
21/ 1390 بهار، اولي، شمارهدومسال فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال طب سنّيمجلّه 1390بهار،اولي، شمارهدومتي اسالم

و احراز هويت نويسنده آني كتاب طب قديم

*يابوالقاسم سلطان

و طب سنّتي، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران، تهرانگروه طب اسالمي
 

 چكيده

و بعضاً نگارش و برداشت گذر زمان مي ها در هاي غير دقيق از متون تاريخي  گردد كـه نگارش كتب تاريخ پزشكي تواند موجب اشتباهاتي

و يا آثار وي گردد و هويت يك دانشمند دادر اين مطالعه با بررسي.ممكن است حتي سبب مخدوش شدن نام  المعارف الحـاويرةيدقيق

و 110رازي اسامي و38 كه از اين تعداد اسـامي نتايج اين بررسي نشان داد. كتاب استخراج شد 286 پزشك  كتـاب در هـيچ20 پزشـك

آنيك از كتب تاري و يا در تشخيص هويت در: عنـوان مثـال بـه.اسـت ها اشـتباه شـدهخ پزشكي نيامده  موضـع از 208رازي در الحـاوي

 در قـرن شـشم كـهن داد كه مجهول پزشك ايراني بـوده ها نشا اين پاراگرافي مطالعه. نمايد مجهول نقل قول مي كتابشخص مجهول يا

و با دانشگاه جند ميالدي مي يا ساساني در ارتباط بوده استرشاپويزيسته و در نيمـههبي دانشمند ديگرو ي نام بديغورس كه ايراني بوده

م او از در اين تحقيق نقل قول. است زيستهيل قرن هفتم ميالدي الطـب كتـاب الحـاوي فـي) مجلـد24( جلـد23هاي رازي از اين كتاب

و  د40گردآوري گرديد مي بر اساس اين تحقيق.قيق قرار گرفت پاراگراف بدست آمده مورد بررسي  ايـن كتـابي نويـسنده رسد به نظر

. استبوده هاي زيادي داراي نوآوريويو بودهو زمان زيست وي به احتمال قريب به يقين اواسط قرن نهم ميالدي انياير

 العتيق، طب قديماالقرابادين االقرابادين القديم،:واژگان كليدي

:مقدمه
و برداشـت نگارش هـاي غيـر دقيـق از متـون تـاريخي ها

و  و هويت يك دانشمند ممكن است سبب مخدوش شدن نام

دادر اين مطالعه با بررسي.يا آثار وي گردد  المعارفرةيدقيق

و 110الحاوي رازي اسامي  كتاب استخراج شـد 286 پزشك

و38كه از اين تعداد اسامي از20 پزشك  كتاب در هيچ يك

ت آن كتب تا و يـا در تـشخيص هويـ هـا ريخ پزشكي نيامـده

هـاي رازي از كتـاب در اين تحقيق نقل قـول. بوداشتباه شده 

الطــب كتــاب الحــاوي فــي) مجلــد24( جلــد23از مجهــول 

و   پاراگراف بدست آمـده مـورد بررسـي40گردآوري گرديد

در.دقيق قرار گرفت  موضع از شخص 208رازي در الحاوي

مي كتابمجهول يا  كتـاب2در مورد. نمايد مجهول نقل قول

 مختلف به نام طب قديم كه مورد تحقيق قراري نويسنده2از

االنباء فـي طبقـات االطبـاء گرفت در فهرست ابن نديم، عيون

ء الحكمـاو تـاريخءاصـيبعه، طبقـات الحكمـا ابن ابـيفيتأل

سـارتون. هـا نـامي بـرده نـشده اسـت القفطي از ايـن كتـاب

س جونز احتماالً در سال.ه.وي طب قديم به گفته"سدنوي مي

ي اين رساله حاوي دفـاعي از مطالعـه. شده استفي تأل 430

."تجربي طب در برابر روش اسالف است

كه نوشته: نويسدميسزگين هاي مجعول منسوب به بقراط

آن شدهفيكمي پيش از اسالم تأل و اصل يوناني ها مفقود اند

ع،شده آن ترجمه. رب باقي مانده است در متون ها هاي التين

و بعضاً مفقود شده . اند بعضاً به جا مانده رازي در مواضع ...

:بسيار از اين نوشته در الحاوي استفاده كرده است مثالً

89فروردين:افتي درخيتار
89 شهريور:رشيپذخيتار
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 كتاب طب قديم

و طب سنّي مجلّه/ 22  ايرانتي اسالم

1/258،2/80،83،6/134،150،190،253،8/58،156،

اصالت در مورد. 11/64،19/440، 9/69،147،10/198

."نوشته مجعول منسوب به بقراط"ولمان،؛نك،نوشته

از14 از  موضع كه آقاي سزگين ذكر نموده است به غير

مـن كتـاب بقـراط" كه متن پاراگراف چنين است يك مورد

العينـين التي تنحدر اليةقال النوازل الحار: في الطب القديم 

و تحمي  و تحتك و تورثها قروحـا ينتشر لها االشفار "العين

و در زمينـه ربوطم كه  پزشـكيي به كتابي منسوب به بقراط

و مربوطي بقيه مواضع ذكر شده در زمينه،است  داروسازي

 كتـاب بـا عنـوان2 به عبارت ديگـر.به كتاب ديگري است

و،طب قديم وجود داشته است  يكي كتاب منسوب به بقراط

ديگري كتابي كه رازي از آن با عناوين طب قديم، قرابـادين

ناق و بررسي اينمديم و اين كتاب اساس تحقيق  برده است

.مقاله قرار گرفته است

:هاي رازي نقل قول
 اللقـوه صـاحب عـالج مـن ابـدا: قال– االقرابادين القديم االقرابادين القديم االقرابادين القديم االقرابادين القديم.1

