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Abstract
Qāẓi ebn Kāshef al-Din Moḥammad (Edited by Hassouri, A.), 2014. Jām-e Jahān-nemā-ye ‘Abbāsi. 
The Abbasid “Planetarium Cup” On the Benefits of Wine. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia 
Iranica Upsaliensia 25. 216 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-9087-4.

This book contains a text on wine from the 17th century AD written by Imam Qāẓi ebn Kāshef al-Din 
Moḥammad during the reign of Shah ῾Abbās I of the Safavid dynasty (1587–1628). It is important not 
only because of the information it provides on wine, medical knowledge, and herbs and medicines, but 
also for its social and folkloric contents. It shows that if an imam wished to do so, he could allow his 
followers to drink wine, even for pleasure. However, at the outset the author feels obliged to take great 
care even when prescribing wine to the members of the clergy or sick people. As the work progresses 
he is able to strengthen his arguments for the benefits of wine, which makes him able even to speak 
about the manners of drinking wine towards the end of the work.

Two manuscripts of the text are known to the editor. The older manuscript was perhaps written in 
Esfahan during the first half of the 11th century AH/17th century AD. It is a very fine and ornamented 
book, with the pages decorated with gold and šangarf (cinnabar, vermilion) written in Naskh inside or-
namented frames. Even between the lines there are decorations. As works on science and religion were 
written in this style in those days, it is obvious that the book was regarded as a religious-scientific work, 
rather than a literary work, which would usually have been written in Nasta῾liq style. This manuscript 
is incomplete and lacks some parts, including the colophon.

The second manuscript belongs to the British Museum (Rieu, Vol. 2, p. 844, Add. 19619). The 
style of the decoration and the handwriting shows that this manuscript was probably written in Shiraz. 
It is an ordinary manuscript with simple decorated tables but no decorations between the lines, and it is 
written in a very ordinary and popular Nasta῾liq of the late 17th century AD. This shows that in Shiraz 
the book was regarded as a literary piece. Moreover as this manuscript is an ordinary copy, it is written 
in the style in which all manuscripts of this kind were written. This manuscript is more complete.

For several reasons, though, the first manuscript was taken as the original. The most important are 
that it is older and also preserves more features of the author’s dialect, but the script and paper are 
also older.
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Preface 

The editor is indebted to Professor Carina Jahani, who with her scientific 

ambition, encouraged me to prepare this text and publish the present book. 

She also helped me acquire a copy of the British Museum manuscript. 

My friend of many years, Mr Ali Muhaddis of the Carolina Library of 

Uppsala University, proposed to publish a facsimile of the primary manu-

script. However, because of its very hard and tight binding, which made it 

difficult to copy, as well as its errors and large omissions, we preferred to 

publish the manuscript in the form you see here. 

I would like to thank the aforementioned colleagues, the staff of British 

Museum, and other friends who have helped me with this work. I appreciate 

the efforts of Uppsala University in regard to publishing it in their Acta Uni-

versitatis Upsaliensis (AUU) series. Sincere thanks also for a grant from the 

Editorial Committee of Acta Universitas Upsaliensis to meet the publication 

costs. 

I would like to thank Dr Mehrdad Fallahzadeh for helping me to format 

the Persian text, Ms Parisa Aasi for technical support, Dr Esmat Esmaeili for 

editing the Persian text, and my wife, Dr Guiti Shokri for assisting me in 

preparing the book for publication.  
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Introduction 

This book contains a text on wine from the 17th century AD written by an 

Imam (Qāẓi ebn Kāshef al-Din Moḥammad) during the reign of Shah  

῾Abbās I of the Safavid dynasty (1587–1628). It is important not only be-

cause of the information it provides on wine, medical knowledge, and herbs 

and medicines, but also for its social and folkloric contents. It shows that if 

an imam wished to do so, he could allow his followers to drink wine, even 

for pleasure. 

Iranian religions, such as Zoroastrianism and Mithraism, used wine as an 

instrument of initiation at their temples, which means that the “the seven 

signs of the cup” (see below) are well known in Persian literature, referring 

to seven steps of initiation in Mithraism. At least one hundred kinds of vine-

gar are well known in Eastern Iran, especially in Herat in present-day Af-

ghanistan. Wine was among the popular beverages in the pre-Islamic period 

and remained so even a long time after the arrival of Islam. 

In this book, we find mention of wineries in Iraq (including present-day 

western Iran), Khorasan (present-day eastern Iran and Afghanistan), and 

Natanz and Jowshaqan (two villages neighbouring Kashan). There are hardly 

any testimonies of these wineries to be found today. 

Many documents exist that testify to the use of wine as an important med-

icine in Iran. The long history of winemaking in Iran and its manifold usages 

also made wine one of the common beverages of that country. In works on 

medicine, such as the books of Ebn Sinā (Avicenna) and Moḥammad ebn 

Zakariyyā (Rāzi), wine is mentioned among the popular medicines. The nu-

merous terms existing for wine and its abundant mention in works of Iranian 

culture and Persian literature are signs of its common use in pre-Islamic Iran. 

Wine served, as already mentioned, a ritual function in initiations and 

other rites. Signs of this remain in Persian literature, including “the seven 

sign of the cup” (Hassouri 1977: 7–16). Very limited references to wine are 

found in Middle Persian texts, e.g. in Xosrow Kawādān od Ridag ē. 

There are a few references to the wine culture of the pre-Islamic period. A 

considerable number of the oldest New Persian literary works up to the 13th 

century AH
1
/19th century AD (for example a Qaṣīda by Rudaki from the 

10th century AD, a very old example) begin with several poems praising 

                               
1 All the AH years refer to the Hijri lunar calendar, not the Hijri solar calendar at present used 
in Iran. 
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wine as a supernatural benefit and the cause of joy and happiness, a theme 

that gained prevalence in the works of wine poets such as Khāqāni, Ḥāfeż, 

Ṣā’eb, Ṭāleb, Yaqmā and others.  

Not only in Iran, but in most of the Islamic lands, the strangling of the ac-

tual production of wine was the outcome of colonialist interference. Peter 

Heine (1982) has referred to this interference without mentioning any cause 

for it. Heine’s book is one of the most important works on wine in Islamic 

countries. 

It is obvious that the use of wine was not common in the Islamic period, 

but it was not restricted to the wealthy and people of high rank in the period 

of Shah ῾Abbās I (late 16th and early 17th centuries AD), as mentioned in 

the manuscript edited here. Many Persian literary works, including the po-

ems of the 14th century AD poet Ḥāfeż, show that people had to be cautious 

when drinking wine, but the habit was common and there were many winer-

ies in Shiraz. 

After the advent of the Umayyad caliphate (7th century AD), wine was 

used in the courts and the houses of the dignitaries, and it was common dur-

ing the Abbasid period (8th–13th centuries AD). Poets like Abū Nuwās, ibn 

al-Mu῾tazz, Baššār ibn Burd, and Muslim ibn Walīd are among the wine 

poets of this period. Some of the Abbasid caliphs, such as the prince al-

Mu῾tazz, were used to drinking wine. 

‘Onṣor al-Ma‘āli Keykāvus ibn Eskandar, a Ziyārid prince and writer 

(11th century AD) speaks freely about wine, even teaching his son how and 

how not to drink.  

In the present book, we find that the author of the Jām-e Jahān-nemā-ye 

῾Abbāsi, the Imam of Esfahan who used wine, was obliged to take great care 

even when prescribing wine to the members of the clergy or sick people, but 

as the work progressed he was able to strengthen his arguments for the bene-

fits of wine, which made him able even to speak about the manners of drink-

ing wine towards the end of the work. 

According to the historian Beyhaqi and the court poets of the Ghaznavid 

period (11th–13th centuries AD), wine was commonly used at the courts of 

such zealous kings as Sultan Mas῾ud. ῾Omar Khayyām (1048–1131) is well 

known for his quatrains on wine. In the Nowruznāme attributed to Khayyām, 

there is a chapter on wine (1388 [2009], pp. 83–92). 

During the Timurid (14th–16th centuries AD) and Safavid dynasties (16th 

–18th centuries AD), many kings and princes were wine users and some of 

them died prematurely because of their addiction to wine. 

There were large populations of minorities living in Islamic countries. 

Among them, the Jews, Zoroastrians, and Christians are the best known. 

They were allowed to produce wine and to sell it to others, including Mus-

lims.  
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The Persian work on wine called Jām-e Jahān-nemā-ye ‘Abbāsi, which is 

the topic of this book, was written by Qāẓi ebn Kāšef al-Din Moḥammad, the 

Imam of Esfahan, on the order of and for the Safavid king Shah ῾Abbās I 

(1587–1628). According to the colophon of the British Library manuscript, 

the compilation of the book was completed in 1037 AH [12 Sept. 1627–30 

Aug. 1628 AD], i.e. shortly before the death of the king. This date has been 

recorded in a poem. As the word Qāẓi is scarcely used in Persian as a proper 

name, perhaps the real proper name of the author has been omitted from the 

book. Little is known about Qāẓi. He was the student of Šeykh Bahā al-Din 

῾Āmeli (1546–1622), a distinguished scholar of the time, as he mentions in 

his book several times.  

The writer mentions some of his contemporaries, such as his father and 

Mowlānā Moḥammad Bāqer Esfahāni, who were cured due to Qāẓi’s pre-

scription of wine (p. 20). Qāẓi introduces this latter as “Amir Moḥammad 

Bāqer, one of the students of theology” (p. 113). Surely, this Amir 

Moḥammad Bāqer is not the great clergy and scholar of the time, 

Moḥammad Bāqer Majlesi, who lived later. The writer also mentions con-

sulting with his professor Bahā’ al-Din Moḥammad and adds “May God 

purify his tomb” (p. 21). He also quotes Bahā’ al-Din Moḥammad’s words in 

many places. 

The author frequently speaks of his books and his relations with other 

scholars. It appears from this book that he was appointed Imam after his 

father while his father, whom he introduces as the scholar of scholars 

(‘allāmat al-‘olamā) (p. 20), was still alive. He refers to himself as “the poor 

one” many times, and by means of this humble epithet he establishes his 

own ideas at the expense of others’ opinions, frequently speaking of other 

physicians as “ignorant” (pp. 227, 269, 288, etc.). He also makes reference 

to other works authored by himself, e.g. the Commentary to the Canon of 

Avicenna (on several pages), the Commentary to Qavā’ed (pp. 71, 181 etc.), 

the Treatise on Chinese wood (p. 60). Moreover he mentions many people 

and books briefly. An index of these is found at the end of the Persian pref-

ace. 

The author seems to have been a free-living and gifted man, because he 

describes the ceremonies of wine drinking with a special flair and delicacy. 

The number of medicines, materials, foodstuffs, and other articles mentioned 

in his book is impressive. I have given a list of the least known ones at the 

end of the Persian text. Many are well known and are used in the daily life of 

Iranians including some foods, fruits, etc. which are mentioned by name in 

the book. They should be gathered in a special dictionary of traditional med-

icine. As an example, a description of some unique terms, such as the 

“hangover tablet” (p. 130) is to be found in the text. 
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The language and dialect of the author 

The language of the author lies between the scientific and the vulgar, per-

haps because of his profession, in which he encountered all sorts of people 

on a daily basis, and also perhaps as a feature of the Persian language in 

Esfahan of the Safavid period. Scarcely does he write classical Persian, such 

as: 

  

در ریختن شراب تا منفعت او  باب اول در تصرفی چند که حکمای متقدمین می نموده اند

 (.p. 25) زیاده شود

ترجمهء این کالم آن که جایز است در وقت اضطرار خوردن آنچه حرام باشد از گوشت 

میت و شراب و غیر این چون ترسند که اگر آن را نخورند تلف شوند یا بیمار شوند یا 

ز بازماندن گمان هالکت بیماری زیاده شود یا ضعفی به هم رسد که از رفیقان بازماند و ا

 (.p.117) باشد و...

In many cases his language is vulgar and vernacular; sometimes showing 

features of the Esfahan dialect, which does not always follow the standard 

Persian of scientific works. Some examples: 

  

1. The use of čenānče instead of čenānke 

 p. 136).) ...مرّوق باید نمود چنانچه بیان خواهم کرد

 .(.931p (مرّوق باید نمود چنانچه بیان خواهیم کرد

 .(p. 149) چنانچه مذکور شد

 .(p. 155) ز افروختن هیزم بسیار عاجز می آیدچنانچه آتش کم ا

 .( (p. 160غشی کردند چنانچه میان ایشان و... هیچ فرق نبود

 .(p. 194) چنانچه جوانان و جماعتی که ریاضت نمی کشند

 

and in so many other places that the correct form is scarcely to be seen. 

 

2. The use of ānče (with čun) instead of ānke 

 .(p. 147) جهت آنچه شراب چون گرم است...

 

3. The use of roft o ru instead of roft o rub 

...او که شارع میخانهء وحدت را از گرد و غبار شرک به جاروب توحید 

 .(p. 3) رفت و رو کرده اند

 

4. The use of ẓa῾f-e qovvat or a double use of qovvat 
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 (. p. 162) قّوت هاضمهء ایشان به غایت ضعیف بود

 (.p. 121) جماعتی که قّوت هاضمهء ایشان قّوت دارد

 

 

5. The use of a plural verb for singular subject: 

 .(p.170) چه طبیعت شراب ها و مزاج بدن ها و عادت ها مختلف اند

 .(p.170) چنانچه بسیار بیهوش شوند

 .(p.177) دندان مطلقا کند نمی شوند

 

6. The use of a singular verb for plural subject: 

 (.p.401) کنم د میه ما نیز درین زمان تجویز فصو طبری می گوید ک 

 

7. The use of the coordinating conjunction o ‘and’ between a subordinate 

clause and a main clause (scarce): 

گرم  های و سرسام و تب خورند و حصبهبسیار از پسران را دیدم که اگر اندک عسلی می

 (.(p. 193رسانند  به هم می

 

8. The use of gūyā instead of gū’i. 

 (.p. 191) گویا آتش بسیاری بر هیزم ضعیفی زده اند

 

9. The use of besyār instead of besyāri along with singular verb. 

 (.p. 199) گوید که در فصل پائیز کمتر باید خورد و بسیار می

 

10. The use of nafas tang instead of nafastangī or tangī-ye nafas 

 (..p. 199, H) نفس تنگ گیردچنانچه در زمستان 

 

11. Dislocation of the sentence parts:  

 .(p. 276) روغن بنفشه بادام با شیر دختران نیمگرم در بینی چکانند

 .(.p. 323, H) و چرب هم بسیار نباشد

 .(.p.328, Hسرکهء اندکی بر شقیقه ها نیمگرم طال نمایند )

 .(.p. 437, H) بیرون آیند فقیر می گویم جمعی که از مستی خواهند زود
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12. Special usages of words, which may be an effect of the dialect: 

چه هیچ قوت قابضه در جوهر انگور و خوشه ها و دانهء او هست خمارش کمتر است 

 (. p. 400از خمار شرابی که از عسل... )

  Here, the word hīč (no, none) is used in place of agar (if). 

 

As already mentioned, Qāżi came from Esfahan. The dialect of Esfahan has 

influenced his diction and the usage of some words. For example he uses 

jam῾-i kasir-i instead of jam῾-e kasir-i (p. 72) or ẓa῾f-i tamām-i instead of 

ẓa῾f-e tamām-i (p. 73), xelṭ-i fāṣed-i instead of xelṭ-e fāṣed-i (p. 112) and 

roṭubat-i besyār-i for roṭubat-e besyār-i (p. 151), which is common even 

today in Esfahan. This happens more than 300 times in his book, though 

none of the manuscripts were written by him. Also: 

 

 .(.p. 61, Lگویند ) آن را به زبان اصفهانی کاکلک می ...گندم رومی...خندروس

 .( (p. 298گویند که آن را به لغت اصفهان کونج می زعرور

.(p. 358) گویند ه که آن را به لغت اصفهان تنی میارجوج  

 
It is interesting that some of these pronunciations are corrected in the second 

manuscript, which is 75 years younger and most probably was written in 

Shiraz rather than Esfahan. For example, taxfif-i tamām-i (p. 82) but in the 

second manuscript taxfif-e tamām-i (p. 45, L.), naf῾-i tamām-i (p. 9), but 

naf῾-e tamām-i (p. 50, L.), jam῾-i kasir-i (p. 115), against jam῾-e kasir-i (p. 

61, L.).  

Sometimes he uses a word without remembering that it is not Persian, 

such as nani (cradle) instead of nanu or gahvāre (p. 359), sarkāri instead of 

āmāde or tahiyye (prepared, ready, p. 373), baqi (remaining) instead of bāqi 

(p. 72) tanāf (rope, p. 281) instead of tanāb, peste-ye dun (pieces of pista-

chio) instead of peste-ye dān (p. 184), toršanār instead of anār-e torš (p. 

226), bārtang (a kind of herb) instead of bārhang (p. 400), qanābari which 

is called mowje, and haz aṣlathā which is called toxm al-mowt by the people 

(p. 274) etc. 

Qāẓi gives an equivalent of a term from the dialect of Yazd: ῾aṣa al-rā῾i 

which is called sorx marz, and in Yazd, aslam-e sorx (p. 417). 

Of course, there are many particles and suffixes that are not distinguished 

because of the orthography of the manuscripts, especially H. For example 

when Qāẓi writes bāde emtenān (باده امتنان) it is not clear how it was pro-

nounced (bāde-ye emtenān or bāde-ī emtenān etc.), because many of the 

particles and suffixes are written just in the form of a hamza (ء) and some-

times nothing is written where a particle or suffix is expected. However, 
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because the oldest manuscript (H.) has preserved many more such examples, 

we believe Qāżi has used his own dialect in writing Persian. 

Moreover the use of baqi instead of bāqi, for baqiyye, (baqi daf῾ 

mišavand, p. 172), γależ instead of γaliż (p. 136), tap for tab (pp. 179, 185, 

195, 232 and many other instances), peste-ye dun (p. 184) instead of peste-ye 

dān,῾aṣri instead of ῾aṣr (p. 187), możarrati, instead of mażarrati (p. 178), 

ba῾ẓi amrāẓi, instead of ba῾ẓi amrāẓ (p. 261), tanāf instead of tanāb (p. 181), 

jowāb instead of āb-e jow (pp. 278, 287 etc.), esfnāx and esfānāx instead of 

esfanāj (p. 287), kāme instead of xāme (p. 187), qorfe (p. 278) and the Per-

sian form xorfe, nargil instead of nārgil (p. 310), toršanār instead of anār-e 

torš (p. 326), zalū instead of zālū (p. 386), šodan instead of šodand (p. 251, 

L.) are enough to show the dialect of the author. 

A few usages are attractive, for example Qāẓi quotes that the wine pro-

ducers of Iraq (using ῾erāq ‘Iraq’ several times to refer to western Iran, 

which is an old usage) call the sour wine rag zade (p. 38).  

Some of the subjects of the book are sheer superstition, like the prescrip-

tion of an ice suppository for the sting of bee (p. 257). An index of special 

herbs, fruits, sicknesses, and medicines is found at the end of book, after the 

main text.  

 

Manuscripts  

Two manuscripts of the text are known to the editor. The older manuscript 

was perhaps written in Esfahan during the first half of the 11th century 

AH/17th century AD. It is a very fine and ornamented book, with the pages 

decorated with gold and šangarf (cinnabar, vermilion) written in Naskh in-

side ornamented frames. Even between the lines there are decorations. As 

works on science and religion were written in this style in those days, it is 

obvious that the book was regarded as a religious-scientific work, rather than 

a literary work, which would usually have been written in Nasta῾liq style. 

This manuscript is incomplete and lacks some parts, including the colophon. 

Each page contains eleven lines, each line nine words, and in its present 

state the manuscript has 439 pages. The pages of this copy are indicated in 

by numbers in square brackets, e.g. [251], in the edited text. A few pages are 

left unwritten and not completed, but the empty pages are not equivalent in 

size to the same parts as preserved in the second manuscript. Sometimes a 

small portion of a page is left unwritten. The omitted or lost parts of the text 

are indicated in the footnotes. This manuscript belongs to the editor and is 

abbreviated H. (ح). 

The second manuscript belongs to the British Museum (Rieu, Vol. 2,  

p. 844, Add. 19619). The style of the decoration and the handwriting shows 
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that this manuscript was probably written in Shiraz. It is an ordinary manu-

script with simple decorated tables but no decorations between the lines, and 

it is written in a very ordinary and popular Nasta῾liq of the late 17th century 

AD. This shows that in Shiraz the book was regarded as a literary piece. 

Moreover as this manuscript is an ordinary copy, it is written in the style in 

which all manuscripts of this kind were written. 

Each page contains 15 lines and each line 14 words, and there are a total 

of 252 pages. According to the colophon, the book was completed by the 

author in 1037 AH/1627 AD, perhaps before the death of the king. This date 

is attested in a poem by an unknown poet as well. The manuscript was writ-

ten 66 years after the original, in 1103 AH/1691 AD and perhaps in Shiraz, 

where copying such a work was much easier than elsewhere at that time.  

This manuscript is more complete, lacking only one long part which is 

preserved in the first one (manuscript H/ح) and some very small parts which 

are also found in H. This copy is abbreviated L. (ل) and referred to in the 

edited text as e.g. [251.ل]. 

Edition 

For several reasons the first manuscript was taken as the original. The most 

important are that it is older and also preserves more features of the author’s 

dialect, but the script and paper are also older. The parts missing in the L. 

manuscript is shown in { }. But since H. lacks some long and short parts, the 

missing parts were taken from L. and are here shown in ] ]. When there were 

differences between the texts, the text in H. was preferred unless the L. text 

seemed more correct. In some cases, neither of them was correct and the text 

was corrected by the editor to the most probable reading that resembled the 

texts. Such corrections are shown in ( ). 
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 ]. ۳۰۸. [ص نعناع

 بادآور. ]۱۲۵. [ص نفاخ

 یا گاز چھ واقعی و چھ خیالی.  ] باد، ھوا۱۹۰. [ص نفخ

 ]. ۱۸۷. [ص نقرس

 ، بادام، کشمش و...  با شراب خورند، مانند گردو اشد وھرچیز کھ غذا نب ]و فراوان ۱۸۸. [ص نقل

 ]. ۳۱۳. [ص نقوع

 ]. ۱۸۳. [ص نمک

  .]۴۲۹. [ص نمک نفطی

 ]. ۳۲۲[ص.  نمک ھندی

 .تب مکّرری بیماری،  دوره ]۱۶۰. [ص نوبھ

 روشنائی، شادابی. ]۲۱۸. [ص نورانیت

 ]. ۳۰۹. [ص نیلوفر

  .]۹۷[ص.  وبا

 ] معجونی است.۲۹۲۹۷. [ص وج

 ] درد.۴۱۵. [ص عوج

 بادکردگی. ]۲۱۰. [ص ورم

 یا تب شدید.  ورم ھمراه عفونت ]۲۱۰. [ص ورم گرم

 ]. ۲۷۰. [ص وسواس

 .]یافت نشد با احتمال ھرگونھ تصحیف[ ھمان تخم الموت. در مفردات پزشکی ]۲۷۴[ص.  ھزاصلتھا

 گوارش. ]۱۲۶[ص.  ھضم

 ].۱۸۳. [ص ھل

 ]. ۲۸۸. [ص ھلیلھ

 ].۳۰۰. [ص ی کابلی ھلیلھ

 ] اسھال و استفراغ شدید در اثر سوء تغذیھ.۳۴۷[ص.  ھیضھ

است. مھرگیاه، از گیاھان دو شاخھ و دارای مصرف  یبروج...آمده کھ ھمھ جا ]مکرر[ یبروح الصنم

 پزشکی.

 خشکی مزاج، خشکی. ]۲۱۹[ص.  یبوست

 

 
 پایان
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 اروق، مرودیطوس و ...ترکیبی از چند ماده، مانند تریاق ف ]۱۰۴[ص.  معجون و معاجین

  .]۱۲۶[ص.  معده

 ھای عطسھ آور. ] دارو۴۱۹. [ص معطسات

 . ]۲۵۸. [ص مغز سر مرغ

 ] شستھ، آب زده.۳۰۳[ص.  مغسول

  .] فالج۲۱۸. [ص مفلوج

 .پوست کنده ]۲۳۷. [ص مقشر

  .کون ]۱۳۳[ص.  مقعد

 ].۸۱۹ :تحفھ[ ... ظیم] مراد از او صمغ درختی ست مانند صمغ درخت کندر و بسیار ع۴۳۱. [ص مقل

 ].۲۴۴-۵. [ص منی

 بری. ءنک: قنا .موجھ

 نوعی کشمش. ]۱۳۲.[ص مویز

 ].۸۳۰ :تحفھ[ مویزک کوھی ]۲۹۱. [ص مویزج

 ]. ۱۸۶. [ص مویزه بیدانھ

 ]. ۳۰۹. [ص مویز طایفی

 یرقان است.  باعث تشدید ]۱۵۴. [ص ی زرد مھره

 ]. ۴۰۴. [ص میبھ

 ].۸۳۲ :تحفھ[ ... ی است] صمغ درخت۴۰۷. [ص یابسھ  ی میعھ

 معرب نارگیل. ]۳۰۸[ص.  نارجیل

 ].۸۳۸ :تحفھ[ یونانی مطلق سنبل است  ] اسم۳۱۴[ص.  ناردین

 ] نیز نک: نارجیل.۳۰۸[ص.  نارگیل

 صبحانھ، تلھین. ]۳۴۴. ص[ ناشتا

 ] زنیان، زینیان.۸۷[ص.  نانخواه

 نام نوعی معجون. ]۲۲۳. [ص نجاح

 .]۱۸۳. [ص نخود

 . ]۱۸۳. [ص نخود شور

 ]. ۳۸۶، ۳۰۵ ص.[ نزلھ

 ]. مسیحی.۲۱۳. [ص نصاری

 ]. اوج وضعیت، باالترین رنگ.۳۴۹. [ص نضج

 ].۲۹۶سدیم، ص.[ نطرون
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 روده بند. سل تب الزم. ]۲۷۳. [ص ماساریقا

 .ی صفرا. گونھ ای از فلقمونیا یا غلبھ  یا سر از عفونت خون صورت ورم ]۲۹۶[ص.  ماشرا

 ]. ۴۳۸. [ص ماقویھ

 پریشانی حواس. ]۱۳۸[ص.  مالیخولیا

 ].۴۳۴، ۶۴ل.  .ص[ مالیخولیای مراقی

 ].۳۰۱. [ص ھای زرد ی خشخاش با گل گیاھی از تیره[ مامیران

 ] نوعی شیاف. ۳۰۵. [ص مامیشا

 ]. ۱۲۵[ص.  مثانھ

] گرفتھ از نام مھرداد پنجم اشکانی و منسوب بھ او. معجونی است ضد ۴۱۰و  ۱۰۳. [ص مثرو دیطوس

 سم.

 بھ بعد].  ۴۳۹. [ص مثقال شرعی

 ھ بعد]. ب ۴۳۹. [ص مثقال طبی

 ] گل کتانی. گیاه نوروزی.۲۹۵. [ص مخلصھ

 ابزار حجامت. ]۲۹۳. [ص محجمھ

 ] آب درختی است در شمال افریقا. ۲۰۳. [ص مر

 .ھا؟ از مرقی و مرقاة ] درجھ۲۳۲. [ص مراقی

 ]. ۴۱۰. [ص مروارید

 ] صاف، تصفیھ شده.۱۳۵[ص.  مرّوق

 ]. ۴۲۴. [ص مریاغاریقون

 شود. انی در پزشکی سنتی کھ با صفرا و سودا و بلغم و خون مشخص میاستعداد جسم ]۱۴۸[ص.  مزاج

 ، منفذھا.  ھا ھا، مسیر راه ]۲۰۱. [ص مسامات

 ، صفت شراب نو.  نو ]۱۵۱. [ص مسطار

 ] روان کننده، آسان کننده.۱۰۰. [ص مسھل

 .و فراوان] ۱۷۴،   ۲۶ص. [ مشک

از  تر نامند، صمغ درختی ست ریزهلروم ] معرب از مسطبخی و بھ عربی علک ا۱۸۳[ص.  مصطکی

 ].۸۱۴ :تحفھ[ ... کندر

 قراقوروت. ]۴۳۵[ص.  مصل

 از کشمش، گردو، قیسی، رب انار و گوشت مرغابی. غذائی است ]۲۰۱[ص.  مطنجنھ

 است. ی] حبّ ۲۹۲. [ص مطیب النکھھ

 ].۱۶۱. [ص معتاد شراب
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 ]. ۳۰۹. [ص کنجد

 .]۷۴۰ :تحفھ[ ... یمن  . صمغی است مخصوص بالد شحر و عمان و جبال]۲۴۸. [ص کندر

 ] ازگیل.۴۱۹. [ص کندس

 نارسائی ذھنی. ]۲۱۴. [ص کودنت

 بیماری سخت/ بیماری عفونی. ]۱۱۰، ۹۵[ص.  کوفت

 ].۷۴۵ :تحفھ[ ] طلق است و نزد بعضی اقیمونیا۴۰۳. [ص کوکب االرض

 ] افیون، تریاک.۴۲۸. [ص کوکنار

 : زعرور، ازگیل.کونج. نک

 .گیاھی ]۶۴ل. .[ص گادیشھ

 ]. آیا کاوشھ؟۱۳۸[ص.  گاوریشھ

 .کلیھ ]۱۲۶[ص.  گرده

 ].۸۷[ص.  گالب

 ]. ۲۷۴. [ص گل ارمنی

 ]. ۸۹[ص.  سرخگل 

 ب مانده باشد.تایا عسل و گل سرخ کھ مدتی در آف ی شکر آب کرده ] آمیختھ۱۸۳. [ص گلقند

 یا گالب و عسل.  ی گل سرخ و عسل ]. آمیختھ۱۸۳. [ص گلنگبین

 ]. تره.۲۷۴. [ص گندنا

 ]. ۲۹۶[ص.  گوگرد

 .]۷۴۹ :تحفھ[ ... شود ] رطوبتی ست کھ از درخت کوھی حاصل می۱۸۳. [ص الدن

 ].۷۶۱ :تحفھ[ ... ] بھ فارسی بارتنگ و۴۳۱. [ص لسان الحمل

 .]۷۶۸ :تحفھ[یبروح الصنم است  ] لفاح بری۴۳۷[ص.  لفاح

 ھای ناتوانی در کنترل عضالت. ] بیماری عصبی با نشانھ۲۷۲. [ص لقوه

 ]. ۲۸۵. [ص لکنت زبان

 اذخر. نیز نک: قولومیس. ]۲۸. [ص لوطی

 است.، نوعی فراموشی. بیماری ]۲۷۲، ۲۰۲[ص.  لیثرغس

 . ]۱۷۴. [ص لیمو

 ].۷۸۲ :تحفھ[ ] زرداب شیر است کھ از شیر بریده و منعقد از پنیرمایھ گیرند۳۱۳. [ص ماء الجبن

ھا را باعث  و خیالی مانند موادی کھ آن  ی ملموس، مانند غذا تا مواد توھمی ھر ماده ]۱۸۸. [ص ماده

 دانستند. ھا می مزاج

 .]فارسی عفص است ۷۹۲ :تحفھ[گیرند.  از آن رنگ سیاه می ی درختی است کھ میوه ]۳۳[ص.  مازو
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 جوشھای جلدی ناشی از اختالل عروق. ]۱۱۰. [ص قوباء

 یا گرفتگی، مانند سده در تصور پزشکی سنتی.  باد ]۶۴و ل.۱۰۰ .[ص قولنج

 اذخر. ]۲۸[ص.  قولومیس/ لوطی

 .قھوه -۲ شراب گس. -۱ ]۵۶[ص.  قھوه

 استفراغ.برگرداندن خوراک،  ]۱۰۸. [ص قی

 ]. سیاھرگی در بازو.۳۱۲. [ص قیفال

 ].۷۰۳ :تحفھ[ کاسنی دشتی اسم خندریلی است. ].۳۲۲، ۱۱۴. [ص کاسنی

ی چتریان،  گیاھی است از تیره ]ل۶۰[ص.  یا جو رومی، کاکلک اصفھانی  یا خندروس  کاکلک/کاکلھ

 برگش نوعی سبزی است.

