـالم   زرتشت يا مزديسنا خيلي پيش

تـاريخ روابـط   «مچنـين در كتـاب   ه).  1(» وجود داشـته اسـت  
شود كـه غربيـان    بر اين نكته تأكيد مي» پزشكي ايران و پاكستان

هاي خود را به ديگر ممالـك   برداري از طب ايراني يافته با گرته
 ).2(اند  عرضه كرده

نگاري چـون ادوارد بـراون را نيـز از     اما نبايد انديشة تاريخ
ستين ايرانـي ماننـد   اطباي نخ« : نظر دور داشت كه معتقد است
هـاي بسـياري از منـابع     كتـاب ... آل بختيشوع و آل ماسـويه و  

94ارديبهشت: افتيدر خيتار
 94آذر: تاريخ پذيرش
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مختلف يوناني، ايراني و هندي براي مسلمانان فراهم آوردنـد و  
طب اسالمي به همين مباني استوار شده و بـه شـدت پيشـرفت    

 )3. (»كرد
يكي از آثار خلق شده در موضـع طـب سـنتي در عصـر        

ت فــراوان همچنــان بــه صــورت صــفوي كــه بــا وجــود اهميــ
نشده باقي مانده است قرابادين معصومي اثر معصوم بن  تصحيح

آيـد   طور كه از نام آن برمـي  كريم الدين شيرازي است كه همان
كتابي است در موضوع طب سنتي كـه در ميـان آثـار مشـابه از     

هـا در   حيث جامع بودن و دقت عملي كه مؤلف در ضبط نسخه
. اي برخـوردار اسـت   ه است از جايگاه ويژهاين اثر مبذول داشت

ق بـه  .هـ 1059آنگونه كه مؤلف در متن آورده اين اثر در سال  
 ). 4(رشتة تحرير در آمده است 

هرچند نام نويسندة آن مشخص است؛ اما از دوران زنـدگي  
او، استادان، مريـدان و مـرام و مسـلك وي اطالعـي در دسـت      

هاي  علم پزشكي و شيوهاگر چه اين كتاب در خصوص . نيست
ــدني در ســاخت    ــواد طبيعــي و مع ــارگيري گياهــان و م ــه ك ب

توان به اطالعـات   با مطالعة اوراق اين كتاب مي داروهاست؛ اما
خصوص  بسيار مفيدي دربارة تأثير طب هندي بر طب ايراني، به

هاي ورود طب غربي به ايران  در اين  در دوران صفوي و زمينه
 .)4(دست يافت  دوران
 

 :ها مواد وروش
ــه  ــه روش كتابخان ــق ب ــت تحقي ــام گرف ــادين «. اي انج قراب

اثر معصوم بن كريم الدين شوشتري شيرازي انتخاب » معصومي
هاي موجود در ايران از ايـن اثـر و كسـب     با مقايسة نسخه. شد

اطمينان از صحيح و كامل بودن نسخة كتابخانة مجلس شـوراي  
اين نسـخه  . لعه انتخاب شداسالمي، نسخة مذكور براي اين مطا

در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي بـه ثبـت    6322كه به شماره
( رسيده به خط نستعلق نوشته شده و متعلـق بـه قـرن يـازدهم     

در رقمي كـه كاتـب قرابـادين معصـومي در     . است) ق.هـ1059
ا ايـن    خاتمة كتاب آورده است نامي از خود به ميان نياورده؛ امـ

. ه نام ميرزا منصورخان تقديم كرده اسـت كتاب را به شخصي ب
 .  سطر دارد 17برگ  است كه در هر صفحه 250اين نسخه داري

 

 : ها يافته
بشر از ابتداي خلقت همواره به درد و بيماري مبـتال بـوده     

و با اقدامات ابتدايي و عمدتاً ناآگاهانه در پي معالجـه و بهبـود   
منابع در دسـترس بـوده   هاي خود با استفاده از  دردها و بيماري

استفاده از گياهـان، مـواد معـدني و حيـواني در سـاخت      . است
ــا ســابقه ــه   داروه ــه طــوري ك ــدين هــزار ســاله دارد، ب اي چن

دهـد كـه    شناسـى در دره سـند نشـان مـى     هاى باسـتان  حفارى«
تعدادى از گياهان نظير فلفل، دارچين، زردچوبه و هل از چنـد  

رفتـه   ته شـده و بـه كـار مـى    هزار سال قبل در قاره هنـد شـناخ  
 )5(» .است

توان دريافت كه طب سـنتي   راحتي مي با جستجويي ساده به
هـاي   اي از مكاتب طب هندي و يوناني، آمـوزه  در ايران آميخته

زرتشت و اوستا، تعاليم اسالمي و نيز برخي دستاوردهاي به جا 
ــون     ــواملي چ ــه  ع ــران اســت ك ــاطيري اي ــده از دوران اس مان

ها، تبادالت علمي و فرهنگي و نفوذ اسـالم در آن   كشورگشايي
 .  تأثيرگذار بوده است

قرابادين معصومي نيز يكـي از آثـار مهـم نگاشـته شـده در      
سـبب اسـتفاده از منـابع متعـدد و      حوزة طب سنتي است كه بـه 
هاي مختلف علمي و ادبي در خور  معتبر در نگارش آن از جنبه

مـاده و چگـونگي   اهميـت علـم بـه خاصـيت هـر      . توجه است
ــر روي بيمــاري ــاره  اثرگــذاري آن ب ــز بررســي پ اي از  هــا و ني

خـورد،   هاي برجستة ادبي كه در اين  رساله به چشم مي ويژگي
اي شد تا بـا بررسـي زوايـاي برجسـتة ايـن كتـاب، اثـر         انگيزه

 .  ارزشمند ديگري را به جامعة علمي و ادبي ايران معرفي كنيم
 

ر ايران و نگارش آثـار مكتـوب   پيشينة پيدايش طب سنتي د
 : در اين زمينه

در  سنتي خاستگاه اصلي طب درستي مشخص نيست كه  به
كدام سرزمين بوده و چگونه مكاتـب درمـاني در جهـان شـكل     

؛ اما نخستين فردي كه در اسناد مكتـوب ايرانـي بـه    گرفته است
عنوان پزشك از او نام برده شده است، شخصـي اسـت بـه نـام     

در ايران سال قبل از ميالد مسيح  7000حدود  ترت كهتريتا يا ا
. توسط اهورا مزدا به زرتشـت معرفـي شـده اسـت     زيسته و مي