 منــه اليخــرجو ضــوما فيــه اليــري مظلمــا بيتــا تدخلــه ان

ــيال ــارا،و ل ــصيبه نه ــه والي ــح في ــم، ري ــدهن اســعطه ت  ب

ــوز ــدهنو الج ــة ب ــضراء الحب ــي، الخ ــب ف ــذي الجان  ال

ــه يقــبض ــه في ــي عين ــب ف ــم الجان ــشرينو احــدي االل  ع

الريـق كـل غـداة الـصحيح سـت قطـرات علـي فـيو قطره

و الزمــه العزغــره ســاعة بعــد ســاعة الــي نــصف  ، اســبوعا

، وال يـا  النهار كل يـوم حتـي ينحلـب منـه بلغـم كثيرجـدا

ال فاكهـة رطبـة، فـاذا مـضي كل شيئا من  و اسـبوع الحيوان

و الفـوتنج والـصعتر يطـبخ  فاكبه علي طبـيخ المرزنجـوش

و يكــب  و يــصب فــي طــست فــي قمقــم مــشدودالراس

، فـاذا  و يلف بكـساء حتـي يكثرعـرق راسـه ووجهـه عليه

عرق فادلك الـشق الوجـع بمنـديل حتـي يحمـرثم امرخـه 

ــة  ــدهن الجــوز اودهــن حب و ب و عنقــه و فكــه ، الخــضراء

و دعه سـاعة ثـم اعدكبـه  علـي ذلـك البخـار، افعـل راسه

و اعــسر ذلــك فــي ، اليــوم عــشر مــرات واســقه ماءالعــسل

ــي  ــايكون ف ــاوز م ــهرا،و اذاج ــسر،وعالجه ش ــب االي الجان

ــرا  ــه اليب ــذا المعجــون مجــرب. شــهرا فالتعالجــه فان و ه

ــي ــسل ويعط ــن بالع و يعج ــل ووج ــذ زنجبي ــوه يوخ للق

و عشية مثل .الجوزه غدوة

و خمــر بخـلدلخـر يـسحق: قـال– الطـب القـديم الطـب القـديم الطـب القـديم الطـب القـديم مـن مـن مـن مـن.2

 . عجيب فانه العلة فيه الذي اللحي علي يطلي

الجانــب واربــط اللحــي المائــل بعــصابه، وضــع فــي: قــال

و  ــرات ــهله م و اس ــه ــل اهليلج ــك المائ ــابين ذل ــه فيم خذب

و الــسعوطات الحــاره ثــم اعــط بعــد الــنفض مــرات بــالغراغر

و جيـده ان يعجـن االبهـل بمثلـهو. االنقرديا من بليـغ عالجـه

.)1-4(و يعطي منه كل يوم قدر بيضهعسل

: الـشئون بـه ينفـتح الـذي بالـصبي للـصداع– القديمالقديمالقديمالقديم الطبالطبالطبالطب.3

ــدق ــروق ي ــصفر الع ــسحقو ال ــا ي ــنو ناعم ــدهن يعج  ب

 ينفـعو ملـح،و بمـاء غـسله بعـد الـراس بـه يطلـيو لوزمر

و يعــصرو بالمــاء الخــوخ ورق يــدق:العتيــق الــصداع مــن

 بعـد فيـه يقطـر ثـم طـراتق ثـالث المنخـرين فـي منه يقطر

 ثـم يحـسو مـرق الريـق علـي ولـيكن خـالص بنفسج ساعة

ــفيدباج ــي{اس ــل ف ــذلك فافع و ك ــمالينا، ــان دس ــصداع ف ال

الـشقيقه ان يـدخن بـوزنو ينفـع مـن}:قـال. الحسوجيدله

و ينفــع مــن و الــشقيقة دانقــين ســندروس الــصداع الــشديد

و يــضمد بــه فانــه عجيــب للــصداع  ان يعجــن رمــاد نحــل

و يوضــعم و تعجــن بمــا ورد تــسحق الكبابــه جــرب، ايــضاً

).4(علي الهامة

ــن.4 ــنم ــنم ــنم ــديم م ــديمالطــب الق ــديمالطــب الق ــديمالطــب الق ــال::::الطــب الق ــزمن يمــال: ق ــابس الم ــد الي الرم

و متـي بـرد اعـدهمنكوز و يوضـع العـين عليـه  مـاء حـار

 النـار ثـم تقطـر فـي الوجـه حـرارت مثـل حتي يلتهب في

).4( العين لبناً حليباً

و دهــن ورد بيــاض البــي::::القــديمالقــديمالقــديمالقــديم الطــبالطــبالطــبالطــب مــنمــنمــنمــن.5 و اللــبن ض

ــي و يوضــع عل ــضرب ــي ي ــه الموضــع ف ــل كل ــه اللي قطن

).4(الرمد فينضج

و::::من اقرابادين القديم للظفـره من اقرابادين القديم للظفـره من اقرابادين القديم للظفـره من اقرابادين القديم للظفـره.6  حـك بـرزبنج احمـر بلـبن

).4(يقطر فيه ثالث قطرات غدوه وعشية فانه عجيب

الخوانيـق التعطـيس بالكنـدس ينفـع مـن::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم منمنمنمن.7

و المرزنج و ورق الدفلي ).4(وشو القسط

ــادين القــديم مــنمــنمــنمــن.8 ــادين القــديماالقرب ــادين القــديماالقرب ــادين القــديماالقرب بنفــسج نخالــه: ضــماد للــشوصه::::االقرب

 خطمــي الحــواري دقيــق شــعيرالمنخول دقيــق بــاقلي 
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 سلطاني