ی خوشبوئی کھ از چند  ]. ماده۶۹۹ :تحفھ[ ... دباش ] صمغ درختی ست و اقسام می۱۷۵، ۸۷.[ص کافور

 گیاه مانند بابونھ و ریحان گیرند.

]. درختچھ ای است از ۷۰۸[ص.  نام فارسی طباھیج است.  : کباب شامی] در تحفھ۳۳۶. [ص کبابھ

 ھا. ی بید تیره

 بیماری جگر. ]۱۸۱. [ص کباد

 گیاھی است، کاپاریس. ]۳۹۹،   ۲۲۴ [ص کبر

ی آن بھ کار ترویق شراب  سازند کھ سوده ی میی آن حبّ  درختی ھندی کھ از شیره ]۲۳۸. [ص کتکفل

 آید.  می

  مواد اضافی و نامناسب. ]۱۰۷. [ص کثافت

 ].۱۴۳. [ص کثافت حقیقی

 بیماری قارچی پوست سر. ]۱۳۸. [ص کچلی

 تیره شدن، گرفتگی، ضعف کارکرد. ]۱۸۹. [ص کدورت

 ].۷۲۱ :تحفھ[ و جبلی قردماناست  ومی] بری و فارسی و ر۳۸۹، ۸۷[ص.  کروبا

 .]۱۵۰. [ص کزاز

 گویند. یربوز گیاھی داروئی است کھ آن را شش پنجھ می  کشنج،   ]۱۵۵[ص.  کشنھ/ کرسنھ

 ].۷۲۸ :تحفھ[ اسم فارسی ند است ]۲۶. [ص کشتھ

 ]. افسنطین.۳۸۴. [ص کشوت

 ی ترویق شراب. ] کاک، نان نازک، وسیلھ۲۳۶. [ص کعک

 صفت شراب. ]۱۰۵[ص.  کفنھ

 است.  کمون زیره ]۷۴۰ :تحفھ[] ۴۲۰. [ص کمونی

 ھای پزشکی. یادداشت  ی انبوختھ ]فراوان[ کناش
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 یبوست بخش.  ]۱۲۸[ص.  قابض

 ظرف پیشاب، پیشاب. ]۸۳[ص.  قاروره

 گس. ]۵۴. [ص قابض

 . ]۶۵۶ :نک: تحفھ[  ] ھل، ھیل۲۹۲. [ص قاقلھ

 ].۲۹۲. [ص ی صغار قاقلھ

 ]. ۲۹۲. [ص ی کبار قاقلھ

 ].است. زیر قثاء بری آمده ۶۶۳ :تحفھ[نوعی خیار. شاید خیار چنبر.  ]۲۹۴. [ص قثاء الحمار

 گون. ]۱۹۵ .[ص قتاد/ قتاده

 صدای شکم. ]۸۳[ص.  قراقر

 ] نیز نک: مصل.۴۳۵. [ص قراقروت

 ].۸۸ص. [ کافوری ]/ ...۸۷[ص.  قرص کافور

، لک، اللیک و کرات ھم   ، للک  پروانھ واران کھ لیلکیگیاھی است از  .اللکی ]۸۵. [ص قرص لک

 شود. نامیده می

 ]. ۱۷۴. [ص قرص لیمو

 نیز نک: خرفھ. ،]۲۹۲. [ص قرفھ

 ].۶۶۴ :تحفھ[ ... درختی است ۀو ترکی منجک نامند و آن شکوف ] ...۱۸۳. [ص قرنفل

 ].۶۷۵ :تحفھ[ ] بیخی ست شبیھ بیخ لفاح و از نواحی ھند...۳۱۴. [ص قسط

 ] جمع شدن پوست.۴۰۲[ص.  قشعریره

  .]فصامھ نیز نک:[، گردو و مانند آن.  پستھ، بادام ]۱۸۴. [ص قضامھ

 آلت مردانھ. ]۱۳۳[ص.  قضیب

 ].۳۱۹. [ص قطراسالیون

 و خاصیت بارھنگ دارد. ]۳۹۰. [ص ] بذر قطونا است۳۲۸. [ص قطونا

  ].۴۱۵. [ص قطونای سرخ

آمده: در اصفھان موچھ و در خراسان  ۶۹۰  :تحفھ ،۳۰۸. [ص گویند بری کھ آن را موجھ میء قنا

 .].... برغست گویند

 بنگ. حشیش. ]۴۲۵. [ص قنب

 قند تصفیھ شده. شکر و قند کھن ایران قھوه ای رنگ و تصفیھ نشده بود. ]۲۰۵. [ص قند سفید

 ].۱۹۹ل. .[ص قند طروی

 ].۶۹۰ :تحفھ[ ... ر و صغیریونانی و آن نباتی ست کبی  گل گندم. اسم ]۱۴۱[ص.  قنطوریون

  .پروردگی ]۱۳۹. [ص قوام
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 ].۶۱۱ :تحفھ[ ش اوزومی...و] بھ فارسی سگ انگور و بھ ترکی ق۳۰۴. [ص عنب الثعلب

 آورند. یم  ی ماھی عنبر بیرون یا معده  ی خوشبو کھ از روده ماده ]۱۵۴ ،۲۶[ص.  عنبر

 :تحفھ[ی است خوشبو کھ چند نوع دارد.بترکی -۲درختی است از پروانھ واران.  -۱ ]۱۵۴. [ص عود

 .]بھ بعد ۶۱۶

 ]. ۴۰۷. [ص عود قماری

  ].۴۰۴، ۲۶[ص.  عود ھندی

 ].۶۲۲ :تحفھ[ ] چیزی است شبیھ بھ بیخ و ....۳۱۶. [ص غاریقون

 یک روز در میان.  ] تب۲۴۸. [ص غب خالص

 ھا بھ زبان ترکی. نک: شراسیف. دنده ]۶۷[ص.  غبرقھ

 ]. ۳۰۱.[ص غذانوش

 آشوب. ]... ۲۴۵، ۱۸۱،   ۱۰۶[ص.  غثی و غثیان

 صرع. ]۱۰۶[ص.  غشی

 دارای مواد بسیار و کثیف. نک کثیف. ]۱۰۷. [ص غلیظ

 بجای فلج.  ]۹۸[ص.  فالج

 / پانیذ، شکر سرخ، حلوا. ]۲۶۰. ص[ فانیذ

 ] شادی، نشاط.۲۱۷. [ص فرح

 .خرابی ]۲۱۰ص. [ فساد

 نیز نک: قضامھ].[یا نخود بریان.  است بھ لغت اھل مصر  شاھدانھ ]۱۸۴[ص.  فصامھ

 خون گشودن، رگ زدن. خون گرفتن. ]۶۴. ل.[ص فصد

 مواد اضافی. ]۲۱۰. [ص فضول

  ] شکوفھ.۳۷۷، ۲۹۲. [ص فقاح

 نوعی معجون. ]۲۴۷. [ص یفالفل

 ].۶۴۷ :تحفھ[ ... ... درخت او شبیھ بھ درخت سقز ]۳۰۸. [ص فلفل

 ].۶۵۰ص. [ برگ نباتات ست ] در تحفھ فلون بھ لغت رومی۴۲۰. [ص فلونیا

 ].۶۵۰ :تحفھ[ ] عنب الثعلب است۳۰۸[ فنا

 ] سکسکھ.۳۰۹. [ص فندق

 ھائی چون سیب، بھ و گالبی. ] میوه۴۱۰. [ص فواکھ

 ]. ۳۷۵. [ص واقف

 معجونی است. ]۲۴۷. [ص فوتنجی

 ].۶۵۲ :تحفھ[ ] معرب از کوپل ھندی و آن ثمر درختی ست...۲۷۴. ص[ فوفل
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 ]. ۲۸۸. [ص شیر خشت

 ]. ۶۴. ل.[ص ی گادیشھ رهشی

 ]. ۲۹۳. [ص صاقن

 ]. ۲۹۷. [ص صبر سقوطری

 .]. سردرد۳۵۰. [ص صداع

 ]. غشی.۱۱۰[ص.  صرع

 ].۱۱۰[ص.  صرع سوداوی

 ماده ای گرم و خشک در پزشکی سنتی. ]۴۳[ص.  صفرا

 ] سائیدن و صاف کردن.۳۰۱. [ص صالیھ کردن

 ی آن سندروس است. ی خشکانده کھ شیره چوب سخت و خوشبو و با دوام درختی با ]۷۸ص. [ صندل

 .]۱۵۵، ۸۹[ص.  صندل سفید

 . ]۲۱۰. [ص ضعف

 کھ بر پوست مالند. ماده ای غلیظ ]۱۵۱ .[ص ضماد

  .]۱۴۵. [ص طاعون

 .طباشیر. نک: تباشیر

 ].۵۷۹ .نک: تحفھ. ص[ ]. طرخون بری۳۰۸[ص.  طرخون کوھی

 .مالیدن ]۱۲۷[ص.  طال کردن

 ]. ۲۳۰. [ص عرق اذخر

  .]۲۱۲ ،  ۶۵ ل. .[ص ق بیدمشکعر

 . ]۲۱۲. [ص عرق تخم ریحان

 .]۲۳۰. [ص عرق دارچینی

 ].۲۲۸[ص.  عرق گاوزبان

 ]. ۳۱۴. [ص عسل

 .]۵۶ :تحفھ[ اذان الفتر ،]۴۱۷ص. [ یزد اسلم سرخ  و در گویند عصی الراعی کھ آن را سرخ مرز می

 سھ عضو دل، جگر و مغز. ]۹۶. [ص عضو رئیس

 رود. جوالیقی: المعرب زیر ارندج. کھ برای رنگرزی ھم بھ کار می است بقم ]۴۴ .[ص ضعف

 گس بودن. ]۴۲[ص.  عفوضت

 . ]۲۴۱، ۱۲۳. [ص عقرب گزیدگی

 ]. ۱۷۴. [ص عناب

 ].۶۱۴ :تحفھ[ ] اسقیل است۲۹۱. [ص عنصل
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 ].۱۳۳. [ص شراب چرب

 ].۶۷. ل.[ص شراب سبز][ شراب خوضی و ریحانی

 بھ بعد]. ۱۱۵. [ص شراب زرد

  .]۱۵۸. [ص شراب زرد آتشی

 .]۱۴۸. [ص شراب زرد زعفرانی

 ]. ۱۴۹، ۱۱۲. [ص شراب سفید

 .]۲۳[ص.  شراب سفید نطنزی

 ]. ۱۰۹. [ص شراب سیاه

 ].۱۴۹، ۱۲۷، ۵۸. [ص شراب شیرین

 .شراب نو ]۳۴. ص[ شراب مسطار

 شرابی کھ از آب انگور آمیختھ با آب و جوشانده، درست شده باشد. ]۲۰۶. [ص شراب مغسول

 ]. ۱۳۲. [ص شراب مویز

 ].بھ بعد ۱۵۹. [ص شراب ناشتا

  ].۶۸ل.، ۳۴. [ص شراب نو

 ].۱۲۰. [ص یک سالھ  شراب

 ی سینھ و بھ ترکی غبرقھ. ھای قفسھ دنده ]۶۷[ص.  شراسیف

 ] نک: افسنطین.۲۷۵. [ص ینشربت افسنط

 آمیزش آب سیب و انگبین. ]۲۱۲. [ص شربت سیب

 ریھ.  ]۱۲۸[ص.  شش

 ].۵۴۵ :تحفھ[ ... بیخی ست پرگره ]۳۰۸. [ص شقاقل

 ی خشخاش و سمی. گیاھی است از تیره ]۴۲۷. [ص شقایق

 نک: بثخال. ]۲۸۸ص. [ شکر بثخال

 ]. ۳۰۸. [ص شلغم

 ].۱۹۵. [ص اسفناج][ یا اسفاناخ  یا کدو  یا آلو بخارا  یا غوره  نار] مانند شوربای ا۱۹۵[ص.  ھا شوربا

 ]. ۲۲۸. [ص یا خروس بچھ  شوربای مرغ بچھ

 ؟].۴۲۷[ص.  گویند شوکران کھ آن را بیخ تفتی می

 ]. ۲۹۶. [ص شیاف ابیض

 ]. ۳۰۱. [ص شیاف مرارات

 ]. ۳۱۳ ،۲۲۳. [ص شیبار

 .]۸۷[ص.  شیر االغ
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 ] سکنجبین اسقیلی.۴۲۱. [ص سکنجبین عنصلی

 ] مخلوط سرکھ و قند.۲۱۲. [ص ن قندیسکنجبی

 یبروح الصنم، مھرگیاه.  سگ کنک، ]۲۰۷ص. [ سگ کن

 است.  ینش سل ریھتر بیماری کھ معروف ]۱۱۰. [ص سل

 روید. ھا می نبق. گیاھی است تخمدار کھ در گندمزار ]۴۲۶. [ص سلم

 ]. ۳۹۶. [ص سلم سرخ

 ].۴۹۷ :ف داروئی دارد،نیز نک: تحفھمصر پوست درختی است، دارچین ختائی و ]۳۰۲ص. [ سلیخھ

 گیاھی است مرتعی و مسھلی قوی کھ خراسانی آن مشھور است. ]۲۸۸. [ص سنا

 ]. ۲۸۸. [ص سنای مکی

 .]۱۵۵، ۲۶. [ص سنبل الطیب

]. صمغ درخت صندل ۵۱۲ :تحفھ[ ست ... و گویند صمغ درختی ستسنگی ا ]۲۹۶. [ص سندروس

 است. 

 تازه و منجمد نشده.] سندروس ۲۹۶[ص.  سندروس میعھ

 ] ماده ای سرد و خشک در پزشکی سنتی.۴۳[ص.  سودا

 .]۵۲۱و ۵۱۸ :: تحفھنک[ ] گیاھی است۳۰۹. [ص سوسن

 ]. ۳۷۵. [ص سھتوع

 ]. ۳۰۸[ص.  سیاه دانھ

 .]۱۵۵. [ص سیب

  .]۱۷۴. [ص سیب ترش

 ].۵۲۳: تحفھ[ نامند، نباتی ست... ] بھ فارسی کاشم رومی۲۹۳ص. [ سیسالیوس

 ]. ۴۳۷. [ص سیلم

 ]. ۳۰۹. [ص شاھدانھ

 ].۵۲۸ :تحفھ[ ریحان سبز مایل بھ زردی... ]۱۷۴. [ص شاھسفرم

 شوید. ]۲۵۱. [ص شبت

 ]. ۳۱۶. [ص شحم الحنظل

 بھ بعد]. ۳۳. [ص شراب و انواع آن

 ].۱۵۰، ۱۴۸. [ص شراب آتشی

 ].۱۶۲. [ص شراب پیش از ھضم

 ]. ۱۶۴. [ص شراب بعد غذا

 ]. ۱۲۴. [ص شراب تیز و شور
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 شرابی کھ رنگ روغن زیتون داشتھ باشد. ]۶۷ل.[ص.  زیتی

 ]. ۱۸۳. [ص ی کرمانی زیره ]۶۴. ل.[ص زیره

 ] گیاھی مانند دارچینی. ۲۹۱. [ص سادج

 شنوائی. ]۲۱۰. [ص سامعھ

 مایع، آب. -۲خون جھنده.  -۱ ]۲۹۶[ص.  سایلھ

 ] بیماری است. ۳۱۳[ص.  سبات

 کبد.   ]۲۳۲. [ص سپرز

 ].۴۷۰ :تحفھ[ ... ] بھ عربی دنق نامند، ثمر درختی ست۳۳۰. [ص سپستان

 ...تر یونانی فیجن و در تنکابن و دیلم بیم نامند. بستانی او از درخت انار کوچک  ] بھ۴۳۰. [ص سداب

 ].۴۷۴: تحفھ[

 گرفتگی. ]۷۰، ۴۲[ص.  سّده

 شدید. سردرد ]۱۵۳، ۱۱۰[ص.  سرسام

 .]۱۱۰. [ص سرسام سوداوی

  .]۱۰۰. [ص سرکھ

  .]۵۳ .[ص سرما

ی زیر زمینی غده دار و خوشبوی آن مصرف داروئی  ی جگن کھ ساقھ گیاھی از تیره ]۱۳۰ص. [ سعد

 دارد.

 ]. ۳۳۶. [ص سعد کوفی

 بیماری جلدی است. ]۱۱۰. [ص سعفھ

 داروی کوبیده، گرد. ]۴۳۳. [ص سفوف

 زر دوزی شده. ی ابریشم  پارچھ ]۲۳۶ .ص[ سقر الت/ سقرالط/ سقالطون

 نوعی پیچک، دارچین ختائی، کھ مصرف داروئی دارد و ضد صفرا است.  ]۶۲[ص.  سقمونیا

 ]. ۴۹۰: تحفھ[ ] حیوانی است شبیھ بھ بزمجھ...۳۰۹. [ص سقنقور

 ].۴۹۵: تحفھ[ است و...  ی آملھ عصاره ]۴۳۳، ۴۲۲. [ص سک

 ی قرنفل. ] عصاره۴۳۳. [ص سک قرنفل

 یا مغز.  گھانی قلبایست نا ]۲۰۹. [ص سکتھ

 یا عسل.  ھا و قند یا دانھ  یا قند  ی سرکھ با عسل آمیختھ ]۲۱۲. [ص سکنجبین

 ھا. ] سکنجبینی دارای انواع دانھ۳۹۵. [ص سکنجبین بذوری

 ] سکنجبین با آب بھ.۳۲۳. [ص سکنجبین سفرجلی

 ]. ۳۹۵. [ص سکنجبین عسلی
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 نشاط، نیرو. ]۲۱۷، ۱۲۷[ص.  روح

 نشاط فکری و روانی. ]۱۸۸. [ص روح دماغی

 .]۲۲۳. [ص روغن بابونھ

  .]۲۲۳ .[ص روغن بادام

 .]۲۲۹و  ۶۴ . ل.[ص روغن بادام تلخ

 .]۶۷ل[ص.  روغن زیتون

 .]۸۲[ص.  روغن کنجد

 ].۱۷۵. [ص ل سرخروغن گ

 ]. ۲۷۷. [ص روغن نیلوفر

 ورزش. ]۱۵۹. [ص ریاضت

 ریواس. ]۱۷۴. [ص ریباس

 . ]۱۷۷. [ص ریباس سرخ

  .]۱۷۷. [ص ریباس نیشابوری/ ریباس سفید

 ]. ۳۰۸. ص[ ریحان

 شراب سبز. شراب خوضی. ]۱۰۵. [ص ریحانی

 نوعی ریواس کھ مصرف طبی داشت. ]۳۲۲. [ص ریوند

 ھمیشھ بھار . ]۸۵ .[ص زبیدالورد

 ]. ۳۱۰. [ص زرشک

 ی خوشبو. ھا. دارای دانھ ی زنجبیلی ] گیاھی از تیره۱۶۷. [ص زرنباد

 ]. نوعی ازگیل.۳۹۹ص. [ گویند کھ آن را بھ لغت اصفھان کونج می ... ]۱۷۴. [ص زعرور

  .]۱۴۱. [ص زعفران

 ]. ۴۳۵. [ص زفت

 ].۳۸۷ بجای زالو، ص.[ زلو

 ]. ۳۰۹. [ص زنبق

ست مفروش بر روی زمین و برگش شبیھ بھ برگ صعتر بستانی و  یابس گیاھی  ] زوفای۴۲۱. [ص زوفا

  ].۴۵۸ . ص.ی حکیم مومن تحفھ[ ... مرزنجوش و

 سم. ]۱۱۶. [ص زھر

 ی انواع پرندگان و جانوران. . زھرهی صفرا ] کیسھ۳۰۰. [ص زھره

 .زیتون رسیده زیتون رکابی.

  .ر آب و نمک خیساندهزیتون سبز د ]۱۸۴[ص.  زیتون الماء.
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 افسردگی. ]۲۵ص. [ دق

 افسردگی ناشی از پیری. ]۲۲۰،   ۱۳۸[ص.  یخوخھدق الشّ 

 مشت و مال. مالش دادن تن. ]۳۴۹. [ص دلک

 ] مالش بدن پس از ورزش.۳۴۹. [ص دلک استردادی

 ] مالش تن پیش از ورزش. ۳۴۹. ص[ دلک استعدادی

 مغز. ]۱۸۵، ۱۶۸. [ص دماغ

 ] مرکز عفونی در مجاورت پوست.۲۱۰ص. [ دمل

  .]۳۱۵ .[ص دواء المسک

 ]. ۳۸۷-۳۸۸. [ص دواء المسک بارد

 . ]۲۲۳،   ۲۱۹. [ص دواء المسک حلو

 سرگیجھ. ]۱۴۵ص. [ دوار

 ] ماده ای خوشبو کھ ھمان گیاه اشنان است.۲۹۲[ص.  دوالھ

 ی انگور. شیره ]۹۴[ص.  دوشاب

 ].۳۹۶ :تحفھ[ و ھمان مرزنجوش؟ آیا دونھ ]۱۸۶ .صدرونج؟ [ دونج

 . ]۱۱۱ ،۹۸. [ص ذات الجنب

 اسھال کبدی. ]۱۵۲. [ص ذو سنطاریا

  .انیسون، بادیان ]۶۴، ل.۸۷[ص.  رازیانھ

 ] سوسن کوھی. زنجبیل شامی.۴۳۸. [ص راسن

 ]. ۴۱۸. [ص رب آلو بخارا

  ].۴۱۸ص. [ رب بھ

 ]. ۱۸۳. [ص رب بھ ترش

 ].۱۷۶. [ص رب ریباس

 ].۴۱۸. [ص رب غوره

 ].۱۷۶. [ص رب مورد

 آب، چھ واقعی و چھ خیالی. ]وجود[ ،]۱۹۲[ص.  رطوبت

 جاری شدن خون از بینی. ]۱۵۳[ص.  رعاف

 ھای عصبی. لرزش حاصل از ناراحتی ]۱۵۰ ،۹۸[ص.  رعشھ

 ]. ۹۸. [ص ی جراه رعشھ

 ھا. در اندام خونمجرای  ]۱۳۳[ص.  رگ

  .شراب ترش در اصطالح خماران عراق ]۳۸[ص.  رگ زده
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یا سرخ. سفید آن   یا سیاه  دخی است بر سھ نوع، دارای تخم سفیبی ] بزرالبنج،۴۲۶. [ص خداع الرجال

 ].۳۳۲ :تحفھ :نیز نک[ داروئی است.

 ] نام نوعی بیماری.۲۷۲[ص.  خدر

است و   سم ابخره]، ا۳۳۶ :تحفھ[ بیخ گیاھی ست برگش شبیھ بھ برگ بارشک... ]۳۲۱، ۹۸. [ص خربق

 ].۳۳۹: تحفھ[ گویند فاوانیا است

 ]. ۴۲۲. [ص خردل

 ]. ۳۳۹ :تحفھ[ اسم فارسی بقلة الحمقاء است ]۲۷۸. [ص خرفھ

 ]. ۱۸۳. [ص خرما

 ]. ۳۲۶[ص.  گویند می ]؟[ خرما خارک کھ آن را سبر

 نوعی بول. ]۳۷ص. [ خشاف

 ]. ۲۷۶. [ص خشخاش

 ]. ۳۰۸. [ص خشخاش سفید

 ی ثعلب است. ] بخش غده مانند ریشھ۳۰۸. ص[ خصیة الثعلب

  .]۲۵۴. [ص خطمی

 آمیختھ، آمیزه. جزء، پاره، ]۱۰۸[ص.  خلط

 رخوت و ناراحتی سر پس از نوشیدن شراب. ]۱۳۷. [ص خمار

  .]۱۵۹. [ص خناق

 ، کاکلھ.  جو رومی. گندم رومی ]۶۴. ل.[ص خندروس

 جذام. ]۹۴ .[ص خوره

 و برگ خرما. رنگ سبز در شراب ]۶۵. ل. [ص خوض

 یا گندمگونی زند.  شراب سبزی کھ بھ زردی ]/ ریحانی۱۰۵[ص.  خوضی

 ].۳۶۷ :تحفھ[ ] بیخی است سرخ تیره و پرگره و تند.....۳۰۸. [ص خولنجان

 ماده ای گرم و تر در پزشکی سنتی. ]۴۳. [ص خون

 ]. ۲۹۲. [ص خیار

 ]. خیار چنبر.۲۸۹. [ص خیار شنبر

 ].۸۷. [ص دارچینی

 ].۳۰۷. [ص لدار فلف

 ].۱۱۴[ص.  درد چشم بلغمی

 .بھ بعد] ۴۳۹. [ص درھم شرعی

 .بھ بعد] ۴۳۹. [ص درھم طبی
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 ].۳۵۸[ص.  گویند ن را تخم الموت میجھنگ کھ عوام آ

 ]. ۳۱۱. [ص جیوه

 ]سودان[ ی بھدانھ کھ از افریقا اندازه  دانھ ای است سیاه بھ ]۱۳۵[ص.  چشمیزج یا چشمیزک/  چشمیز

 آوردند.  می

 ]. ۲۸۹. [ص چغندر

 شد. آن استفاده می ی فراوان] بیخ چینی است کھ از شیره[ چوب چینی

 .]۲۶۰. [ص ابکار حبّ 

 .]۲۵۵. [ص انگور حبّ 

 ].۱۸۳. [ص خمار حبّ 

 ] راسن سوسن کوھی است.۲۶۰. [ص راسن حبّ 

 .]۲۶۰. [ص السنبل حبّ 

 ] خون گرفتن.۲۹۰. [ص حجامت

 شناختند]. سوختن غذا را در ایران می[ ] گرما، گرمای حاصل از سوختن غذا۱۰۲[ص.  حرارت

 .]۱۰۸[ص.  حرارت غریزی

 بیماری عفونی. ]۱۱۰. [ص حصبھ

  .]۲۷۲. [ص ی بنفسجی حصبھ

 .]۱۱۰. [ص ی سیاه حصبھ

 . ]۲۷۲. [ص ی نیلجی حصبھ

 ].۳۰۴ :تحفھ[ برگ و تخم نباتی ست خارناک...ۀ عصار ]۳۰۰ص. [ حضض

 بھ گلو ریختن. ]و... ۹۸[ص.  حقنھ

 ].۳۰۵ :تحفھ[ ] شنبلیلھ۴۲۲، ۲۵۴. [ص حلبھ

. تحفھ. ۲۱۸-۱۹، ص ۱۳۷۰حلتیتا. رافھ، آنغوزه. صمغ انجدان. بیرونی، سریانی  ]۴۳۳[ص.  حلتیت

 تھرانی: ترشک. ]۳۱۲: تحفھ[ ] ترشھ۳۰۷ص. 

