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  ١٥٦  قند پارسي

  طب ةدر رشت يمخطوطة مهم :يارات قاسمياخت
  ياز عهد عادل شاه

  ♦نيدکتر ارشد حس
  *دکتر محمد مظهرالحق

ژه يو به در حوزه علم و دانش) م  ۱۶۲۳ يمتوف(فرشته   به محمد قاسم هندوشاه معروف
عده  کهتأسف است  يفراوان برخوردار است، اما جا هرتاز ش يسينو خيدر رشته تار

دست بوده  رهيسان چيخ نوياز تار يکينه تنها  يند که واطالع دار کمي از اين موضوع
ن يکسو با تدويفرشته از . کامل داشت يز دسترسين ياست، بلکه در علم طب و پزشک

ت يخ فرشته، هزاران شخصيتار به معروف» يميگلشن ابراه«نام  به خينه تاريدر زم يکتاب
بدست  يخودش شهره بلند يبراز يده و نيدوام بخش يمعروف و مجهول را زندگان

 معروف» يارات قاسمياخت«نه طب بنام يدر زم ينوشتن کتاببا گر يد يآورده، از سو
 انهتأسفم ولی ديثبات و دوام بخشرا دستوراالطبا در جهان طب و معالجه نام خود   به

ب حاذق و مورخ شامخ که نابغه روزگار خود بوده ين طبيا يرامون شرح زندگيمنابع پ
  .شود يافت ميکم  يليخ

که درباره اصل و نسب است فرشته   به ش محمد قاسم هندوشاه مشهورينام اصل
ن يم تنها ايدان يکه ما م يزين چيشتريست، بيدر دست ن ياريخانواده او منابع و مواد بس

پدرش  يدرباره زندگان يحتو هندوشاه بوده  ياست که پدرش موالنا محمد غالم عل

                                                   
 .نو طالعات اسالمي، جامعه همدرد، دهلياستاد بخش م ♦

  .نو استاد بخش فارسي و مطالعات آسياي مرکزي، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي   *
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٥٧

سال  رباد بود و او همانجا دآخانواده فرشته از استر. شود يت مافي يکماطالعات ز ين
 .است احمدآباد مهاجرت نموده به با پدرش يافت و در خردسالگيتولد  يالديم ۱۵۵۲

جاپور وارد شده و در يب به ، احمدآباد را ترک گفتهياما بعد از کشته شدن نظام شاه ثان
» يارات قاسمياخت«جا فرشته کتاب مهم ن يدر هم. درآمد يم عادل شاه ثانيخدمت ابراه

ن ياز مطالب ا يا شمه ودستوراالطبا شهرت دارد   به ف نمود کهيدر رشته طب تالرا 
  .ان خواهد آمديم  به ندهيمختصر آن در صفحات آ يکتاب و معرف
دانشوران و هنرمندان  ،علمااز که خود  ).م ۱۶۲۶ يمتوف( يل شاه ثاندم عايابراه
 ،يو ينگار خيو تار يدان خيژه تاريفرشته بو يشهره علم نديشنبا  نمود، يم يسرپرست

ن کار را با يفرشته ا ،ه کنديهندوستان ته يخ عهد اسالميرامون تاريپ يدستور داد که کتاب
مهم را  يخين اثر تاريد و ايان رسانيپا  به ق. ه  ۱۰۱۵ار در سال يت و زحمت بسدقّ
  .ديخ فرشته معروف گردينام تارموسوم کرد که ب» يميگلشن ابراه«نام   هب

رشته طب و  ه، فرشته بينگار خيطور که در باال ذکر گشت، عالوه بر تار همان
رارزش پ ياز زندگان يدنبال همان عالقه قسمت بزرگ بهق داشت و يعالقه عم يپزشک

ن يمهم ا يها کتاب ةصرف نمود و پس از اتمام مطالع يطب يها کتابخود را در مطالعه 
 هند گشت و يطب يها کتابمطالعه   به ليما ،ران و عرب متداول بودهيدر افن که 

ره يمانند واکبهت و شسررت و غ يهند يحکما يها کتابمطالعه  بهمنظور  نيهم  به
براساس مستحکم  يد که نظام طب هنديجه رسين نتيا  به يفرشته بزود. پرداخت

مورد ازاله امراض، در آن نوشته شود که در  ياج دارد که کتابياستوار است و احت
و خواص و  يه هنديه و اغذيادو ياسما هراان آورده شود و دربيم  به يهند يها روش