آنطور كه در منابع تاريخ پزشكي ايران آمده است او به خواص 
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گياهان آگاه بوده و از آنها داروهايي براي درمـان بيمـاري تهيـه    
 ).6(كرده است  مي

كه تريتا يا اتـرت از خانـدان    يمخوان مي 10بند  9يسناي در 
كسي اسـت كـه گيـاه مقـدس هـوم را فشـرد و        سومينسام و 

هاي ارواخشيه  عصارة آن را گرفت و براي پاداش دو پسر به نام
پـس از آن در دورة ساسـاني و   ). 8( و گشتاسپ به او داده شد

بنا بر قولي مشهور به دست شاهپور اول مدرسة گنـدي شـاپور   
مورخان بـر ايـن   . كند مركزيت علمي پيدا مي شود و تأسيس مي

دهد تعدادي از كتـب پزشـكان    باورند كه شاپور اول دستور مي
بزرگ يوناني چون بقراط و جالينوس به پهلوي ترجمه شـود و  
به فرمان همين پادشاه، گندي شاپور مركزيت طب يونـاني پيـدا   

 ).9(كند  مي
مدرسـة  پس از حملة اعراب و از بين رقتن نسـل ساسـاني   

طي قرون سـوم، چهـارم،   . شود گندي شاپور به بغداد منتقل مي
بـا الگـو    پنجم و ششم هجري قمري، پزشكان ايراني توانسـتند 

قرار دادن آثار اطباي نخستين ايرانـي چـون آل بختيشـوع و آل    
 اضـافه كننـد   ايـران هاي زريني بر تاريخچـه طـب    برگماسويه 

)10.( 
ترين آثـار بـه وجـود آمـده در طـي ايـن دوران        برجستهاز  
اثـر علـي بـن ربـن     » فـردوس الحكمـه  «هـاي   توان به كتاب مي

» كامل الصـناعه «اثر محمد بن زكرياي رازي، » الحاوي«الطبري، 
اثـر ابوريحـان   » الصيدله في الطـب «اثر عباس مجوسي اهوازي، 

اثـر  » هيذخيـره خوارزمشـا  «اثر  ابوعلي سـينا،  » قانون«بيروني، 
اثرابومنصـور  » االبنيه عن حقـايق االدويـه  «اسماعيل جرجاني و 

 ). 10(موفق بن علي هروي اشاره كرد 
بـه   كـه  » قرابـادين «طـور اخـص    علم داروشناسي و بـه     

پـردازد   مـي » مفـرده و مركبـه  ة ماهيت و خواص ادويـ «شناخت 
كند؛ اما تـا ايـن    هاي قابل توجهي مي تا قرن سوم پيشرفت )10(

هاي طبي را به خـود اختصـاص    هايي از كتاب زمان تنها قسمت
اولين قراباديني كـه بـه صـورت مسـتقل تـدوين      . داده است مي
از شاپور بن سـهل گنـدي شـاپوري    » االقراباذين«شود كتاب  مي

ايـن كتـاب در   . صاحب بيمارستان گندي شاپور اسـت ) م255(
هاي   كاناواخر قرن سوم و تمام قرن چهارم، پنجم و ششم در د

 ).9(گرفته است  داروفروشان مورد استفاده قرار مي

هاي هفتم و هشتم آثار متعددي در رشـتة   پس از آن در قرن
شـود و شـرح  نويسـي بـر      پزشكي و داروشناسـي نوشـته مـي   

از جملة ايـن آثـار مـي    . يابد هاي معتبر پزشكي  رواج مي كتاب
التحفـه  «اثـر ابـن نفـيس قرشـي،     » شرح قانون قرشـي «توان به 
رساله في بيان الحاجات الي الطب و آداب االطبـا و  «و» السعديه
اثـر   » نفائس الفنـون «، اثر عالمه قطب الدين شيرازي، »وصاياهم

تـرين اثـر ايـن     شمس الدين محمد بن محمود آملي و درخشان
اثر  نجيـب الـدين سـمرقندي كـه     » االسباب و العالمات«دوره 

ي شـرحي معتبـر بـر آن     برهان الدين نفيس بـن عـوض كرمـان   
 .نوشته است، اشاره كرد

در قرن نهم و اوايل قرن دهم از مخالفت متشـرعان نسـبت   
شـود و نويسـندگان بيشـتر بـه نوشـتن       به علوم عقلي كاسته مي

 .پردازند شرح و حاشيه بر كتب ديگر مي
از سدة دهم تـا دوازدهـم بـه سـبب رواج تشـيع در عهـد       

گيرد و علوم عقلي ديگر  مي صفوي علوم فقهي در اولويت قرار
ا از سـوي ديگـر بـه سـبب       از جمله طب به حاشيه مي رود؛ امـ

رواج مشروبات الكلي، ترياك، شـراب و قهـوه و رواج برخـي    
 ) 11. (شود هاي خطرناك پيشرفت آن كامالً متوقف نمي بيماري

ترين كتبي كه در عصر صفوي و پس از آن در موضوع  مهم
 : به قرار زير استشود  قرابادين تأليف مي

شـفايي؛   الحسـيني  محمـد  بن مظفر تأليف شفايي، قرابادين
 علــي بــن محمــد الــدين نجيــب تــأليف ســمرقندي، قرابــادين

د  ميـر  قـادري، تـأليف   سمرقندي؛ قرابادين ارزانـي؛   اكبـر  محمـ
 هروي؛ قرابادين قايني محمد بن صالح تأليف صالحي، قرابادين

 شوشـتري  طبيـب  الـدين  كـريم  بـن  معصـوم  معصومي، تـأليف 
فقيـه؛   محمـد  بـن  منصـور  منصوري، تـأليف  شيرازي؛ قرابادين

 )11. (قرابادين كبير، تأليف محمد حسين علوي عقيلي شيرازي
در اين مقالـه بـا توجـه بـه نسـخ در دسـترس از قرابـادين        

سـنگ خـواهيم    معصومي به بررسـي و تحليـل ايـن اثـر گـران     
 .پرداخت

 
 :معصوميمعرفي نسخ قرابادين 

از كتاب قرابادين معصومي نسخ متعددي در ايران موجود   
است كه در كتابخانة ملي، مجلـس شـوراي اسـالمي، نشـريه و     
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مســجد گوهرشــاد و كتابخانــه و مركــز اســناد دانشــگاه تهــران  
 . شود نگهداري مي

از اين اثر سه نسخه در مركز  اسناد دانشگاه تهران موجـود  
نشكدة پزشكي و دو جلد ديگـر در  است كه يك جلد آن در دا