23/ 1390 بهار، اولي، شمارهدومسال

بابونج، اكليـل الملـك بالـسويه يجمـع بعـدالنخل بـالحرير

و  و ويذاب بشمع فيـه يـضمد بـه، وقـد يـزاد دهن شـيرج

ــي  ــاج ال و اذا احت ــه و حلب ــين ــي وت ــب نبط ــضاج كرن ان

).4(برزكتان 

ــديماالقراالقراالقراالقر.9 ــادين الق ــديمب ــادين الق ــديمب ــادين الق ــديمب ــادين الق ــابور::::ب ــن س ــاءالجبن م ــفة م ــسهل: ص ي

و ينفع من  الحكـه المتولـده الحكـه التـي تتولـد مـن صفراء

و  ــدم، ــراق ال ــن احت ــي ع ــربه ف ــد ش ــذ احم ــع؛ يوخ الربي

و يمـرس خمسه ارطال مـن  اللـبن المـاعز الحليـب فيـسحن

و يتــرك حتــي يــثخن فــاذا ثخــن فيــه درهــم مــن االنفحــه

و عرضــا  ــوال ــسكين ط ــن خطــط بال ــان م ــه درهم و ذرعلي

و ــصفو ــي ي ــاذا ذاب علــق حت ــدراني مــسحوقا، ف ــيج ال الهل

و صب عليه مـن  يطـبخ بنـار الـسكنجبين الـسكري اوقيتـان

ــم  ــه ث ــوز كل ــه الل ــي ينفــصل عن ــه حت و توخــذ رغوت ــه لين

و  و نــصف، و يــشرب منــه كلــه يــوم رطــل اجــود يــصفي

حب يـشرب هاهنـا اهلـيلج اصـفر در همـان ايـارج نـصف 

و هو شربه سقمونيا  ).4(دانق

الخـل ثالثـه اصـالح المـارزيون ينقـع فـي::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم.10

و ينخـل  ايام ثـم يجفـف ثـم يقلـي قلـوا خفيفـا ثـم يـدق

و يعجـن بـسكر  و يجفـف، الـشربه مـنو بحريره يقـرص

 . درهم مع مثله سكر طبرزد ينزل الماء

ــن ــون م ــي تك ــراره الت ــسكن الح و ي ــره ــزل الم ــب ين ح

ــات ــ: الحمي ــصاره غاف ــيلج ع ــصطكي هل ــسنتين م ــصاره اف ث، ع

و نــصف  اصــفر ورد بالــسويه صــبر ثالثــه اجــزاء، الــشربه درهــم

و اهليلج مطبوخين  . الي درهمين، يسقي بماء شاهترج

تربد ابيض اربعون شحم حنظل ثالثـون كثيـراء: الحب االبيض

و نصف 20 ).4( عشره انزروت خمسه، الشربت درهمان

با::::القديمالقديمالقديمالقديم الطبالطبالطبالطب.11 و اشـربه فانـه يقيـي اطـبخ الـسوسن لمـاء

و يقطع الجرجيرو ).4(يقيي

زنجبيـل زاج االسـاكفه: دواء بليـغ يعقـل::::الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديم.12

).4(،سماق بالسويه يستف منه ثالثه دراهم 

في.13 و هـو االقربـادين العتيـق رايت في رايت في رايت في رايت و هـو االقربـادين العتيـق الطب القـديم و هـو االقربـادين العتيـق الطب القـديم و هـو االقربـادين العتيـق الطب القـديم  البـنج::::الطب القـديم

و ــوذري و ت ــسمن ــيض ي ــق االب و الخرب ــسمن ــيض ي االب

ا  و ــه و اللعب ــسورنجان و ال ــاكنج ــل الك و اص ــشخاش لخ

في ذلك  و مدح االرز ).4(جميع المخدرات تسمن،

 سـمنه يغـسل البـنج بالمـاء بعـد ان ينقـع::::الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديم.14

و غلـه و يجفـف ويلـت بـسمن لتـا قلـيال و ليلـه فيه يوما

بقـدر مـا يـسحق ثـم اطـرح عليـه متلـه اربـع مـرات لـوزا 

ــه  ــذ من و خ ــكرا ــوز س ــل الل و مث ــوزا ــه ج و مثل ــشرا مق

.دالنوم قدر خمسه دراهمعن

كمون نانخه حرف بالـسويه فلفـل ربـع جـزء دقيـق: اخري

و الحنظه بالسويه مثل  و الباقلي و العدس االدويه يخبز الحمص

و يتحسي منه بلبن اومرق اسفيد باج اسبوعا كـل  و يجفف رقاقا

و يا كل بالليـل رقاقـه واحـده وزن غدوة ثم يا كل نصف  النهار

.خمسه دراهم

لـوز بنـدق مقـشرالحبه الخـضرا سمـسم خـشخاش:رياخ

و عنـد بالسويه كسيال نصف فانيذ مثل  الجميع يستف كل غـدوة

).4(النوم عشرون درهما 

و تطلـي بالمـاء علـي الثـدي::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم. 15 تدق الحلوة

واو فيقطع اللبن من يومه، مجرب،  و مرتـك يوخـذ لـك

ا  و يطلي علي الثدي فانه غايـة يـستعمل اكثـرذدهن ورد

و  و ان اردت قطع اللبن ايـضا فـاطبخ العـدس اللبن جدا،

و انطل به  ).4(الساق

و ريح؛ حرف ابـيض نانخـه::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم.16  للزحير مع برد