ر که يعبارت ز. دبيان شو يهند ين رابطه نظرات اطبايشود و در ابحث  زيمزاج آنها ن
  :کند يضح مان نکته را وياز مقدمه کتاب اقتباس شده است ا

فرشته در آن   به هندوشاه المشهور به لقبق محمد قاسم المرامسود او ”…
ه صرف کرد و بعد از ياز عمر گران ما يف مهما امکن غور نموده برخيعلم شر

عت يران و توران و عربستان متداول است طبين فن که در ايمطالعه کتب ا
شان يطب ا يو عمل يکتب حکماء هندوستان گشت، چون علم راغب مطالعه
که  يزانيجب و الزم دانست که جهت عزاو افتيت استحکام يرا در نها
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  ١٥٨  قند پارسي

 يبرند و از فصول و هوا يار روزگار بسرمين بوده در آن ديه اسالم مزيحل  هب
ار ياطالع ندارند و طرز معالجات اطباء آن د يواجب  هراالختالل آن مملکت بيکث

وابط ضد و قواعد و يمشحون از فوا يالوقت کتاب دانند عجالت يد نميچنانکه با
ست و ين ياز غرابت ير ازاله مرض که بحسب ظاهر خاليان و تدبشيطب ا

از  يتلفظ درآوردن آن بر به آنها که يه و اساميه و اغذيخواص و مزاج ادو
  :تيب. گذارد يادگارياشکال نبود بقلم آورده از خود بر صفحه روزگار 

  ١…بيـنم بقـاي   که هستي را نمـي   غرض نقشي است کز ما يـاد مانـد  
و  ياغراض ذات يگردد که کتاب نام برده برا يز آشکار مين مطلب نيباال ااز عبارات 

ثبات از  ين جهان بيخواست که در ا يم مولف صرفاً. امده استين نيتدو  به يمنفعت مال
مختلف  يها ن اثر که در کتابخانهيا يخط يها نسخه. بماند يدان باقيک نقش جاوياو 

  :ن قرار استيا  به هندوستان محفوظ است
 نو يدهل ،د، جامعه همدرديمحمد سع يکتابخانه مرکز. ۱
ر مجلد و ياز آنها غعدد ن کتاب موجود است که دو يا ين کتابخانه سه نسخه خطيدر ا
که تحت مطالعه ما  ۱۶۰ با شمارهسوم  يرون است، نسخه خطياز دسترس ما ب فعالً

شود که  وهر ديده میو ج يمناثر شتر اوراق يبروي  .بوده بهتر و قابل استفاده است
  .کند خواندن متن را کمی مشکل می

 ،۵/۹× ۵/۱۰، اندازه طرس ۱۹برگ،  ۱۶۱، ه ۱۱۲۷خط شکسته،  ،۱۶۰ره شما •
 .ولد عاشق محمد يخورده، اسم کاتب عبدالقو کرم
  :آغاز
ت يرا رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما  را که بر حکم يحد مر خدا يحمد ب”

  …“مرتفع ساخته زمام امور مخلوقات در قبضه يت محمدشوک
  :انجام
ست و يخ بيتار  هشنبه ب روز سه  هتمام شد دستوراالطبا در علم طب ب”… 
ر يخط فق هب ه ۱۱۲۷جلوس مدارج شاه عادل موافق  ۴اآلخر سن  عيرب مچهار

                                                   
  .۳۳۰۹ره شماش، خنسخه خداب  .١
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٥٩

خط   هنوشته بماند ب …ولد عاشق محمد ساکن قصبه بدهانه ير عبدالقويحق
 .ديست فردا اميسنده را نينو/  ديسف

 .نو ي، دهل(CCRUM) های طب يوناني شورای مرکزي پژوهش کتابخانه .۲
اغالط ن نسخه در کتابت يا. در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .ق استفاده استيست، باز هم کتاب الني ، در آخر کتاب عبارت خوانازياد دارد
  .۱۸.۵× ۱۲، اندازه طرس ۲۲برگ،  ۱۲۳ق، ي، خط نستعلC1991ره شما •

 پتنا ،خدابخش يعلوم مشرق يکتابخانه عموم. ۳
ق يکرم خورده، اما الاين نسخه . در اين کتابخانه دو نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .استفاده است
   ۲۳.۴×۱۳.۸ ، اندازهطرس ۲۲برگ،  ۱۳۸ق، يخط نستعل ،۳۳۰۹ره شما •

  : آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما ر حکم را که ب يحمد مر خدا”
 الکه در دست ماست برگ آخر ندارد، لذا کاتب و س يلم نسخه خطيکروفيم
  .ستين نسخه معلوم نيکتابت ا