ها كه  اين نسخه. شود كتابخانة مركزي اين دانشگاه نگهداري مي
هـاي ايـن    فهرسـت  359و 361و  319هـاي   صـفحه  1در جلد 

يـابي   كتابخانه فهرست شده است و به ترتيب با كـدهاي دسـت  
 .قابل دستيابي است 214و 168و   213

بـه   و حمن الـرحيم سم اهللا الـر ب« :كه با عبارت  213نسخة 
... «: آغـاز و بـا عبـارت   »  ...تحميدي كه لسـان اعتـذار  . نستعين

انشاءاهللا تعالي واهللا بالصواب واليه المرجع والمـاب آمـين بـاهللا    
ق تأليف شـده اسـت   .هـ 1059يابد، در سال  پايان مي» العالمين

تاريخ كتابـت ايـن نسـخه     . كه در مقدمة كتاب آورده شده است
 505قد نام كاتـب اسـت و بـه خـط تحريـري در      و فا  13قرن 

 )12.(صفحه نوشته شده است
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم رب    «: آغازبا  214نسخة شمارة 

كــه لســان  - يــك كلمـه تراشــيده شــده  - يسـر وتمــم بــالخير 
ـ  مرواريد يك مثقال نبات دو... «: انجامو »  ...اعتذارتذكار  گدان

بـدون اشـاره بـه تـاريخ      »استعمال كنند ،دستور صاليه كردهه ب
برگ به خط تحريـري نوشـته شـده     588تأليف و نام كاتب در 

است و در انتهاي نسخه، هشت برگ در باب علم هيئـت آورده  
هـايي از بـاب سـوم مقالـة      اين نسخه  فاقد قسـمت . شده است

هاي چهارم و پنجم  از همين مقالـه و نيـز خاتمـة     هفتم و باب
ـ  . ة هفـتم  آن نيـز نـاقص اسـت    كتاب است و باب سوم از مقال

)12  ( 
در قـرن يـازدهم كتابـت شـده و فاقـد       168نسخة شـمارة  

تـاريخ تـأليف در   . هايي از فصل دوم خاتمـة كتـاب اسـت    پاره
ــه ســال  ـــ 1059مقدم ــب و .ه ــام كات ــد ن  ق آورده شــده و فاق

 )12. (برگ است 168شامل 
نسخة كتابخانة مسجد جامع گوهرشاد مشهد كه در صـفحة  

در  764فهرست اين كتابخانه فهرست شده اسـت بـا كـد     873
نسخة مذكور توسط كاتبي به . اين كتابخانه قابل دسترسي است

جمـادي االولـي    22و در تــــــاريخ   محمـدباقر همـداني  نام 
م به خط نستعليق كتابت شده و  به شخصي بـه نـا    ق.ـه 1240

 بسمله تحميـدي «: با عبارت.  گـــوهر ملوك تقديم شده است
و  ارـــــ كه لسان اعتذار مذكر آن سبحان صوامع افالك در اظه

: آغـاز شـده و بـه عبـارت    »  ...تكرار آن به جز معرفت در خور
اجماع به عمل آورند تـا مطلـب و مقصـود و در آنچـه     : انجام«

شـود   ختم مـي » بالصواب تعالي و اهللا اعلم انشاءاهللا ضايع نگردد
رسـد ايـن بـرگ     در برگ اول داراي افتادگي است و به نظر مي

 )13. (هاي بعد به آن الحاق شده است پس از كتابت در سال
 321نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسالمي كـه در صـفحة   
 6322فهرست اين كتابخانه فهرست شده است با كـد دسـتيابي   

ق و تـاريخ  .هــ  1200ن تـاريخ كتابـت آ  . قابل دسترسي اسـت 
ميرزا منصور خـان  است و به  شخصي به نام   1059تأليف آن 

. تقـديم شـده اسـت    پسر سلطان محمدخان حسـيني طباطبـائي  
در رقـم   كه به خط نستعليق اين نسـخه را تحريـر كـرده،    كاتب

اشـاره نكـرده    نام خودبه خود كه نزديك به يك صفحه است، 
  .است

ه لسان اعتـذار تـذكار مسـبحان    بسمله تحميدي ك«: آن آغاز
و مقصـود حاصـل آيـد و     ...«: و عبارت پاياني» ..صوامع افالك

 )4. (است» رنج ضايع نگردد
نسخة كتابخانة ملي ايران كه در جلد چهارم از فهرست اين 

فهرست شـده اسـت، بـا كـد دسـتيابي       499كتابخانه در صفحة 
خ تـأليف  تـاري . در اين كتابخانه قابل دسترسي است  ف :1995

ق .هـــ 1176و تـاريخ كتابــت آن   1059ايـن كتــاب در مقدمــه  
تحريــر شــده اســت و  نســتعليقايــن نســخه بــه خــط . اســت

نوشـته  » شـنگرف « هاي داروها با مركب قرمـز  ها و نام سرفصل
بسمله، تحميدي كه لسان اعتـذار تـذكار   «: با عبارت. شده است

مطلـب و  تـا  ...  «شـروع شـده و بـه    » ...مسبحان صوامع افـالك 
ــج ضــايع نگــردد انشــاء   ــد و رن ــالي و اهللا  اهللا مقصــود حاصــل آي تع

 .)14(شود ختم مي» بآلمام بالصواب و اليه المرجع و ــــــاعل
هـاي ايـران    عالوه بر نسخ ذكر شده از اين اثـر در كتابخانـه  

 1257تـاريخ  در هنـد بـه   » علي گره«نسخة موجود در كتابخانة 
شماره برگ كه با  202 در  ،خط عنايت عليقمري و به  هجري

فهرست اين كتابخانه آورده شده است و  26در صفحة   615/4
ـ   دو ـ ه نسخه متعلـق ب ـ كـه  بنگـال   ييانجمـن آسـيا  ة كتابخان ه ب

فهرست ايوانـف ج  در  111268,907 و 57,1557Gهاي  شماره
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ــم ص   725ص  1 ــل يك ــت و     108و ذي ــده اس ــت ش فهرس
در كامبوج  فونان خانة كتاب فهرستاي متعلق به   همچنين نسخه

آن ثبـت شـده اسـت را نيـز      102در  صفحة  267شماره كه به 
 )15. (بايد به فهرست نسخ موجود از اين كتاب ارزشمند افزود

 
 : مؤلف قرابادين معصومي

اين كتاب كه نوشـتة معصـوم بـن كـريم الـدين شوشـتري       
شيرازي مؤلف دورة صفوي است، نبايد با قرابـادين معصـومي   