و عشية فانه بليغ سفوف للزحيـر. ابهل بالسواء يقتمح غدوة

حرف ابـيض برغرالحـسك بلـوط مقلـو بـزربنج:و الخلفة 

و صمغ طين بزرقطونا جلنار خرنوب  الـشوك ثفـل البـزور

.الجميع ثالثه دراهم يستف من

 درهمان بزركتـان مقلو بزرقطونا: زحير مع يمشي الدم:مثال

 . مقلو درهم ابهل نصف بزربنج ربع درهم غير مقلو بل مسحوق

و كانـت ريـاح: مثال حـرف مقلـو درهمـان: اذا لم تكن حرارة

 . صمغ مثلهبرزكتان مقلو درهم ابهل نصف برزبنج ربع طين درهم 

من: للزحيرو المبطون و نصف المرداسنج كـافور دانـق دانق

و يسقي يتعقد مكانه وان زدت اورثه القولنج .يبندق بدهن رقيق

و يقلي قلواقليال: دواء للزحير و كابلي بالسمن يلت هليلج اسود

و لـيال مقلـو عـشرون  و كمون منقـع يومـا و يوخذ منه ثالثون

ر الكراث عشره ابهل خمـسه نانخـه حرف ابيض مقلو عشره بز

).4(مثله صمغ مثله مصطكي مثله بزربنج مثله

و اذا اذا كـان الوجـع فـي::::سسسسييييجورججورججورججورج.17 العانـه فانـه قـولنج،
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 كتاب طب قديم

و طب سنّي مجلّه/ 24  ايرانتي اسالم

شـرب دهـن: كان في ناحيه الظهر فانـه وجـع الكلـي، قـال

ــذا  ــي ه ــستعمل عل ــديم ي ــادين الق ــن االقرب ــروع م الخ

و فـي مثقـاال} االول{اليـوم فـي يـشرب اسـبوعا: الصفة ن

و و فـي الثالـث ثالثـه مثاقيــل، الثـاني يـزاد نـصف مثقـال،

و كـذا فـي  وفي الرابع اربعه مثاقيـل، الخـامس الـي الـسابع

و  ــري ــشربه اخ ــد ب و بع ــسكبينج ــب ال ــه ح ــشرب قبل ي

و  ــذهب ــه ت ــان غائلت ــارج ف ــده اي ــشرب بع ــود ان ي االج

ــيخ  ــي طبـ ــشرب علـ و يـ ــين و العـ ــراس ــضرته للـ مـ

و  ــرفس و الكــ ــانج و بزرالرازيــ ــه و الحلبــ ــسك  الخــ

و خولنجــان اربعــه مثاقيــل يطــبخ بزرالــشبث حفنــة حفنــة

المــاء حتــي يــصير رطالثــم يوخــذ منــه بثالثــه ارطــال مــن

حتّــ و يحــرك ي يخــتلط اربــع اواق فيــصيب الــدهن عليــه

و ال يـا كـل حتـي تمـضي عـشر سـاعات و به ثم يـشرب

و ــاج و بزيرب ــاج ــفيد ب ــذي باس ــم يتغ ــشاءه ث ــد ج تفق

و كـل ايـام اذا شـربه فيـدلك بعـد ذلـك العس يشرب ماء  ل

و لالسنان ).4(لثة بملح ليا من فساده لها

مــاء االشــنان االخــضر: للقــولنج الــصعب::::القــديمالقــديمالقــديمالقــديم الطــبالطــبالطــبالطــب.18

نصف رطـل مطبوخـافي دهـن حـل اوقيـه بـورق خمـسه 

به  ).4(دراهم يحقن

در اسـق مـن} في اختنـاق رحـم{::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم.19 الـداذي

و تحمل شيافه ).4( منه تخذهمهمين نبيد قوي

ــديم. 20 ــب الق ــي الط ــديم ف ــب الق ــي الط ــديم ف ــب الق ــي الط ــديم ف ــب الق ــي الط ــو::::ف ــراه ع ــم الم ــبعون( تطع و س ــته س

ــد  ــساب االبج ــي)بح ــا عل ــو م ــل ي ــاقلي فالتحب ــق الب الري

ــت ــاقلي. ماعاش ــه الب ــاطعم الدجاج ــه ف ــي اردت تجربي و مت

و متي احتملـت خـرو الفيـل لـم تحمـل ابـدا فانه التبيض ابدا

مــاء البلنجاســف اســقطت علــي المكــانو ســقيت ان. متــي و

فــي خرقــه) لعلــه كزمــرةً(دت علــي فخــذها صــره كزيــرشــ

زراونـد طويـل جنطيانـا: الولـد حـب يطـرح. جديده اسقطت 

ــوه  ــوداء ف ــليخه س ــري س ــسط بح ــارمر ق ــب الغ ــصبغ ح ال

مــشير  مــشكطرا عـصاره افــسنتين قردمانــاطري حريـف فلفــل

ــوم  ــل ي ــا ك ــام تباع ــشره اي ــذ ع و يوخ ــدحبا ــسويه يتخ بال

ي مثقاالن بقليـل مـن  و و تمـرخ الـسذاب تحمـل عـود سـذاب

).4( السره بمرار بقر

و::::االقربـادين القــديم االقربـادين القــديم االقربـادين القــديم االقربـادين القــديم.21 و ورمــت لــم ربمــا نتـت المقعــدة