از  يکيآغاز و انجام افتاده،  ،۲۲ × ۱۵، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۰۰ ،۳۰۸۷ره شما •
 .شده است ين نسخه جلد بنديبالمفردات با ا نام العالج بهگر يد يطب يها کتاب

 درآباديموزه ساالرجنگ، ح. ۴
  . های متعددي از اين اثر موجود است در اين کتابخانه نسخه

، سطر مختلف گبر ۱۰۰+۱ ،ه ۱۶۸۳/۱۰۹۴ق، ي، خط نستعل۸۲طب  ،۱۷۱۲ره شما •
، يلغنق استفاده است، کاتب عبداي، صاف و ساده و ال۲۳.۹×  ۳۱.۸، اندازه ۱۹، ۲۱

  :ن قرار استيصفحه آخر از ا
ک توله يبسم رس سندور هر کدام  آن تانبر بسم ابرک بسم لوه ياجزا”… 

آتش  ين کنند و بااليگندک هشت توله همه را سفوف ساخته در ظرف آهن
ن پهن کنند يچوب چکنار بنهند تا گداخته گردد پس فضله تازه ماده گاو بر زم
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  ١٦٠  قند پارسي

برگ  يگداخته مذکوره را باال يه فرش کرده اجزاتاز ١لهيز برگ کيآن ن يو باال
ش باز فضله يله گذاشته بااليز برگ کيآن ن يزند و تنگ سازند و بااليه رليک

بر آورده نگاه دارند  يک پهر بگذارند پس پنج امرت پربتيماده گاو پهن کنند و 
ده يشيل اندين مرکبه را از تطويگر رسايند و ديو بوقت حاجت استعمال نما

ر ير الحقيف الفقيد عبدالضعي ين نسخه معتبر حکمت اليت ننموده تمام شد اثب
 يادآورد سلخ فين کتاب منتفع شود کاتب را بفاتحه يهر که از يعبدالغن
  .“ه ۱۰۹۴خ صفر يالتار
 ،فهرست مذکور است رخاتمه که د وم ويشود که مقاله س ياز مطالعه ظاهر م”
 مؤلّف ننوشته بايد مورديا  اتبک ستناقص مانده او افته ين ثبتل يتفص  هب

  .“شودقرار داده پژوهش 
 يتوسط شخص  بهن نسخه يدر آخر ا» تا قرار داده شود …از مطالعه«ن عبارت يا

  .نامعلوم نوشته شده است
، کرم ۲۵.۲×۱۴.۸ ه، اندازطرس ۱۵برگ،  ۲۱۸ خط نستعليق ،۸۳، طب ۱۷۱۳ره شما •

ن ابن حافظ محمد علي اللهم خورده، اليق استفاده، کاتب حافظ محمد حسي
 .)خاتمه يافت(اغفرلي ولوالدي و لالستاذي و لجميع المؤمنين 

د مدار ابن ي، کاتب س۳۰×  ۲۱ هس، انداز ۱۸برگ،  ۲۸۲ ،۸۴، طب ۱۷۱۴ره شما •
  .د نوريس

  :انجام
 د نور غفراهللايد مدار ابن سيتمت الکتاب بعون اهللا الوهاب کاتب الحروف س”

  .“من ذنبه مرتب شد
   .طرس ۱۹ برگ، ۱۵۱ق، يخط نستعل ،۸۵، طب ۱۷۱۵ره ماش •

  :انجام
س يس سبک باشد و گوشت جانوران سادهارن ديگوشت جانوران جانگل د”

  .“ل چنانکه گذشتيس ثقيمتوسط و گوشت جانوران انوپ د
                                                   

 .وزم  .١
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٦١

خاتمه افتاده  زچند سطر ا يعنيرسد  يان ميپا  به ن نسخه دفعتاًين عبارت ايبا هم
  .مل است، نام کاتب و سال کتابت هر دو افتاده استااستفاده و ک قيال ولي نسخهاست 

ن يا ،۲۱.۹×  ۱۳.۵ ، اندازهطرس ۱۱برگ،  ۴۶۵ق يخط نستعل ۸۶، ۱۷۱۶ره شما •
اقص و ننوشته شده است، اما  يحروف جل هب. ق استفاده استينسخه بهتر و ال
شته شده فصل نو ۱۰۲فصل است تنها  ۱۶۰مقاله سوم که مشتمل بر . افتاده است
   :رسد يان ميپا بهن عبارت يا  اب کتاب. افتاده است ياست و باق