نيـز  » همفردات صـح «و  »مفردات معصومي«هاي  كه با نامديگر 
 يحسين يبن سيد صفائ ليف مير محمد معصومأت شده و خوانده
در كتـاب   3408و بـه شـمارة   اسـت   )1019م (ي هند يبهاكر

. الذريعه الي تصانيف شيعه ذكر شده است، اشتباه گرفتـه شـود  
)15 (  

چنداني  از دوران زندگي مؤلف قرابادين معصومي اطالعات
در دست نيست و به همين سـبب اطالعـات مـا در خصـوص     
قرابادين معصومي و مؤلف آن محدود به  نسخ خطي است كـه  

 .  از اين اثر به جا مانده است
در كتاب الذريعه الي تصانيف شيعه كه تنها منبعي است كه 

 بن المعصوم«: نام برده، چنين آمده است» قرابادين معصومي«از 
 و فائـدة  عشـر  اثني في في مقدمه الشوشتري طبيب الدين كريم
منها  يوجد ق، 1059 في ألفه فصلين، في و خاتمة مقاالت سبعة
 )16. (»بطهران) پزشكى( في نسخ أربعة
اي كه مؤلف بر اين كتاب نوشته است  آنگونه كه از ديباچه 
كتاب الميمونَة «:آيد نام كتاب به استناد جملة آغازين كتاب برمي

و از « : و نيـز جملـة  )  پ1(» الموسومة به قرابادين المعصـومي 
ساير قرابادينات، جامع و مستغني باشند و ترتيـب آن نسـخه را   

قرابــادين  بــهتمــه گذاشــت و بــه مقدمــه و هفــت مقالــه و خا
 .قرابادين معصومي است) پ2(معصومي موسوم كرده 

طـور كـه نويسـنده نيـز در مـتن       سال نگارش اثر همان      
اي  و پاره... «است كه در عبارت  ق.هـ 1059اشاره كرده است، 

از مركّبات مجرّبة اطباي هند بر آن منضم ساخته تا در اين اوان 
رت هزار و پنجه و نه، مجموع آنها را در هج ]ز[كه گذشته بود 

به آن اشـاره شـده   ) پ 2(، »سلك تحرير و رشتة انتظام درآورد
 .است

مورد ديگري كه با مطالعة مـتن كتـاب بـراي مـا مشـخص      
كـام جـان را   «شود شيعه بودن معصومي است كه در عبارت  مي

قنـد ايمـان، شـيرين و معطـر      در شـهد شـهادت اسـالم و گـل    
بــر آل و اوالد و عتــرت پــاكش كــه مستضــعفان  گردانيدنــد و 

افــزا و  عصــيان را نــوش داروي واليشــان، مفرحــي اســت روح
مسمومان شكسته دل جرايم عظام را موميايي واليشان، تريـاقي  

) ر2(»تَسليماً وسلّموا علَيه صلُّوا آمنُوا الَّذينَ أَيّها زدا، يا است غم
 . به آن اشاره شده است

تـوان بـه آن    هاي ديگري كه در مورد مؤلـف مـي   يژگياز و
ها از منـابع ديگـر    داري نويسنده در درج نسخه اشاره كرد امانت

 :  است
شـيخ ابـوعلي در قـانون آورده اسـت كـه      :  جوارش هندي

 )پ87... (قولنج و 
 و درجـه  نـيم  به است گرم :قالنسي بدرالدين داروي انوش

 )پ26( ... حساب يك به
هـا در   نويسـنده در ذكـر تمـام جزييـات نسـخه     دقت عمل 

سراسر كتاب به خوبي مشهود اسـت كـه از جملـه ايـن مـوارد      
دهندة دارو، مقدار، چگونگي به هم  توان به ذكر مواد تشكيل مي

آميختن و طريقه، زمان، محل و ميزان  مصرف آن  اشـاره كـرد   
 :هايي از درج آن در متن به صورت زير است كه نمونه

 و اقليميـا  مانند است؛ مستعمل چشم عالج به كه ويهاد اما«
 بعد سوخت، بايد اول غيره، و شبح و زاج و مس توبال و سرمه

 و شسـتن  در و بشـويند  قاعـده  به همـين  باشند سوخته آنكه از
 انـدك  كـه  زيرا كنند مبالغه بسيار كه بايد مي ادوية عين ساييدن

 )ر10( ».رساند مي چشم به ضرر بسيار اجزا درشتي در
پوسـت هليلـه   : همـان نفـع دهـد   : حب شبيار نسخه ديگر«

كابلي و تربد سفيد از هر يك پنج درم، گـل سـرخ چهـار درم،    
مصطكي دو درم، صبر زرد دو برابر اجزا هم كوفته و بيختـه بـا   
آب سرشته و حب سازند و شربتي يك مثقـال بـا آب گـرم در    

 )پ23(» .وقت خواب فرو برند و بخوابند
هاي مختلف موجـود از يـك    همچنين نويسنده ساخت     

 :دارو را به صورت زير ضبط كرده است

 و سـاييده  نـرم  را الحديـد  خبث كه است چنان: ديگر نوع«
 )پ16(» ... و بخيسانند ريحاني شراب در روز يك و بيست
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 خشخاش و بادام مغز: همان؛ ص برابر نفع در«: ديگر نسخة
 پـنج  كـاكنج  حـب  درم؛ ده يك، هر از خربزه تخم مغز و سفيد
 )ر143(» ... درم دو كرفس تخم درم؛

از ديگر ) علت نامگذاري ادويه(ذكر وجه تسمية دارو        
شود و  نمونـة آن   مواردي است كه به وفور در متن مشاهده مي

 :در متن به صورت زير آورده شده است

زيـرا   اين تركيب را فريادرس نيز خوانند؛: معجون ابوسليم«
 )پ46(» .دهنده جميع دردهاست كه تسكين

  و قوة طبيعـت  يكي قوت، دو ميان كننده فرق يعني :فاروق«
 )پ22(» ... زهر قوت

سازي يافتن مواد اولية ادويه  معصومي به سبب انديشة آسان
و همچنين اعتقادي كه به تأثير استفاده از  گياهان و مواد معدني 

ــاص در    ــة خ ــود در منطق ــانموج ــن   درم ــدگي آن در ذه كنن
پرورانده، با وسواسي تمام به ذكر منطقة جغرافيايي كه  گيـاه   مي

كرده به سبب نوع ويژة مورد استفاده در آن دارو  در آن رشد مي
پرداخته است كه مواردي از ذكر آن در مـتن بـه صـورت ذيـل     