و  ــيخ الخطمــي ــي طب ــسه ف ــان ذلــك فاجل ــاذا ك ترجــع ف

و الكرنب الي ان يليـق الـورم ثـم اطبخـه برغـوه  الخطمـي

ــزر  ــاب ب ــرا اولع ــاء الكثي و م ــيض ــفره الب و ص ــسفرجل ال

ــم اجلــسه  ــشده ث ــاذا دخــل ف ــه ف ــم، ادخل ــاء القمق ــي م  ف

و دم البواسـير االقاقيـا يـرد يستعان بياب امـساك الحـيض

و الـرحم  . نتوالمقعده طبـيخ االس يوافـق خـروج المقعـده

و هــوطري: قــال  الــرحم علــي–ورق االنجــره متــي وضــع

ورق البنفـسج متـي ضـمدو.ي داخـل الـ ردهـا نتـت التي

).4(وحده اومع سويق الشعير نفع من نتوالمقعدة 

اذا احتـبس البـول صـير فـي: قـال::::االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم منمنمنمن.22

و صـيره فـي  الـذكر دبره شيئا مـن ملـح فانـه يبـول مكانـه

).4(مع طاقه من شعر زعفران 

يـسقي مـن حــب: البـول بالحرقـة لكثـره::::القـديم القـديم القـديم القـديم الطـب الطـب الطـب الطـب.23

و لحــوم  المحلـب كـل يــوم درهمـا بمـاء بــارد فانـه جيـد

).4(االرانب جيده 

 يـسقط الديـدان ان يمـرس سـماق: قـال::::القرابادين القـديم القرابادين القـديم القرابادين القـديم القرابادين القـديم. 24

و يخلط مع بزر البقله الحمقاء في ).4(الماء ثم يصفي

ــديم. 25 ــادين الق ــديم القراب ــادين الق ــديم القراب ــادين الق ــديم القراب ــادين الق ــن::::القراب ــل ده ــذه ان يحتم ــسقط ه ــال ي  ق

).4(الخروع او طبيخ اال فسنتين في صوفة او ملح نفطي

دم: فرزجــه تمــسك دم البواســير::::االقربــادين القــديماالقربــادين القــديماالقربــادين القــديماالقربــادين القــديم. 26 كنــدر

ــل  و كح ــج ــص ف و عف ــا و قاقي ــوين ــونواالخ ــل.افي يجع

و يمسك الليل كله  ).4(ذلك شيافا بماء الخرنوب

و: قــال::::القــديمالقــديمالقــديمالقــديم طــبطــبطــبطــب.27 دخــن البواســير بــورق الــشاهترج

ــيلج  ــوي الهل و ن ــل اوحــب القطــن ــزره او بحــب الحرم ب

و ممايـسكن وجعـه  و كنـدر و نانخـه وورديـابس : االسود

و دقيـق الـشعير و شـحم الكلـي ، يتخـذ مرهمـا، نفط اسود

ــدةو لوجــع المق ــم:ع ــب ث و اســلق الكرن ــسمن ــصه ب خب

 قــد صــب فيــه دهــن حــلتيــضمد، او يقعــد فــي طــس

ــه ــد في و يقع ــن حــل و ده ــر ــاء كثي ــشبث بم ــسلق ال اوي

ــه يــسكن الوجــع  : يــسكن الوجــع} ممــا{و. ســاعتين فان

و مـخ عظـام االيـل او مـخ عظـام بخور لـب حـب القطـن

و يبخــر بــه  و. ســوق البقــر، يحبــب و ممايــسكن الوجــع

ــع البو ــشامي ينف ــران ال ــن القط ــصب م ــه ان ي ــير الباطن اس

و دهـن نـوي المـشمش در همـان  الذي يـشرب درهمـان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://jiitm.ir/article-1-85-fa.html


 سلطاني

25/ 1390 بهار، اولي، شمارهدومسال

ــام} اســود{قيــصب علــي مــاء الهلــيلج و يــصب ثالثــه اي

فانه يتبين نفعه في يـومين ،فـان تاذيـت بحـره فـضع دهنـا

علي راسك وكـل نـصف النهـار اسـفيدباجا بلحـم سـمين 

ــبن اوســمن و الل ــل و البق ــ.و احــتم الخــل ــع:الق و ينف

و يـضرهاالتمر، من .و التـين االسـود اجـود البواسـير التـين،

ــدخل فــي حــب ــشوره ت و ق و ينفــع منهــا اللبنــي عــسله

ــسكنجبين و ال ــرات و بزرالك و النانخــه و الحــرف ــل المق

اش: قال.  البواسـير فاحقنـه بـسمن مـذاب تد الوجـع فـي اذا

و احقنـه بـدهن حـل مـسخن  و مـاء الكـراث و دهن جوز

ــه و الحلب ــابونج و الب ــان ــه بلعــاب بزرالكت ــال{و احقن }:ق

و البقــرو و الــدجاج و ليــدع صــاحب البواســير لحــم الــبط

و و الثـــوم و الخـــردل و البـــيض و طيرالمـــاء، الـــسمك

، فــان  و االشــربه القويــه  هــذا اجمــع تهــيج الفجــل

ال.البواسـير و و لحــم المعــز و الـسمن و يوافقهــا الكــراث

.يوافقه لحم الضان

اهلـيلح اسـود عـشرون درهمـا مقـل عـشره: حب عجيـب

، الشربه درهمان  و قنه خمسه خمسه ).4(سكبينج

و::::االقراباذين القديم االقراباذين القديم االقراباذين القديم االقراباذين القديم منمنمنمن.28  كل عضة االنسان اوغيرها انطلهـا

و و تمص مـرات قبـل ذلـك و ادم ذلك تكمـد بالنفخـات

و الدقيق حتي تقيح جدا، فان قاح بط، فان كان قيحه  بالخبز

 العفن يذهب الي/رديئا فالخراج 

و و الكي فاعلم انك ان لم تستقص الجذب فتقصه بالشرط

االدويه المقويه فان لم يذهب الي ذلك فاعلم انك قـد تقـصيت 

في انيابه فال باس و لم يكن للناهش رداءة تخرج . عليهالجذب

القروح العارضه مـن عـض االنجره متي تضمد به مع الملح ابرأ

).5(افسنتين متي شرب بشراب نفعه من عضة موغالي. الكلب 

 انفع شيء لالفعـي اذا لـدغت الحلتيـت::::االقربادين العتيق االقربادين العتيق االقربادين العتيق االقربادين العتيق.29