  .“روغن گاو چرب سازند و مغز سر خرگوش بمالند زود  هموضع دندان را ب”… 

 کتابخانه رضا رامپور. ۵
  .در اين کتابخانه نيز چندين نسخه اين اثر موجود است

، يمع حواش ۸+  برگ ۱۸۰خط شکسته، ،۵۶۲۲- ۱۵۲۱ رهشما، يارات قاسمياخت •
مل، ان نسخه کيا. خ االسالميش: ، اسم کاتب۱۷×  ۱۱سطر مختلف، اندازه تعداد 

   .صاف و ساده و قابل استفاده است
  :آغاز
ش عالم را از عدم بوجود يرا که از حکمت کامله خو يميحمد متکاثر حک”

د و صحت و مرض که تعلق يلقت انسان را برگزخآورد و در جمله موجودات 
حفظ صحت صناعت علم طب را وضع فرمود و  يو ابدان است براجسم 

 .را بزدود] زنگ دلها[ت و ابر جاللت يهدا يرا که بدوا يبينعت متکاثر طب
روان او باد، اما يو سالم بر آن سرور موجودات و بر آل و اصحاب و پ ةصلو
در فن ... ب که چون در سن يف ابوالقاسم طبيف و نحيد بنده ضعيگو يبعد م

ن در عهد يمتقدم يه که حکماياصل نمود و از کتب هندحارت هعلم طب م
اند بمطالعه  ل نمودهيبعبارت طو يش ترجمه آنها بزبان فارسين خويسالط

 يبرا يادگارينها بعبارت فراهم آورده ياز ا يدرآورد و خواست که مختصر
مالل نرسد از مفردات و مرکبات و  يخود گذارد تا بمطالعش برخاطر کس
ن رساله را بر نه ير آرد پس ايند بتحريد آيکشتجات که در ضمن معالجات مف
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  ١٦٢  قند پارسي

د که منظور نظر يام. قرارداد يارات قاسميباخت يده مرتب ساخت و مسميفا
  .“خاص و عام گردد

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بود و سبزه و يس آنست که آب قعر زميسادارن د”

ز يباعتدال باشد و مردم آنجا ن يبزرگو  يو خرد يو کم ياريز بسيدرختانش ن
ن يرا چند يالبدن باشد و پس اهل هند هر مملکت حيالخلقه و صح يمستو

س و يس و ناکر ديگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  قسمت کرده
. اند قرار داده يگوشت جانوران هر ممالک خواص يره برايس و غيهمنت د

خط   هتمت تمام شد ب. انکه گذشتل چنيس ثقيگوشت جانوران انوپ د
  .“االسالم خيش

، ۱۹×  ۱۰، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۴۷ق، يخط نستعل ،۱۵۲۲ره شمادستوراالطباء،  •
در  يآخر مشکل يدر خواندن برگها يک کميصاف و ساده وقابل استفاده است 

   .ديآ يش ميپ
  :آغاز
  .…“ةً لِّلْعالَمنيرسلْناك إِلَّا رحماَوما را که بر حکم  يحمد مرخدا”

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بوده و سبزه يس آنست که آب قعر زميسادهارن د”

اعتدال باشند و مردم  هب يو بزرگ يو خورد يکمو  ياريز در بسيدرختانش ن
را  يدن باشند و باز اهل هند هر مملکتبال حيالخلقت صح يز مستويآنجا ن
س و ناکر يگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  ن قسمت کردهيچند
قرار  يخواص يگوشت جانوران هر ملک يره و برايس و غيس و همونت ديد

ن اس سبک باشد و گوشت جانوران سادهارياند، گوشت جانوران جانگل د داده
والسالم . ل، چنانچه گذشتيس ثقيس متوسط و گوشت جانوران انوپ ديد

  .“تمام شد
ن ي، ا۱۸×  ۹، اندازه طرس ۱۵برگ،  ۳۸۰ق، يخط نستعل ،۱۵۲۳ره شما ،دستوراالطباء •

  .ق استفاده استيار صاف و الينسخه بس
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٦٣

  :آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما را که بر حکم  يحد مر خدا يحمد ب”

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بوده و سبزه و يکه آب قعر زم تس آنسيد نسادهار”
باعتدال باشند و مردم  يو بزرگ يو خورد يو کم ياريز در بسيختانش ندر

را  يهر مملکت البدن باشند و باز اهل هند حيالخلقت صح يز مستويآنجا ن
س و ناکر يگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  ن قسمت کردهيچند
قرار  يخواص يگوشت جانوران هر ملک يره و برايس و غيس و همونت ديد