 :است
 در و بسـايند  بيختـه  و كوفتـه  نرم و كرماني توتياي بگيرند«
 )پ17(» ... شيشه يا ينيچ ظرف
 درم؛ هفــت مكّــي ســناي درم؛ ده مصــري ســورنجان: ص«
 )ر144(» ... و زرد هليلة پوست

هـاي   اختصاص فايدة نهم مقدمه به ترجمه و تفسير تركيـب 
هندي و يوناني و عربي و سرياني و نيز اشارات ديگري كـه در  

ن هاي ياد شده نشـا  ديگر اوراق كتاب تسلط نويسنده را به زبان
 : هاي مانند عبارت. دهد مي

 زبان به تريهال معرّب است، هنديان معاجين از: و اطريفل« 
 )پ22(» .است آمله و بليله و هليله نام هندي،

»اسـت؛  سـر  سـرياني  بـه  قوقايا است، معروف: قوقايا حب 
 قوقايـا  حـب  اسـت؛  سر در بيشتر حب، اين نفع ]و[ فعل چون
 )پ23(» .اند ناميده
 از انـد  مشتق داخل است، الخطاطيف دواء در كه قرقومعما«

» .گوينـد  زعفـران  ثفـل  يا زعفران يوناني، به اقرقومعما. زعفران
 )همان(

 خبـث  عربـي  و بـه  آهـن  ريم فارسي به: فنجنوش معجون«
 )ر23(» .گويند نيز اهللا عطية الحديدبود،

افزايـد   از ديگر مـواردي كـه بـه ارزش اثـر مـذكور مـي          
آزمودن داروها توسط مؤلف است كه در متن بارها به آن اشاره 

دهـد كـه معصـومي صـحت      مطالعة متن نشـان مـي  . شده است
هاي ديگر پزشكان را پيش از به كار بستن و يادداشت در  نسخه

ي از هـاي  نمونـه . هاي مختلف محك زده  است اثر خود با روش
 : آن شامل موارد زير است

ضيق النفس و سرفه كهنـه را سـود دهـد و    : سفوف هندي«
 )ر145(» .آزموده است

»  .در باز داشتن خون رعاف به تجربـه رسـيده  «: نسخة ديگر
 )ر155(

هاي ذكر شده اين نكـات را نيـز بايـد افـزود كـه       بر ويژگي
تي آوري تجويزات ديگر حكيمـان، تركيبـا   مؤلف عالوه بر جمع

كه حاصل تجربيات خويش در بهم آميختن ادويه است در هـر  
هايي از آن در زيـر آورده شـده    بخش ذكر كرده است كه نمونه

 :  است
سرفة كهنه و ضيق الـنفس و ربـو را   «: معجون نسخة مؤلّف

نافع بود و آواز و آلت دم زن را صاف كند و درد معده و قولنج 
زمـوده و مجـرب و نـافع    و درد سينه را فايـده دهـد و بسـيار آ   

 )ر73(» .است
مقوي معده و جگـر بـود و   «: جوارش ديگرمستعمل مؤلّف

 )ر87(» شكم ببندد و هيضه و قي و عصيان و اسهال دموي
رسد كـه وي موفـق  بـه كشـف برخـي       همچنين به نظر مي

مؤلـف    خواص گياهي به نام  بيخ چيني شده است كه تا زمـان 
ده نبوده و در تركيبات ادويه در ميان حكيمان چندان شناخته ش

به همين سـبب مؤلـف   . نيز كمتر مورد استفاده قرار گرفته است
فصلي از خاتمة كتاب را به معرفي ايـن گيـاه و نيـز يادداشـت     

 .هايي از آن اختصاص داده است نسخه

 
 

 :موضوع قرابادين معصومي
ــام   موضــوع ايــن نســخه شــاخه  ــه ن اي از علــم پزشــكي ب

ازي است كه در متون گذشته از آن با نـام  داروشناسي يا داروس
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در گذشـته ايـن علـم شـامل دو     . اند ياد كردهصيدنه يـا صيدله 
 ديگري مفردات طبي، يا مفرده ةادوي نخست«: بخش بوده است

بر  قرابادين يا قراباذين يا اقرابادين  اصطالح  غالباً  كه مركبه ةادوي
 ).17(» .شد آن اطالق مي

نامة دهخدا به نقل از ناظم االطبا  ذيل واژة  واژههمچنين در 
علم به ماهيت و خواص ادويه  مفرده «: آورده است» قرابادين« 

 )10. (»و مركبه
همچـون ديگـر آثـار    » قرابـادين معصـومي  «آنچه كه تورق 

كند اين است كـه   نوشته شده در اين موضوع براي ما آشكار مي
در طب سنتي قديم حكيمان با استفاده از علم به خاصيت مواد، 
شاهد قرار دادن تجربيات حكيمان پيشين   و يا آزمودن مواد به 

پرداختنـد و سـعي    آميختن مواد گياهي، معدني و يا  حيواني مي
اي  كردند كه در بهبـود بيمـاري   در به دست آوردن دارويي   مي

خاص مؤثر افتد و سپس شيوة آميختن مواد، ميزان آن، شـرايط  
هـايي كـه بـه رشـتة      آوري، زمان مصـرف آن را در كتـاب   عمل

 ) 4. (اند اند ثبت و ضبط كرده تحرير در آورده
 

 : بندي قرابادين معصومي بخش
يباچـة كتـاب را بـا نثـري آهنگـين و بـا سـبكي        مصنف د  

كنـد  و او را طبيبـي حـاذق      مصنوع با حمد بر خداوند آغاز مي
» به دستياري عطّاران شمال و جنوب و صبا و دبور« نامد كه  مي

. شـود  بخشد و ماية شفاي آنان مي به موجودات توان حركت مي
)4( 

ر هـر  كند كـه حكيمـان د   معصومي در اين ديباچه اشاره مي
دوره با مطالعة كتب اطباي متقدم و متأخر به تجميـع تركيبـات   

هاي  شناخته شدة دارويي پرداخته و با الحاق تجربيات و آزموده
نويسـنده  . انـد  آورده اي در قرابادين فراهم مي خود به آن، رساله

كند كـه   بيند و به صراحت ايراد مي خود را از اين آيين جدا نمي
اشته است تا اثري فراهم كند كه  هم كافـة  در همين راه قدم گذ

انام از آن بهره گيرند و هم يادگاري باشد از انواع ادوية مركـب  
بـه آن بيشـتر اسـت و    » تر و  احتياج  مردم تجربه مقرون«كه به 