 ].۳۱۷:   تحفھ[ ] ترشی ترنج است۴۳۱، ۱۷۴. [ص حماض اترج

 ]. ۲۹۴. [ص حموضات

 ] تب شدید.۲۷۹. [ص محرقھ حمی

 صفت شراب نرسیده. ]۱۳۶. [ص خام

 ]. اکسید آھن.۳۳۰ :تحفھ[ ] ریم آھن۴۳۲[ص.  خبث الحدید

 ].۳۳۱ :تحفھ[ ست ] خطمی۳۰۴. [ص خبازی
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 ] معجونی مرکب از شراب و مواد افیونی.۱۰۳و  ۵۱. [ص تریاق فاروق

 .] عربی: ثرید۳۲۲[ص.  ترید

 .سختی، بھ ھم خوردگی ]۱۵۰[ص.  تشنج

 کثیف بودن. ]۱۴۳. [ص تکاثف

 ] ناشتائی، صبحانھ.۳۴۴. [ص تلھین

 کشیدگی، راحتی.  ]۱۵۰ص. [ تمدد

 ].۳۷۸، ۳۷۳ .[ص ھندیتمر

 ].۲۷۶ ،۷۲[ص.  تنباکو

 ھر چیز کھ ھمچون نقل با شراب خورند. ھمراه شراب خوردن.  ]۱۱۶[ص.  تنقل

 ]. ۳۰۸. [ص توت سفید

 روی.ترین آن اکسید  ین و معمولتر گردی از ترکیب چند دارو و ساده ]۲۹۹[ص.  توتیا

 ].۲۹۹. [ص توتیای کرمانی

شکر آن  ،ی صفوی در دوره ی] ھمان تیغال و تیھال است و احتماال تلفظ اصفھان۲۸۷و ۱۳۹. [ص تیخال

 معروف است.

 ] سنگینی.۱۸۵. [ص ثقل

 . ]۱۵۴. [ص جامھ و رنگ آن

گ زرد شود و از آن رن کھ برای دفع انگل استفاده می  سمی و گیاھی است مرتعی ]۳۰۸. [ص جاوشیر

 گیرند. می

 .خوره ]۹۴[ص.  جذام

 گری شدید. ،] جرب پایدار۱۱۰، ۹۴. [ص جرب جذامی

 کبد. ]۱۲۸[ص.  جگر

 ]. ۲۴۸، ص.  تحفھ[ ]. تخم میوه ای است۳۰۹. [ص جلغوزه

 یا آمتیست است.  ھمان لعل ]۴۳۱[ص.  جمست

  .۳، حاشیھ ۸۲.ص ۱۳۷۰بیرونی  :قوقی آمھ. نک ]گند[ ] جند۲۹۸. [ص جندقوقی

ی حکیم  تحفھ[ ... تخم مرغ ۀانداز ] جوز بویا. ثمر درختی است ھندی بھ۴۳۷، ۲۰۵[ص.  جوز بوا

 ].۲۵۷. صمؤمن

 ۲۵۸ :تحفھ[ ] ماقویھ. بھ فارسی تاتوره گویند و معرب از کوز ماثل فارسی است...۴۳۸. [ص جوز ماثل

 ]. ۲۶۲و

 .]۱۲۲و  ۹۸[ص.  جوع بقری

 ].۹۸. [ص جوع کلبی
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  .]۱۸۳. [ص پستھ

 ].۱۸۴. [ص ی دون پستھ

 ]. ۱۸۳. [ص ی شور پستھ

 ]. ۳۰۹. [ص پنبھ دانھ

 پوست بالنگ. ]۱۸۳. [ص پوست اترج

 ].۱۸۳. [ص پوست بیرون پستھ

 نک: ترنج. ]۱۸۳. [ص پوست ترنج

 .] پودنھ۴۳۰. [ص پونھ

 عصب. ]۱۳۸ .[ص پی

 ماقویھ. نک: جوز ماثل. ]۴۳۸. [ص تاتوره

 .] گرما۲۳۲. [ص تب

 .ر شراببیماری حاصل از افراط د ]۲۷۱، ۲۷۲ .[ص تباذوق

 گیرند. می خیزران][ ماده ای سفید کھ از درون نی ھندی ]۸۹[ص.  تباشیر

 ].۲۴۹، ۲۳۲. [ص تب ربع

 تب سوزان، تب شدید. ]۳۵۲. [ص تب محرق

 تب شدید با منشاء صفرائی. ]۹۸. [ص ی صفراوی تب محرقھ

 شاه صینی. ]۳۹۸. [ص تتری خطائی

  .]۹۰[ص.  تخم خرفھ

 و نوع خیار.تخم د ]۸۹[ص.  تخم خیارین

 ]. ۲۱۲. [ص تخم ریحان

 ].۸۹ص. [ تخم کاسنی

 ].۸۹. [ص تخم کاھو

 ]. ۱۸۳. [ص تخم گشنیز

 ].۱۸۳. [ص تخم مورد

 ] عذای ھضم نشده در شکم.۳۳۸. [ص تخمھ

ی  تحفھ[ ] بیخی ست ظاھر سیاه و باطن سفید و مجوف و منبت او حوالی خراسان و...۱۹۶. ل.[ص تربد

 .]۲۱۰حکیم مومن. ص.

 ] نارنج.۱۷۴. [ص نجتر

 ی گیاھی است. ] شب نیم. عصاره۲۸۹. [ص ترنجبین

 ، داروی ضد زھر.تریاک ]۱۷۶ ص.[ تریاق
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 در پزشکی سنتی، مانند باد.  عاملی توھمی ]۱۱۶[ص.  ] بخارات۱۰۰. [ص خارب

 .]۳۵۲، ۲۷۸، ۲۲۴. [ص بذر قطونا

  .]۲۵۴. [ص بذر کتان

 .] پیسی۱۱۰. [ص برص

 .ھای سیاه ] پیسی با لکھ۱۱۰. [ص برص سیاه

  ].۱۷۳ ص.[ برگ درخت انگور

 سرما، از خواص مواد. ]۱۹۰. [ص برودت

ص.  ی حکیم مومن [تحفھ فارسی بزباز گویند و آن پوست اندرون جوز بواست... ] بھ۴۲۷. [ص بسباسھ

۱۵۸ .[ 

 نوعی نان روغنی. ]۹۴[ص.  بکسمات

گیرند کھ بھ روغن بلسان  ] درختی است کوچک مصری، از ساق آن ماده ای می۳۰۰[ص.  بلسان

 مشھور است.

 ماده ای سرد و تر در پزشکی سنتی. ]۴۳[ص.  بلغم

 نیز نک: قنب. ]۴۲۵[ص.  بنگ

 .ی وحشی بنفشھ ]۱۷۵. [ص بنفشھ

 ].۲۷۶. [ص بنفشھ بادام، روغن

 .]۷۳[ص.  بواسیر

 ادرار. ]۲۱۰. [ص بول

 ].۱۷۴. [ص بھ

 . ]۲۱۰. [ص بی اشتھائی

 ].۲۰۴ ی حکیم مومن، ص. تحفھ[ ] اصل الشوکران۴۲۶. [ص بیخ تفتی

 چوب چینی.   ]۱۱۰[ص.  بیخ چینی

 ]. ۲۷۳. [ص بیخ خربزه

 ]. ۲۷۳. [ص شبت بیخ

 ]. ۲۳۷. [ص بیخوابی

 ق کردن.ی ترویق شراب. ابزار مروّ  زغال بید، وسیلھ ]۲۳۵. [ص بید سوختھ

 ]. ۱۷۴. [ص بید مشک

 دیگدان داروسازی. ]۱۰۳. [ص پاتیلھ

 ] داروی ضد زھر.۱۱۶. [ص پادزھر

 ]. ۴۳۰. [ص ی قندی پالوده
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 .]۱۷۴ .[ص انار شیرین

 خوشی. ]۱۳۵[ص.  انتعاش

 شکل انذروت آمده. صمغی است. کنجده، انجروت. بھ ]۱۹۸[ص.  انزروت

ی  تحفھ[] بھ فارسی انگدان و بھ لغت دارالمرز کولھ پر نامند، تخم نباتی ست مجوف ...۴۱۹[ص.  انجدان

 ].۱۱۵حکیم مومن. ص. 

 .]۲۰۵[ص.  یمثقال انگور

 ھائی چون شوید. سانتیمتر با برگ ۵یک سالھ بھ ارتفاع   ی چتریان، ] گیاھی از تیره۲۰۳. [ص انیسون

 بھ بعد]. ۴۳۹. [ص ی شرعی اوقیھ

 بھ بعد].  ۴۳۹. [ص ی طبی اوقیھ

 ]. ۲۱۳. [ص اھل ذمھ

 .یاره ]۱۱۰[ص.  ایارج

  .]۲۵۶. [ص ایارج بولس

 .]۲۵۶. [ص ایارج خروس بچھ

 ]. ۳۱۶. [ص روفس ایارج

 یاره.  ]۱۵۴[ص.  ایارج فیقرا

  ].۳۰۵، ۱۱۰. [ص ایارج لوغازیا

 ھا.  بیماری است، نوعی قولنج، انسداد روده ]۲۶۳[ص.  ایالوس

 .]۲۵۴. [ص بابونھ

آزارد.  یا تورم کھ اعضا را می  ای است چون ھوا در تصور پزشکی سنتی پدیده   ]۶۴، ل.۹۹[ص.  باد

 نک: قولنج.

  .]۲۹۴[ص.  کردن][ بادکش

 .]۱۷۴. [ص بادام

 . ]۱۸۶. [ص بادام بو داده

 بادرنگبویھ. ]۱۲۹ .[ص بادرنجبویھ

 سرد. ]۶۵. ل[ص بارد

 بھ بعد].  ۲۵۸. [ص ھای آن باز و بیماری

 ] سیاھرگی در بازو.۲۹۳. [ص باسلیق

 بینائی. ]۲۰۹. [ص باصره

 نیروی جنسی. ]۱۳۲. [ص باه

 ] شکر بثخال.۲۸۷. [ص بثخال
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 .آشوب، بھ ھم خوردگی ]۱۴۶. [ص اختالج

 داروھای گرم، مانند شراب سرخ، گردو و... ]۶۵. ل.[ص ی حاره ادویھ

 مانند شراب و مشک و گاوزبان. ]۱۰۱. [ص ی قلبیھ ادویھ

 ی دشتی. گیاھی است. نیز نک: قولومیس، کاه مکھ، گربھ ]۲۸[ص.  اذخر

 ] ننو، گھواره.۳۵۹[ص.  گویند ھانی ننی میارجوجھ کھ بھ لغت اصف

 نک: زعرور. ]۳۱۰. [ص ازگیل

بھ لغت سریانی بیخ گیاھی ست پرگره و دراز و باریک و کج و از زردچوبھ   ]۴۱۹. [ص اسارون

 ].۷۷ ی حکیم مومن، ص. تحفھ[ ... تر باریک

 است.  یونجھ ]۲۹۴[ص.  اسپست

  .]۱۹۵. [ص استخوان سینھ

 رخوت، سستی. ]۱۴۵. [ص استرخا

 تشنگی بیمارگونھ. ، ]۸۴[ص.  استسقا

 ]. ۴۳۸. [ص استوه

 گویند. امروز استقدوس می ،]۳۱۶[ص.  اسطخودوس

 حاصل از کار جگر. اسھالی توھمی ]۱۹۵. [ص اسھال کبدی

ھا ست و توصیف آن در  ین شکل امالئی اسلنج است کھ گیاھی در شوره زارتر ] نزدیک۲۸۳. [ص اسیلم

 است.  آمده ]۶۷ص. [ تحفھ

 ی شیرین بیان. ریشھ  ]۲۰۴. [ص اصل السوس

 بیماری است.  ]۲۵۹[ص.  اضطرم

  .معجونی است از ھلیلھ و گیاھان دیگر ]۷۸. [ص اطریفل

 ].۴۲۲[ص.  یا سختی. اعیا ورمی  ماندگی از کار شدیددر ]۲۷۲، ۱۶۸. [ص اعیا تعبی

 ماندگی از رخوت.در ]۲۷۲، ۱۶۸. [ص اعیا تمددی

. برابر ]قروح، جمع قرح، زخم[ ].۱۳۰. [ص در ماندگی از حرارت شدید ]۲۷۲، ۳۷[ص.  حیاعیا قرو

 رود. اعیا تعبی بھ کار می

 ] فرفیون.۳۱۶[ص.  افریبون

 ی گاوچشم. ] نباتی مانند بابونھ۲۷۵. [ص افسنطین

 ] تریاک.۸۲. [ص افیون

 پر بودن، پر خورده بودن. پرخوری. ]۲۱۴. [ص امتال

 گالبی. ]۱۷۴[ص.  امرود

 .]۱۷۴. [ص انار ترش
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  .]۱۵[ص.  ، راوی  ھارون بن حمزه 

 .]۲۳۷. [ص ھند

  : ابن ماسویھماسویھ نک ]بن[ یحیی

 .و ...] ۱۲۶و  ۱۰۶،   ۵۸. [ص یونس و کناش او

 

 [ص. ی عباسی ی تباشیر الشراب ھمچون خلیفھ صاحب رسالھ» ابن معز باہلل«گذشتھ از این چند بار از 

است. او این خلیفھ را موافق   برد کھ آھنگ او بھ احتمال بسیار المعزلدین هللا نام می ]۱۲۱و  ۱۲۰

 کند.  نظر در این زمینھ معرفی می شرابخواری و صاحب

 فھرست اصطالحات
 

ھای  ، گیاھان و خوراکی  ھا اقوام و مذاھب. نام بسیاری از سبزی ،ھا شامل اصطالحات پزشکی و شراب

یادآور شده ایم و استقصا   یکی دو مرتبھ آمدن آن را  ھم تنھا جای در مورد ھر عنوان مشھور آورده نشد.

 :از ح. است شماره صفحھ نکرده ایم.

 

 آبی کھ در ظرف آھنی جوش خورده باشد.  ،]۳۹۶. [ص آب آھن تاب

 .]۲۳۰. [ص آب باران

 .]۱۱۴[ص.  آب کاسنی

 ].۲۹۵[ص.  آبکامھ

 ]. ۲۲۴. [ص آب کدو

 ]. ۲۲۴. [ص آب گشنیز

 .سوزاک ]۹۲. [ص آتشک

  .]۲۶۶. [ص آملھ/ آملج

 شد. می] بیماری فرضی کھ عامل انحراف جنسی شمرده ۲۵۶. [ص ابنھ

 نوعی سرو کوھی است کھ میوه اش مصرف داروئی داشت. ]۱۳۴[ص.  ابھل

 .] بالنگ۳۸۹. [ص اترج

 جزء اصلی آن است. ]جگر گرگ[ ] منقذاالرض، معجونی است کھ اثاناسیا۴۲۱. [ص اثاناسیا

 ھا. ھاضمھ، معده و روده  دستگاه ]۱۲۰. [ص احشا

 چون زعفران. ھ سرخی زند،] رنگ شراب، زردی کھ ب۶۵، ل.۴۱[ص.  احمر ناصع
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 طوسی، ابو جعفر صاحب نھایھ. 

  .]۲۵۹. [ص عطریف

 .]۶۰[ص.  عمادالدین طبیب، موال نا، رحمھ هللا

 ].۱۳۰ص. پزشک، [ عیسی بن بیطارابن ھبل

 ].۳۹۲ص. [ فیلفربولس

مقصود علی بن ابی الحزم  .]و... ۱۶۱، ۳۸، ۳۳[ص.  قرشی صاحب موجز و شرح قانون ابن سینا

 موجز قانون است.قرشی صاحب 

محمود بن مسعود بن مصلح فارسی  ،]۳۶۱و  ۱۰۰[ص.  قطب الدین عالمھ شیرازی و شرح قانون او

 صاحب شرح قانون.

 کناش اسکندر، کناشی کھ گویند برای اسکندر جمع آوری شده. طب اسکندری در برخی از منابع دیگر.

 جامع.  ] صاحب۱۷۶ ،۵۰ص. [ کشی

 گرم دارند]. ی معده[ ]۱۲۱. [ص گرجیان

 .]۲۵۸[ص.  لوغارالوس/ لوغارلریس

 شاعر عرب. ]۱۱۱. [ص متنبی

علی بن  ،و...]۱۴۱،   ۳۸و  ۳۳[ص.  »کامل الصناعھ«و تالیف او ]و... ۴۶، ۴۱، ۳۲[ص.  مجوسی

معروف بھ طب  ،صاحب کامل الصناعة فی الطب ،ی دیلمیان عباس مجوسی اھوازی، پزشک دوره

 .الملکی

 نیست. ]۱۰۳۷متولد [ بنابر این مجلسی است. زنده بوده۱۰۲۷در  ]۲۰[ص.  مال، محمد باقر، آخوند

ی چھارم وکتاب او الکافی فی الدین و از  از دانشمندان صده ،]۱۳[ص.  یعقوب کلینی وکافی او محمد بن

 است.  کتب مھم شیعھ

بسیار ازجملھ  فحات[ص منصوری و کناش فاخر او ]و طب الـ[ محمد بن زکریای رازی، الحاوی کبیر

 کھ مقصود الفاخر فی الطب او است. ]۱۳۲

 ].۴۱۶[ص.  یزدی  بخشند ]خواجھ[ محمد سعید

 ].۳۵۴و  ۹۱[ص.  معروف اسرائیلی صاحب نکت

 ]. ۳۹۸[ص.  مقاصد االطبا

سقی هللا ثراه. خواجھ نصیر طوسی دانشمند و وزیر  ]خاتم المحققین[ نصیر الملة و الدین محمد الطوسی

 کو.ی ھال دوره

برھان الدین نفیس بن عوض کرمانی، دانشمند  ،]۲۲۶و  ۱۶۱ص. [ صاحب شرح موجز ]موالنا[ نفیس

او جد  ی نھم دارای آثاری از جملھ شرح موجز القانون کھ شرح بر موجز قرشی است. صده

 ی نفیسی است.ھا خانواده
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 ی گرم دارند]. معده[ ]۱۲۱ .[ص ارمنیان

]. آیا او ھمان اسحاق بن حنین بن اسحاق از مترجمان ۷۴و  ۶۰[ص.  اسحاق اسرائیلی صاحب حمیات

 زیستھ؟ ی سیوم می نخستین است کھ در صده

  .]۲۰۴. [ص افالطون

 و.و کناش منسوب بھ ا ].۲۸۵. [ص اندروماخس

  یوسف، ملقب بھ شرف الزمان، شاگرد لوکری.  ]. محمدبن۳۶۴و  ۲۵۴، ۲۰۶[ص.  ایالقی

 و جاھای دیگر]. ۳۶ .ص[ بختیشوع

 ].۱۸۶، ۱۱۵ص. [ بقراط

 و صفحات بسیار].  ۳۹۱ ،۳۷ص. [ یونس و کناش او  یا  بولس

  .]۹۲، ۸۲[ص.  و خالصة التجارب او بھاء الدولھ

ابن معز باہلل کھ بایستی المعز لدین هللا [ یکی از خلفای عباسی ھ ای از]، رسال۷۵[ص.  تباشیر الشراب

 .۱۲۰و  ۶۵. ص. ل ]باشد

  ].۴۰۵، ۲۹[ص.  ترویح االرواح

 ی سیوم ھجری است. ]. از مترجمان صده۲۵۲ ،۱۱۴[ص.  ثابت بن قره

 ] و کناش۵۱[ص.  مفرده ۀھای او بھ نام ادوی لیفأو ت ]و... ۴۷، ۴۲، ۲۸، ۲۷[ص.  جالینوس و پدرش

 ] کھ شاید ھمان قبلی باشد. ۲۸۲. [ص

 ی ششم. ]. اسماعیل، قرین الدین بن حسن بن محمد پزشک صده۲۰۲[ص.  سید جرجانی،

 ]. ۱۴و  ۱۳[ص.  یا جمال الدین مطھر، شیخ، صاحب قواعد  جالل الدین

 ی سیوم ھجری.  پدر اسحاق بن حنین، از مترجمان صده] ۷۵[ص.  حنین بن اسحاق

 .]۲۳۵. [ص ی ششم. ی، شاعر معروف صدهخاقان

 ی نخست میالدی. یونانی صده  پزشک ]۱۷۳[ص.  دیسقوریدوس

  .]۶۵و  ۳۷[ص.  روفس و کناش او

 ]. ۳۷۰. [ص زرنجی معروف بھ طبری

 ]، شاید مقصود عمر بن سھالن ساوی باشد.۱۷و۱۵و۱۳[ص.  زین الدین، شیخ، صاحب لمعھ.

 ].۳۸۸. [ص شرف الدین حسین شیرازی، حکیم

محمد بن مکی بن حامد بن احمد دمشقی،  ،]۱۸و  ۱۷و  ۱۵و ۱۴[ص.  ی او شیخ شھید، قواعد و لمعھ

 ی ھشتم صاحب لمعة الدمشقیھ و قواعد االحکام. فقیھ صده

]، ابو علی فضل بن حسن طبرسی، فقیھ ۱۸[ص.  ] و تھذیب او۶۱و  ۶۰[ص.  طبرسی و تفسیر او

 ی پنجم.  ی صده شیعھ

 .]؟ نک: زرنجی۳۶۴ .[ص طبری

176 
 



 

 فھرستگان

  ھای خاص کتاب فھرست نام
 

 ]. ۲۲۷[ص.  و شرح اسالمی ]۱۶۳ [ص. آملی صاحب شرح قانون ابن سینا

ی دختری شیخ طوسی از  کھ مقصود ابن ادریس حلی، نواده ].۱۵و  ۱۲[ص.  و سرایر او ابن ادریس

 ف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی است.لّ  مؤان قرن ششم ھجری و دانشمند

 ].۱۳[ص.  ابن براج

ی ھفتم ھجری صاحب المغنی  ]. گیاه شناس اندلسی است دانشمند صده۳۸۸[ص.  ابن بیطار صاحب جامع

 و الجامع.

 .]۶۷، ل.۳۰[ص.  ابن جزلھ صاحب منھاج

نک: است صاحب جامع فی الطب.   بن ماسویھیحیی   صاحب جامع. ]۱۷۶/۱۶۷[ص.  ابن ماسویھ،

 .۵۵و  ۱۴ .ص .۱۳۸۶. و فرخ نامھ جمالی ۴۵۴ ص. ۱۳۷۰بیرونی 

 ].۲۲۴[ص.  ابن سرافیون

 ] .۱۰۵[ص.  ابن صوری

]. عزالدین محمد، سعد بن منصور.... بن کمونھ اسرائیلی بغدادی است از دانشمندان ۴۰۰[ص.  ابن کمونھ

 ی ھفتم. صده

 .]۱۳۰[ص.  ابن ھبل

 ی او.  و نھایھ ]۶۳و ۱۳ .۱۲شیخ، ص[ ابوجعفر طوسی

 ].۱۳[ص.  ]، صاحب مبسوط۴۰۷. [ص ای رازید زکریّ جعفر علوی از رجال معاصر محمّ ابو

 ].۱۷۰[ص.  تدارک الخطایای او و ، قانون  شفا ]۵۱. [ص ،  ابوعلی سینا

 .]۳۷۵و  ۳۷۴[ص.  عمرانابو

 ].۴۱۸[ص.  ماھرابو

 .]۴۱۹. [ص ارسطاطالیس

  .]۱۶۵. [ص ارسطو

 ].۳۹۱[ص.  ارکاغائیش
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 رباعی

 است  دهفیض  ھر قطره از او بھ عالمی   است  عباس شھ ۀاین جام کھ فرمود

 ۱٤٥٥ا]ست[ از جام جھان نمای جمشید بھ   گفت ،جستم زخرد چو سال تاریخش

 .۱۱۰۳یکم شھر جمید اآلخر سنھ  نمای عباسی روز دوشنبھ بیست وجام جھان  ۀتمام شد رسال 
 ]۲۵۲[ل.

  

صلی بھ شکل اگمان در متن آید بنابر این، بی درمی ۳۶ ۱۰شکل کھ در متن آمده عدد بھ این  -۱۴۵۵
در بیت پیش ھم ھمین را  »است«اند. امالی  بوده و در رونویسی الف آن را حذف کرده» است  بھ«....

 رساند. می
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تاریخ سکھ  ]۲۵۰[ل. ،چون تاریخ سکھ کردن دینار بعد از ھجرت است بھ ھفتاد و نھ سال و

کردن درھم بعد از ھجرت است بھ صد و چھل سال، پس دینار را در زمان امامت امام زین 

در ذکری مذکور است کھ در زمان  اند و بنا بر آنچھ العابدین علیھ الصلوة و السالم سکھ کرده

رسد کھ این درھم  ظن بھ ھم می ،است عبدالملک و بعد از او ھم درھم و دینار شرعی متعارف بوده

 و دینار ھمان درھم و دینار شرعی است.

یکی بود، چنانچھ   این دینار مالحظھ نمودیم و ھفت از چون ده از این درھم ید این آن کھمؤ

یک مثقال  چون این دینار را کھ مثقال شرعی است بھ وزن در آوردیم از  اند. مجتھدین فرموده

مثقال شرعی پنج دانگ و نیم مثقال صیرفی است  صیرفی دو نخود کھ نیم دانگ باشد کم است، پس

و بھ تحقیق  ،و چون درھم را بھ وزن درآوردیم از چھاردانگ مثقال صیرفی نیم نخود تخمینا کم بود

 یک نخود باشد و  مثقال و سھ نخود و دو خمسم بود، پس درھم شرعی نیم یک نخود ک  سھ خمس

سھ نخود و دو خمس   و در ھر درھمی ،فرمودند تفاوت بسیار دارد ام می این با آنچھ حضرت استادی

 . یک دانگ تخمیناً   نخودی تفاوت دارد و در ھر مثقالی

  مثقال صیرفی دوازده انگ.دیک   بنابر این مثقال شرعی از قرشی زیاده باشد بھ قدر

یازده مثقال صیرفی است و بیست و چھار درھم شرعی و طبی   ] مثقال شرعی و طبی۲۵۱[ل.

بھ [ یک من  ام از  بر رای حضرت استادی ،پانزده مثقال و نیم صیرفی است در زکوة فطر

زده مثقال یعنی پان  ، پنج درھم  یعنی سیصد مثقال ، شاه کھ دویست درھم متعارف است ۱٤٥٤سنگ]

ھ یک حصّ   صیرفی کمتر است و بنابر این زکوة فطر نیم من و پنجاه و پنج درھم است بھ وزن شاه.

 یک   ھحصّ  از چھار

ی ظاھر وزن رطل و من و باقی اوزان طبّ  {؟}وزن مثقال و درھم طبی ظاھر شدندرھم و چون 

 شود. می

ھزار و سی و ھفت  ۱۰۳۷بھ جام جھان نمای عباسی بھ تاریخ رجب   یاین رسالھ مسمّ 

 یکی از شعرا در تاریخ اتمام این رباعی گفت  اختتام پذیرفت و در این ھنگام

  

  

  .متن: بستک -۱۴۵۴
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محمد العاملی الملة و الدین  بھاء ،استنادی ة و حضرت استادی و من الیھ فی العلوم الشرعی

را اعتقاد این بود کھ درھم شرعی نصف مثقال صیرفی است، پس سھ بیستی نقره  ،سقی هللا ثراه

ھ مثقال صیرفی. پس از چھار بیستی نقره زیاده است از ھفت حصّ  ھباشد و مثقال شرعی پنج حصّ 

د بھ چھار دانگ دی نقره پنج دانگی کمتر باشیک محمّ   و از ،باشد بھ دو دانگ بیستی نقره تخمیناً 

پس ھژده درھم شرعی پنج مثقال صیرفی است و الحال میان اکثر فقھا آنچھ حضرت  ،بیستی، تقریباً 

 مشھور است. ،اند فرموده استادی ام می

] چھار دانگ و ۲۴۹[ل. آورند کھ بعضی را گمان این بود کھ وزن قرشی کھ از بالد روم می

عی است کھ در ابتدای اسالم بوده. پس وزن مثقال نیم مثقال صیرفی است، ھمان وزن مثقال شر

دفینی از کاشان  ،یمن اقبال پادشاھی  یک بیستی و نصف بیستی تا آن کھ در این اوقات بھ  شرعی

اصفھان آورده بودند. چون فقیر  ۀظاھر شد. دو دینار طال و دو درھم نقره از آن بھ دارالسلطن

 یک جانب آن دینار طال این نقش کرده بودند: ی بربھ خط کوف آن دینار و درھم نمودم ۀمالحظ

 محمد رسوهللا ارسلھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الدین کلھ.

 ال الھ اال هللا وحده ال شریک لھ

 و بر جانب دیگر این نقش کرده بودند:

 ۱٤٥۲یولد  یلد و لم  بسم هللا هللا احد هللا الصمد لم

 ضرب ھذا الدینار فی سنة تسعة و سبعین

 یک جانب درھم نقره این را نقش کرده بودند: و بر

 محمد رسول هللا ارسلھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الدین کلھ

  ۱٤٥۳ال الھ االهللا وحده ال شریک لھ 

 و بر جانب دیگر درم نقره این نقش را کرده بودند: 

 حدیکن لھ کفوا ا  یولد و لم  لد و لمی  بسم هللا هللا احد هللا الصمد لم

 ضرب ھذه الدرھم بواسط سنة ثمان و عشرون.

 .را داشتھ باشد» وا احدو لم یکن لھ کف« ی حمد ی سوره ھمتن چنین و ناقص است و باید بقیّ  -۱۴۵۲
ھای  اگر ھم نوشتھ» .و در وسط سکھ: اال هللا وحده...محمد رسول هللا ال الھ ارسلھ بالھدی...« :متن -۱۴۵۳

و بویژه   ھای اسالمی ھا درست نوشتھ شده بوده، درست نقل نشده و با توجھ بھ نخستین سکھ روی سکھ
ھای نقل شده از  ، نوشتھ  است و آیات قرآن لفؤرد نظر ممو ھای اموی کھ بھ حسب تاریخی کھ نقل شده، سکھ

 و دور است پیش از سال شصت باشد. گمان اشتباه استتصحیح شد. سال بیست و ھشت ھم بی ھا روی سکھ
دھد دقیق نیست و نباید معیار داوری  ھم و دینار و پس از این میرھائی کھ نویسنده برای نخستین د خالبتھ تاری

 یرد.تاریخی قرار گ
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او ترکیب نموده گفت  ۱٤٤۳ز جھت] ا۴۳۸[ ا این سفوف رامحّمد زکریّ  ]۲۴۷[ل. شراب را دفع کند.