ن سادهاران اس سبک باشد و گوشت جانورياند، گوشت جانوران جنگل د داده
والسالم . ل، چنانچه گذشتيس ثقيس متوسط و گوشت جانوران انوپ ديد

 .“تمام شد

  گرينا، عليکتابخانه ابن س. ۶
 .در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .طرس ۱۹ص،  ۳۷۴ق، ي، خط نستعل۵۲ره شما •
  :آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما حکم  ررا که با يحمد مر خدا”

  :خاتمه
  .“ممالک يل قسمت ممالک ربع مسکون، بدان که حکمايتفص”
توان  ين نسخه را مين نسخه مکمل است اما صفحه آخر افتاده است، لذا ايا
  .خر گفتاآل ناقص

 گريعل يکتابخانه موالنا آزاد، دانشگاه اسالم .۷
  .در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

 ۶.۳، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۲۴ق، يخط نستعل ،۳۴/۴۶ شمارهب گنج کلکشن، يحب •
  .االخر ، نسخه ناقص۱۰× 
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  ١٦٤  قند پارسي

  :آغاز
ات شوکت يرا لْعالَمنيرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّاَوما را که بار حکم  يحمد مر خدا”

  .“…ه و سلم مرتفع ساختهياهللا عل يصل يمحمد
  :خاتمه

ان يپا به ناگهان» فصل صد و پنجاه هفتم در انواع تب«ان ين نسخه بعد از بيا
ن نسخه يشده است، لذا ا ين نسخه جلد بنديگر با ايد يرسد بعد از آن کتاب يم

ست، اما يکتابت معلوم ن الام کاتب و سمه نيسبب مفقود شدن ترق هاالخر است، ب ناقص
  .ق استفاده استين کتاب اليا

 .بنگال، کلکته يتياتک سوسائيسيکتابخانه ا. ۸
  .در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

. ۲۱۵ × ۱۴۰. ۱۵۰× ۷۵، اندازه طرس ۲۲برگ،  ۱۰۰ق، ي، خط نستعل۱۵۵۳ شماره •
ن نسخه تنها مقاله اول است، مقاله دوم و يادر . ، و ناقص استيخورده معمول کرم

 در فهرست ن نسخهيمتاسفانه که درباره نواقص اولي . سوم و خاتمه افتاده است
  .کتابخانه اشاره نشده است

  :آغاز
  .…“رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما را که بر حکم  يحمد خدا”
  :رسد يان مياپ به ک لختين نسخه ين عبارت ايا هو ب
  .…“ز و گرم و مجرب بوديند تيخ را گويمضر بود بزنان حامله هرتال، زرن”

آنها  به گوناگون هند پراکنده است يها کتابخانهدر  مختلف يها ن نسخهيعالوه بر ا
  .ما ممکن نشده است ييرسا

مقدمه و سه مقاله و يک مشتمل بر  ين نسخه خطيطور که در باال ذکر شد ا همان
ت يفيان کيان آمده است که در آن بيم به ن کتاب نه فائدهيدر مقدمه ا. تمه استک خاي

و ثقل آن  يدرباره بدهضم. ره استيب طعام و غسل و غيارکان بدن، اخالط، عناصر ترت
ت آن يان شده است که رعايز بيننکته عالوه بر آن ده . ان شده استين مقدمه بيادر  زين
و منطقه را در  کشور يد آب و هوايب بايمثال طب: ستا يب الزم و ضروريهر طب يبرا



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٦٥

 ديز نبايعتش نيض و مقدار غذا و طبيو از قوت و عادت و عمر مر داشته باشدخاطر 
ان شده است که يب يهند ين مقدمه نظرات اطباء بالخصوص اطبايدر ا. خبر باشد بي
  :ن قرار استياز

  ت ارکان بدنيفيدر ک: ده اوليفا
  ت اخالط که دوکهه خوانند سه انگارنديفيدر ک: ده دوميفا
  ند و پنج شمارنديدر شرح عناصر که تت گو: ده سوميفا
  در اظهار علل که سه قسم مفرد و چهار نوع مرکب دانند: ده چهارميفا
  نديدو نوع نما  هدر ازاله امراض که ب: ده پنجميفا
  ب واجب داننديدر شرائط عشره که بر طب: ده ششميفا
  .ل فصول که رت خوانند و شش پندارندير تفصد: ده هفتميفا
  ب طعام خوردن و غسل که واجب داننديدر ترت: ده هشتميفا
  .رن نامنديرا اج ه و اشربه که آنياغذ يدر ضوابط اصالح و ثقل و بد هضم: ده نهميفا
گويد که  مده است، مولف ميآميان  همقاله اول بيان خواص ومزاج ادويه مفرده ب در
دست يافته آن   ههند هر چه ب ي واگ بهت و ديگر حکمايها کتاباز  ورداين م او در