وي در ادامـه  . سـازد  نياز مـي  آنان را از ساير كتب قرابادنيات بي
ه اطبا به كـرات از آن  اي ك افزايد كه تركيبات دارويي نانوشته مي

كرده اند را خود آزموده و در ايـن اثـر درج كـرده و     استفاده مي
 )4. (تعدادي از داروهاي هندي را نيز ضميمة آن ساخته است

 : اثر حاضر از سه بخش اصلي تشكيل شده است
اي شامل دوازده فايده كـه در آن بـه طـور     بخش اول مقدمه

حتياج به تركيب داروها، مفصل به شرح موضوعاتي چون علل ا
ها، نحوة سوزاندن ادويه و عـاري از سـم    نحوة شستشوي سنگ

هايي كه  كردن فلزات، چگونگي عمل آوردن ادويه، تفسير ادويه
هاي داروهاي مركـب   در ساير ممالك رايج بوده، شناخت مزاج

 .پرداخته شده است... و 

شامل هفت مقاله و هر مقالـه مشـتمل بـر چنـد     : بخش دوم
 . اب و هر باب شامل چند فصل استب

در ذكر انواع ترياقات، مفرّحات، انـواع معـاجين،   : مقالة اول
در ذكـر و بيـان   : جوارشات، اطريفالت و اَيارِجـات؛ مقالـة دوم  

وب و انـواع سـكنجبين و      [ها  شراب بـيـات، رو لَعوقات و مرب
 در بيـان حبـوب و اقـراص و   : حلَويات و لَعوقات؛ مقالـة سـوم  

در نقوع و مطبـوخ و  : شيافات و بنادق و سفوفات؛ مقالة چهارم
در ذكــر : نطــول و غرغــره و قطــور و ســعوطات؛ مقالــة پــنجم

ضمادات و اطليه و غسول و خضابات و ادهان و مراهم؛ مقالـة  
ه   : ششم قنـهـا و شـيافات مسـهل و     در بيان مقيئـات و انـواع ح

ة م : ممسك و مبهي؛ مقالة هفـتم  ركّبـه كـه در امـراض    در ادويـ
 .متعلّق است» عين«چشم 

اي است در دو فصل كـه فصـل اول بـه      بخش سوم، خاتمه
نحوة كشف بيخ چيني، مضرات، فايده و نحوة اسـتفاده از آن و  

توان  تهيـه   هايي است كه  از اين گياه مي طريقة پختن و معجون
هـاي   فصل دوم خاتمه به  تشريح پادزهرها، فوايد و روش. كرد

 . پردازد استفاده از آن مي

 
 :بندي ادويه در قرابادين معصومي طبقه

بررسي كتب داروشناسـي در عصـر صـفوي و پـيش از آن      
دهد كه داروها تركيبي از مواد طبيعي بوده كه حكيمان  نشان مي

از نباتات، اجزاي بدن حيوانات و يـا مـواد معـدني موجـود در     
رابـادين معصـومي نيـز    در ق) 18. (اند آورده طبيعت به دست مي

به همين ترتيب داروها در انواع داروهـاي گيـاهي شـامل دانـة     
هايي از برگ، ساقة و يا عصارة آنها؛  گياهان، آرد آنها و يا بخش
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داروهاي حيواني كه يا شامل تركيباتي از اجزاي بدن حيوانـات  
شاخ، سم، معده، زهره، مو يا پشم، مواد مترشحه از بـدن  : مانند

شود و يا بدن سوزانده شـده   شير و مشك و عنبر مي: ندآنها مان
گرفته است؛ داروهاي معـدني شـامل    آنها مورد استفاده قرار مي

ها به صورت ساييده يا شسـته در تركيـب    استفاده از انواع سنگ
اي از مـواد گيـاهي،    داروها است؛ داروهـاي مخـتلط كـه آميـزه    

دل داروها يـا  حيواني و معدني در آن دخيل است و در نهايت ب
در روزگار گذشته بـه دليـل در دسـترس    . داروهاي مشابه است

دهنده كـه بـه سـبب تغييـر فصـل،       نبودن برخي از مواد تشكيل
دهنده؛ مانند طال و نقره  كمياب بودن، گراني برخي مواد تشكيل

و يا دوري منطقة جغرافيايي به واسطة الزام در اسـتفاده از نـوع   
بايسـتي در دارو مـورد اسـتفاده قـرار     اي از يك مـاده كـه    ويژه
شد كه طبيبان در آثار خـود بخشـي را بـه     گرفته، موجب مي مي

بدل داروها كه در واقـع همـان داروهـاي جـايگزين يـا مشـابه       
معصومي نيز از اين مورد مسـتثنا نبـوده   . بودند، اختصاص دهند

است و فايدة هفتم از مقدمه را به ذكر بـدل  ادويـه بـه ترتيـب     
شـروع و تـا   ) ر19(جمل اختصاص داده اسـت كـه از   حروف 

 : هايي از آن به شرح زير است نمونه. كند ادامه پيدا مي) پ21(
 )پ19. (است افتيمون آن بدل :اسطوخودوس

 )ر20( .بود الرشاد حب آن بدل :الفجل بذر
 )پ20(. بود الخروع حب آن بدل :حنظل

 
داروهـا از  مؤلف بـراي نامگـذاري   : نحوة نامگذاري داروها

شـود كـه    گاهي ديده مي. هاي مختلفي استفاده كرده است روش
دهندة آن  مؤلف در نامگذاري يك دارو نام يكي از مواد تشكيل

 نـافع  را صرع: سيساليوس معجون«: دارو را برگزيده است مانند
ــد ــع و باش ــرم را طب ــاليوس: دارد؛ ص ن ــا و سيس  و عاقرقرح

 )پ63( »...درم  دو يك، هر از اسطوخودوس
گاهي نام كاشف دارو را به انتخاب نامي ديگر رجحان داده 

 )ر30(» .دهد نفع عين: زكريا محمد ترياق«: است؛ مانند
فايدة يك دارو از ديگـر مـواردي اسـت كـه در نامگـذاري      

معجـوني كـه   «: ادويه به كمك معصـومي شـتافته اسـت؛ ماننـد    
را نـافع  ضمادي ديگـر رمـد   « : و نيز) ر66(» .مسهل بلغمي بود

 ) پ221(» .باشد

گاهي به سبب تجويز شدن يك دارو در منطقـة جغرافيـايي   
اند نام منطقـه يـا شـهر بـر دارو      بسته كه طبيبان آن را به كار مي