 بعد از آشامیدن اندک شرابی این سفوف را باید خورد. ۱٤٤٤کھ

 

 صفت سفوف
 ۱٤٤۷یک درمی ، سعد، برگ مورد، پوست اترج، فقاح اذخر، کبابھ از ھر۱٤٤٦دو درم ۱٤٤٥زرنباد

 ،سفوف سازند، چون خواھند کھ بعد از آشامیدن شراب، بو نیکو شود و آب دھن خوش طعم شود

 و آب دھن ۱٤٤۸لنکھة کھ در باب بیستم صفت آن مذکور شد در زیر زبان نگاه داردمطیب ا حبّ 

 . ۱٤٤۹را] فرو برد[

 خاتمھ

طبی و  ۀشرعی و اوقی ۀو اوقی و درھم طبی و مثقال شرعی و مثقال طبی در بیان درھم شرعی
 .۱٤٥۰ھمچنین باقی اوزان شرعی و طبی مکث

ور شده و اگر اوزان شرعی و طبی و و مثقال مذک ۱٤٥۱] ۴۳۹[ و چون در این رسالھ مکرر درھم

واجب بود کھ در  ،موقوف است بر معرفت ایشان ،اوقیھ و رطل و صاع کھ مقدار زکوة فطر است

 این رسالھ مقدار ایشان را بیان نمایم. ۀخاتم

یک درھم شرعی را بھ وزن جو بیان   ھم ،ب هللا مثواھمطیّ  ،قدمای مجتھدین از فقھای امامیھ

یک مثقال شرعی  ] و۲۴۸[ل. یک درھم شرعی چھل و ھشت جو است  اند کھ تھاند و گف فرموده

یک جو است و بھ اتفاق مجتھدین وزن جو  ھ ھ از ھفت حصّ و چھار حصّ  ،شصت و ھشت جو

و چھ بعضی سنگین است و بعضی بسیار سبک و بھ اختالف بالد نیز مختلف  ،ندارد انتظامی 

فی بسیاری بھ ھم رسیده، چنانچھ در مقدار زکوة فطر شود، از این جھت میان مجتھدین اختال می

بھ وزن  گویند نیم من است و بعضی می ،است  سھ چھار دانگ بھ وزن شاه گویند تخمیناً  بعضی می

 دانند. یک من بھ وزن مزبور می  و بعضی احتیاطاً  شاه

 ل: برای.  -۱۴۴۳
 ندارد. »کھ« ل -۱۴۴۴
 ل: رزنباد.  -۱۴۴۵
 ل: درھم.  -۱۴۴۶
  ل: درھمی. -۱۴۴۷
 ل: دارند.  -۱۴۴۸
 ل: برند.  -۱۴۴۹
 ل: مکت.  -۱۴۵۰
 در پاصفحھ ھست.» و مثقال«شود اما  آغاز می از اینجا افتادگی پایان نسخۀ ح -۱۴۵۱
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زود بیرون آیند اگر سرکھ با ماست ترش داخل  اھندگویم جمعی کھ از مستی خو فقیر می

بلکھ گاه باشد کھ بھ  ،رسد می  یا] آب نموده، بیاشامند بھ پی ایشان مضرت تمامی[ ]۲۴۶[ل. شراب

آن است کھ چنانچھ بولس  یا استرخا بھ ھم رسانند، از این جھت اولیٰ  یا رعشھ  این سبب فالج و 

 قی کنند. است عسل داخل آب نموده بھ آن  گفتھ

 باب بیست و نھم

 از او ببرند، خبردار نشود ۱٤۳۲بیھوش کند چنانچھ اگر عضوی ۱٤۳۱در بیان آنچھ شخصی را

از ھریک نیم درم، جوز  ۱٤۳٤، بنج و افیون  یا لفاح جوشانیده، آب آن را داخل شراب نمایند  ۱٤۳۳سیلم

 ۱٤۳۸ه،استو ۱٤۳۷بنج، ۱٤۳٦یا  ،] شراب نمایند۴۳۷[ عود از ھریک نخودی داخل ۱٤۳٥بوا و سک و

یا  ، را در آب بجوشانند تا خوب سرخ شود، پس با شراب ممزوج ساختھ بیاشامند ۱٤۳۹پوست یبروح

کھ آن را  ۱٤٤۰آن کھ جوز ماثل تر دوالھ و عود ھندی را داخل شراب نمایند و از ھمھ قوی

 نرم کوفتھ در شراب جوشانیده و صاف نموده داخل نمایند. ،گویند می ۱٤٤۱ماقویھ

 باب سی ام

 شراب را باز دارد ۀھ رایحدر بیان آنچ

گویند کھ خائیدن راسن و قرفھ و دارچینی و سعد و انیسون و گشنیز و زرنباد، بوی شراب  حکما می

یب کن کھ بوی تا سوآل کرد کھ دوائی از جھت من تراز محّمد زکریّ  ۱٤٤۲یکی از حکام  برد.  را می

 . »را«بجای  »کھ« ح -۱۴۳۱
  ل: عضو. -۱۴۳۲
 : شیلم.ل -۱۴۳۳
 ل: لفاح و بنج افیون.  -۱۴۳۴
  ندارد. ل -۱۴۳۵
  تا. :ودھر -۱۴۳۶
  ل: بیخ. -۱۴۳۷
  ل: استو و. -۱۴۳۸
  ح: بیروج. -۱۴۳۹
 .ل: خور قاثل -۱۴۴۰
  ل: ماقونھ. -۱۴۴۱
 ح: حکما.  -۱۴۴۲
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داشتھ باشد، ماء اللحم بھ جزوی آب سیب، چھار جزو شراب ریحانی   دق ضعف تمامی ۱٤۲۰صاحب

و چون شخصی از آشامیدن شراب قی  ،عوض آب بنوشد ،بھ بادام جزوی ۱٤۲۱ممزوج بھ آب مروق

نمایند *و اگر مزاج او سرد  ۱٤۲۲مورد داخل شراب ، ربّ زاج او گرم باشد، آب بھِ بسیار کند، اگر م

و در خفقان باید کھ در ھرماھی اّول ماه و وسط و آخر ماه از  ،۱٤۲۳باشد دوالھ با زرنباد داخل نمایند

 این سفوف داخل شراب نمایند.

 سفوف] ۴۳۴[ صفت

و چون کسی  ،ھ و بیختھ، سفوف سازندعقربی، نرم کوفت ۱٤۲٥، زرنباد، درونج  ۱٤۲٤گاوزبان مثقالی

و چون مزاج بغایت  ،۱٤۲٦از جماع عاجز باشد، نخود خام را در شراب خیسانیده با شراب بیاشامند

و بعضی ادویھ کھ  ]۲۴۵[ل. ھاضمھ را قوت دھد  را در میان شراب اندازند تا ۱٤۲۷بارد باشد، زفت

 ھای سابق مذکور شد. نمایند در باب می داخل

 تمباب بیست و ھش

 سازد  ۱٤۲۸در بیان آنچھ باعث شود کھ مست را ھشیار

اند چون خواھند کھ از مستی زود ھشیار شوند، آب و سرکھ چند مرتبھ باید خورد و آبی  اطبا گفتھ

] داخل او نموده باشند ۴۳۵[ ،گویند ترکان قراقروت می بھ لغت][ یا مصل کھ آن را  کھ ماست ترش

و  ،روغن گل سرخ بر سر طال نمایند و گالب و کافور ببویند و سرکھ و ،یخ سرد کرده بنوشند بھ 

و نمک  ،مانده باشد، بھ آب سرد قی کنند و دست و پا را در آب سرد گذارند ۱٤۲۹اگر در معده شراب

و آب بسیار سرد مکرر بر  ،بر پاھا مکرر بمالند و آش کلم کھ عدس و غوره داشتھ باشد تناول نماید

و در کناش بولس مذکور است  ،تند بو کنند ۀو سرک ،آب سرد بشویند روی زنند و دست و پا را بھ

یک   یا کنجد داخل او بوده باشد کھ بھ آب نیمگرم و عسل قی کنند، پس در آب نیمگرم کھ روغن گاو 

 ] تا خمار نداشتھ باشد.۴۳۶[ خواب کند آمده ۱٤۳۰ساعت مکث نموده، بعد از آن بیرون

 ح: حب.  -۱۴۲۰
  ح: ممروق. -۱۴۲۱
  ندارد. »شراب« ح -۱۴۲۲
  .از نشانھ تا اینجا را ندارد ح -۱۴۲۳
 .ح: مثقال -۱۴۲۴
 ل: دونج.  -۱۴۲۵
 ل: بیاشامد.  -۱۴۲۶

 ل: رفت.  -۱۴۲۷ 
 ل: ھوشیار.  -۱۴۲۸
 ل: شرابی.  -۱۴۲۹
  ندارد. »یرونب« ح -۱۴۳۰
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  صفت حبّ 

] و بیختھ، دو درم از این بر آب ۲۴۳[ل. یکدیگر کوفتھ  نمک نفطی، زیره، سداب، اجزاء مساوی

 ند.ساز سرشتھ، حبّ  ۱٤۰۸بھِ 

 

 باب بیست و ھفتم

 در بیان بعضی دواھا کھ داخل شراب باید نمود

معده ضعیف باشد و در بواسیر و باد بواسیر،  ۱٤۰۹ھاضمھ چون در جمیع امراض معده، خصوصاّ 

کتان بستھ در میان شراب باید انداخت و بعد از صاف نمودن بیاشامند و  ۀخبث الحدید را در پارچ

حم، دواء باشد، اگر مزاج بغایت گرم باشد، ماء اللّ  ۱٤۱۱عدهدر م  و ضعف تمامی ۱٤۱۰چون غثی

شراب  ]۴۳۲[ چھ از آشامیدن ۱٤۱۳کھ گرسنھ باشد بارد داخل شراب نمایند، خصوصاً  ۱٤۱۲المسک*

 ۀو چون حرارت بسیار باشد، قدری کافور نیز اضاف ،۱٤۱٤بھ ناشتا تشنج و اختالل عقل بھ ھم رسد

مثقال با دو سھ جو مشک و ۱٤۱٥المسک* گرم، نیم و چون مزاج سرد باشد دواء  ،شراب باید نمود

و چون جوع کلبی از حرارت باشد، کافور داخل باید نمود و چون  ،داخل شراب باید نمود ۱٤۱٦عنبر

 داخل شراب نمایند. ۱٤۱۷از برودت باشد، عود قماری و سک قرنفل

و  ،مندمویز را نرم کوفتھ، داخل شراب نموده، بعد از صاف نمودن بیاشا ۀو در بواسیر دان

  از سردی ھوا بیم آن باشد کھ دست و پای او فساد ۱٤۱۸}کھ{مطلق شراب اگرچھ نفع دارد بھ کسی 

و در  ،] شراب نمایند تا منفعت او زیاده شود۴۳۳[ ] اما اولی آن است کھ حلتیت داخل۲۴۴ل.[ ،یابد

اف بعد از ص ،و افتیمون داخل شراب نموده ۱٤۱۹قوس ،مالیخولیا، خصوصا مالیخولیای مراقی

 و چون .و چون مزاج جگر گرم باشد، آب کاسنی نیز داخل شراب باید نمود ،نمودن بیاشامند

  ل: برب بھ. -۱۴۰۸
 اضافھ دارد.  »در« ح -۱۴۰۹
 ل: غشی. -۱۴۱۰
 ندارد. »درمعده« ل -۱۴۱۱
 ل: المشک.  -۱۴۱۲
 ح: باشند.  -۱۴۱۳
  ل: میرسد. -۱۴۱۴
  .ح: نیمثقال -۱۴۱۵
 ح: وغیره.  -۱۴۱۶
 ل: قرنفلی.  -۱۴۱۷
 . ندارد »کھ« ح -۱۴۱۸
  فلوس؟ آیا ،در ل بی نقطھ -۱۴۱۹
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ت پیش از شراب بھ جھت قوّ  ،] و چون دماغ از حرارت بسیار ضعیف باشد۴۲۸[ ،کند مست می

 دماغ تناول نمایند و بعد از آن شراب بیاشامند، دیر مست شوند.

خم کلم، بادام تلخ مقشر، پودنھ، گوید کھ چون خواھند کھ دیر مست شوند ت ا مید زکریّ و محمّ 

بیاشامند بھ  ۱٤۰۲سرد][ با آب ۱٤۰۱نمک نفطی، افسنتین، سداب خشک، نانخواه، از ھریک دو درم

 ۱٤۰۳تنقالتی ھای چرب و و طعام ،اگر حرارتی نباشد و بعد از اندک غذائی اگر حرارتی باشد ،ناشتا

عمال نمایند، حتی آن کھ است ] بادام، خصوصاً و[ چون قند ،کھ حرارت در ایشان بسیار باشد

] ۴۲۹[ ] پنجاه عدد بادام تلخ پیش از شراب تناول نمایند، مطلقا مستچون[ گوید کھ جالینوس می

یکی از جھت چربی و   شود کھ دیر مست شوند، از دو جھت باعث آن می ۱٤۰٤نشوند و بادام تلخ

 نمایند. گوید کھ این شربت را تناول راند. شیخ ابوعلی می دیگر آن کھ بول را می

  صفت شربت

جزوی، کدو نیم جزو، جوشانده، ھفت مثقال از  ]۲۴۲[ل.آب کلم سفید، آب انار ترش، از ھریک 

و بھ تخم کلم شور کرده و کنجد شور بریان کرده تنقل نمایند. غذا  ،این پیش از شراب تناول نمایند

شود کھ دیر مست  ن میاند کھ بھترین آنچھ موجب آ آش کلم و عدس باشد و بعضی از حکما گفتھ

است و سداب و پونھ و ھرچھ بول را راند، چون تخم کرفس و تخم خربزه و امثال این   شوند، زیره

] قندی و افسنطین، کاھو، سنجد، لسان الحمل، گشنیز ۴۳۰[ ۀو رب آلوچھ و رب ریباس، پالود

طال  ۀدن شراب از پیال، آشامیخشک و بوئیدن نیلوفر گشنیز تر و مقل و حماض اترج و ریباس و بھِ 

سنگی است بنفش رنگ کھ بھ  ۱٤۰٦جمست][ و ،ساختھ باشند ۱٤۰٥سنگ جمست][ و پیالھ ای کھ از

 باشد و طال نمودن صندل و کافور و آب گشنیز تر بر شقیقھ. زند و در نزدیک مدینھ می سرخی می

او نقشی  ] در نگینو[ در مقاصد االطبا مذکور است کھ چون انگشتری کھ نگین او نقره باشد

گویند کھ چون خواھند کھ دیر  در انگشت کنند، دیر مست شوند و بعضی از قدما می ۱٤۰۷باشد،

 ] نمایند.۴۳۱[ را تناول مست شوند، در میان شراب این حبّ 

  .ل: درھم -۱۴۰۱
 ح: سرو.  -۱۴۰۲
 ح: ثقالتی.  -۱۴۰۳
 ندارد. »تلخ« ل -۱۴۰۴
  .ل: سنگ حسمت ،حشمتح: مشک  -۱۴۰۵
  .ل: حسمت ،ح: حشمت -۱۴۰۶
 اضافھ دارد.  »و« ل -۱۴۰۷
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یکی آن کھ تخمش [ گویند و این بر سھ نوع است: بیخی کھ آن را خداع الرجال می ۱۳۹۰مدویّ 

یکی آن کھ  و ] قسم را نشاید استعمال نموددو[ یکی آن کھ تخمش سرخ است و این  است و]  سیاه

نم، چھارم یبروح الصّ   سازد. سیوم تخمش سفید است و این قسم مستعمل است، عضوھا را پی می

باشد. پنجم افیون،  یزد می  ۱۳۹۲و نیکوترین این در تفت ،گویند می۱۳۹۱شوکران کھ آن را بیخ تفتی

رند، دوار در میانش باشد بخو ۱۳۹۳باشد و چون نان گندم کھ سلم*  و آن در میان گندم می ششم سلم

 بعد از شراب تنقل ]۲۴۰[ل. ،گویند می  خارک کھ آن را بسر ۱۳۹٤بھ خرما و چون ،رسد بھ ھم می

 ۱۳۹٦یا بسباسھ  شقایق ۱۳۹٥و چون شیری کھ در میان نارجیل است با ،] نمایند زود مست شوند۴۲۶[

 .۱۳۹۷کند داخل شراب نمایند، زود مست می

 باب بیست و ششم

 ت شونددر بیان آنچھ باعث شود کھ دیر مس

 ۱۳۹۸تیا از قوّ   ،یا از خلط بسیاری کھ در دماغ است  ،و زود مست شدن از ضعف دماغ است

یا آن کھ  بھ اعضا رسد از آن کھ زود  ،خورده باشند کھ مانع شراب شود  یا آن کھ غذای کمی شراب 

ت از و طبیع ،یا آن کھ غذای بسیاری خورده باشد  ،ھم خورده باشد و فاسد گشتھ باشدغذاھای در

 .داخل شراب نموده باشد ،کند یا آن کھ دواھائی کھ زود مست می  ،ھضم آن عاجز گشتھ باشد

ضعف دماغ باشد عالج ضعف دماغ  ۱۳۹۹اگر از ،] اگر کسی زود مست شود۴۲۷[ پس

پس چون  ،ھا باید کرد از طالھا و ضمادھا و شربت ،مشھور است آنچھ در عالج نزلھ ۱٤۰۰بھ

تا بخار را از دماغ  ،یا افیون باید داد ربت خشخاش با آب کوکنار ضعف از حرارت باشد، مکرر ش

یابد. بعد از آن شراب بیاشامند تا دیر مست شوند، اگرچھ بعضی اطبا تعجب   باز دارد و دماغ قوت

ود مست کند، ] افیون با آن کھ باعث آن شود کھ ز۲۴۱ل.[ کنند از این مسئلھ کھ چون شود کھ می

اما حق آن است کھ ھرگاه افیون را داخل شراب نمایند زود  ،مست شوند موجب آن باشد کھ دیر

 ل: دوم. -۱۳۹۰
 . »نغنی: «ھر دو -۱۳۹۱
 نفت.  :ح -۱۳۹۲
 ل: سیلم  -۱۳۹۳
 ح: بخره.  -۱۳۹۴
 ل: یا.  -۱۳۹۵
 ل: بساسھ.  -۱۳۹۶
 ل: کند.  -۱۳۹۷
 اضافھ دارد.  »دماغ« ل -۱۳۹۸
  ندارد. »از« ح -۱۳۹۹
 .»بھ«بجای  »یا« ح -۱۴۰۰
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 باب بیست و پنجم

  ۱۳۸۰مست شود زود ]۲۳۸[ل. د کھدر بیان آنچھ کھ باعث شو

حاره مثل  ۀو چون ادوی ،کشد کند و مستی ایشان مدتی می شراب خام و شراب گرم زود مست می

الصنم،  ۱۳۸۱یبروح  کند و چون پوست قرنفل و فلفل و دار چینی داخل شراب نمایند، زود مست می

ز ھریک نخودی، عود ھندی ا ۱۳۸۳جوز بوا و سک و ۱۳۸۲افیون بنج، سیاھدانھ، از ھریک نیم درم

یبروح   پوست ۱۳۸٤و ھمچنین بیخ ،کند ] و بیختھ داخل شراب نمایند، زود مست می۴۲۳[ نرم کوفتھ

 کند. را در آب بجوشانند تا خوب سرخ شود و داخل شراب نمایند، زود مست می

یا   ۱۳۸٥یا غاریقون  یا مر یا پوست اترج  یا زعفران   یا جوز بوا  یا عود ھندی و ھرگاه دوالھ 

کتب  ۱۳۸٦و در بعضی ،سازد ربت گاوزبان در شراب داخل نموده، بیاشامند، زود مست میش

و  ،شوند نقره بیاشامند زود مست می ۀدر پیال ۱۳۸۷حکمای قدیم بھ نظرم رسیده کھ چون شراب را

 ۀو چون در پیال ،کند بنوشند دیر مست می ،اگر شراب را در پیالھ ای کھ از چوب عود ساختھ باشند

] و آنچھ از ادویھ چون داخل شراب نمایند زود مست ۴۲۴[ شوند ند، دیر مست میطال بیاشام

 بیھوش نماید، شش دوا است. ۱۳۸۸کند، بلکھ گاه باشد کھ می

] گیاھی است بھ قدر طول آدم و ۲۳۹[ل. گویند و آن اول برگ قنب کھ آن را عوام بنگ می

قنب  سازند، خصوصاً  وبی میت خھای قوی و کاغذھای در غای از پوست آن در سمرقند ریسمان

و  ،کند از این بسیار مست می ۱۳۸۹یا دو درم  یک درم و قدر  کارند ھا می . آن را در بستانھندی

مالند،  جوشانند و بھ دست می استعمال برگ قنب بر چند قسم است. بعضی ورقش را خوب می

عد از بریان سازند و ب و بعضی خشک می ،خورند چنانچھ خوب سرشتھ شود و قرص ساختھ می

و بسیار خوردن قنب دیوانگی  ،خایند گذارند و مدتی می ] ساختھ در دھن می۴۲۵[ سفوف ،کردن

 آورد. می

 ل: شوند.  -۱۳۸۰
  ببروج. و نیز پس از این. ھردو -۱۳۸۱
 ل: درھم.  -۱۳۸۲
 ندارد.  »و« ل -۱۳۸۳
  .ح: بنخ، ل: بنح -۱۳۸۴
 ل: مراقاریقون.  -۱۳۸۵
 اضافھ دارد. »از« ل -۱۳۸۶
 ندارد.  »را« ح -۱۳۸۷
 ندارد. »کھ« ل -۱۳۸۸
 ل: درھم.  -۱۳۸۹
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و  ۱۳۷۱و از شراب ریحانی ،و سماق را در گالب خیسانده برپشت چشم کشد ،شقیقھ طال نمایند

و  ،شدیا زبان را در ھم کشد، بنو  و شرابی کھ آب بسیار داشتھ باشد ،شراب تلخ احتراز نمایند

یخ   یکی از این دو قسم شراب را بھ  ،] شراب جگر او گرم شود۴۲۰[ ھمچنین کسی کھ از آشامیدن

و چون کسی از آشامیدن شراب نفس او تنگ شود،  ،و گاه باشد کھ فصد باید کرد ،سرد کرده بنوشند

رم جگر بھ پرھیز کردن و معالجھ نمودن تقصیر نکند تا و فصد کند و از شراب احتراز نماید و در

 و چون از شراب سفید نزلھ و رعشھ بھ ھم رسد، شربت زوفا کھ خشخاش نیز داخل ،ھم نرساند

عسل  ۱۳۷۳، زنجبیل و۱۳۷۲و تربد ،] نموده باشند و اثاناسیا و آب اصل السوس بنوشد۲۳۷[ل.

ھا را خوب بمالند و  ھای گردن و مفصل و مھره ،سرشتھ، اندکی از این تناول نماید و ریاضتی بکشد

و آخر روز مثرودیطوس  ،] و آب زوفا غرغره کنند۴۲۱[ مکرر بھ سکنجبین عنصلی و خردل

و خوردن شراب بھ ناشتا باعث دق و ورم احشا و حصبھ و  ۱۳۷٥،نیمگرم بنوشد ۀلعاب حلب ۱۳۷٤و

 ،بھِ  ،عالجش جو را بریان کرده تناول نمایند و بعد از شراب ۱۳۷٦و ،شود سرسام و درد سر می

رب انار میخوش و قرص  ۱۳۷۸و بعد از آن ،و عناب و بھ تنقل نمایندو گل ارمنی  ۱۳۷۷طباشیر

 .ھای تند احتراز نمایند ھا و شیرینی طباشیر تناول نمایند و از ترشی

  ۱۳۷۹کھ از شراب بھ ھم رسد  قروحی و تمددی و ورمی، عالج سھ قسم اعیا

ن بادام و روغن گل و روغ ،اگر حرارتی بر مزاج غالب باشد، فصد باید کرد و مکرر پاشویھ نمایند

غذا آش آلوچھ پیش از فصد و آش سماق بعد از  ،اگر تب نباشد ،نیمگرم بر بدن بمالند ]۴۲۲[ سرخ

 ۀگشنیز تر، اسفناج، شیر ،رر، برنج، عدس مقشّ و اگر تب داشتھ باشد ماش مقشّ  ،فصد تناول نمایند

 تخم خشخاش تناول نماید.

  

  : ریحان.ح -۱۳۷۱
 ل: ترید.  -۱۳۷۲
 ل: با.  -۱۳۷۳
 ندارد.  »و« ل -۱۳۷۴
 ل: بنوشند.  -۱۳۷۵
  ندارد. »و« ل -۱۳۷۶
 ح: تباشیر.  -۱۳۷۷
 ندارد.  »بعد از آن« ل -۱۳۷۸
 است. تھ نشدهرنگی) نوش( عنوانی است کھ در ھیچ یک از دو نسخھ، مشخص -۱۳۷۹
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آن در عالج  ۀعطش کھ نسخ بھ تشنگی دارد و مجرب است و حبّ   نفع تمامی ۱۳٥٦و امرود

تخم خیار  ۀتخم کاھو و شیر ۀو شیر ،در دھن نگاه دارند و از گالب احتراز نمایند ،خمار مذکور شد

] طباشیر ۴۱۷[ ،دانھ بھِ  ]۲۳۵[ل. ۱۳٥۹قطونا و لعاب ۱۳٥۸لعاب بذر* ۱۳٥۷تخم خرفھ و ۀو شیر

فید ماین شربت  ،و چون تشنگی از حرارت و خشکی جگر باشد ،تخم مرغ باشد ۀو غذا زرد ،بنوشد

یکدیگر نموده   رب غوره و رب بھ و رب ریباس و رب آلو بخارا داخل ۱۳٦۰است و رب سیب و

 بنوشد.

و ابوماھر امر کرده کھ نان  ،بغایت مفید است ۱۳٦۲گوید شربت امرود حنی می ۱۳٦۱ماھرابوو 

و چون معده از آشامیدن  ،یخ سرد کرده بھ ناشتا تناول نمایند  و بھ ،را در شربت امرود ترید نمایند

تا بھ معده  ،آب ممزوج ساختھ بیاشامند ۱۳٦۳یابد، اندک شراب سفید را بھ  آب مضرت تمامی

 د و از شراب کھنھ احتراز نماید.نرس ۱۳٦٤مضرت

، چنان کھ شرابی کھ افعی در میان ۱۳٦٥آرد ] کھنھ تشنگی می۴۱۸[ گوید شراب جالینوس می

گوید کھ عالج این  و چون از شراب فواق بھ ھم رسد، ارسطاطالیس می ،سازد می ۱۳٦٦آن افتاده تشنھ

بسیار گرم شود و آبی سرد  تا اندرون او ۱۳٦۷،فواق آنست کھ نفس را مدتی نگاه دارند و نفس نکشند

و تا ممکن است آب نیاشامند و انجدان را ببویند و معطسات بھ کار  ،را بیخبر بر روی او ریزند

یابد، فواق   یا اندوه  فرح و کندس و اسارون و اگر دفعتاً  ۱۳٦۸و چون بوئیدن مرزنجوش ،دارند

ھا  ی معده و میان شانھو پیچیدن دست و پا و گذاشتن محجمھ بر رو ،شود ] می۲۳۶[ل. برطرف

] کمونی و فلونیا و معجون مختلفھ قدری تناول نماید، اگر ۴۱۹[ و از ،است ۱۳٦۹بغایت مفید

حرارتی در مزاج نباشد و چون از آشامیدن شراب کسی اکثر اوقات درد چشم بھ ھم رساند، باید کھ 

بین نمایند بھتر سکنج ۀو اگر آب بھ اضاف، ۱۳۷۰بعد از شراب سکنجبین بھ برف سرد کرده بنوشند

ھای چشم و پیشانی و  و شیاف مامیشا، صندل سرخ، گل ارمنی، گل سرخ، گالب، بر پلک ،است

 . دول: ھر -۱۳۵۶
  ندارد. »و« ل -۱۳۵۷
 ھر سھ مورد بزر.  ل -۱۳۵۸
 را دو بار نوشتھ.  »لعاب« ل -۱۳۵۹
  ندارد. »و« ل -۱۳۶۰
 ، و خط زده. »امر کرده کھ نان«نوشتھ  ل -۱۳۶۱
 ل: چینی.  -۱۳۶۲
 ل: با. -۱۳۶۳
  تی.ل: مضرّ  -۱۳۶۴
 ل: آرد.  -۱۳۶۵
 ندارد. »تشنھ« ل -۱۳۶۶
 ح: نکشد. -۱۳۶۷
 ل: مرزنگوش. -۱۳۶۸
 ل: نافع.  -۱۳۶۹
 ل: بنوشد.  -۱۳۷۰
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ساخت و فساد غذا کھ از  اندرون را زیاده می ۱۳٤٦حرارتی ،دادیم بود کھ اگر تریاق فاروق می

 شد. حرارت مزاج بود زیاد می

و نیز باید دانست  ،شد حرارت مزاج بود، زیاد می ۱۳٤۷از باید دانست کھ چون ھیضھو نیز 

در معده   و سوزش تمامی ،کھ چون ھیضھ را حرارت مزاج باشد و بھ ھیچ قسم معالجھ تخفیف نیابد

قطونای سرخ کھ از خراسان  ۱۳٤۸و بذر از صفرا کھ بھ معده ریزد شربت انار ترش و رب بھِ  ،باشد

 ۱۳٥۰ھا باشد، ھرگاه شریان ۱۳٤۹و گاه باشد کھ عالج منحصر در فصد ،ل نمایدآورند، تناو می

صفرا بھ قی و اسھال دفع شود، اما تا ممکن  ۱۳٥۲در معده باشد و  باشند و وجعی عظیمی ۱۳٥۱ممتلی

  ] حدس است.۴۱۵[ چھ بسیار خطیر است و موقوف بر کمال ،است در فصد تاخیر باید نمود

کرد بلکھ  کمال حرارت داشتند و ھیچ عالج نفع نمیو فقیر در جمع کثیری کھ با ھیضھ 

ساخت و بعضی از آن جماعت درد پھلو و سوزش معده ھم داشتند، جرأت نموده  ھیضھ را زیاده می

  د سعید بخشند] از آن جملھ در این اوقات خواجھ محمّ ۲۳۴[ل. ،یافتند  تجویز فصد نمودم و شفا

 یافت.  و شفا ۱۳٥٤دمنمو ۱۳٥۳رورهیزدی ھیضھ کرد، تجویز فصد بالضّ 

 مباب بیست و چھار

 رسد ھائی کھ از شراب بھ ھم می در عالج باقی مرض

و عالج  ،رسد، در باب بیستم مذکور شد عالج بعضی از امراض کھ از افراط شراب بھ ھم می

سازیم، چون از شراب تشنگی بھ  رسد در این باب مذکور می بعضی امراض کھ از شراب بھ ھم می

یک کفی، عصی الراعی کھ آن  ] سپستان از ھرو[ ] ھفتاد درم، عناب۴۱۶[ مکوفتھھم رسد، جو نی

در  ،یک دستھ، بذر* قطونا سی درم ، سرخ گویند ۱۳٥٥یزد آن را سلم  گویند و در را سرخ مرز می

و ھشتاد مثقال از این صاف نموده با روغن بنفشھ  ،ھا حقنھ ۀخرقھ بستھ بجوشانند بھ دستور بقیّ 

در روزی دو مرتبھ  ،پنج درم اضافھ نموده تخم مرغ پنج درم، لعاب بذر*قطونا ۀدبیست درم، سفی

 در طرف صبح و شام حقنھ نمایند.