شناخت  .االمکان از طوالت گريز کرده راه اختصار پيموده است نقل نموده است و حتي
اين مقاله مورد  در الفباييطبق  از شش صد دوا و معرفي مزاج و روش استعمال بيش

  .بحث قرار داده شده است
ق در کتب طبي يافت  ف و غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ز، ذ، خ، ح، ث،حروف 

 را نآ باشد »ضاد«و  »ثا« هرچه به هند نيست، درحقيقت در لغت اهل و شود نمي
و  »ضا«و »ذا«، »زا« و »کاف« به را »ق«و  »خا«و  »ها« به را» حا«مبدل سازند و  »سين«  به
 حطي را »طاء«و فارسي  »کاف«  به را »غين«و »الف«  به را »عين«و  »جيم«  به را »ظ«
 فوحراز اين بنابر . ورندآ ي فارسي مي»با« به را» فا«کنند و  ي نقطي تبديل مي»تا«  به

  .ورده نشده استآي در اين کتاب يمذکور هيچ دارو
در اين مقاله طريقه . مقاله دوم اين کتاب مشتمل بر پانزده باب در مرکبات است

 .تفصيل ذکر شده است بهنها آقدار خوراک طريقه استعمال و م ،فوايد ،ادويه مرکب تهيه
ما فهرست  .مقاله جا گرفته است نهم دري هندي و يوناني هاي مجرب از اطباي نسخه
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  ١٦٦  قند پارسي

اين  در نماييم تا طرحي از ادويه مرکب مذکور خواهيم در زير نقل مي تمام ابواب را مي
  :اذهان خواننده بيايددر  مقاله

  ا وغيرهفرح دلکش: الباب االول في المفرحات
معجون کينکر، معجون  معجون گوکهرو، معجون لجالو،: الباب الثاني في المعاجين

معجون موچرس، معجون اسپند، معجون دهاتوره، معجون شيطرج، معجون  موصلي،
  .غيره سورن، معجون مبهي و

 جوارش کافوري، جوارش بهنگره، جوارش بکرماجيت: الباب الثالث في الجوارشات
  .غيره و هند راجه

 قرص مازو، قرص پهار، قرص کرفش، قرص طباشير،: الباب الرابع في االقراص
  .غيره قرص سعد هندي و

حب سيماب، حب شنجرف، حب رام بان، حب  :الباب الخامس في الحبوبات
حب سالجيت، حب سم الفار، حب بالدر، حب انگزه، حب بادنجان،  نواز، مسکين

  .غيره حب تخم انبه و ، حب گندهک،حب مرمکي هندي، حب توتياي
چورن وجي، سفوف قرنفل، سفوف کشنيز، سفوف : الباب السادس في السفوفات

  .غيره سفوف حنظل و سفوف بواسير، النفس، سفوف نيب، سفوف ضيق ناردان، سفوف هليله،
روغن زقوم خاردار، روغن هليله، روغن اروسه، روغن : الباب الثامن في االدهان

روغن خردل،  صندلين، روغن نيلوفر، روغن بچهناک، روغن مرمکي،قسط، روغن 
  .غيره روغن مصطگي، روغن بيل و
مطبوخ کشنيز، مطبوخ سعد، مطبوخ لسان العصافير، مطبوخ : الباب التاسع في المطبوخات

  .غيره تپ لرزه، مطبوخ حبس بول، مطبوخ اصل السوس، مطبوخ کچنال، مطبوخ مقل و
شربت نيب، شربت قرنفل، شربت سعد  شربت نانخواه،: ربهالباب العاشر في االش

  .غيره شربت خيار چنبر و هندي،
مرهم شنجرف، مرهم گندک، : والضماد و االطليه الباب الحادي عشر في المراهم

پهل، ضماد زردچوبه، ضماد کتان، طاليه لذت،  مين ضماد شيطرج، ضماد بچهناک، ضماد
  .غيره امساک، طاليه عروسک و طاليه

  .غيره و حقنه سعد، حقنه بيد انجير: و االشياف الباب الثاني عشر في الحقنه
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٦٧

غرغره عاقر قرحا، غرغره نمک سنگ، : الغرغره و السعوطات الباب الثالث عشر في
  غرغره سرکه انگوري