اي گـيالن     :  از جمله. گذاشته شده است فلونيـاي ديگـر از اطبـ
 )ر27. (از فارسيان است: ؛ جوارش خوزي)ر45(

تركيـب مـواد نيـز در    رنگ داروي به دسـت آمـده پـس از    
هاي آن در متن به صـورت   نمونه. نامگذاري آن مؤثر بوده است

 : زير است
 )ر47. (زحير و اسهال كهنه را نافع بود: معجون اسود
حرارت و حمرت شديد كه در چشم بود زايل : اكسير احمر

 )پ212. (كند

 
 :يافته ها

با توجه بـه درجـة اهميـت ميـزان اسـتفاده از هـر مـاده در        
ساخت داروها در طب سنتي، نويسنده، فايدة هشتم از مقدمه را 
به تعريف واحدهاي مورد استفاده در ساخت داروها اختصاص 
داده است و براي تعيين وزن مواد از سـه روش مختلـف بهـره    

 : جسته است كه به شرح ذيل است
 
اي ساده ميان انـدازة واحـدهايي    با مقايسه: واحدهاي وزني 

نامـة   كه به قلم مؤلّف در اين اثر آمده و تعـاريفي كـه در لغـت   
و » رطل«دهخدا ارائه شده، اندازة همة واحدها به جز دو واحد 

هاي متفاوتي است كه هر واحد  كه احتماالً به سبب ارزش» من«
اسـت يـا    هاي زماني مختلف، ميان اقوام مختلف داشته در دوره

كامالً همخواني دارد يا اختالف وزني آن با واحدهاي امـروزي  
واحدهاي وزني مورد استفاده در ايـن كتـاب   . بسيار ناچيز است

من، رطل، وقيه، سير، مثقال، درم، دانگ، طسـوج،  :  ند از عبارت
 .حبه و قيراط

 
عالوه بر واحدهاي وزني نويسنده بـه  : ها تعيين وزن با دانه 

پردازد كه وزن  متوسط هر دانه از  انة برخي گياهان ميذكر نام د
هـاي زيـر    كه شـامل دانـه  . آنها در ميان اطبا مصطلح بوده است

بندق، جوز نبطي، ترمس، باقالي مصري، باقالي يونـاني،  : است
جوز، ملكي، بنطل، قسط رومي، قسـط انطـاكي، قطيـر، قنطـار،     
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، حامي كبير، سكرجه كبير، سكرجه صغير، ملغقه، قوطيل، ابريق
 .حامي صغير، حرفه، مسطون كبير،مسطون صغير، قواس و ناطل

 
با توجه به اينكه نويسـنده نيـز در مقدمـه بـه     : اوزان هندي 

ضميمه كردن برخي داروهاي هندي به اثر خويش اشـاره كـرده   
هاي رايج در ايران، ارزش مقادير هندي  است، لذا عالوه بر وزن
 .   ور شده استرا نيز در فايدة هشتم يادآ

 :هنـد  واليت است؛ سير سير چهل جهاني، شاه من يك: من
: اسـت؛ تولـه   ماشـه  يـك  و بيسـت  دامـي : اسـت؛ دام  دام چهل
 نيـز  رتـي  كـه  اسـت  سـرخ  هشـت : اسـت؛ ماشـه   ماشه دوازده

 )پ22( .رتي است و چهار بيست: تانك .گويند مي
 
 :  منابع مورد استفاده در تأليف قرابادين معصومي 

هاي  تر نيز اشاره شد داروشناسي در دوره طور كه پيش همان
پيشين بر اساس تجربه و آزمون بوده است؛ بنابراين حكيمـان و  
نويسندگان براي رسيدن بـه درجـة عـالي در طبابـت و تـأليف      
كتابي جامع در ايـن خصـوص نـاگزير بـه مطالعـة آثـار معتبـر        

دهـد   نشـان مـي   مطالعة قرابادين معصومي) 4.(اند پيشينيان بوده
اين مسئله اوالً به سبب مراجعه به منابع معتبر متعدد، بـر اعتبـار   

هاي متقـدمين   افزوده و در ثاني آزمودن برخي نسخه اثر آنان مي
و عدم كسب نتيجة ذكر شده از آن سبب فضل فروشـي آنهـا و   

شده  اعتبار خواندن نسخة تجويز شده توسط حكيم متأخر مي بي
ز اين رسم به نقل از ابوعلي سينا و صـاحب  هايي ا نمونه. است

نيـز  مشـاهده   » قرابادين معصـومي « در»  ذخيره خوارزمشاهي«
 : شود مي

كـه تركيـب   : گويـد  شيخ ابوعلي سينا رحمةاهللا مـي : ... شليثا
اين معجون تركيبي عجيب اسـت، طبيبـان را از ايـن اعتمـادي     

اثـر   اند و مـن از وي  ها ضامن شده كامل است و از وي منفعت
بزرگ نديدم، جز آنكه استرخاي زبان و كوفتگي زبـان را سـود   

گويد كه اين معجون مشوش است و صـاحب ذخيـرة    دارد، مي
كه بر شيخ اعتراضي نيست و وي محق : گويد خوارزمشاهي مي
هـاي ايـن معجـون همـه مشـوش       تر اينكه نسخه است و عجب

هـم در  است و هر نسخه كه در كتابي است باهم برابر نيسـت،  

اوزان دواها و هم در مقدار و هم در ترتيب متفاوت و مختلـف  
 )پ50. (است

معصومي براي نگارش قرابـادين خـويش از آراي بـيش از    
چهل مؤلف بهره جسته است كه اگرچـه نـام تعـدادي از آنـان     

به صورت كامل ضبط نشده ... چون قيصر، اسخف، عسكري و 
م بسياري از ايشان در ميـان  و براي ما شناخته شده نيستند؛ اما نا

حكيمان حاذق قرار دارد كه بر اعتبار قرابادين معصـومي و نيـز   
افزايـد و   جايگاه مؤلف از لحـاظ سـطح اطالعـات علمـي مـي     

برگفتة او مبني بر نگارش اثري جامع كه ديگـران را از مراجعـه   
اسـامي  . گـذارد  كنـد، صـحه مـي    نياز مـي  به ساير قرابادنيات بي

تادان و منابعي كه در قرابـادين معصـومي بـه آن    مشهورترين اس
 : اشاره شده است به قرار زير است

بدرالـدين قالنسـي، ابـوعلي سـينا، عمـاد الـدين       : حكيمان
 محمود شيرازي، ثابت بن قروه، محمد زكرياي رازي، يوحنـاي 