 ل: حرارت.  -۱۳۴۶
  .ح: را -۱۳۴۷
  ل: بزر. -۱۳۴۸
 ح: قصد.  -۱۳۴۹
 ھا.  ح: شربت -۱۳۵۰
  .ل: ممثل -۱۳۵۱
  ندارد. »و« ح -۱۳۵۲
 ل: باالضرورت.  -۱۳۵۳
  ل: نمودیم. -۱۳۵۴
 ح: اسلم.  -۱۳۵۵
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 یابد و در این قسم ندک شرابی خورده شود، بد ھضم شود و فساد کھ چون ا ،شود مزاج مستولی می

فقیر چنین ظاھر شد  ۀباید داد، حتی آن کھ بھ تجرب و دواھای بارد می ،باید کرد ] دفع سبب می۴۱۱[

در این قسم  کھ کافور بغایت مفید است بلکھ ھرگاه باشد، عالج این قسم ھیضھ کھ بھ ھم رسد و

 .منحصر در کافور باشد

و در این قسم عالج منحصر  ،۱۳۳۷رسد ] بھ ھم میبسیار[ شراب ۱۳۳٦سم دیگر از خوردنق

اگرچھ ظاھر کالم اطبا آن است کھ در جمیع اقسام ھیضھ تریاق فاروق مفید  ،است در تریاق فاروق

 ،ت داردو تریاق فاروق کمال مضرّ  ،است، اما نھ چنین است بلکھ در قسم اّول عالج کافور است

اما در قسم  ،و بیم ھالک باشد ۱۳۳۸شود د کھ تریاق فاروق موجب زیادتی ھیضھ میبلکھ بسیار باش

تمام در مزاج  ۱۳۳۹و جمع کثیری کھ حرارت .] مفید است۲۳۲[ل. ] فاروق بغایت۴۱۲[ دویم تریاق

خوردن غذاھا و دواھای گرم و غیر این و بھ  ۱۳٤۰یا ایشان بھ ھم رسیده بود، بھ سبب اندوه بسیار 

فقیر تجویز کافور نمودم، ھمان لحظھ نفع او ظاھر شد، از آن جملھ ، داین سبب ھیضھ کردن

و  ،اندوه بسیاری بھ او رسیده بود ،د باقر از طالبانپناه امیر محمّ  ۱۳٤۱و افاضت حضرت سیادت

و ھفت ھشت مرتبھ قی کرده بود و  ،غذاھای گرم خورده بود و قریب سی مرتبھ اطالق شده بود

داشت،   یخ شده بود و تشنگی حرارت تمامی  ود و بدن مثلو بیھوش ب ،داشت ۱۳٤۲ضعفی تمام

] و نبض او از ضعف بھ ۴۱۳[ ،یافت خورد عطش او تخفیف نمی یخ می  یخ و آب چنانچھ ھرچند 

و بھ حدس ناقص فقیر این ھیضھ از حرارت مزاج بود و  ،شد مرتبھ ای بود کھ گاھی محسوس نمی

بھ دو نخود کافور بھ گلویش کردند و بعد از آن دواء  تریاق فاروق مناسب نبود، جرأت نموده قریب

 بارد تناول نمود. ۱۳٤۳المسک

و غش و  ،بعد از خوردن کافور اندک زمانی بدنش گرم شد و نبض خوب محسوس شد

با آن کھ اکثر عوام بلکھ خواص  ،حضار مجلس را شناخت ۱۳٤٤چنانچھ ،یافت  ضعف تخفیف تمامی

کردند  است نھ کافور و گمان می  کھ تریاق فاروق مناسب ھیضھ نمودند ] تشنیع می۲۳۳[ل. الً ھم اوّ 

] و اعتقاد من چنین ۴۱۴[ ،کھ دارد برطرف خواھد شد ۱۳٤٥حیوتی ۀکھ تا کافور خواھد خورد، بقیّ 

  اضافھ دارد. »و«و ھرد -۱۳۳۶
 ل: رسد.  -۱۳۳۷
 ل: شود.  -۱۳۳۸
 ل: حرارتی.  -۱۳۳۹
 ح: با.  -۱۳۴۰
 ل: افادت.  -۱۳۴۱
 ل: تمامی.  -۱۳۴۲
 ل: المشک.  -۱۳۴۳
 ل: چنانکھ.  -۱۳۴۴
 . »حیاتی« بجای» حیوتی« :ھردو -۱۳۴۵
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  ۱۳۲٦صفت ضماد

و  ،پوست کدو، برگ خرفھ، جو بریان کرده با سرکھ و گالب بر سر معده و جگر ضماد نمایند

رسانند، ایشان را باید کھ بھ زیره و نمک نقل  بعضی کھ از آشامیدن شراب ھمیشھ غثیان* بھ ھم می

] از حرارت معده باشد، دواء المسک بارد، ۴۰۸[ ۱۳۲۷ون غثیانیابد و چ  ایشان قوت ۀنمایند تا معد

ھای انگور و گل سرخ و سماق کھ در گالب  و آب شاخھ و آب بھِ  ،، رب مورد تناول نمایندرب بھِ 

یا   باشد، کدو را ۱۳۲۸خیسانیده باشند، صندل سفید بھ روی معده طال نمایند و اگر حرارت بسیار

 نمایند.  خیار را تراشیده بھ روی معده ضماد

] بغایت ۲۳۰[ل. صھ و مثرودیطوسمعجون مخلّ  ،و چون باقی غثیان برودت مزاجی باشد

 غثیان گاه باشد کھ عالج منحصر در تریاق فاروق باشد و چون با قی ۱۳۲۹مفید است، بلکھ

باشد و ھنوز غذای فاسد   تمامی ۱۳۳۲و ضعیفی ۱۳۳۱بسیار شود و ھیضھ باشد، اگر غثی ۱۳۳۰اطالق

] و چون ضعف بسیار باشد ۴۰۹[ ،پا را در آب سرد گذاشتھ مکرر بمالند دست و ،در بدن باشد

، آب گشنیز تر را بر معده   ھا را ببندند و صندلین، فوفل، گل ارمنی دست و پا را بپیچند و بازو

یا  و آب فواکھ با رب مورد  ،و محجمھ بر روی ناف و بر معده گذاشتھ مکرر بمکند ،ضماد نمایند

سرد و گالب بنوشند و اندکی از ماء اللحم با آب بھ  ۱۳۳۳غوره و دواء المسک یا رب رب ریباس 

،   داده، بارتنگ بودادهاشد رب سیب، رب بھ، تخم ریحان بوو چون معده پاک شده ب ،بیاشامند

 مروارید، صندل سفید تناول نمایند.

بت لیمو چون حرارتی ظاھر نباشد شربت انار میخوش کھ نعناع داخل او بوده باشد و شر و

و  ،یا قرص طباشیر  زرشک و طباشیر ۱۳۳٤] و غذا آش سماق با۴۱۰[ ،و رب ریباس تناول نمایند

اند، بلکھ عالج را  چون بھ این معالجات تخفیف نیابد، حکمای سابق تریاق فاروق تجویز نموده

 ت فاسد بکند.اند تا دفع سمیّ  ] فاروق دانستھ۲۳۱[ل. منحصر درتریاق

یک قسم آن کھ از   ،یا غیر آن بھ ھم رسد بر دو قسم است ھ از شراب گویم ھیضھ ک فقیر می

چھ حرارت مزاج موجب فساد  ،۱۳۳٥خورده باشند  یا شراب کمی  حرارت مزاج باشد اگرچھ غذا

یا اندوه بسیار حرارتی بر  ھضم است، از این سبب بسیار ھست کھ از خوردن غذاھا و دواھای گرم 

 ح: خمار.  -۱۳۲۶
  دو مورد غشیان.ل: ھر -۱۳۲۷
  ل: بسیاری. -۱۳۲۸
 اضافھ دارد.  »ھر« ح -۱۳۲۹
  .ندارد »اطالق« ح -۱۳۳۰
 ل: غشی.  -۱۳۳۱
 ل: ضعف.  -۱۳۳۲
  ل: المشک. -۱۳۳۳
  ح: با. -۱۳۳۴
 ل: باشد.  -۱۳۳۵
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چنانچھ در  ،قھ در جمیع امراض معده و جگر مراعات باید نمودو این دقی ،میکند از ھضم گوشت

کند کھ خوردن  ت نمیلھذا در اسھال معدی ھیچ چیز آن مقدار مضرّ  .ترویح االرواح مذکور است

] و چون قی از صفرا باشد این شربت بغایت ۴۰۵[ و این مجرب است ،گوشت حتی خروس بچھ

 مفید است.

  صفت آن

بیست درم  ۱۳۲٥صد و][ ]۲۲۸[ل. ھندی، آب ریباس، از ھریکآب تمرآب سیب میخوش، آب بھ، 

از ھریک شصت درم  ،گالب، آب غوره کھ نعناع بسیار داخل نموده باشند و در آفتاب گذاشتھ باشند

کتان بستھ در آن میان انداختھ،  ۀیک دو درم در پارچ از ھر ،جوشانیده، عود و مصطکی و طباشیر

بھ قوام آورند و نعناع در آن اندازند و کافور چھار درم داخل صاف نموده با نبات شصت درم، 

ی ترکیب نموده کھ بعد از شراب تناول ی رازی] از جھت ابوجعفر علوی حبّ  [ اد زکریّ و محمّ  .کنند

] و موجب آن شود کھ شراب را بسیار ۴۰۶[ یابد  تا معده را قوت دھد و قی و فواق تسکین ،نماید

 توان خورد.

  صفت حبّ 

یک درم و نیم، گل سرخ دو درم، مصطکی و کبابھ و سعد از  یابسھ   ۀنیشابوری ده درم، میع گل

و چون سبب  ،ھا بھ قدر نخودی ساختھ تناول نمایند و گالب سرشتھ، حبّ  ھریک نیم درم با آب بھِ 

 ۀاز] ھریک پنج درم، غور[ دان] و زرشک بیدانھ، سماق بیدانھ،[ قی ھمین ضعف معده باشد، انار

یک  یک  خشک، صندل سفید پوست بیرون پستھ از ھریک سھ درم، عود قماری، مصطکی از ھر

یا] [ ]۲۲۹[ل. یا شربت حماض اترج  درم، نرم نرم کوفتھ و بیختھ، سھ درم از این با شربت ریباس

و ھرچند این  ،کند و بسیار ھست کھ از افراط شراب خلط سوداوی قی می .تناول نماید شربت بھِ 

فواق و اضطراب و وجع و سوزش  ،یابد و چون کم بیرون آید شود، خفت می ] دفع می۴۰۷[ خلط

قی باید کرد بھ آب نیمگرم و  ،و نباید این خلط را حبس نماید و چون حبس شود ،رسد معده بھ ھم می

و مسھل سودا باید خورد و چون  ،چون عالمات فساد خون ظاھر شود فصد باسلیق مفید است

 در معده باشد این ضماد را بر معده گذارند. حرارت عظیمی 

 ندارد و بھ قرینۀ موارد دیگر در متن قرار گرفت.» صد و«ح -۱۳۲۵
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ھرکس  ،واجب بود ناقص فقیر فصد ۱۳۱۷بھ عقل ]۲۲۶[ل.. این بود کھ این فساد غذا و امتال است

گوید کھ این  و جالینوس می .] نکرد تلف شد۴۰۲[ یافت و ھرکس کھ فصد  کھ فصد کرد نجات

 شربت را تناول نمایند:

  صفت شربت

 مصطکی بھ را با پوست کوفتھ، آب آن را گرفتھ، صد و بیست درم از آن با تخم مورد سیصد درم،

  ھ قوام آید.یک درم و نیم، بجوشانند تا ب پنج درم، دوالھ 

 صفت شربتی دیگر کھ جالینوس مفید دانستھ

آب انار صد و بیست درم، آب نعناع سی درم، کوکب االرض چھاردانگ درم، مصطکی دو درم، 

 ۱۳۱۸آن][ و آنچھ اکثرمتأخرین بھ ،بھ قوام آورند و در حقیقت کوکب االرض میان اطبا خالف است

 ۱۳۲۰گوید کھ ا مید زکریّ و محمّ  .طلق است ،اند افتھی  از او ۱۳۱۹اند و مکرر منفعت تمامی عمل نموده

] باشد بکوبند و آب آن را بیاشامند، قی را تسکین ۴۰۳[ چون اطراف درخت انگور وقتی کھ سبز

کھ از حرارت  را] بکوبند و آب آن را بیاشامند، خصوصاً [ و چون برگ درخت انگور ،نماید می

از حرارت معده باشد، آب کاسنی  ۱۳۲۲ون غثیاننماید و چ می ۱۳۲۱نفعی تمامی ،وجعی در معده باشد

نماید، بلکھ بسیار  و اگر برودتی بر معده مستولی باشد آب کاسنی قی را زیاده می ،بغایت مفید است

مصطکی،  ] بارد قی بسیار کند،۲۲۷[ل. چون] صاحب مزاج[ و ،رسد ھست کھ از او قی بھ ھم می

نماید و  و زرنباد قی را تخفیف می .میبھ تناول نمایندیا   بھ یا ربّ  دارچینی، عود ھندی، پوست ترنج 

 یا فواق بھ ھم رساند  ۱۳۲۳و قی کند و ،باید دانست کھ بسیار باشد کھ از جگر خلطی بھ معده ریزد

نان] جو و باقی حبوب [ نان گندم و و در این قسم از ،] و ضعف در جگر باشد نھ در معده۴۰۴[

شت را بھتر چندان احتراز تمام نباید نمود، چھ جگر ھضم گو ھا احتراز تمام باید نمود و از گوشت

ھا احتراز تمام  از گوشت ،یا فواق ضعف جوھر معده باشد  و چون سبب قی ،کند از ھضم حبوب می

چھ معده ھضم حبوب را بھتر  ،و از نان گندم و باقی حبوب چندان احتراز نباید نمود ۱۳۲٤،باید نمود

 : حدس. ل -۱۳۱۷
 ح: این.  -۱۳۱۸
  .این واژه را ندارد ل -۱۳۱۹
  .در ح تنھا -۱۳۲۰
 ل: بغایت.  -۱۳۲۱
 ل: غشیان.  -۱۳۲۲
 .ندارد »و« ل -۱۳۲۳
 ی اضافھ بودن.  ، با نشانھ»کند از ھضم گوشت چھ معده ھضم حبوب را بھتر می« اضافھ دارد ل -۱۳۲۴
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گویند  ] می۳۹۹[ ترش و سیب ترش و زعرور کھ آن را بھ لغت اصفھان کونج مگر تخم مورد و بھِ 

 یک قسم آن ازگیل است.  و

و پوست ترنج داخل  ،یا غوره داخل نمایند یا بھ  یا انار  یا حماض اترج   ریباس و در غذا

ھای سبز  نمایند، بکنند و چون خواھند کھ شراب خمار نداشتھ باشد، خوشھ شوربائی کھ تناول می

بھ ھم رسد و بخار  تا قبضی در شراب ،کرده در میان شراب اندازند نارسیده از درخت پستھ جدا

آورد، چھ  گیرند خمار و درد سر بسیار می خیزد، لھذا شرابی کھ از عسل و شکر میو براز ا کمی 

خمارش کمتر است از خمار شرابی  ،او ھست ۀھا و دان ھیچ قوت قابضھ در جوھر انگور و خوشھ

گوید اگر خواھند کھ از شراب شکر و عسل ھم  و ابن کمونھ می .سازند یا شکر می  کھ از عسل

 ھای تازه از درخت پستھ در میان ایشان اندازند. یابند، خوشھ  ]۴۰۰[ مضرت کمتر

 باب بیست و سیوم

 و قی کھ از شراب بھ ھم رسد  ۱۳۱۰غثیان*] ۲۲۵[ل. در عالج

زیر ناف گذاشتھ،  ۱۳۱۱مھ بھدست و پا را بپیچند و محجّ  ،چون غثیان و قی از شراب بھ ھم رسد

و دست و پا را در آب  ،ھا را بادکش کنند ھا و میان شانھ بادکش نمایند و ھمچنین ران ۱۳۱۲کمی

بسیاری بھ ھم رسد،  یا تشنگی و و چون از شراب قی و غثیان ،یا آب بسیار سرد گذارند  بسیار گرم

و  .صفرا را فرو نشاند ۱۳۱٤تندی تا آن کھ ،اند فصد را واجب دانستھ ۱۳۱۳بعضی از قدمای حکما

گوید اگر در  و شیخ ابوعلی در قانون می ،نمک گوید کھ ما نیز در این زمان تجویز فصد می طبری می

 فصد مفید است.  ،ھا پر از خلط فاسد باشد و رگ ،] بسیاری دفع شود۴۰۱[ ۱۳۱٥قی سودای

باشد، خصوصا کھ تب داشتھ باشد و گلو بسیار خشک   گویم چون حرارت تمامی فقیر می

خواه کھ قی و  ،مفید استو گاھی قشعریره کند و دست و پا بسیار بھ خواب رود، فصد بغایت  ،شود

 یا از خوردن دواھا، غذاھای گرم، مثل عسل و گوشت شکاری و غیر این. غثیان از شراب باشد 

 ایشان  ۱۳۱٦جمع کثیری را دیدم کھ از شراب و غذاھای گرم قی و غثیان* بھ ھم رسانیدند و گمان 

 

 ل: ھر سھ مورد غشیان. -۱۳۱۰
 ندارد. » بھ« ل -۱۳۱۱
 ح: چندی.  -۱۳۱۲
  ندارد. »حکما« ل -۱۳۱۳
  .ل: بعدی -۱۳۱۴
 ح: سوداوی.  -۱۳۱۵
  .ح: کمال -۱۳۱۶
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سرب را بغایت تنک کرده بر سر گذاشتھ  ۀاست و چون خمار بھ این معالجات تخفیف نیابد، پارچ

 یابد. محکم ببندند، ھمان لحظھ تسکین می

  عالج دوازدھم

افسنتین با آن  ۀو ھمچنین آب شکوف ،دارد  افسنتین پیش از خمار و بعد از آن نفع تمامی ۱۲۹۷شربت

 ۱۲۹۸ن بھ جوھر معده مضرت دارد، از این جھت اولی آن است کھ بعد از شربت] افسنتی۲۲۳[ل. کھ

کھ بعضی اطبا او را  ۱۳۰۱شاه صینی ۱۳۰۰گوید می ۱۲۹۹و ابن ماسویھ ،افسنتین رب بھ تناول نمایند

دانند، داخل آب کرده،  دانند و بعضی او را مرکب از حنا و سرکھ می ] می۹۷۳[ خطائی ۱۳۰۲تتری

 ۱۳۰۳و در کتب حکمای خطا مسطور است کھ چون تتری .طرف شودبیاشامند تا خمار و درد سر بر

 شود. خطائی را در آب گشنیز تر حل نموده بر شقیقھ بمالند، خمار و درد سر زایل می

و سرش را  ،ھای گوسفند پختھ را حاضر سازند ا مذکور است کھ چون کلھو در مقاصد االطبّ 

و چون گندم  ،شود طرف میر و درد سر برا بھ دماغ رسد، خماھ کلھ ۱۳۰٤بگشایند، چنانچھ بخار آن

درد سر ، قطونا در آب سلم سرخ سرشتھ بر شقیقھ ضماد نمایند ۱۳۰٥بریان کرده را نرم کوفتھ، بذر

ھا ترشی  ] نمود و از ترشی۳۹۸[ و در غذای ایشان کلم و زعفران داخل باید ،۱۳۰٦شود برطرف می

 کبر کھ قند داخل نموده باشند، مفید است.

و  ،و روغن گاو بغایت مفید است ،روغن گوسفند، مضر است ۱۳۰۷ام خمارو در جمیع اقس

و فقیر بیشتر این معالجات دوازده گانھ کھ  ،۱۳۰۹شکند دماغ می ۱۳۰۸و تندی شراب را از معده

] و ھرکس کھ از آشامیدن شراب ھمیشھ ۲۲۴[ل. ام، مفید بود در جمعی تجربھ کرده ،مذکور شد

ق بھ و شراب مروّ  ،پیش از شراب شربت افسنتین بیاشامدباید کھ  ،خمار و درد سر بھ ھم رساند

است،   و تنقل بھ ھیچ چیز ننماید، چنانچھ اسکندر در کناش گفتھ ،بادام ممزوج بھ آب بسیار بنوشد

  ندارد. »شربت« ح -۱۲۹۷
 ح: شراب.  -۱۲۹۸
  اضافھ دارد.» شاه« ح -۱۲۹۹
  .ندارد »گوید می« ح -۱۳۰۰
 ی ب.  حبنی، بدون نقطھ: ح -۱۳۰۱
 . ل: تتروی ،ی ب ح: ثبروی بدون نقطھ -۱۳۰۲
 ل: تتروی.  -۱۳۰۲
 از.  ح: -۱۳۰۴
 ل: بزر.  -۱۳۰۵
 . ندارد»میشود« ل -۱۳۰۶
 ندارد.  »ارخم« ل -۱۳۰۷
  ندارد. »و« ح -۱۳۰۸
 کشند.  ح: می -۱۳۰۹
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خماری  ] دیدم کھ از حبّ ۲۲۱[ل. و شخصی را ،یافتند  داشتند، از بوئیدن و خوردن کافور کمال نفع

ر شد، قریب بھ ا است و کافور دارد و در عالج ھشتم صفت آن مذکود زکریّ کھ از مخترعات محمّ 

 دو مثقال خورد و خمار او ھمان لحظھ بر طرف شد.

و بعد از خوردن غذا خواب کند و دیگر بھ حمام رود، پس اگر خواب نیاید و خشکی بسیار 

آرد جو ساختھ بر سر طال نمایند، بعد از  ۱۲۸۷در دماغ باشد، پالوده ای از قند و روغن بادام، کدو و

 ،ند و بعد از تسکین خمار سکنجبین قندی اگر مزاج گرم باشدآن کھ دور سر را بھ خمیر بگیر

و رب مورد اگر مانعی  ،] و سکنجبین عسلی، اگر برودت و رطوبت بر مزاج مستولی باشد۳۹۴[

 . ۱۲۸۸از خوردن ترشی باشد، تناول نمایند

خمار را زیاد نماید و جگر را  و سکنجبین بذوری در خمار مناسب نیست. بسیار باشد کھ

بسیار سکنجبین  ۱۲۹۰تمذمّ  سکنجبین ۀعلی در رسالو قی آورد، لھذا شیخ ابو ۱۲۸۹د و غثیانگرم کن

 ،در خمار، اگرچھ بقراط وقتی کھ سکنجبین بذوری را اختراع کرده بذوری را کرده، خصوصاً 

و گاه  ،ھا نافع است زده کھ چھ قسم دوائی اختراع کرده ام کھ در جمیع مرض یکدیگر می دست بر

] خورد تا ھمان ۲۲۲[ل. باید ۱۲۹۱و در این صورت غذا ،ز خواب خمار زیاده شودباشد کھ بعد ا

 تخم نیمبرشت با نانی کھ در آب سرد خیسانیده باشند. ۀ] مثل زرد۳۹۵[ ،یابد  لحظھ خمار تسکین

و در جمیع اقسام  ،و روغن گل سرخ، آب برگ کاھو، آب سلم سرخ بر شقیقھ طال نمایند

ر عدس مقشّ  ۱۲۹۲مایند، صندل سفید و سرخ و* کافور و* طباشیر و*خمار این طال را استعمال ن

سینھ و دل طال نمایند، خصوصا  ۱۲۹۳بھ روی  ،نرم کوفتھ و بیختھ در گالب و آب آھن تاب سرشتھ

خوب است و  ،کھ اگر صاحب خمار کبوتر بچھ تناول نماید ۱۲۹٤است و جالینوس گفتھ ،اگر تب باشد

کھ از کبوتر  ۱۲۹٦آن کھ کبوتر بچھ نافع است آن کھ خونی ۱۲۹٥ وجھ گوید کھ ظاھراً  شیخ ابوعلی می

 برد. رسد لطیف است و بخار را بھ تحلیل می بچھ بھ ھم می

حرارت مزاج  اگر با خمار ،کبوتربچھ مناسب نیست گویم کھ در جمیع اقسام، ] می۳۹۶[ فقیر

آورد، این مجرب  سازد و گاه باشد کھ خناق و خمار را زیاده می ،بچھ کمال مضرت داردباشد کبوتر

  ندارد. »و« ح -۱۲۸۷
 ل: نماید.  -۱۲۸۸
 ل: غشیان.  -۱۲۸۹
  : بدمست.ح -۱۲۹۰
  ل: غذای، یعنی غذائی. -۱۲۹۱
 . »و چھ: «ح، ندارد »و«در ھر سھ مورد : ل -۱۲۹۲
  اضافھ دارد. »و« ح -۱۲۹۳
  ندارد. »است« ح -۱۲۹۴
 . »و چھ« ح -۱۲۹۵
 ح: خون.  -۱۲۹۶
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 عطش صفت حبّ  ۱۰.۲.۲.۲٤
 ،سازند حبّ  ،تخم مرغ سرشتھ ۀبا سفید ،بیختھ ،نرم کوفتھ ۱۲۸۰تخم خیار، طباشیر، تخم کاھو، کتیرا

بیاشامند، تشنگی را فرو  گوید کھ چون گل تازه را بکوبند و آب آن را می ۱۲۸۱و ارکاغائیش

و در کناش بولس  ،و امرود تشنگی را فرونشاند ،نماید می ۱۲۸۲نگی را زیادهو گالب تش ،نشاند می

را خورد نمایند و در میان آب ریزند و از آن آب بنوشند، تشنگی را فرو  مذکور است کھ چون بھِ 

 نشاند.

سازد و بسیار  تخم مرغ، تشنگی را ساکن می ۀگوید کھ از غذاھا زرد می ۱۲۸۳و فیلیپر بولس

تشنگی او شکستھ نشود، بلکھ زیاده شود و  ،] خمار ھرچند آب بیاشامد۳۹۱[ باشد کھ صاحب

یا ریباس  او گرم شود، پس این جمع را واجب است کھ شربت انار  ۀکھ خورد در معد ۱۲۸٤ ھائی آب

 و اگر ضعف معده بھ ھم رسد، اندک شراب سفید مروق اضافھ باید نمود.  ،داخل آب نمایند

آب نباید خورد بلکھ  ،بزند ] کھ چون باد سموم۲۲۰[ل. گوید و شیخ ابوعلی در قانون می

شود، بھ سبب آن کھ چون حرارت در دل بسیار باشد،  می باید کرد و اگرنھ تلف مضمضھ بھ آب

آب بھ دل خواھد رسید و حرارت غریزی را فرو خواھد نشاند و اگر مضطر شود، اندک،  دفعةً 

] بیاشامد، بعد از ۳۹۲[ ا آب ممزوج ساختھ اّوالو اولی آن است کھ روغن گل را ب ،اندک بیاشامد

گذارد  سازد و نمی بھ دل نرسد، چھ روغن گل آب را غلیظ می دفعةً آن آب تنھا بیاشامد تا آب سرد 

 کھ زود بھ دل رسد.

اولی  ،۱۲۸٥در دل است گویم ھمچنین در خمار چون ظاھر شود کھ حرارت عظیمی  فقیر می

گل سرخ اضافھ نموده بیاشامد، بعد از آن آب تنھا بیاشامد تا  آب را با روغن آن است کھ اّوالً 

 .۱۲۸٦نشاند حرارت غریزی را فرو

  ھمعالج یازد

ر و کلم تناول نماید، بی جوانمرغ. خواب کند، بعد از آن بھ حمام رود و غذا از عدس و ماش مقشّ 

است کھ بوئیدن و و در کتاب مقاصد االطبا مذکور  ،اگر حرارت در مزاج او باشد، کافور بو کند

] خمار کمال مضرت دارد، اما فقیر دیدم دو سھ کس را کھ خمار ۳۹۳[ کافور بھ صاحب خوردن

  کثیرا. :ھردو -۱۲۸۰
 ل: ارکاغانیس.  -۱۲۸۱
 ل: زیاد.  -۱۲۸۲
  بولس تصحیح قیاسی است. آیا فیلیپر پولس؟ قلنصر :ح، فبلفر بولس بدون نقطھ: ل -۱۲۸۳
  آبھا. ل: -۱۲۸۴
 ل: ھست.  -۱۲۸۵
 : ننشاند. ھردو -۱۲۸۶
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ھای حکمای سابق ھست  با آن کھ در کتاب ،و عجب دارم کھ این نسخھ دواء المسک بارد ،۱۲٦٥نماید

اطبای متأخرین را گمان  ۱۲٦٦ر جامع نقل کرده، اکثریو در حاوی کبیر مذکور است و ابن بیطار د

 این است کھ دواء المسک اختراع حکیم شرف الدین حسین شیرازی است و نھ چنین است.