).5(متي سقي منه مثقال بماء بارد

ابـدا: قال} في عضة الكلب الكلب{::::االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم. 30

فال ان يفزع من قبل و اال ، الماء فافصده ان كان كثيرالدم

و  و ادلكه فيما بينهمـا ، ثم اسهله السوداء مرات متواتره،

،. اغذه باالغذيه المعتدله المرطبه جدا و اسقهم الشراب

، ووسع الجرح وضع عليـه واعطه دواء السراطين كل يوم

).5(الجاذبات 

سـ: قـال::::القديمالقديمالقديمالقديم من كتاب الطب من كتاب الطب من كتاب الطب من كتاب الطب.31 قي المعـضوض مـن ان

مـرآة وان رايت السليم.لب انفحه جرو صغير بريكالكلب ال

و ان رأي فيها كلبا مات  ).5(فان راي فيها انساناً بريء

و يزيـد فيـه} خولنجان{ انه::::في الطب القديم في الطب القديم في الطب القديم في الطب القديم.32 جيد للباه

و الخاصره البارده  و ينفع الكلي ).4(جدا

).4( سلق جيد للقولنج::::الطب القديمالطب القديمالطب القديمالطب القديم.33

في.34 فيو قال فيو قال الـصبر مـسهل للـسودا، جيـدان::::الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديم الطب القـديمو قال فيو قال

و حديث النفس  ).4(للماليخوليا

في.35 فيو قال فيو قال ، قـاطع)خـوخ(::::الطـب القـديم الطـب القـديم الطـب القـديم الطـب القـديمو قال فيو قال  جيـد للبرسـام

و ينفع من الحمي ).4(الغب للعطش

في.36 فيو قال فيو قال و يـسرع::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديمو قال فيو قال  ان الكافور يعقـل الـبطن

).4(الشيب

ق.37 قو قو قو فيببببو فيل فيل و} موز{::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديمل فيل  يزيـد ان يحـرك البـاه

في في و هو ثقيل ).5(المعده الصفراء

).5( الجمار يعني–يطفي الشري} تمر{::::الطب القديمالطب القديمالطب القديمالطب القديم فيفيفيفي. 38

 للسموم القاتله ينفع البصل مـن الليـل::::الطب القديم الطب القديم الطب القديم الطب القديم منمنمنمن.39

و يشرب ذلك الدوغ فانه امـان في الدوغ، ثم يوكل بالخبز،

).4(منه 

ان فانـه تطلـي بـالقطر: للقوباء القديمـه::::االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم االقربادين القديم.40

 . تذهب باذن اهللا

و: قال والقوابي تكون من ماده قليله الكمية معها لزوجه مع حـده،

و الخشونه  و الحكه و هي التي يري ماتحتها احمر، منها رديه جدا

و تعالج بالعلق ثم بعد افصد اقرب العـروق اليهـا ثـم  فيها شديده

ر  و و الحلزون و الكبريت و اطل بالقويه التحليل كالبورق مادالتين

و الحكـه فاطلهـا بالـشحوم  اما البيضاء او اللينه او القليله الخشونه

و انطلها ابدا بالماء ).4( الحار حتي تذهب اللعابات

:طب قديم يا اقربادين قديم
و40از  پاراگراف فوق كـه تحـت عنـاوين طـب القـديم

الطب اسـتخراج گرديـد، اقربادين القديم از كتاب الحاوي في

و 26  موضـع بـا عنـوان14 پاراگراف بـا عنـوان طـب قـديم

و همـانطوري كـه رازي بيـان فرمـوده : اقربادين قـديم اسـت

في" هو رايت و پـاراگراف("االقربادين العتيـق الطب القديم

مي بررسي پاراگراف ). 13 ي دهـد كـه همـه در زمينـه ها نشان
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 كتاب طب قديم

و طب سنّي مجلّه/ 26  ايرانتي اسالم

آ10به عنوان مثال در پاراگراف. داروسازي است مـده چنـين

 از آنجـا كـه مـصرف"اصـالح مـازريون: القديمطب": است

و رومي كه يونانيDaphne mezereum Lمازريون را ها  ها آن

Khamelia و بـه پارسـي مـازريو ونبه معنـي زيتـون زمـين

و بـه عربـي زيتـون االرض ناميـده شـده معرب آن معزريون

ا،است  از بين مولّف براي.دينماميجادي عوارض نامطلوبي را

بردن عوارض نامطوب آن قـبالً عمليـات داروسـازي از قبيـل

 شـبانه روز در سـركه، خـشكاندن، خـرد كـردن،3خيساندن 

و قرص كردن را انجام داده ايـن روش. اسـت معجون نمودن

و اين مازريون اصـالح شـده را  توسط پزشكان بعدي تكميل

.اند ناميده"مازريون مدبر"