  .غيره هن وآقتل سيماب، قتل : ها الباب الرابع عشر في قتل الفلذات و الفروع
 در اين باب چند نسخه مخصوص و: رساين المرکبهال الباب الخامس عشر في

  .بيان شده است هندي مجرب از اطباي
تمام امراض از سر تا پا و اسباب و . فصل در معالجات است ۱۶۰مقاله سوم داراي
هاي  همان نسخه. شده است ذکر نها در اين مقاله مختصراًآمعالجات  عالمات امراض و

 مده است ازآي که در اين مقاله يها بيماري. تمعالجات بيان شده است که مجرب اس
  .باشد ين قرار ميا

لقوه، سکته، خدر، سبات، کابوس، صرع،  دوار، شقيقه، افلج، صداع، سرسام،
نزله، امراض چشم،  نسيان، رعشه، تثاوب، اختالج، زکام، تشنج، ماليخوليا، عشق،

دندان، ورم لهات،  درد و خلط بيني، جراحت بيني، ناسور بيني، دردگوش، خيشوم، گند
واز، آخناق، گرفتگي  دهان، قالع، رفتن خون از جنبيدن دندان، گوشت بن دندان، فساد

 سعال، سرفه دق، شدن چيزي در گلو، بند افتادن کام، ن، ترقيدن لب،آثقل زبان و عظم 
 درد دل، تپ محرقه، ورم شش، الجنب، الريه، ذات ذات ربو، النفس، ضيق علت سل،

البقر، درد  الکلب، جوع مدن، قلت جوع، فواق، جوعآعطش، وجع معده، قي خفقان، 
زلق  ،ءذرب، ضعف کبد، ضعف طحال، استسقا غشي و تهوع، تشنج امعا، وطا، هيضه،

 حمره، شکنج، سرطان، دبيله، طاعون، دمل، سلعه، کله، نار فارسي خنازير،آ يرقان، امعا،
 اختناق، ماس، جذام، برص، قروح رحم،آ، داد، جرب، کلف، بهق، ثولول، تدابير اطفال

انقطاع حمل،  شقاق رحم، ادرار طمث، قطع طمث، افتادن جنين خام، اسقاط جنين،
ماس گرده، سنگ و ريگ گرده، جرب مثانه، آاعانت حمل، حفظ جنين، عسر والدت، 

ماس آعسرالبول، سيالن مني، کثرت احتالم،  البول،حرق بول، الدم، سلس قروح ذکر، بول
پشت، خله، درد مفاصل، علت  خصيه، شقاق مقعد، ناسور مقعد، بواسير، کرم شکم، درد

الثعلب، انتشار شعر،  الفيل، دوالي، سپيدي ناخن، داء النسا، داء علت فتق، عرق نقرس،
بغل، انواع تپ،  شقاق شعر، انبات شعر، جعودت موي، قمل، شقاق پاشنه، نمله، گند

  .غيره ه قوت باه وو ادوي تپ صفراوي، در مباشرت
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  ١٦٨  قند پارسي

ن بيان شده است و بعد آدر خاتمه اين کتاب نخست اقسام مزه و مزاج و خواص 
نويسد که اين  لف ميؤدر مورد مزه م. مده استآميان   هبندي ربع مسکون ب تقسيم بحث

اما  ،شيرين دافع باد و صفرا .و شير ترش، زمخت، تيز شيرين،. داراي شش نوع است
نبات و  شرط اينکه چرب باشد و شيرين که داراي چرب نباشد مثالً همزيد بلغم باشد ب

ترش مزيد بلغم و صفرا و دافع باد است، اما انار . نها مزيد بلغم نيستآغيره  شهد و
اينها قدري  ن براي اينکه درآمله صحرايي و کويت پخته و چيزهاي ديگر مانند آترش، 

چيزهاي  .هم است است، اما مزيد باد ترش دافع صفرا و بلغم. شيريني نيز وجود دارد
و باد و بلغم را کوتاه  تيز مزيد صفرا .داردرا همين خصوصيت ترشي  زمخت نيز

ن مولف آپس از  .و مزيد صفرا و بلغم است کند همان طور شور باد را کوتاه مي. کند مي
ورده است و بعد سه قسم ممالک ربع مسکون را مورد آمزاج مزه را بر روي کاغذ 

ب آهند ممالک ربع مسکون را بنابر خواص  نوشته است که حکماي و داده طالعه قرارم
، يعني جانگل ديس، انوپ ديس و سادارن ندا بندي کرده تقسيم عزير زمين در سه نو