] کھ آب برگ سیب و آب برگ اترج ۳۸۸[ الیھ نموده آن ست  مومیکھ حکیم  ۱۲٦۷تصرفی

سرد نموده و  ۱۲٦۸المسک داخل دواء ،] کرده، گاوزبان با آنچھ بسیار گرم است۲۱۸[ل. را بیرون

است، چھ آب برگ سیب و آب برگ اترج کمال منفعت دارند،  ۱۲٦۹این بسیار تصرفی ناخوش

، نفعش در خمار   ۱۲۷۱ا ساختمد زکریّ محمّ  ۀبھ نسخ ۱۲۷۰و این فقیر دواء المسک ،بھ خمار خصوصاً 

 الیھ. حکیم مومی ۀزیاده بود از نسخ

با  ،۱۲۷۳، نرم کوفتھ و بیختھ۱۲۷۲کرویا ،و چون مزاج معده سرد باشد، نانخواه، زرنباد

یا آش جو و تمر  یا رب انار   و غذای این جمع کاچی گندم است ،سکنجبین سفرجلی تناول نمایند

 ۱۲۷٥و اگر در این مراتب او را غثیان ،۱۲۷٤دھندی و اگر تب باشد، ماش، برنج، عدس تناول نماین

 اندک ریاضتی بکشد.  ] با آب نیمگرم قی کند و حرکت بسیاری نکند، بلکھ۳۸۹[ ،شود

گوید کھ چون صاحب خمار در شب تشنھ شود، عطش او کاذب است، باید  و شیخ ابوعلی می

گوید اگر این عطش از حرارت شراب باشد، عطش صادق است و آب  کھ آب نخورد و قرشی می

 ۱۲۷٦و چون مضطر شود بھ ،یا بلغم شور باشد عطش کاذب است  و اگر نھ بلغم غلیظ ،باید آشامید

و ھوای سرد را استنشاق نماید و گاه باشد کھ  ،آشامیدن آب، مضمضھ بھ آب سرد مکرر بکند

طرف شود، اگرچھ ناشتا باشد و چون بر] آب سرد خمار او ۲۱۹[ل. صاحب خمار از آشامیدن

 قطونا بنوشد و این ۱۲۷۷] بھ دانھ، بذر۳۹۰[ تخم خبازی، تخم کاھو، لعاب ۀشیر ،عطش بسیار باشد

 اگر تب داشتھ باشد. نگاه دارد، خصوصاً  ۱۲۷۹ا در دھنعطش ر ۱۲۷۸]حبّ [

  ل: نمایند. -۱۲۶۵
 ل: اکثر.  -۱۲۶۶
 ح: تصرف.  -۱۲۶۷
 . »دواء المسک«بجای  »المشک« ل -۱۲۶۸
 ل: ناخوشی.  -۱۲۶۹
  ل: المشک. -۱۲۷۰
 ح: ساختیم.  -۱۲۷۱
 . دو: کرویاھر -۱۲۷۲
 ل: نتیجھ.  -۱۲۷۳
 ل: نماید.  -۱۲۷۴
  .ل: غشیان -۱۲۷۵
  ح: با. -۱۲۷۶
 ل: بزر.  -۱۲۷۷
 ی بعدی افزوده شد.  بھ قرینھ -۱۲۷۸
 ح: ذھن.  -۱۲۷۹
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یا آرد جو و آب انار  بر شقیقھ گذارند ۱۲٥٦گل درد سر برطرف نشود، نشاستھ و سرکھ و روغن

 ترش طال نمایند.

 ۀو چون میان ،یا پیشانی باید نمود یا قیفال  و اگر بھ این معالجات تخفیف نیابد فصد بدن 

دارد و چون خون بسیار فاسد باشد و در   خمار و دردسر نفع تمامی ۱۲٥۷را بادکش نمایند، بھ ھا شانھ

یا حجامت میان کتفین باید کرد و شیشھ ای چند خون باید  آن نزدیکی فصد کرده باشند، حجامت فقره 

و ھیچ ، ھا بھ او بسیار نباید داد و شربت ۱۲٥۸گرفت و چون با درد سر نزلھ باشد، دواھای بارد

 تخم کاسنی و عرق بیدمشک ۀو اندک شربت خشخاش و شیر ،بر سر نباید مالید ۱۲٥۹روغنی

 باید آشامید. ] بھ رب بھِ ۳۸۶[

و چون درد سر بھ این معالجات  ،باید انداخت ۱۲٦۰و گاه باشد کھ بر حوالی شقیقھ چند زلو

ھ بر سر را کوفتھ و بیختھ و در آب سرشت ۱۲٦۱و بنفشھ و خارخسک  تخفیف نیابد، بابونھ، خطمی

بھ روی معده ضماد نمایند،  ]۲۱۷[ل. و چون در خمار جلغوزه را با افسنتین گرفتھ ،ضماد نمایند

 کند. می  نفعی تمامی

  دھمعالج 

و  ،تناول نماید ،۱۲٦۲آلوچھ خیسانده ربّ  ترش، خصوصاً  یا رب بھِ   یا رب غوره  نان را در آب آلوچھ

و آب خیسانیده، تناول نمایند، بعد از آن دواء  اگر ترشی مناسب نباشد، نان را در گالب و قند

 شود مرتب باشد، تناول نمایند. سرد نیم مثقال بھ این صفتی کھ مذکور می ۱۲٦۳المسک

 دالمسک بار ]۳۸۷[ صفت دواء

مثقالی، نبات  ،گل سرخ، طباشیر، گشنیز، کھربا، از ھریک شش مثقال، مروارید، سھ مثقال، مشک

ترش گداختھ، صاف نموده، بجوشانند تا غلیظ شود، بعد از آن آب  را در آب برگ اترج و آب سیب

مداومت  ۱۲٦٤و ھمیشھ بھ این دواء المسک ،برگ سیب داخل نموده با ادویھ معجون سازند

 ندارد. »گل« ل -۱۲۵۶
  ندارد. »بھ« ح -۱۲۵۷
 ح: باو.  -۱۲۵۸
 ح: روغن.  -۱۲۵۹
 ل: ژلو.  -۱۲۶۰
  ل: خارخشک. -۱۲۶۱
 ل: خیسانیده.  -۱۲۶۲
 ل: المشک.  -۱۲۶۳
 . »نکھ در کتابھای حکماء سابق ھستآبارد با «ی اضافھ دارد:  این بخش را با نشانھ ل -۱۲۶۴
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یخ سرد کنند، بعد   و اگر در تابستان باشد بھ ،رند، جوشانیده، کف گرفتھ بھ قوام آو۱۲٤٦اضافھ نموده

و آب گرم  ،روز دیگر بھ حمام روند] ۲۱۵[ل. پس بخوابند و صبح ،از آن آب انار میخوش بنوشند

یخ سرد کرده بیاشامند و اگر   ] بیدار شوند، سکنجبین بھ۳۸۳[ و چون ،۱۲٤۷بر سر ریزند و بخوابند

 ا است استعمال نمایند.د زکریّ از مخترعات محمّ کھ  خمار بھ این تسکین نیابد، این حبّ 

 آنصفت 

، گاو زبان، از ھریک پنج درم، تخم کلم ھفت درم، کھربا، تخم   ، زرشک، مغز تخم خیار  گل ارمنی

یک درم، کوفتھ و بیختھ، با آب انار میخوش سرشتھ،  یک دو درم، کافور  خرفھ از ھر ،۱۲٤۸کشوث

] بھ[ یا شربت غوره در تابستان  با آب انار میخوش حبّ  ساختھ خشک کرده، دو درم از این حبّ 

و چون  ،۱۲٤۹اندکی بر سر طال نمایند  و روغن گل، آب برگ کلم، سرکھ ،برف سرد کرده بیاشامد

، آب آن را بر سر ۱۲٥۱بابونھ و شبت و پوست کوکنار را جوشانده ،تسکین نیابد ۱۲٥۰درد سری

بمالند و از روغن  ۱۲٥۲ھا چکانند و بر شقیقھ] روغن شبت بھ بینی ۳۸۴[ و روغن سوسن با ،ریزند

و بعد از آن شراب  ،۱۲٥٤و تا اثری از درد سر ھست شراب را بیاشامد ۱۲٥۳گل سرخ احتراز نمایند

 سفید رقیق مروق بیاشامند.

  عالج نھم

یکدیگر   اجزاء مساویر، گل سرخ، طباشیر،تخم کاسنی، تخم کلم، زرشک منقی، سماق، عدس مقشّ 

آب انار  ۱۲٥٥یک نخود کافور و ده درم رب حماض اترج یا  درم از این باکوفتھ و بیختھ، سھ 

و اگر با رب آلوچھ بیاشامند، نفعش زیاده خواھد  ،یا آب ریباس بیاشامند ] ۲۱۶[ل. {میخوش} ترش

و آخر روز گشنیز خشک با قند کف  ،و] کدو را تراشیده ھرلحظھ آن تراشیده را بر سر گذارند[ بود

] و بر سر گذارند و اگر ۳۸۵[ ،ھای سبز باریک انگور را بکوبند بز و شاخھکند و برگ انگور س

  بھ خط دیگر در باالی سطر. »نموده« ل -۱۲۴۶
 ندارد.  »و بخوابند« ح -۱۲۴۷
 ح: کثوت.  -۱۲۴۸
 ل: نماید.  -۱۲۴۹
 از گویش محلی است.متن  ظاھراً  »سر« ل -۱۲۵۰
 ل: جوشانیده. -۱۲۵۱
 ھای.  ل: شقیقھ -۱۲۵۲
 ل: نماید.  -۱۲۵۳
 ل: بیاشامد.  -۱۲۵۴
 ح: با.  -۱۲۵۵
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و چون صاحب درد  ،نمایند تا ھمان لحظھ درد سر بر طرف شود ان شاء هللا تعالیٰ بر میان سر طال 

 یابد.   سر، شیر دختران را با روغن گل سرخ و روغن بنفشھ بھ بینی چکانند، نفع تمام

 عالج ھفتم

 ۱۲٤۱و بھ دستوری کھ بذر ،اند کھ برنج را در میان آب باید ریخت حکمای ھند در عالج خمار گفتھ

ھم زنند تا آب غلیظ شود، پس آن آب را صاف نموده در وقت خمار بر ،گیرند لعاب میقطونا را 

یا شربت تمر   یا رب سیب تخم خرفھ، رب بھ  ۀشیر ،و چون بسیار تشنھ شود ،اندک اندک بیاشامند

 ۀھای خمار کھ در باب نھم نسخ از آن حبّ  یک دو حبّ   و ،و روغن مورد بر سر بمالد ،ھندی بنوشد

یک عدس افیون فرو برد و  حاضر نباشد،  ] حبّ ۳۸۱[ این ۱۲٤۲ور شد، تناول نماید و اگرآن مذک

یا   بره ۀ] و غذا پاچ۲۱۴[ل. .شود یک پیالھ قھوه بنوشد، ھمان لحظھ خمار بر طرف می  بعد از آن

باشد،   و اگر تشنگی و حرارت تمامی ۱۲٤۳اگر سرفھ با خمار ھمراه باشد بزغالھ باشد، خصوصاً 

 ش جو انداختھ تناول نماید.پاچھ در آ

شراب در معده مانده باشد و خلط  ۀگویم اگر خمار از او بھ ھم رسیده باشد کھ بقیّ  فقیر می

خمار و افیون کمال نفع بھ این خمار دارد، بلکھ عالجی از برای  فاسد در دماغ بسیار نباشد، حبّ 

افیون احتراز  ماغ بسیار باشد از حبّ فاسد در د ۀو اگر ماد ،نخواھد بود این خمار بھتر از این حبّ 

 تمام باید نمود.

  ھشتمعالج 

  ] نیمگرم قی کند، عالمتش آن کھ ثقلی در معده۳۸۲[ اگر شراب در معده ھضم نشده باشد، بھ آب

رب  ،و اگر ھضم نشده باشد ،است ظاھر باشد  و در آروغی کھ زند بوی شرابی کھ خورده ،یابد

 را بنوشد. ۱۲٤٤شربت][ یک ساعت این ماید و بعد ازیا تخم مورد تناول ن  مورد

 صفت آن

در ششصد درم آب بجوشانند تا آن کھ  ،ھندی شصت درم، عناب پنجاه عددآلو بخارا سی عدد، تمر

اترج چھل درم،  ۱۲٤٥بھ صد و بیست درم آید، بعد از آن آب انار میخوش شصت درم، آب حماض

 ل: بزر.  -۱۲۴۱
  ندارد. »اگر« ح -۱۲۴۲
 ل: سرفھ ھم یار خمار باشد.  -۱۲۴۳
 شراب.  ح: -۱۲۴۴
 ل: حماص.  -۱۲۴۵
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 و ،و بر سر طال نمایند ،یکدیگر مخلوط شود  سرکھ در شیشھ کرده حرکت دھند تا خوب با ۱۲۳۰و*

 بر سر گذارند. قطونا، آب کاھو، آب بھِ  ۱۲۳۱ھمچنین روغن گل سرخ، آب خیار، لعاب بذر

و ھمچنین آب برگ  ،] بنفشھ نرم کوفتھ با گالب ضماد نمایند۳۷۷[ و ھمچنین صندل سفید و

شود و احتیاج بھ  می طرفو این قسم دردسر بھ این معالجات بر ،طال نمایند ۱۲۳۲بید، آب نیلوفر

 شود و اگر بعد از  اندک خوابی و استراحتی بر طرف  رد، بسیار باشد کھ بھدیگر ندا ۀمعالج

چند روز بماند و بعد از ترک شراب و پرھیز  ۱۲۳۳و ،ھا و معده درد سر زایل نشود رگ ء][تنقیھ

چند فاسد در دماغ  ۀاست و ماد  ] دماغ گرم شده۲۱۲[ل. سببش آن است کھ مزاج ،بسیار زایل شود

 ماند. ن جھت سھ چھار روز این خمار میاز ای ،بھ ھم رسیده

ھندی منقی سی درم، آلو بخارا و عناب از ھریک چھل عدد، انجیر تمر عالجش آن کھ

] جوشانیده، صاف نموده با فلوس خیار چنبر ده درم ۳۷۸[ ،خشک بیست درم، ترنجبین بیست درم

یار را با سرکھ تناول و آش جو تناول نمایند و مغز خ ،مرتبھ بیاشامند ۱۲۳٤یک در مدت پنج روز 

درد سر بھ این برطرف نشود، فصد قیفال کنند و شربت انار میخوش و سکنجبین  و اگر ،نمایند

گذارند و بعد از شستن  ۱۲۳٥و جو را بریان کرده در سرکھ جوشانیده با روغن گل در سر ،بیاشامند

رگ  ۱۲۳٦ابد، گاه باشد کھو اگر درد سر بھ این تخفیف نی ،این طال، روغن نیمگرم بر سر طال نمایند

خر باشد و از جھت این قسم درد سر نفع این مؤاگر وجع در جانب  پیشانی باید زد، خصوصاً 

 یافتیم. زیاده  ۱۲۳۷ھای دیگر از نفع دیگر عالج ،شود معالجھ مذکور می

] آن است کھ در جمیع اقسام خمار بھ این عالج عمل نمایند، کدو را تراشیده ۳۷۹[ و اولیٰ 

یکدیگر   گل بید، آب خبازی داخل ۀآب او را با آب برگ بنفشھ، آب خیار، آب شکوف نرم کوفتھ

نموده در شیشھ کرده، اندک سرکھ، روغن بنفشھ، روغن نیلوفر، روغن گل سرخ اضافھ نموده در 

. بعد از آن آب را ۱۲۳۸گذاشتھ، سر شیشھ را محکم ببندد ،] کھ آب داشتھ باشد۲۱۳[ل. دیگ سنگین

پس شیشھ را بیرون آرند تا آنچھ در  ،۱۲۳۹است بجوشد و بپاالید  چھ در میان شیشھبجوشانند تا آن

آن شیشھ مانند درد شراب چیز کثیفی بماند، پس او را صاف  ۱۲٤۰در تھ و ،میان اوست سرد شود

] خوب سرد شود، پس ۳۸۰[ یا برف گذارند تا یخ   نموده در میان شیشھ کرده یا، شیشھ را در میان

 ندارد.  »و« ل -۱۲۳۰
 ل: بزر.  -۱۲۳۱
  نیلوئی. :ل -۱۲۳۲
 .ندارد »و«ح  -۱۲۳۳
 ل: یکدو.  -۱۲۳۴
 ل: سرکھ.  -۱۲۳۵
 بجتی کھ کار نوشتھ و خط زده.  ل -۱۲۳۶
 است.  ندارد و آشکارا افتاده» دیگر« ح -۱۲۳۷
 ل: ببندند.  -۱۲۳۸
 ح: بیاالید، ل: بباالید.  -۱۲۳۹
  ، ل: و ورقدر.ۀح: و ورق -۱۲۴۰
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ج را در آب جوشانیده، کباب کرده، تناول نماید ادرّ  ۀگرم بیاشامد و اندکی از گوشت سین ۱۲۱۹گالبی

] بھ ۲۱۰[ل. و چند روز ھر روز بعد از اندک ریاضتی ،] شراب احتراز نماید۳۷۴[ ازیک ھفتھ   و

بھ  ۱۲۲۱کھ در خمار دردی ۱۲۲۰باید کھ در عالج خمار فروگذاشت ننماید، بسیار ھست ،حمام رود

 شوند. رسانند و بھ این سبب تلف می می

ج بول او نیز کرد و از مخر شخصی را دیدم کھ خمار داشت و قی بسیار می ۱۲۲۲حتی آن کھ

و زبان او ورم کرد و جوشید. بعد از آن خون بسیاری از بینی او آمد  ،آمد خلط زنگاری بیرون می

اند کھ چون صاحب خمار گالب و روغن گل بخورد از  ] متاخرین گفتھاز[ و بعضی ،و ھالک شد

 شود.  می خالص ۱۲۲٤فواق و ۱۲۲۳سھتوع

و چون سبب این  ،ھا کند شود دندان کھ بدترین خمار آن است کھ ۱۲۲٥گویند و ابوعمران می

و مصطکی را بخاید و  ،] کند، بعد از آن گالب گرم بیاشامد۳۷۵[ قی ،خلط سوداوی ترش است

و چون از  ،ھا را بشوید و بعد از آن بھ روغن گل سرخ چرب نماید و دندان ،ھا بمالد نمک بر دندان

شود، سببش  ھا درد سر زایل می گمعده و ر ۀاگر بعد از تنقی ،۱۲۲٦رسد شراب درد سر بھ ھم می

خلط فاسدی در معده باشد، عالجش قی است و تقویت معده  ۱۲۲۷ضعف معده و دماغ است بی آن کھ

 شراب بشوید. ۀاندک سنبل الطیب تا معده را از بقیّ  ۱۲۲۸بھ دواھای بارد، مثل فقاع جو بھ

و مثل رب  ]۲۱۱[ل. شراب را ھضم نماید ۀاست تا بقیّ   و غرض از سنبل الطیب تقویت معده

] دیدم کھ امر ۳۷۶[ یکی از فضال را  سیب و رب غوره و شربت ریباس و شربت حماض اترج و

یک ساعت بگذارند تا فقاح  اندک نمکی اضافھ نموده   ،را گرفتھ ۱۲۲۹فقاح کرد کھ آب غوره و

ون سوآل و چ ،بعد از آن بیاشامند تا طبیعت را نرم سازد ،و کف بر باالی وی ظاھر شود ،بجوشد

و بنفشھ و  ،است ۱۲۲۹جواب داد کھ مطلب لطیف ساختن اجزاء فقاح ،کردم از داخل ساختن نمک

و گالب و* روغن گل  ،نیلوفر و شاھسفرم و ریحان کھ آب سرد و سرکھ بر او پاشیده باشند بو کند

  خط زده. »گالم ب«ل:  -۱۲۱۹
 ح: است.  -۱۲۲۰
  .ح: پی، ل: دریی -۱۲۲۱
  ل: انگھ. -۱۲۲۲
 ل: تھوع.  -۱۲۲۳
  ح: قواق. -۱۲۲۴
 گوید.  ل: می -۱۲۲۵
 ل: بھمرسد.  -۱۲۲۶
  کھ نوشتھ و خط زده و نوشتھ انگھ. ل -۱۲۲۷
  ا.ل: ب -۱۲۲۸
  .ل: فقاع -۱۲۲۹
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پر کرده از معده نگذشتھ باشد و بسیاری  ۱۲۱۰ھا را آن کھ شراب جمیع رگ ۱۲۰۹و وجھ دویم

بھ سر رفتھ باشد، عالمتش آن کھ جمیع بدن سنگین باشد، چنانچھ قدرت برنشستن نداشتھ باشد  از او

 ] بسیار کند.۳۷۱[ و خواب

 یا کندر را یا مصطکی   یا سعد  و سماق ،عالجش آن کھ صبر کند و دندان را مسواک کند

و از  ،بیرون کند و بھ حمام رود و آب نیمگرم بر بدن ریزد ،بخاید و آبی کھ در دھن جمع شود

و چون طبیعت را لینت بھ ھم رسد، اکثر اوقات خمار  ،ھوای سرد احتراز نماید اگر زمستان باشد

ر و اگر با لینت طبیعت، خمار ب ،و اگر طبیعت قبض باشد شیافی استعمال نمایند ،شود برطرف می

و اگر با این  ،و کافور و مشک و عنبر و سرکھ بو کند ،یا سوار شود طرف نشود، پیاده حرکت کند 

 و ،یا درد سر باشد، عالج فصد است و رب انار با سکنجبین بنوشد  یا ثقل بدن حال اضطراب 

، پس ۱۲۱۱یا آش انار از جوانمرغ سرکاری کرده تناول نمایند  ] غذای لطیفی چون آش غوره۳۷۲[

آب  ،ھ مانده باشدو اگر بقیّ  ،باح روز دیگر اگر خمار و ثقل بدن برطرف شده باشد، فھوالمرادص

 ] بنوشد تا اثری از خمار نماند.۲۰۹[ل. یا ترنجبین  ھندی را با قند و گالبتمر

یا غذای  و  ،از شراب در معده مانده باشد ۱۲۱۲ھ ایوجھ سیوم خمار از این بھ ھم رسد کھ بقیّ 

باشد و مثل سریشم بھ معده چسپد و بھ تحلیل نرود و ھضم نشود، عالمتش حالتی فاسدی آمیختھ 

و پرشدن دھن از آب،  ۱۲۱۳و بی اشتھائی و غثیان ،گویند است کھ عوام آن را بر ھم زدن دل می

] معده ریختن ۳۷۳[ بعد از آن بھ حمام رفتن و آب گرم بسیار بر ،عالجش استراحت و خواب کردن

یا سواری کند و اگر بھ این ھم   ۱۲۱٦کند ۱۲۱٥حرکت پیاده ،۱۲۱٤بر طرف نشودو اگر بھ این خمار 

چون طیھوج و دراج و مانند آن تناول نماید تا آن خلط  ۱۲۱۷نیکوئی][ برطرف نشود، اندک غذای

 فاسد را بھ اصالح آورد.

و ابوعمران  ،گویند کھ پیش از آن کھ غذا تناول نماید، قی کند و بعضی از متاخرین می

اّوال چیزی کھ بلغم را بگدازد، مانند آب ترب و سکنجبین باید خورد، بعد از آن آبی گوید کھ  می

و از عقب آن شراب ناصافی بیاشامد و قی کند، بعد از آن خواب کند، بعد از خواب  ۱۲۱۸گرم

 ل: دوم.  -۱۲۰۹
 ندارد. »را« ح -۱۲۱۰
 ل: نماید.  -۱۲۱۱
 ندارد. »ای« ح -۱۲۱۲
 ل: غشیان.  -۱۲۱۳
 ».اندک غذای« اضافھ دارد ل -۱۲۱۴
 ارد. ند »حرکت« ح -۱۲۱۵
 ل: نماید.  -۱۲۱۶
  ح: نیکو. -۱۲۱۷
 ل: گرمی.  -۱۲۱۸
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 عالج پنجم

یکی آن کھ در میان ھر دو پیالھ از   در کتب حکما مسطور است کھ عالج خمار بھ دو چیز است،

و آخر روز وقت خواب، آب بسیار سردی بنوشند تا صبح  ،شراب اندک آب بسیار سردی بیاشامند

 روز دیگر خمار نداشتھ باشد.

یا خروس بچھ را جوشانیده، صاف   ھگوشت بزغال ،دویم آن کھ چون خمار بھ ھم رسد

 اندک اندک از این بیاشامند. اندکی از آب لیمو و فلفل اضافھ کرده، گرم نموده بھ دستور قھوه  نموده 

  و نمایند اّول مشھور است. میان ترکان جمعی را دیدم کھ بھ این عمل می ۀگویم معالج فقیر می

و اگر گاھی خماری بھ ھم رسد، بھ آشامیدن اندک  ،رسانیم گویند کھ خمار بھ ھم نمی ] می۲۰۷[ل.

 ی] نباشد.[ب است، چون تبی و حرارتمجرّ  ۱۲۰٤دویم* ۀو معالج یابد ] می۳۶۹[ آب سردی تخفیف

 ششمعالج 

آنچھ زرنجی مشھور بھ طبری در معالجات بقراطی در عالج خمار و درد سری کھ از  ۀخالص

یک معالجھ از   دانند و یک قسم می  و خمار را کنند است، آن کھ اطبا غلط می خمار بھ ھم رسد، گفتھ

 است: و نھ چنین است، بلکھ خمار بر سھ وجھ  ،دھند جھت او قرار می

تحلیل نرفتھ باشد و باقی  ۱۲۰٦از شراب بھ سر رود، بھ ۱۲۰٥وجھ اول آن کھ بخار غلیظی کھ

و  ،ده نمانده باشدبھ تحلیل رفتھ باشد و شراب ھم در مع ،رود بخارھائی کھ بھ عضوھای دیگر می

اضطراب داشتھ باشد و خواب او را نیاید و اشتھا نداشتھ باشد، عالمتش آن کھ آروغ ترش زند و 

یابد و نشستن بر او دشوار باشد، بلکھ خواھد کھ تکیھ   ] عضوھا را سبک۳۷۰[ جمیع ،بغیر از سر

 .کند

معطسات بھ کار دارند ھا را محکم بپیچند و  و ساق ۱۲۰۷ھا را خوب بمالند عالجش آن کھ پای

 ۱۲۰۸و بھ حمام روند و آب نیمگرم بر سر ریزند و استراحت نمایند و خواب کنند. پس اگر خمار دیر

 ، سرد کرده بر سر طال  روغن گل سرخ و سرکھ و گالب }و{ ،یا درد سر ظاھر شود  تحلیل رود

 غذا نخورند . ،] نمایند و تا اشتھای خوبی بھ ھم نرسد۲۰۸[ل.

 ل: دوم.  -۱۲۰۴
 ندارد.  »کھ« ح -۱۲۰۵
 ندارد.  »بھ« ل -۱۲۰۶
  : بمالد.ح -۱۲۰۷
 اضافھ دارد.  »بھ« ل -۱۲۰۸
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اند. و از جمعی اطبای  ھائی کھ بھ معده نسبت داشتھ باشد بھ این نحو معالجھ نموده خصوصا مرض

گمان فاسدی داشتند کھ این پیچیدن  ،کھ نھ بھره از حدس و نھ ربطی بھ کتب حکما دارند ۱۱۹۸الجھّ 

  .۱۱۹۹اند ترعات این فقیر است و ھیچ کس از حکما این عالج را بیان نکردهاطراف از مخ

 ،از او ظاھر شود  بود، چون نفع تمامی و اگر ھم این قسم عالج از مخترعات فقیر می

ترک السابقون لالحقین. با آن کھ اصل این اختراع از این  ۱۲۰۰] نقصی نخواھد داشت، فکم۳۶۵[

] ۲۰۵[ل. است در آن کھ اطراف را ا مخالفت جالینوس نمودهد زکریّ محمّ  فقیر نیست، حتی آن کھ

 چگونھ باید پیچید. 