هايي توسط پيـشينيان ادين، قرابادين اين قرابفي از تأل قبل

آنفيمولف تأل  هـا نقـل شده است كه رازي بدين صورت از

و بدين ترتيب آن  و قول نموده است ها را از يكديگر تفكيك

.نمايد مشخص مي

.)4( سرابيون اقرابادين، اقربادين ابن سرابيونمن

).4( اقربادين حبيش، حنيناقربادين من

س،سابور ).4(الكبير ابور قرابادين

و در مـورد مولـف مـورد)4(اقربادين ابن سابور االوسـط من

بحث كه نام آن مشخص نبوده تحت عنوان اقربـادين قـديم يـا

.طب قديم نقل قول كرده است

 عدم ارتباط كتاب طب قديم با كتاب طب قديم داليل
 : منسوب به بقراط

به استث14 از كه آقاي سزگين ذكر نموده، ناي موضع موضع

مـن كتـاب"كه متن پاراگراف در الحـاوي چنـين اسـت2/83

قـال النـوازل الحـاره التـي تنحـدر الـي: الطب القديم بقراط في 

و تورثهـا  و تحمـي العـين و تحتـك العينين ينتشر لها االشـفار

و زمـان تـأل"قروحا   بـه نقـلآنفيو در زمينه پزشكي است

و و)2( مــيالدي 430س، جــونز حــدود.ه.جــورج ســارتون از

اند بقيه مواضـع ذكـر شـده بـه بعضي كمي قبل از اسالم دانسته

و ربطي به كتـاب طـب  به بعد از اسالم است داليل زير مربوط

چه از گياهاني نام برده شده است  به بقراط ندارد قديم منسوب

: نظيراندتهشناخ كه قبل از اسالم نمي

ا.1 ، هلـــيلج ، كـــابلي ســـود اهلـــيلج يـــا هليلـــه كـــابلي

ــاراگراف( ــاي پ ــرجويه)16و2ه ــان ماس ــوت(از زم ف

ــوجريح)م684ق-ه65 ــار اب و در آث ــده ــب ش وارد ط

ــواص آن  ــز خ ــدي ني و كن ــويه ــن ماس ــسيح، اب راهب،م

 . آمده است

ــه زرد.2 ، هليلـ ــفر ــيلج اصـ ــاراگراف(هلـ ــط)10پـ توسـ

7زمــان زيــست اواســط قــرن(بــديغورس پزشــك ايرانــي 

م).م و در آثـــار اســـرجويه، ابـــوجريح وارد طـــب شـــده

و ابن ماسويه نيز توصيف شده است .راهب، مسيح

از اواخـــر قـــرن هفـــتم)23پـــاراگراف(حـــب محلـــب.3

ــار  و در آث ــده ــب ش ــرجويه وارد ط ــط ماس ــيالدي توس م

و طبــري نيــز بــه ذكــر آن پرداختــه  ، ابــن ماســويه دمــشقي

 . شده است

ــب.4 ــه ح ــه دان ــا پنب ــن ي ــاراگراف(القط ــار)27پ ــين ب اول

ــشقي  ــ(دم ــدود زم ــست ح ،-ه211ان زي ).م826ق

ــه ــرفه از آن ب ــده س و آرام كنن ــينه ــده س ــرم كنن ــوان ن عن

 . استفاده كرده است

ــاراگراف(خولنجــان.5 ــن ماســويه)32پ ــان اب ــوت(از زم ف

،-ه275 ــب).م888ق ــورت تركي ــه ص ــدي ب )4(و كن

 . جهت تسكين درد بواسير بكار رفته است

ــافور.6 ــاراگراف(ك ــ)36پ ــب از زم ــرجويه وارد ط ان ماس

ــود آن را  ــار خ ــز در آث ــويه ني ــن ماس و اب ــسيح ــده، م ش

.اند شرح داده

به مراتب فوق كتاب طب قديم مورد بحث غيـر از با  توجه

و مولفين اين دو كتاب كتاب طب قديم منسوب به بقراط است

را. يكي نيستند  به ويژه آن كه مولف كتاب مـورد بحـث اسـالم

و در يك موض  )40پاراگراف(اهللاع آورده است باذن درك كرده

.و از كتاب شاپور سهل نيز استفاده كرده است

و نوآوري ها تسلط علمي
ازي نويسنده  گياه بـه92 كتاب طب قديم يا اقرابادين قديم

و تركيب نام مي هاي برد در داروهاي مفرد نوآوري اشكال مفرد

به چشم مي  مي. خورد زيادي كافور باعث پيري: گويد از جمله

حـب محلـب در زيـادي. شـود مـي) سفيد شدن مـو(زودرس 
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 سلطاني