ست ا نآانوپ ديس  .ها بسيار باشد نجا عمق چاهآست که در ا نآجانگل ديس . ديس
. يدآ ب بيرون ميآکم  بعد از کندن زمين بسيار زمين باشد، ب بر باالآنجا سطح آ که در

درباره . ب در بين باشد، نه بسيار عميق باشد نه بسيار باالآدر سادارن ديس سطح 
ين خاتمه ا در شوند مختصراً يافت مي که در اين منطقه گوشت جانوران نيز درختان و

  .بيان شده است
ي مختصر، اما ها کتابکي از ياثر  خالصه کالم اين که براي عالج و معالجه اين

هر دو شامل  يوناني و هنديروش معالجه در اين کتاب  .جامع و قابل استفاده است
گرفته است و از  جاهر دو هندي و يوناني  اطباي تجربات و اقوال در اين کتاب. است
بقراط، : مانند نويسندگان معروف طب هندي و يوناني استفاده شده است، يها کتاب

حکيم محمد مصري، طبيب الهوري، حکيم احمدي، اعمٰي شيرازي، شهاب  جالينوس،
بيماجي گوزپشت،  مال رستم جرجاني، عبدالکريم ناگوري، نفيس بن عوض کرماني،
هاي  بيان نظريات و  به لف تنهاؤم. غيره چندرت، ششرت، ست سرلوکي، واگ بهت و

با اطباي  يو .ورده استآيز نظريات خودش را ن بها اکتفا ننموده، بلکه تجربيات و گران
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  …مخطوطة مهمي در رشتة طب: اختيارات قاسمي  ١٦٩

ميان   هبطريق مدلل  هب نموده است که عقيده خود را سعي و اختالفات نيز داشته ديگر
  .نوشته است »لف استؤتجربه م«بيان نموده، را که تجربه خودش يي و جا. وردآ

ي طبي دارد، براي اينکه در اين ها کتاباي در  العاده اين کتاب اهميت تاريخي فوق
الدين  لف نوشته است که جاللؤمثالً م. ذکر شده است نيزعالجات پادشاهان کتاب م

اين علت را دفع  يهندوستان را حبس بول شده بود، هيچ داروي پادشاه محمد اکبر
فاصله دو ساعت   هب حل کرده بآخر حکيم محمد مصري سه توله شوره در باآل نکرد،

يا  طور سفوفي نهمي. ع گرديدن بول جاري شد و علت دفآدو بار خورانيد که از 
همواره بکار  الدين خلجي را سلطان عالء نآچورني در اين کتاب ذکر شده است که 

ن را امير خسرو نظم آکه اجزا و فوايد  شود نام چورن عالئي شناخته مي هب برد و مي
لف نوشته است که سلطان محمود خلجي نسخه ؤدرباره شربت نيب م. کرده است

  .الدين خلجي فرستاده بود برادرزاده خودش عالء به طور تحفه هوشته بن شربت نيب را
همان ادويه مورد بحث قراد داده شده است که بسيار موثر و  در باب مرکبات بيشتر

که  »بان حب رام« اند، مثال براي تپ لرزه ها رواج يافته هندوستان از قرن مفيد باشند و در
لف رام خدا را گويند و بان ؤبقول م. ته استنام گذاش »حب روح پرور«ن را آمولف 
. لف استؤزموده مآاين نسخه  .کند اين تير خدا است هرگز خطا نمي يعني تير را،

لف براي فارسي دانان اين ؤاست، م »گهورا چري«هاي مرکب  همين طور يکي از نسخه
ر لف اين حب ميان جوگيان بيشتؤبقول م .ناميده است »نواز حب مسکين«نسخه را 

همراه خودشان  ههرحال اين حب را ب  در سفر و حضر به ايشان. مستعمل است
 »گهورا چري«زبان هندي  هب .کنند ين عالج مياهاي گوناگون را با  دارند و مرض مي

اند که از  محصل اسب سوار کرده  به گويند، لذا اين حب را تشبيه اسب سوار را مي
 .گردد ورده برنميآو بدون محصول بدست  شود يد و از اسب پياده نميآ طرف حاکم مي

از حصار بدن قرار مرض  وردنآاين حب هم داراي اين صفت است، بدون بيرون 
 در» العاشقين دهن« نام هيکي از دهان معطر و خوشبودار ب ن طور بيانيهم. گيرد نمي

  .مده است که بوسيله سلطان محمود بيگرا گجراتي کشف شده استآکتاب 