گوید کھ از زیر بغل تا سرانگشتان دست و از بیخ ران تا سر انگشتان پا، جمیعا  جالینوس می

 ،بھ ھم رساند و ابن سرافیون نیز در کناش تابع جالینوس است  را باید پیچید، چنان کھ وجع عظیمی

بلکھ ھمین اصل دست کھ از  ،ھا و پاھا را پیچیدن خطا است گوید کھ جمیع دست ا میزکریّ  داما محمّ 

در  ،تا آن کھ ماده ای کھ بھ دست و پا میل کند ،ھا است و اصل پا کھ رانھا است باید پیچید بازو

جانب فقیر حق بھ  ۀو بھ تجرب ،] کھ این ماده در آنجا قرار گیرد۳۶۶[ دست و پا آن مقدار جا باشد

 اند، حتی شیخ ابوعلی. و اکثر اطبای سابق تابع جالینوس شده ،جالینوس است

و آنچھ در  ،ا را ابطال نموده ایمو در شرحی کھ بر تشریح قانون نوشتھ ایم، دلیل محّمد زکریّ 

آن است کھ چون پیچیدن اطراف را در کتب حکمت دیدم و مکرر  ،این مقام اختراغ فقیر است

 ،خاطر رسید کھ مطلوب است در حصبھ و سرسام و خناق و خمار و تبھای محرقھ بھ ،تجربھ نمودم

ھای بدن  ھا و خلط فاسد بھ اطراف و دور شدن او از دل و دماغ و گلو و معده و چون ماده ۀماد ۀامال

ھا در  خلط ]۳۶۷[ شود و ھرگاه ماده می ۀدر حرکت باشند، پیچیدن اطراف بیشتر موجب امال

 شود.  ] پیچیدن اطراف کمتر موجب امالھ می۲۰۶ل.[ ،باشندموضع خود ساکن 

باید کھ بعد از  ،حاصل شود  ماده بھ تمامی ۀپس چون خواھند کھ از پیچیدن اطراف امال

ھای فاسد و صالح بھ حرکت  فصد، بی فاصلھ دست و پا را بپیچند، چھ در وقت فصد جمیع خلط

 و این تصرف ،حاصل شود  تمامی ۀشود کھ امال میآیند، پس پیچیدن اطراف بعد از آن موجب آن  می
 ۱۲۰۲، مکرر در حصبھ و سرسام تجربھ کردم نفعش بسیار زیاد بود.۱۲۰۱بھ خاطر ناقص فقیر رسیده

آن است کھ در آب نیمگرم  اولیٰ  ،باید دانست کھ چون اطراف را محکم بپیچند، بعد از آن بگشایند

 ] بمکند.۳۶۸[ ھا گذاشتھ ، بعد از آن محجمھ بر ساق۱۲۰۳بگذارند

  جھال اطبا. ل: -۱۱۹۸
 ل: نکرده.  -۱۱۹۹
 فلم.  ح: -۱۲۰۰
 ل: رسید.  -۱۲۰۱
 اضافھ دارد.  »و« ل -۱۲۰۲
  ل: گذارند. -۱۲۰۳
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ھای لطیف کھ سابقا  ھای مذکور غذا و بعد از آشامیدن شربت ،مشھور و میان کالم موالنای مذکور

و در  ،رغ و مانند آن تناول نمایدتخم مرغ نیمبرشت و جوانم ۀاز ماھی تازه و زرد ،مذکور شد

 دھد. تسکین می ]۲۰۳[ل. داخل باید کرد کھ خمار را غذای صاحب خمار عدس و کلم رومی 

یا سرفھ   ۱۱۹۰باشند][ داشتھ چون تب ،ھا کھ از شراب بھ ھم میرسد و در خمار و باقی مرض

از باید نمود و ھیچ ھا احتر از جمیع ترشی ،] بدن باشد۳۶۲[ بسیاری در ۱۱۹۱فاسدی ۀیا ماد  کنند

لھذا بعضی  ،ترشی مضرتش از مضرت آلو بخارا و تمر ھندی و آب انار میخوش کمتر نیست

و گاه  ،تمر ھندی و رب انار میخوش االّ  ،ھا در حصبھ اند از جمیع ترشی اطبای متاخرین منع کرده

دک تمر مزاج باشد و خمار او اگرچھ از خلط فاسد باشد، ان ۱۱۹۲باشد کھ چون شخصی صفراوی

 یابد و این موقوف بر حدس است.  و از این کمال نفع ،ھندی تجویز باید نمود

 ۱۱۹۳و مراد ایشان از ،ب باشدکھ مطیّ  گویند کاھو در خمار مفید است خصوصاً  و اطبا می

 ۱۱۹٤و فقیر این طرز عالج سیوم ،یا آبکامھ بر او افشانده باشند ب آن است کھ سرکھ ی] مطیّ [کاھو

 ظاھر شد.  جربھ نموده و نفع تمامیرا در جمعی ت

 ]۳٦۳[ چھارمعالج 

چنانچھ مالیدن دست و پا و پاشویھ کردن و مالیدن روغن بنفشھ بادام و نمک بر کف پا بھ جھت دفع 

و نفع این  ،یا طنابی نفع تمام بھ خمار دارد  و پیچیدن دست و پا بھ ریسمانی ،دارد خمار نفع تمامی 

ا و د زکریّ ھ حکمای سابق چون بولس و جالینوس و ارسطو و محمّ بلک ،مخصوص بھ خمار نیست

] و غیر ایشان در حصبھ و سرسام و خناق و تبھای محرقھ و تبھائی ۲۰۴[ل. شیخ ابوعلی و طبری

امراض بغایت مفید است،  ماده در آن ۀو اسھال و باقی امراض کھ امال ،تمام با او باشد ۱۱۹٥کھ غثی

ھای بدن را بھ جانب دست و پا  بھ جھت آن کھ ماده ،اند ده دانستھدست و پا را عالج عم ۱۱۹٦پیچیدن

 نماید. امالھ می

مبالغھ در  ۱۱۹۷خمار و صداع و خماری ] در عالج خصوصاً ۳۶۴[ و طبری و ایالقی نیز

ا مطلق درد سر را بھ پیچیدن دست و پا د زکریّ و شیخ ابوعلی و محمّ  ،اند پیچیدن دست و پا کرده

ھای اطبای متاخرین بسیاری از امراض را  ی متقدمین و کتاب ھا در بیشتر کناش و ،اند معالجھ نموده

  : باشد.ح -۱۱۹۰
 ل: فاسد.  -۱۱۹۱
 : صفرا. ح -۱۱۹۲
  ل: در. -۱۱۹۳
 ل: سیم.  -۱۱۹۴
  ل: غشی. -۱۱۹۵
 : پیچیده. ح -۱۱۹۶
 زائد است. » خماری و«جملھ اشکال دارد و دست کم  -۱۱۹۷

144 
 

                                                 



 

است و بعد از غذا خواب کند تا   شود، اما ظاھرا آب انار میخوش بھتر از سرکھتا در معده ترش ن

 ]۲۰۱[ل. .۱۱۸۲شراب کھ در معده مانده ھضم شود و بخارھا بھ تحلیل رود ۀآن بقیّ 

بھ بعضی معالجات کھ در باب بیستم بھ جھت بی خوابی مذکور ساختیم عمل  ،و اگر خواب نیاید

کرده حرکت دھند تا بھ  ،گویند می ۱۱۸۳نیتآن را بھ لغت اصفھانی  یا آن کھ در ارجوجھ کھ  ،نمایند

کھ سن از چھل سال زیاده  خواب رود، در خمار ھیچ عالج بھتر از خواب کردن نیست، خصوصاً 

ترجمھ اش آن کھ من در این سن  .وم حریصاآلن علی النّ  ۱۱۸٤گوید: فانا لھذا جالینوس می ،باشد

 پیری بر خواب کردن حرص دارم .

و باید کھ بھ ریاضت سھ  ،یابند اندک ریاضتی بکشند  ن بیدار شوند و خفتی در بدنو چو

و چون دو سھ ساعت از ریاضت بگذرد، غذا تناول  ،] از خوردن غذا باشد۳۵۹[ چھار ساعت بعد

ھا  و دست ،بھ روغن بنفشھ بادام و روغن بابونھ چرب نمایند بدن را ،نمایند، بعد از آن بھ حمام رفتھ

بلکھ داخل آب نیمگرم شوند و بعد از اندک  ،ھا را در آب نیمگرم گذارند و پای ،را بمالند ۱۱۸٥او پاھ

بسیار بر سر بمالند، پس  ۀزمانی بیرون آیند، اگر درد سر بھ این تخفیف نیابد، سر را تراشیده، کیس

شود. چنانچھ مغز سر خبردار  ،در تابستان آب بسیار سردی از موضع مرتفع بر میان سر ریزند

 بعد از آن سر را خشک کنند و اگر اندک آبی بر سر ریزند نفع نکند، بلکھ مضرت رساند.

و در  ،] شد۳۶۰[ طرفاین معالجھ خمار او بر ۱۱۸٦] و از۲۰۲[ل. شخصی خمار داشت

و بنفشھ و  ،یا روغن گل سرخ را اندک سرد کرده بر سر مالند  زمستان آب نیمگرم بر سر ریزند

سرد کرده آب با گالب بر  و چون شاھسفرم را ،و گالب و صندل سفید ببویندبید و کافور  ۀشکوف

و بعد از آن کھ خمار  ،و عود ھندی و کافور را بخور کنند ،بکند  وی زنند و ببوید نفعی تمامی

یخ سرد  یا شربت آلو بھ  یا شربت لیمو   یا شربت انار میخوش بذر قطونا و سکنجبین  ،یابد  تخفیف

و از کالم موالنا قطب الّدین عّالمھ در شرح قانون چنین  ،ند و مشغول صحبت شوندکرده بیاشام

و این کالم بھ حسب ظاھر مخالف آن است کھ مجّرب و  ۱۱۸۷شود کھ شربت لیمو قی آورد ظاھر می

 نماید. ] می۳۶۱[ مشھور است کھ شربت لیمو قی را تسکین

شربت  ،یابد ب شربت لیمو تقطیع خلط فاسدی باشد کھ بھ سب ۱۱۸۸گویم ھرگاه مخلوط فقیر می

سازد، پس مخالفت نباشد میان  را زایل می ۱۱۸۹لیمو قی خواھد آورد و اگر خلطی نباشد قی و غثیان

  واژه.  ۴۰ ۱۰روی ھم رفتھ و تقریبا ده صفحھ و نیم یا   ،ح یپایان افتادگی از نسخھ -۱۱۸۲
  : تنی.ل -۱۱۸۳
 فان.  :ح -۱۱۸۴
 ل: پاھا.  -۱۱۸۵
  .»از« بجای »بھ« ل -۱۱۸۶
 آورد.  ل: می -۱۱۸۷
 ندارد.  »مخلوط« ل -۱۱۸۸
  ل: غشیان. -۱۱۸۹
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رساند، چنان کھ ابن ماسویھ گفتھ و تفصیل این بحث در باب نھم  عده و خمار نفع تمامی کنند، بھ م

 ]۱۹۹ل.[ * کتان، از ھریک دو جزو، قند طرویو در وقت خواب گشنیز خشک، بذر ،مذکور شد

، قند سھ جزو تناول   ، گشنیز خشک، از ھریک جزوی  یا بذر قطونا ، سفوف ساختھ، تناول نماید

ھا  ، روغن سوسن، روعن بابونھ بر شقیقھ  ھا تخفیف نیابد، روغن گل ر درد سر بھ اینو اگ ،نماید

علی او را تجربھ نموده و فقیر در جمعی این طال را روغن سوسن کھ شیخ ابو بمالد، خصوصاً 

 ۀقطونا، آب گشنیز تر، سرک ۱۱۸۱یافتند، روغن گل سرخ، بابونھ، بذر*  رد و نفع بسیاریکتجربھ 

 ھا نیمگرم طال نمایند. بر شقیقھاندکی  کھنھ 

ھا بر سر گاه باشد کھ مضرت تمام رساند، چون در معده  گویم کھ طال نمودن روغن فقیر می

بر  خصوصاً  ،ھا کھ چشم ضعیف باشد بر طال نمودن روغن بسیار باشد، خصوصاً  و سر خلط فاسد

رساند. جمعی را دیدم کھ از کند، اما بسیار باشد کھ بھ چشم مضرت  میان سر اگر چھ کمال نفع می

یا  مالیدن روغن بسیار بر سر نزول آب بھ ھم رسانیدند و نابینا گشتند و چون خواھند کھ دوائی 

آن است کھ سر را بتراشند و بعد از آن دواھا را بمالند و اگر دور سر  روغنی بر سر بمالند، اولیٰ 

و اگر بعد از  ،ن ریزند، بھتر خواھد بودیا غیر آن گرفتھ دواھا بر میان آ  را بھ کدوی تراشیده

زبری بر سر بمالند، چنانچھ مسامات جلد سر گشاده شود، نفع دوا بیشتر خواھد  ۀتراشیدن سر، کیس

 ]۲۰۰[ل. .بود

 عالج سیوم 

خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم رسد،  ۀجمع کثیری از حکمای سابق در عراق و فارس معالج

یا پیاده   مثل سواری اسپ کھ مالیم حرکت کند ،بکشد ریاضت کمی  الً کھ اوّ اند  کرده بھ این طرز می

یا کباده بکشد و امثال این، بعد از آن بھ حمام معتدل رود   یا حرف بسیاری بزند بکند  حرکت مالیمی 

 یک ساعت، غذای لطیفی تناول نماید . و در حمام مکث بسیاری نکند، بعد از

بادام، عناب، سپستان و اگر با این  ۀر، برنج، شیر، ماش مقشّ اگر حرارت مزاج بسیار باشد

بادام بوداده تناول نماید و اگر  ۀ، شیر  ، عدس، گشنیز تر  ر بودادهسره اطالق بسیار شود، ماش مقشّ 

بادام بوداده  ۀر بوداده، عدس، شیربا این سرفھ و اطالق بسیار تب محرقی داشتھ باشد، جو مقشّ 

ھا آب انار  شود، پس در این معده ھا کھ بسیار گرم است ترش می عضی معدهبنوشد و آش جو در ب

جوآب نمایند تا جوآب در معده  ۀگوید با آب ریباس اضاف میخوش طال شود، اگرچھ شیخ ابوعلی می

ھای بسیار گرم اندک سرکھ داخل جوآب نمایند  گوید کھ در معده اگرچھ شیخ ابوعلی می ،ترش نشود

  .»بزر«ھمھ جا  ل -۱۱۸۱
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در حصبھ مضر  خصوصا سرکھ ھا و چنانچھ ترشی ،احتراز نماید ھا سکنجبین و بیشتر ترشی

است، ھمچنین در این خمار مضر است، بلکھ بسیار خماری را دیدیم کھ از خوردن ترشی زیاده 

و آب  از خون فاسد نیست، از ترشی، خصوص سرکھاز این جھت تا ظاھر نشود کھ خمار  ،شد

و چون  ،ترش احتراز باید نمود ۀاند کھ در خمار از سرکھ و آبکام لھذا گفتھ ،نماید لیمو احتراز

و  ،فصد باید کرد ،شود تخفیف نیابد عالمات فساد خون ظاھر باشد و معالجاتی کھ مذکور شد و می

 و تا ممکن ،یا حقنھ باید کرد  ت درآید، مسھل باید دادیا صفرائی بھ حرک  اگر بعد از فصد بلغمی

 است در خمار مسھل ندھند بھتر است. ]۱۹۷ل.[

کند  ا نقل مید زکریّ لھذا شاگرد محمّ  ،گاه باشد کھ مسھل عمل نکند و خمار را زیاده نماید

نع خواست مسھل بیاشامد. استاد او را از خوردن مسھل م یابس بود، می صاحب خماری طبیعتش 

کنی. چند روز آب آلو و قند بخور تا لینت در طبیعت بھ  خوری تب می نموده گفت چون مسھل می

 ھم رسد. 

یا بھ خواب، و  یا حقنھ باید کرد، چنان کھ مذکور شد   پس چون احتیاط نماید و مسھل نیاشامد

قاروره و عالمت ھضم آن است کھ  ،اگر خواب نیاید، خود را بھ خواب دھد تا شراب ھضم شود

و مکرر پاشویھ کنند بھ آب گرم کھ بابونھ و بنفشھ در میان آن جوشانیده باشند و  ،بسیار رنگین باشد

، بعد از خواب خوبی بھ حمام رود و آب نیمگرم   روغن بنفشھ بادام و نمک بر کف پا مکرر بمالند

حمام روغن گل کھ بسیار  و در میان ،ماده کھ باشد بھ تحلیل رود و خواب آورد ۀبر سر ریزد تا بقیّ 

 سرد نباشد، بر سر مالد.

بلکھ  ،ھای گرم احتراز نماید یک ساعت غذائی نخورد و از غذاھا و شراب  و بعد از حمام تا

یا جوانمرغ با گوشت بزغالھ در آش  یا دراج   یا طیھوج  تخم مرغ نیمبرشت ۀیا زرد ماھی تازه 

دیگر خواب کند و چون  ۀیک مرتب  ید. بعد از آن] تناول نما۱۹۸ل.[ یا زرشک  یا سماق  غوره

و اگر ضعیف معده باشد، آب انار  ،معده نباشد، آب تنھا بیاشامد ۱۱۸۰بسیار تشنھ شود، اگر ضعیف

یا شربت ریباس و مانند آن با آب   یا شربت سیب میخوش  یا شربت غوره  یا آب غوره ترش 

ھا باشد، اندک شراب سفید مروق بھ  این شربت دنو اگر مانعی از آشامی ،یا بی آب بیاشامد  آمیختھ

ھا را چون حرارتی در مزاج  و جمیع شربت ،بادام را با آب بالمناصفھ ممزوج ساختھ و بیاشامد

اند کھ چون شربت ریباس سرد  باشد، سرد کرده باید آشامید، مگر ریباس را کھ بسیاری از اطبا گفتھ

 شود بھ معده مضرت تمام رساند.

سرد  ،یک قسم ریباس بغایت ترش است، چون از این ریباس شربت بسازند  گویم کھ فقیر می

و این قسم ریباس بغایت زبون است، قسم دیگر از ریباس آن  ،باید کرد و گرنھ مضرت تمام رساند

یخ سرد   گویند، چون از این قسم شربت بسازند و بھ دارد و آن را نیشابوری می  است کھ ترشی کمی

  ل: ضعف. -۱۱۸۰
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 دویم عالج 

خمار و درد سری کھ از خمار بھ  ۀدر معالج ۱۱۷٤مشھور میان حکمای متقدمین و اطبای خراسان

و  ،قی کند بھ سکنجبین و آب نیمگرم اگر صفرای غلیظی در معده باشد آن است کھ اّوالً  ،ھم رسد

شبت و  ،و اگر بھ این قی نیاید ،اگر صفرای رقیقی باشد در معده بھ آب سرد و سکنجبین قی کند

و چون مزاج بغایت  ،یا قندی قی کند  تخم ترب و بیخ خربزه را در آب جوشانیده با سکنجبین عسلی

 بھ آب گرم و سکنجبین عنصلی قی کند. ،رد باشدبا

گویند دو  کھ عوام آن را تخم الموت می ،بھ جھنگ ،قی نتواند کرد ۱۱۷٥و اگر بھ این معالجھ

ھای  اند] پارچھ[ و بعضی اطبا گفتھ ،] و امثال این قی کند۳۵۸[ دانگ مثقال تا چھار دانگ مثقال

] خربق را بیرون ۱۹۵[ل. ۱۱۷۷ھای پارچھ ۱۱۷٦خربق را در ترب فرو برند و بعد از اندک زمان

آورد و ھیچ  کھ بھ آسانی قی می ،آورند و ترب را بکوبند و آب آن را با آب نیمگرم آشامیده قی نماید

  و اگر بر آن شخص قی کردن بغایت دشوار باشد ،نماید مضرتی با او نیست و حرارتی احداث نمی

یا آن کھ تبی داشتھ باشد کھ دواھای گرم و   سامعھیا   مثل ضعف باصره ،یا مانعی از قی کردن باشد

 بھ این صفت:است   حقنھ اولیٰ  ترشی مضرت کند

ر دو کف، تخم کاسنی سھ مثقال، نیلوفر پنج جو مقشّ  ،مثقال سھ  خطمیل گگاویشھ ھفت مثقال، 

 ج مثقالبادام پن ۱۱۷۸با ترنجبین ھفت مثقال، روغن ، بنفشھ پنج مثقال، جوشانیده، صاغب نموده  مثقال

کنجد، نمک ھندی، حقنھ نمایند و اگر حرارتی در مزاج نباشد، انجیر و شبت داخل باید نمود و  با

 ،مذکوره باید نمود ۀیا تربد داخل حقن یا سنای مکی  اندک ریوند  بشود،  اگر بھ این حقنھ طالق کمی

ایارج فیقرا را با اندک  و اگر ،و اگر مانعی از حقنھ بوده باشد، مسھل باید داد چون مطبوخ ھلیلھ

سقمونیا بدھند تا این کھ این خلط فاسد را از معده بیرون کند و نگذارد کھ این خلط در معده مکثی 

زودتر آن خلط  ۱۱۷۹ھرچھ ] بر معده چسبد، بھتر خواھد بود، چھ۱۹۶[ل. نماید و مانند سریشم گشتھ

ھمین نفع ایارج را  ،شیرین بیاشامندو چون سقمونیا را با آب انار ترش  ،را دفع نمایند بھتر است

باید آشامید تا مضرت  گوید کھ سقمونیا را با سکنجبین سفرجلی و جالینوس می .خواھد داشت

 بر طرف شود. ،سقمونیا کھ گرم کردن جگر است

مثل عظم  ،ظاھر باشد گویم کھ ھرگاه حرارتی در مزاج باشد و عالمات فساد خون فقیر می

باید کھ از  ،از فصد و غیر این و خواب رفتن دست و پا و بعد عھد نبض و رنگینی قاروره

  .»خراسان«بجای  »عراق« ل -۱۱۷۴
 ل: معالجات.  -۱۱۷۵
  ل: زمانی. -۱۱۷۶
  .آغاز پاره ای افتادگی از ح -۱۱۷۷
 را دوبار نوشتھ.  »روغن« ل -۱۱۷۸
  د.ل: ھرچن -۱۱۷۹
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بلکھ اکثر اوقات نھ  ،و مایل بودن بھ خواب، اما خواب خوبی نکند ۱۱٦۲بسیار رغبت بھ خوردن آب

 باشد. و چون در این قسم تب باشد اکثر اوقات قاروره رنگین نمی ،در خواب باشد و نھ در بیداری

ق بیدمشک و گالب ق ممزوج بھ آب و عرو در این قسم چون اندک شراب سفید مروّ 

قطونا و*  ۱۱٦۳بلکھ لعاب بذر ،اما نفعی بھ خمار ھم نخواھد داشت ،تی نخواھد کردبیاشامند مضرّ 

یا آش جو، خروس بچھ، تمر ھندی تناول  غذاش خندروس  ،۱۱٦٤لعاب بھ دانھ و* رب سیب بنوشند

قل سر و ، عالمتش ث۱۱٦٥] بھ ھم رسد۱۹۳[ل. و خمار گاھی از بسیاری اخالط فاسد در بدن ،نماید

و آن کھ پیش از  ،] و دیدن خوابھای پریشان و خشکی گلو۳۵۵[ جمیع بدن و مالل و اندوه بسیار

از گوشت  ۱۱٦٦ھای گرم و* این خمار غذاھای غلیظ فاسد از حلویات و غذاھای چرب و گوشت

نبض و غلظت قاروره و بسیاری  ۱۱٦۷و عظم ،شکاری و کبوتربچھ و غیر این مکّرر خورده باشد

نبض عظیم نخواھد بود، بلکھ بسیار باشد کھ نبض  ،و چون در این قسم تب باشد، قارورهرسوب در 

 ننمایند محسوس نشود. ۱۱٦۸بھ مرتبھ ای صغیر باشد کھ تا تأمل بسیار

بھ جھت  و در این قسم شراب کمال مضرت دارد، حتی آن کھ خمار شخصی از این قسم بود،

بلکھ عالجش  ،نید و بعد از سھ فصد خالص شددفع خمار شراب آشامیده بود، خناق بھ ھم رسا

دانھ و دواء المسک  ۱۱٦۹بھ تخم خیار و لعاب ۀتخم کدو و شیر ۀاز آن شیر ]۳۵۶[ خواب است، بعد

ھ از شراب در معده و رسد کھ بقیّ  و بیشتر اوقات خمار از این بھ ھم می ،رب بھ بنوشد ۱۱۷۰سرد و

چنانچھ گاھی بوی شراب در آن  ،بسیارو آروغ  ۱۱۷۱ھا مانده کھ ھضم نشده، عالمتش غثیان رگ

و در این  ،] مایل بودن بھ خواب۱۹۴[ل. و کدورت حواس و ثقل سر و معده و ،آروغ ظاھر باشد

و بھ آب  ،ق نموده باشندیک دو پیالھ شراب سفید صافی کھ بھ بادام مروّ   قسم چون بعد از حمام

بھ خمار خواھد   شامند، نفع تمامیبھ دستوری کھ مذکور شد بیا ،گالب ممزوج ساختھ باشند ۱۱۷۲و

 کرد. 

] بھ این ۳۵۷[ جمع کثیری کھ بھ حدس فقیر خمار ایشان از این قسم بود چون شراب را

 .، خمار ایشان بر طرف شد۱۱۷۳دستور آشامیده بودند

 .ندارد »بسیار« ح -۱۱۶۲
 ل: بزر.  -۱۱۶۳
 ل: بنوشد.  -۱۱۶۴
  ل: میرسد. -۱۱۶۵
  ندارد. »و«ی موارد  در ھمھ ل -۱۱۶۶
 عظیم.  :ح -۱۱۶۷
 . »بسیار«ای بج » تمامی« ل -۱۱۶۸
  ندارد. »بھ« ح-۱۱۶۹
  ندارد. »و« ل -۱۱۷۰
  ل: غشیان. -۱۱۷۱
  ندارد. »و« ح -۱۱۷۲
 ل: آشامیدند.  -۱۱۷۳
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ر فانھ گوید و ال علی الخما و می ،است از آشامیدن شراب در خمار تدارک الخطایا منع فرموده ۀرسال

ترجمھ اش آن کھ ھمچنین شراب را در خمار نباید خورد بھ  ،ن انھ نافعیظّ   ضاّر و لیس علی ما

نفع  ۱۱٥۲]بھ خمار[ کنند کھ چنانچھ بعضی گمان می و نیست ،است بھ خمار جھت آن کھ مضرّ 

 گوید کھ مضر است. کند، حتی آن کھ شیخ ابوعلی می می

و  ،و تب محرق و ورم احشا ۱۱٥۳] و غثیان۱۹۱[ل. شراب بعد از خمار درد سر است و دق

چون  ،نمودن بذر قطونا و سرکھ کھ سرد باشد بر شقیقھ و معده ۱۱٥٤عالج این قی است و ضماد

 در حاوی ۱۱٥٥اد زکریّ و ھمچنین محمّ  ،و سرد بر معده ضماد نمایند بر سر][ زمستان باشد نیمگرم

 .مگر بھ جھت قی کردن بیاشامند ،است از شراب بعد از خمار ] کبیر و منصوری منع کرده۳۵۲[

اندک شراب ممزوجی  ،گوید کھ اگر خمار زود برطرف شود اما در مبحثی دیگر از منصوری می

اعراض الخمار  ۱۱٥٦ن منھمیسکّ  گوید: و فی الناس اقوام ال ا مید زکریّ و ھمچنین محمّ  ،باید آشامید

یشرب فی ھذا الوقت   عظیم انھ من الخطاء اللکنّ  ،من الشراب شیءٍ  ۱۱٥۷اال بشرب تاماً  سکوناً 

 .و ممزوجاً  ۱۱٥۹یسیر قلیالً   یءشّ ال لکنّ  ،کرالسّ  ۱۱٥۸یعید  ما

اندک  آن کھ  ۱۱٦۰یابد بی نمی جمعی ھستند کھ خمار ایشان تسکین تامی اش آن کھ مھترج

 ۀیک مرتب لیکن خطای عظیم است کھ در این وقت آن مقدار شراب بیاشامند کھ  ،شرابی بیاشامند

در کتاب  ۱۱٦۱و معروف اسرائیلی .] اگر اندک شرابی بیاشامند خوب است۳۵۳[ ،ددیگر مست شون

 و[ ]۱۹۲[ل. شراب نباید خورد ،گوید کھ در خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم رسد نکت می

 یابد اندک شرابی با آب ممزوج سازند.  ت] طلب آب نماید و معده از آب مضرّ چون

بھ این  ،و در بعضی مضر ،مار شراب نافع استھای خ گویم کھ در بعضی قسم فقیر می

شود  چھ حرارت مزاج باعث ضعف معده می ،رسد خمار گاھی از حرارت مزاج بھ ھم می :تفصیل

رسد، عالمتش سرعت و تواتر نبض و رنگینی قاروره و کم بودن  و از ضعف معده خمار بھ ھم می

] گلو و ۳۵۴[ ھا و خشک شدن ریانحرکت کردن ش ھا و تند رسوب در قاروره و برافروختن گونھ

 بخار.  :دوھر -۱۱۵۲
 ل: غشیان.  -۱۱۵۳
 خمار. : ھردو -۱۱۵۴
  ح: ذکریا. -۱۱۵۵
  ل: عنھم. -۱۱۵۶
  ح: لشراب. -۱۱۵۷
  : بالعید.ح -۱۱۵۸
  الیسیر.: دوھر -۱۱۵۹
  ح: پس. -۱۱۶۰
  اضافھ دارد. »کھ« ح -۱۱۶۱
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] قوام و رنگ قاروره در[ آن کھ ،است ] شده ۳۴۸[ و عالمت آن کھ غذای دیروز ھضم

ھا را ضعیف  تت کند و قوّ ریاضت مضرّ  ،مدتی بگذرد ۱۱٤٥نضج* ظاھر شد و چون از نضج*

است کھ خالی  ۱۱٤٦بھتر ،] ریاضت کشیدن معده ممتلی باشد از غذا۱۸۹[ل. و اگر در وقت ،نماید

و پیش از  ،و پیش از ریاضت باید کھ فضالت را چون بول و غایط از خود دفع نماید ،شد از غذابا

گویند، بھ جھت آن کھ  و اطبا این مالیدن را دلک استعدادی می ،ریاضت باید کھ بدن را بسیار بمالند

 سازد. این مالیدن بدن را مستعد ریاضت می

گویند، بھ  طبا این مالیدن را دلک استردادی میو ا ،و ھمچنین بعد از ریاضت بدن را بمالند

 ۱۱٤۷] باید بھ جامھ ای باشد کھ بسیار زبر۳۴۹[ بھ سبب ریاضت }کھ{جھت آن کھ قوت 

 .چنانچھ عضو را بفشارد ،بمالندتر  زبر ۀو بھ روغن آلوده باشد و مرتبھ مرتبھ بھ جام ،۱۱٤۸نباشد

بمالند و مرتبھ مرتبھ مالیدن را   نرمی ۀبعد از آن شروع در ریاضت کند و بعد از ریاضت بھ جام

در بدن ظاھر شود، قطع  ۱۱٤۹و چون در میان ریاضت عرق ،مالیم سازند تا آن کھ برطرف سازند

 ریاضت باید نمود و روغن بسیاری بر بدن باید مالید.