بقراطي، محمد باقر قمي، جالينوس، مير محمـد   سرياني، كنّاش
الـدين طبيـب،  موالنـا شـمس الـدين       نباقر داماد، ارسطو، معـي 

الدين سمرقندي، اركاغانيس، سلمويه،  اردبيلي، بقراط، شيخ نجم
حسين بن اسحاق،  ارسطاطاليس،  ابن بابويه، شريفة گيالنـي و  

... 
كامل الصناعه الطيبه اثر علي بـن عبـاس مجوسـي    : ها كتاب

اهوازي؛ االسـباب و العالمـات اثـر حكـيم نفـيس ابـن عـوض        
؛ ذخيره خوارزمشاهي اثر سيد اسماعيل جرجاني؛ منهاج كرماني

البيان اثر ابوعلي يحيي بن عيسي بن جزلـه؛ قـانون اثـر ابـوعلي     
 .سينا؛ الحاوي اثر محمد زكريا ي رازي

 
 : تأثيرپذيري  قرابادين معصومي از طب شرقي و اروپايي

هاي تأثيرپذيري قرابادين معصـومي   پيش از آنكه به نمونه  
قي و اروپايي بپردازيم الزم است از داليـل نفـوذ آن    از طب شر

 .به ايران در عصر صفوي سخن بگوييم
هاي فراواني كه از جانب  در عصر صفوي به دليل ناماليمت
شـد بسـياري از آنهـا بــه     دربـار در حـق پزشـكان روا داده مــي   

) 19. (كردنـد  كشورهاي شرقي چون چين و هند مهـاجرت مـي  
كـه  در ايـران كتـب گزارشـي و بـاليني      در اين دوره  در حالي 

شـد در هنـد    هاي قرابادين و داروشناسي نوشته مـي  مانند كتاب
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هاي مشروح پزشكي مانند قانون ابن سينا در حال نگارش  كتاب
در اين دوره كتب پزشكي ايراني در هند به دو دليل عمـده  . بود

و  اوالً دوري مسافت ميـان ايـران  : گرفت مورد استفاده قرار نمي
شـد كـه پزشـكان بـه حمـل وسـايل ضـروري و         هند سبب مي

هاي مذهبي بسنده كنند و تأليفات پزشكي خود را همـراه   كتاب
هـاي پزشـكي    نبرند؛ ثانياً اختالف زبان ميـان دو كشـور كتـاب   

همين عوامل سـبب شـد   . گذاشت ايراني را بال استفاده باقي مي
كـه پزشـكان   تنها كتب طب هندي به ايـران وارد شـود، بل   كه نه

ــان    ــديان را در  مي ــز دســتاوردهاي طبــي هن ــي ني مهــاجر ايران
 . سطرهاي تأليفات خود بگنجانند

هـاي   ها پس از جنگ از طرف ديگر  با وجود آنكه طي قرن
ايرانيان و روميان، ارتباط علمي و تجـاري ميـان ايـران و اروپـا     
قطع شده بود؛ اما وقوع دو عامل مهم در عصـر صـفوي سـبب    

ايـن دو  . جديد در تاريخ ارتباطات ايـران و اروپـا شـد   تحولي 
هاي تجاري شركت هنـد شـرقي و    عامل مهم يكي ورود هيئت

اگـر  ) 4. (هاي مذهبي مسيحي به ايران بـود  ديگري ورود هيئت
چه اهداف آنان از ورود به ايران چيزي غير از صادر كردن طب 

ره توسط اين اروپايي به ايران بود؛ اما  همراه داشتن پزشكان خب
 )  20. (دو گروه راه نفوذ طب اروپايي به ايران را هموار ساخت

تأثير نمانده  كتاب قرابادين معصومي نيز از عوامل مذكور بي
هاي هنـدي   هايي از نسخه در متن كتاب به وفور به نمونه. است

از جملـه  . خـوريم كـه گـواه ايـن مطلـب اسـت       و يوناني برمي
 .موارد زير اشاره كرد توان به هاي آن مي نمونه

طعام بگوارد و اشتها بياورد . از هنديان است: جوارش هليله
 .و بواسير را فايده دهد و بادها بشكند و طبع را نرم دارد

پوست هليلة كابلي و هليلة زرد از هر يك، پـنج  : ص       
 ) ر85...(درم؛ هليلة سياه سه درم؛ فلفل و 

 معمول اهل هنديانبه طور هنديان و : شراب نانخواه

غلبة برودت و نفخ شكم و قراقر و هضم طعام را نافع : ص
 )پ107. (بود

 يوناني است ملكي نام .مسهل است معاجين از: ثيادريطوس
 )ر23( .ساخته تركيب او اين كه

فوايد و خاصيت ايـن بسـيار اسـت از آن    : تيادريطوس اكبر
 )ر61...(امعا هاي سرد را و درد جگر و  جمله سودمند بود مزاج

 
 :بحث 

ــة     ــداني در زمين ــوآوري چن ــه در عصــر صــفوي ن ــا آنك ب
گيرد؛ اما به دليل ترجمه شـدن بسـياري    داروسازي صورت نمي

از كتب و نيز تبادالت گستردة فرهنگي بـا كشـورهاي مختلـف    
اروپايي و آسيايي علم داروسازي از خرافات دور شده و فصـل  

شود كه آثـار   ممالك آغاز ميجديدي از تأثير متقابل علمي ميان 
قرابـادين  . دهـد  طبي ايراني را به سمت  جامع شدن، سوق مـي 

معصومي كه از آثار تأليف شده در همين دوره است بـه سـبب   
استفاده از منابع معتبـر متعـدد اطالعـات مفيـدي در خصـوص      

انـد در   نويسـي دسـتي داشـته    ديگر نويسندگاني كه در قرابادين
همچنـين بـه دليـل فهرسـت كـردن      . هـد د اختيار مـا قـرار مـي   

هاي متنوع، اطالعـات جـامعي از خـواص دارويـي مـواد       نسخه
دهـد كـه كمتـر     معدني، نباتي و حيواني به خوانندگان ارائه مـي 

همچنين اين اثـر  . توان در ساير كتب مشابه نظيرش را يافت مي
هاي مترادف فراوان توان زبان فارسـي  را در   كار بردن واژه با به
كند و نيز در بردارنـدة اطالعـات    سازي به خوبي آشكار مي هواژ

 . مهمي است
 

شناسي از دورة صفوي و  نمايندة نحوة نگارش كتـب   سبك
 . علمي در آن دوره است
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