27/ 1390 بهار، اولي، شمارهدومسال

 گزيـدگي پيشاب بدون سوزش، ضماد گزنه در زخـم ناشـي از

و بـا ، صـبر بـراي ماليخوليـا و افسنتين در گزيدگي راسو سك

و خولنجان قـوه  و زنجبيل براي تقويت حافظه خود حرف زدن

و براي كليه سودمند است ، را زياد .... باء

 داروسازي تركيباتي بصورت جوشانده، معجون،ي زمينه در

هيارا... غرغره، قطره چشمي شربت، حب، قرص، مرهم، ضماد،

مي.دهد مي از وي از سكنجبين شكري نام به جاي عسل كه برد

و طبرزد استفاده كـرده كـه در تركيبـات دارويـي سـاخت  شكر

و رومي يوناني  . ها شكر وجود نداشته است ها

: مولفي ايراني مورد استفادهمنابع

راي آثاري نويسنده و معاصـر خـود  از پزشكان ايراني قبـل

و از آن  خود بهره گرفته اسـت كـهفيها در تأل در اختيار داشته

آن مهم از ترين :ها عبارتند

مولّف كتاب طـب قـديم از كتـاب مجهـول: كتاب مجهول.1

زيـستهي مـي دانشمند ايراني كه در قرن ششم ميالدفيتأل

به طور مثال رازي از مجهول در يـك. استفاده نموده است 

:نمايد موضع چنين نقل مي

من": مجهول و يخففها التعطيس باالاشياء الحـاده ينفع الخوانيق

و القسط  و ورق الدفلي نقـل قـول رازي از كتـاب).5("كالكندس

ا   ينفـع مـن"الطـب القـديم مـن": صورت اسـتنيطب قديم به

و المرزنجوش لخوانيقا و ورق الدفلي و القسط التعطيس بالكندس

.كه در مقايسه با نوشتار مجهول مرزنجوش اضافه شده است)5(

انه حـار، رطـب،": كسيال؛ قيل في جامع الخوز: الخوز جامع.2

و يسمن جيد السترخاء  و مولّف كتـاب طـب)4("المعده

ــديم از كــسيال ــ) اي خوزســتاني واژه(ق ب داروي در تركي

).14پاراگراف(فربه كننده استفاده كرده است

االقربادين القديم، صـفه:به نقل رازي: اقربادين شاپور سهل.3

من": الجبن من سابور ماء و ينفع الحكـه التـي يسهل صفرا

 مولّـفي اسـتفادهي كه بيـان كننـده)9پاراگراف("تتولد

.كتاب طب قديم از قرابادين شاپور سهل است

: كتاب طب قديمي نويسندهيتملّ

، كـسيال)39پـاراگراف(هاي فارسي نظيـر دوغ واژه وجود

و به فارسـي كـسيداكه واژه برهـان قـاطع(اي خوزستاني است

كه روغن كنجد باشـد)ذيل كسيدا  كه معرب شده است ، شيرج

و فرهنگ معين( ، اسفيدباج معرب از اسـپيدبا بـه معنـي)برهان

ت شوربا، آش ساده، طبر و معـرب اسـت از  بـرزد زد نبات اسـت

،)6(فارسي يعني با تبرزد تا شكست يـا بـا تبربـزن تـا بـشكند

ــاني ــه يون ــاني ك ــين گياه ــان، همچن ــي خولنج و روم ــا ــا ه ه

اند مانند كافور، حب محلب، هليله، خولنجان، ورود شناخته نمي

ــشگاه  ــه از دان ــده ك ــاخته ش ــي س ــات داروي ــكر در تركيب س

 بــودناي بــر ايرانــيه اســت، نــشانه آغــاز شــدشــاپوريجنــد

ميي نويسنده .باشد كتاب طب قديم يا اقربادين قديم

: زمان زيستتعيين

طبي نويسنده  قديم يا اقربـادين قـديم از قرابـادين كتاب

و طرز تهيه . الجبن را نقل نموده است ماءي شاپور سهل خواص

ن القـديم اقربـادي: نويـسدچه رازي به نقل از اقربادين قديم مي

از طـرف ديگـر).9پـاراگراف(الجـبن مـن سـابور صفت ماء

).17پاراگراف(جورجيس از اقربادين قديم نقل نموده است 

فيفي تاريخ پزشكي قبل از تأل در الطب رازي با چنـد الحاوي

به نام جورجيس مواجه هستيم :پزشك

وفات( اول يا جورجس بن جبرئيل بن بختيشوعسيجورج.1

كه نويسنده.)م770 ازي، با توجه به اين  كتاب طب قـديم

 مـوردسينقل نمـوده، جـورج)م869وفات(شاپور سهل

. اول استسيبحث غير از جورج

ازسيجورج.2 و بـرادر جبرائيـل  دوم فرزنـد بختيـشوع دوم

توانـد، ايـن نيـز نمـي.)م828وفـات(اطباي دوران مامون

.س مورد نظر باشديجورج

ــورج.3 ــورجس،يج ــشابوريسي ج ــا ني ــل( حن ــر، محتم ت

به هـر حـال. ظاهراً در مراجع شناخته نيست) شاپوريجند

 بن جبرئيـل باشـد كنـاشسيرسد همان جورجبه نظر نمي

).3(وي را صهاربخت بن ماسرجيس تفسير كرده است

وي: بن ميخائيلسيجورج.4 ياي ماسويه، ماسويه: نسب  اول

 فرزند2.)م857ق،.ه 243متوفي( پدر، ابويوحناي ماسويه

و داشت، يكي يوحنا كـه بـه ابـن ماسـويه معـروف اسـت

ديگري ميخائيل، پدر جورجيس مـورد بحـث، ميخائيـل از 
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 كتاب طب قديم

و طب سنّي مجلّه/ 28  ايرانتي اسالم

و به وي عقيـدتي"اطباء معروف بغداد بوده است مامون را

و بود، حتّي بر جبرائيل بن بختيشوع مقدم مـي املك داشـت

مي  به دست او ساخته بود، كه فياز وي تـأل. خورد دارويي

، ابن ابي اصيبعه)7("و اثري در تاريخ پزشكي نيامده است

وي ماسـويهي بـن ميخائيـل نـوهسي جـورجي درباره  اول

فـوت( بن جبرئيـل بـن بختيـشوعسي جورجي خواهرزاده

يوسـف گفـت جـورجس بـن"نويـسد چنين مـي.)م 828

كه جبرائيل  به ميخائيل از دايي خود جبرائيل برايم نقل كرد

بـه علّـت) بـن ميخائيـلسيمنظور جـورج(اش خواهرزاده

مي  و مـن در خـانواده دانشش احترام ازآني كـرد هـا بعـد

به مانند او نديدم  (جبرائيل دانشمندي ...8.(

 857با توجه به اين كـه پـدر بـزرگ وي ماسـويه در سـال

و شاپور سهل در به ميالدي فوت نموده 869ميالدي اند، چنين

مي  كه منظور از جورج نظر  بـنسي مورد بحث جورجسيرسد

كه از كتاب طب قديم نقل قول كـرده اسـت بـه. ميخائيل است

 دوم قـرني هر حال زمان زيست مولّف كتاب طب قديم نيمـه 

.نهم ميالدي بوده است
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