از آشامیدن شراب ھیچ مضرت از خمار و  ،پس ھرگاه شخصی بھ این دستور عمل نماید

و  ،رسد ] بھ ھم می۱۹۰[ل. چون خمار و صداع خماری از شراب بسیار و ،غیر این نرساند

ھای مختلف بھ  ] عراق و ھند و خطا و فرنگ عالج۳۵۰[ رین از حکمایمین و متاخّ حکمای متقدّ 

و بیشتر آن معالجات را فقیر  ،اند و دعوی تجربھ نموده ،اند ھا ذکر کرده جھت این مرض در کتاب

ظاھر شد و از بعضی نفعی نیافت. در این رسالھ دوازده طرز  تمامی  در جمعی تجربھ کرد و نفعی

بھ  تا در وقت حاجت ،سازیم معالجھ بھ جھت خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم رسد مذکور می

 ھر طرز کھ خواھند عمل نمایند.

 عالج اول

راب بھ ھم گویند از برای خمار و درد سری کھ از ش می ،۱۱٥۰کنند جمعی کھ مداومت بھ شراب می

ھیچ دوائی بھتر از دو پیالھ شراب نیست و در محاضرات بعضی فصحا مذکور است کھ  ،رسد

و شیخ ابوعلی در  ،] خمار را۳۵۱[ نشاند الخمار، ترجمھ اش آن کھ شراب فرو می ۱۱٥۱الخمر تجمد

  نضیج.: ھردو ح -۱۱۴۵
  اضافھ دارد. »از آن« ل -۱۱۴۶
  .ح: ازبر -۱۱۴۷
  ح: باشد. -۱۱۴۸
  ل: عرقی. -۱۱۴۹
 ل: مینمایند.  -۱۱۵۰
 ح: یخمد.  -۱۱۵۱
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 و در اثناء حمام ،بھتر است روند ] بھ حمامبھ جماع[ تر مگر جماع کھ ھرچند نزدیک ،مضر است

و اگر  .احتراز تمام باید نمود ،یا سرد باشد  گرم ۱۱۳۸اندک زمانی از ھرچھ بسیار  و بعد از حمام بھ

 خصوصا آب، بیم آن باشد کھ بھ این سبب دق بھ ھم رسانند. ،خورده باشد  چیزی بسیار گرمی

 ]۱۸۷[ل.

و آخر روز نیز  ،ذا بخورندپس موافق حکمت آن است کھ در روز اول در طرف چاشت غ

وم در نانی تناول نمایند. روز سیّ  ۀ] ناشتائی بکنند و پارچ۳۴۵[ بخورند و صبح روز دیگر ۱۱۳۹غذا

و روز چھارم بھ دستور روز  ،طرف چاشت و آخر روز بھ دستور روز اّول غذا تناول نمایند

و طبری  .ذا نباید خوردو تا اشتھا صادق نباشد، غ ،و بھ این دستور ھمیشھ عمل نمایند ۱۱٤۰مدویّ 

گوید کھ اشتھا وقتی صادق است کھ چون نان جوی بی نان خورش حاضر شود، بھ رغبت تمام  می

 نخوردن است. و تا اشتھا بھ این مرتبھ نرسد اولی ،او را تواند خورد و از خوردن آن محظوظ باشد

معده قرار طرف صباح اندک حرکتی باید کرد تا غذا بھ تھ  ۱۱٤۱، خصوص  و بعد از غذا

در آن وقت خورد، پس  ]۳۴۶[ و غذا را ھمیشھ در وقتی باید خورد کھ معتاد باشد کھ غذا را ،گیرد

و  ،چون عادت کرده باشند کھ غذا را آخر روز تناول نمایند، خوب نیست کھ ظھری تناول نمایند

 .آورد شود، بلکھ گاه ھیضھ می می ۱۱٤۳نھ باعث فساد ھضم و خوف ۱۱٤۲عکس و اگرھمچنین بر

گوید کھ چون معده شخصی نسبت بھ بدن کوچک باشد او را بھ دستوری کھ  و جالینوس می

بلکھ روزی دو سھ مرتبھ شراب و غذا بخورد و در  ۱۱٤٤و ،] عمل نباید کرد۱۸۸[ل. ،مذکور شد

ایشان صفرای بسیار  ۀھر دفعھ آن مقدار کھ ھضم آن را خوب تواند کرد، چنانچھ جمعی کھ در معد

باید خورد تا صفرا بھ معده نریزد، عالمت آن کھ  او را در روزی چند مرتبھ غذا ،رسد بھ ھم می

کوچک است نسبت بھ بدن آن کھ در ایام صحت چون بھ قدر متعارف غذا بخورد بد  ]۳۴۷[ معده

یابد و چون کمتر از متعارف غذا خورد، خوب ھضم  و آروغ ترش زند و در سر ثقلی  ،ھضم شود

و چون تندرستان را واجب است  .اما کمال ضعف در بدن بھ ھم رسد ،شدو حاالت مذکوره نبا

باید کھ در طرف صبح چون طعام  ،بحسب قانون حکمت کھ پیش از غذا اندک ریاضتی بکشند

مانند  ،اندک ریاضتی بکشد ناشتای کرده  ،دیروزی ھضم شده باشد و وقت طعام نزدیک باشد

 کباده کشیدن و غیر این. سواری اسپ و پیاده رفتن و کشتی گرفتن و

  .ح: بسیاری -۱۱۳۸
 ح: نیز غذا.  -۱۱۳۹
 ل: دوم.  -۱۱۴۰
 ل: خصوصا.  -۱۱۴۱
  ل: گر. -۱۱۴۲
  چنین. :دوھر -۱۱۴۳
 ندارد.  »و« ل -۱۱۴۴
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کھ پیش از  آن ۱۱۲٥دوازدھم ندارد و شدت خمار از ضعف دماغ است. ]۱۸۵[ل. تدارد، خمار قوّ 

یا آن کھ ریاضت و   ،نھ بھ دستوری کھ قانون حکمت است ،آشامیدن شراب بھ حمام رفتھ باشد

باشد، از این جھت واجب است کھ  ۱۱۲٦باید نشدهحرکتی کھ تندرستان را مناسب است در وقتی کھ 

رفتن و ریاضت کشیدن  ]۳۴۲[ اوال بیان کنیم آداب غذای و شراب خوردن تندرستان و بھ حمام

بھ ھم رسد،  ئی کھ از شرابھا تا آن کھ خمار و بیماری ،اند چنانچھ حکمای سابق مقرر داشتھ ،ایشان

 مذکور سازیم.ایشان را عارض نشود، بعد از آن عالج خمار را 

،   ۱۱۲۷یک روزه دو مرتبھ غذا تناول نمایند  اند بر آن کھ تندرستان گوئیم حکما اتفاق نموده می

آن کھ  ۱۱۲۸مگر جمعی کھ معتاد باشند بھ ،یک مرتبھ و ھمیشھ بھ این دستور عمل نمایند  دیگر روز

کھ بھ آنچھ عادت کھ ایشان را واجب است  ،یک مرتبھ تناول نمایند  یا  غذا ۱۱۲۹روز دو مرتبھ ھر

یا   ھاضمھ  اگر ضعفی در قوت ،اند حتی آن کھ جمعی عادت بھ دو مرتبھ کرده ،اند عمل نمایند کرده

 ]۳۴۳[ .بھ ھم رسد ھمان دو مرتبھ غذا تناول نمایند اما کمتر از اول ھای دیگر ایشان قوت

و از  ،مندبیاشا ۱۱۳۰و چون غذا ھضم شود شرابی کھ مناسب آن مزاج باشد بھ قدر اعتدال 

و در آن نزدیکی غذای و دوای و نقل  ،۱۱۳۱و غضب محافظت تمام باید کرد ]۱۸۶[ل. اندوه و غم

] حمام بھ[ در میان ۱۱۳۲یک روز  ، چون بغایت مفید است کھ  و ھمچنین تندرستان را ،تناول ننمایند

ست و لھذا در احادیث اھل بیت عصمت صلوات هللا علیھم اجمعین مذکور ا ،روند بحسب حکمت

خورند، پیش  یک مرتبھ غذای می و باید کھ در روزی کھ  ،حمام بروید ۱۱۳۳بھ یک روز در میان کھ 

گویند و  بخورند کھ آن را عوام ناشتا می اما پیش از رفتن بھ حمام غذای کمی  ،از غذا بھ حمام روند

 نامند. می ۱۱۳٤ا آن را تلھیناطبّ 

یا بھ آب  آب انار  ۱۱۳٥یا با قندی باشد  ] سکنجبین۳۴۴[ ی آن است کھ ناشتا بھ نان وو اولٰ 

پیش از آن کھ  ،و اگر ضعفی در معده باشد و حمام بعد از غذا ،آب زعرور و گالب ۱۱۳٦یا با  بھ

و ریاضت  و ھمچنین حمام بعد از حرکت ،است ۱۱۳۷هت دارد و باعث سدّ ھضم شود، کمال مضرّ 

 اضافھ دارد.  »از« ل -۱۱۲۵
  ح: شد و. -۱۱۲۶
  ح: نماید. -۱۱۲۷
 ح: با.  -۱۱۲۸
  ح: ھروز. -۱۱۲۹
  .ح: اعتالل -۱۱۳۰
 ل: نمود.  -۱۱۳۱
 ندارد.  »روز« ل -۱۱۳۲
  ندارد. »بھ« ح -۱۱۳۳
 ح: ملتھین. -۱۱۳۴
  ل: بھ. -۱۱۳۵
  .ل: بھ -۱۱۳۶
 ل: شده.  -۱۱۳۷
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نشاطی خواھد  صفرا آمیختھ باشد، قی خواھد کرد و اگر با خون آمیختھ باشد با ثقل بدن ۱۱۱۷با اگر

گویند و گاه  و گاه باشد کھ از خمار درد سری بھ ھم رسد. این درد سر را صداع خماری می ،بود

 ۱۱۱۸سری نباشد و عالمت آن کھباشد کھ اعضا خصوصا سر سنگین باشد و در خمار باشد، اما درد 

در سر و بدن و   درد سر از خمار است، آن کھ بغایت اندوھگین و غمناک باشد و ثقل تمامی

و فکرھای فاسدی بسیار بھ خاطر گذراند و خمار از دوازده سبب بھ ھم  ،ھای او بوده باشد چشم

 رسد. می

 داشتھ باشد و بغایت از آن کھ شراب قوت تمامی  ۱۱۱۹ماّول از بسیار خوردن شراب، دویّ 

اگرچھ بسیار نیاشامیده باشند. سیوم آن کھ شراب  ،گرم بوده باشد، چون شراب زرد آتشی ]۳۳۹[

و درد بسیاری داشتھ  ،نارسیده باشد، چون شراب پنج ماھھ. چھارم آن کھ شراب ناصاف بوده باشد

ی مکشوف بوده یا خم مدت  . پنجم آن کھ سر صراحی۱۱۲۱شود از این جھت بد ھضم می ۱۱۲۰باشد و

 باشد و ھوا اثر کرده باشد، از این جھت فساد در جوھر شراب بھ ھم رسیده باشد و بد ھضم شود.

کھ دق داشت و عالج او منحصر در شراب بود و تجویز آشامیدن آن نموده  فقیر شخصی

ین آن کھ از ا ۱۱۲۲یافت با  از شراب  ت عظیمییک روز مضرّ   یافت، ] می۱۸۴[ل. بودم و نفع تمامی

] مشخص شد کھ در آن روز از صراحی ۳۴۰[ قسم شراب بیشتر آشامیده بود، چون تفحص نمودیم

 خورده بود کھ سر او چند روز مکشوف بوده و ھوا اثر کرده بود.

یا حلوای  یا کبوتربچھ  یا گوشت آھو  یا غذای بسیار  بسیار  ۀشراب را با میو ششم آن کھ

یا بعد از تعب و  . ھفتم* آن کھ شراب را در نھار آشامیده باشد یا حلوای قندی آشامیده باشد عسلی 

یا غذایی پیش از این شراب وارد بدن  ھشتم آن کھ شرابی  بعد از جماع. حرکت بسیار، خصوصاّ 

است، از این جھت   است و پیش از آن کھ آن شراب ھضم شود، این شراب را خورده  شده بوده

 یافتھ باشد.  }یا بعد از آن {کھ آشامیدن شراب  در  تمامی  غمی یا اندوھی   نھم آن کھھضم نشده. 

ت شراب بھ حرکت و از حرارت و قوّ  در بدن او بوده ]۳۴۱[ آن کھ خلط فاسد بسیاری ۱۱۲۳دھم*

یا گرم و اکثر  دماغ بغایت ضعیف باشد  یازدھم آن کھ  .اعث فساد شراب و زیادتی بخار شدهب ،آمده

ت ، از ضعف و حرارت دماغ است، لھذا ھرچند قوّ ۱۱۲٤م رسانندمردم کھ از شراب خمار بھ ھ

   ندارد. »با« ح -۱۱۱۷
   اضافھ دارد. »بغایت« ل -۱۱۱۸
 ل: دوم.  -۱۱۱۹
  ندارد. »و« ح -۱۱۲۰
  ل: شود. -۱۱۲۱
  ل: یا. -۱۱۲۲
  اضافھ دارد. »از«در ھمھ موارد  ل -۱۱۲۳
 ل: میرسانند.  -۱۱۲۴
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و در شراب  ۱۱۰٥ی اختراع نمود کھ چون او را پیش از شراب و بعد از شراب بخورندحبّ  ،بود

جمعی را کھ  ۱۱۰۷] شوند و۱۸۲[ل. ت از او کمتر ظاھر شود و دیر مست، مضرّ ۱۱۰٦ننمایند افراط

 .۱۱۱۱بیشتر یافتیم ۱۱۱۰نفع کھ در این حبّ  ۱۱۰۹گویند می ،ا کردندمحّمد زکریّ  ۱۱۰۸ این حبِّ  ۀتجرب

 صفت این حبّ 

 ۀالطیب، از ھریک سھ مثقال، ریوند چینی دو دانگ، آمل تخم مورد، تخم گشنیز، گل سرخ، سنبل

 بھِ  در شیر گاو پرورده ھفت مثقال، پوست بیرون پستھ سھ مثقال، نانخواه دو مثقال، ربّ مقشر 

 بلع نمایند. ،ی بھ قدر نخودی ساختھحبّ  ،ترش بھ آب مورد سرشتھ

 ۱۱۱۲باب بیست و دویم

 در عالج خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم رسد

و ھمچنین چون شراب بد  ،گویند می یابد آن را تخمھ ] و فساد ۳۳۷[ چنانچھ غذا اگر بد ھضم شود

و  ۱۱۱٤ھا این شراب در معده و روده ۀبقیّ  ،نشود ۱۱۱۳ھضم شود، اگر چھ بسیاری از او آشامیده

و ھر لحظھ از این بقیّھ بخاری برخیزد و بھ جانب سر رود،  ،شود ۱۱۱٥ھا بماند و باعث غثیان رگ

بر طرف شود و چون دست بر و اشتھا  ،سر را سنگین سازد و بھ این سبب جمیع حواس مکدر باشد

ش و مضطرب باشد و غثیان داشتھ باشد، این حالت دردی ظاھر شود و خوابش مشوّ  ،اعضا گذارند

 گویند. را خمار می

ھ کھ از شراب در بدن و این بقیّ  ،پس تخمھ در فساد غذا است و خمار در فساد شراب

] و ۱۸۳[ل. ،ر سر خواھد بودد  تمامی ]۳۳۸[ ثقل ،آمیختھ باشد  اگر با رطوبت بلغمی ۱۱۱٦است

  ح: نخورند. -۱۱۰۵
  ل: نمایند. -۱۱۰۶
  ندارد. »و« ح -۱۱۰۷
  اضافھ دارد. »و« ل -۱۱۰۸
 ندارد. »گویند می« ح -۱۱۰۹
 ندارد. »نفع« ح -۱۱۱۰
  ح: یافتم. -۱۱۱۱
   ل: دوم. -۱۱۱۲
   ح: آشامیدن. -۱۱۱۳
   .رودھاح:  -۱۱۱۴
  ل: غشیان. -۱۱۱۵
  ل: ھست. -۱۱۱۶
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تی ندارد، چھ شراب بغایت لطیف است و زود اما پیش از ھضم شراب مضرّ  ،آورد غذا سّده می

 شود. شود و باعث سّده نمی ھضم می

و آب سرد قی  ،آورد ت کھ آب نیمگرم غثیان* میو باید دانست کھ مشھور میان اطبا آن اس

ئی] باشد [ یا صفرا  و تحقیق آن است کھ اگر در بدن خلط تندی ،دھد ] تسکین می۳۳۴[ وغثیان* را

نماید و چون  کند و دفع می می ۱۰۹۹]را جمع[ چھ این صفرا ،شود رقیق، آب سرد موجب غثیان* می

و قی  ۱۱۰۰نماید و آب نیمگرم غثیان* خفیف میآب سرد غثیان* را ت ،خلط غلیظی در معده باشد

آورد،  شود و گاھی قی می ] موجب لینت طبیعت می۱۸۱[ل. و آب بسیار گرم اکثر اوقات ،آورد می

اند کھ چون صفرای رقیق در معده باشد بھ آب سرد و سکنجبین قی  از این جھت اطبای سابق گفتھ

 آب گرم و سکنجبین قی نماید.کنند و چون صفرا با بلغم آمیختھ در معده باشد بھ 

 ا اختراع نمودهد زکریّ ی کھ محمّ صفت حبّ 

تناول نمایند، شراب را زیاده توان خورد و  ]۳۳۵[ کھ چون پیش از شراب و بعد از شراب

یک مثقال و نیم، گل سرخ دو مثقال،   یابسھ  ۀ، میع  تش کم شود، گل نیشاپوری ده مثقالمضرّ 

ترش و آب زعرور و گالب  بھ آب بھِ  ۱۱۰۱ھریک نیم مثقالاز  ،مصطکی، کبابھ، سعد کوفی

 بلع نمایند. ،نخودی ساختھ ۱۱۰۲ھا بھ مقدار سرشتھ حبّ 

 صفت دوای دیگر، نگذارد کھ زود مست شوند

، بعد   ، انگور سیزده مثقال، سرکھ دو مثقال، رب غوره سھ مثقال، اندک اندک از این۱۱۰۳آب مورد

 از شراب، بیاشامند.

  ۱۱۰٤دیگر صفت دوای

و فقیر در این  ،ھا بھ قدر نخودی ساختھ تناول نمایند خم کلم دو مثقال بھ آب غوره سرشتھ، حبّ ت

] کتب حکما مذکور ۳۳۶[ اوقات کھ مامور بود بھ تصنیف این رسالھ از تتبع خواص ادویھ کھ در

  ح: راجع. -۱۰۹۹
  موارد غشیان. ی ل:ھمھ -۱۱۰۰
  .ح: نیمثقال -۱۱۰۱
  ل: قدر. -۱۱۰۲
 ل: مو. -۱۱۰۳
  ندارد. »دیگر« ح -۱۱۰۴
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 ۀبا این سرفھ و اطالق بسیار تب محرقی داشتھ باشد، جو مقشر بو داده، عدس، شیر و اگر

شود. پس در این  ھا کھ بسیار گرم است، ترش می و آش جو در بعضی معده ،بادام بوداده بنوشد

گرچھ شیخ جوآب نمایند تا جوآب در معده ترش نشود، ا ۀھا آب انار میخوش با آب ریباس اضاف معده

 ھای بسیار گرم اندک سرکھ داخل جوآب نمایند تا در معده ترش نشود.  گوید کھ در معده ابوعلی می

شراب کھ  ۀو بعد از غذا خواب کند تا آن بقیّ  ،است  آب انار میخوش بھتر از سرکھ اما ظاھراً 

ارد کھ زود گذ ] چرب نمی۳۳۱[ ھای کھ آش ،۱۰۹۱در معده مانده ھضم شود و بخارھا بھ تحلیل رود

ایستد و  مست شود، بلکھ گاه باشد کھ نگذارد مست شود، بھ سبب آن کھ چربی بر باالی معده می

گوید کھ اگر ریاضت و  و نیز قرشی می ،گذارد کھ بخار از شراب برخیزد و بھ جانب سر رود نمی

شراب را  شود کھ باعث آن می ،تعب بھ اعتدال بکشند، بھ سبب آن کھ رطوبات را بھ تحلیل برد

 زیاده توان آشامید. پس شیخ ابوعلی کھ منع نموده از ریاضت خوب نباشد.

اند کھ مطلق  یافتھ  گویم کھ این کالم قرشی خوب نیست، چھ اصحاب تجربھ بھ تجربھ فقیر می 

شود کھ زود مست شوند و آن دلیل کھ  باعث آن می ،حرکت بدنی و ریاضت اگرچھ بھ اعتدال باشد

باعث آن نشود کھ زود مست  ریاضت و تعب مطلقاً  ] کھ۳۳۲[ وقتی تمام است ،گوید قرشی می

خواھند کھ افراط در شراب نمایند، افسنتین در آب  گویند کھ چون و بولس در کناش می ،شوند

و چون شراب بسیار معده را بگزد ،خیسانیده، صاف نموده، پیش از شراب بیاشامند آب سردی  1092

افسنتین بیاشامند و صبح روز دیگر ،بیاشامند و اندک حرکت 1093 بکنند 1094 و دست و پای او  ،1095

 را بمالند و بھ روغن چرب کنند و بھ حمام روند و اندک غذائی بخورند .

موافق  ،گوید کھ چون کسی شراب بسیار بخورد ] در قانون می۱۸۰[ل. و شیخ ابوعلی

ا بھ عسل و دیگر ی ھا بسیاری خورد تن ۱۰۹٦و اگر قی نتواند کرد آبی ،حکمت آن است کھ قی کند

را بھ سرکھ و عسل بشوید تا  ۱۰۹۷و بعد از آن دھان ،] بھ آب گرم و عسل۳۳۳[ باره قی کند

ھا بر  و روی را بھ آب سرد بشوید، بعد از آن بھ حمام رود و روغن ،ھایش خوب پاک شود دندان

بھ تحلیل  ،بدن باشدکھ در  ۱۰۹۸ایماده ۀو مطلب از حمام رفتن آن است کھ بقیّ  .بدن بمالد و بخوابد

رفتن پیش از ھضم  اگر چھ بھ حمام رود در حمام و ھیچ دغدغھ در رفتن حمام ننمایند، جھت آن کھ

 رسد.  در اینجا بھ پایان می ،افتادگی ل -۱۰۹۱
  . بگدازد.ح -۱۰۹۲
  ح: بیامیزند. -۱۰۹۳
  .ل:حرکتی -۱۰۹۴
  : بکند.ح -۱۰۹۵
 ل: آب بسیاری بخورد.  -۱۰۹۶
  ل: دھن. -۱۰۹۷
 ل: ماده.  -۱۰۹۸
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ار تشنھ شود، اگر ضعف دیگر خواب کند و چون بسی ۀیک مرتب  زرشک تناول نماید، بعد از آن

یا  یا شربت غوره   یا آب غوره ار و اگر ضعف معده باشد آب ترش ان ،آب تنھا بیاشامد ماده نباشد

و اگر مانعی از  ،یا بی آب بیاشامد  یا شربت ریباس و مانند آن با آب آمیختھ ، خورند شربت سیب می

ق بھ بادام بالمناصفھ ممزوج ساختھ، ] سفید مروّ ۳۲۶[ ھا باشد اندک شراب آشامیدن این شربت

و ریباس را کھ  ،اشد، سرد کرده باید آشامیدھا را چون حرارتی در مزاج ب و جمیع شربت .بیاشامد

 اند کھ چون شربت ریباس سرد شود بھ معده مضرت تمام رساند. بسیاری از اطبا گفتھ

یک قسم ریباس بغایت ترش است، چون از این ریباس شربت بسازند،   گویم کھ چون فقیر می

 ن است. ت تمام رساند و این قسم ریباس بغایت زبوسرد باید کرد وگرنھ مضرّ 

گویند، چون از این  دارد، آن را نیشاپوری می  قسم دیگر از ریباس آن است کھ ترشی کمی

 اند رساند، چنانچھ ابن ماسویھ گفتھ  یخ سرد کنند، بھ معده و خمار نفع تمامی  قسم شربت بسازند و بھ

تان، از و در وقت خواب گشنیز خشک، بذر ک، ] و تفصیل این بحث در باب نھم مذکور شد۳۲۷[

 یک، یا بذر قطونا، گشنیز خشک از ھر  سفوف ساختھ، تناول نماید ،قند جزوی ،ھریک دو جزو

ھا تخفیف نیابد روغن گل و روغن  و اگر درد سر بھ این .، قند سھ جزو تناول نماید  یک] جزو[

 روغن سوسن کھ شیخ ابوعلی او را تجربھ ھا بمالد، خصوصاً  سوسن و روغن بابونھ بر شقیقھ

یافتند: روغن گل سرخ و روغن   و فقیر در جمعی این طال را تجربھ کرد و نفع بسیاری ،نموده

 ھای نیمگرم طال نمایند. اندکی بر شقیقھ کھنھ  ۀبابونھ، بذر قطونا، آب گشنیز تر، سرک

ت تمام رساند چون ] کھ مضرّ ۳۲۸[ ، گاه باشد  ھا بر سر گویم کھ طال نمودن روغن فقیر می

ھا  کھ چشم ضعیف باشد، چھ طال نمودن روغن و سر خلط فاسد بسیار باشد، خصوصاً در معده 

 کند، اما بسیار باشد کھ بھ چشم مضرت رساند. خصوصا بر میان سر اگر چھ کمال نفع می

و  ،جمعی را دیدم کھ از مالیدن روغن بسیار بر سر نزول آب بھ ھم رسانیدند و نابینا گشتند

سر را بتراشند و بعد از آن دواھا  اولی آن است کھ ،روغن بر سر بمالند چون خواھند کھ دوائی با

یا غیر آن گرفتھ دواھا بر میان آن ریزند، بھتر خواھد   و اگر دور سر را بھ کدوی تراشیده ،بمالند

] جلد سر گشاده ۳۲۹[ بر سر بمالند؛ چنانچھ مسامات  نرمی ۀکیس ،بود و اگر بعد از تراشیدن سر

 وا بیشتر خواھد بود.شود، نفع د

خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم  ۀحکمای سابق در عراق و فارس معالج عالج سیُّوم از

یا پیاده  بکشد، مثل سواری اسپی کھ مالیم حرکت کند   ریاضت کمی اّوالً  :اند رسد بھ این طرز کرده

. بعد از آن بھ حمام معتدل رود نیا کباده بکشد و امثال ای بزند یا حرفی بسیاری  بکند   حرکت مالیمی

اگر حرارت مزاج  ،یک ساعت غذای لطیف تناول نمایند و در حمام مکث بسیاری نکند، بعد از

بادام، عناب، سپستان و اگر با این سرفھ اطالق بسیار شود،  ۀبسیار باشد ماش مقشر، برنج، شیر

 تناول نماید.بادام بو داده  ۀ] شیر۳۳۰[ ،ماش مقشر بوداده، عدس، گشنیز تر
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، جوشانده، صاف نموده با ترنجبین ھفت   تخم کاسنی سھ مثقال، نیلوفر پنج مثقال، بنفشھ پنج مثقال،

 مثقال، روغن بادام پنج مثقال با کنجد و نمک ھندی حقنھ نمایند.

و اگر حرارتی در مزاج نباشد، انجیر و شبت داخل باید نمود و اگر بھ این حقنھ اطالق 

و اگر مانعی از  ،مذکوره باید نمود ۀی] مکی با ترید داخل حقن[ود، اندک ریوند با سناش می  کمی

حقنھ بوده باشد، مسھل باید داد چون مطبوخ ھلیلھ. و اگر ایارج فیقرا را با اندک سقمونیا بدھند تا 

مانند و نگذارد کھ این خلط در معده مکثی نماید و  ،این کھ این خلط فاسد را از معده بیرون کند

خواھد بود، چھ ھر چند زودتر آن خلط را دفع نمایند، بھتر تر  ] بر معده چسپنده۳۲۲[ سریشم گشتھ

 ھمین نفع ایارج را خواھد داشت. ،است و چون سقمونیا را با آب انار ترش و شیرین بیاشامند

یا کھ ت سقمونتا مضرّ  ،گوید کھ سقمونیا را با سکنجبین سفرجلی باید آشامید و جالینوس می

 جگر است بر طرف شود. گرم کردن

گویم کھ ھرگاه حرارتی در مزاج باشد و عالمات فساد خون ظاھر باشد، مثل عظم  فقیر می

باید کھ از  ،نبض و رنگینی قاروره و خواب رفتن دست و پا و بعد عھد از فصد و غیر این

 سرکھ کھ در حصبھ مضرّ  ھا خصوصاً  و چنانچھ ترشی ،ھا احتراز نماید سکنجبین و بیشتر ترشی

] بلکھ بسیار خماری را دیدم کھ از خوردن ترشی زیاده ۳۲۳[ است ھمچنین در خمار مضرّ  ،است

سرکھ  خصوصاً  ،از این جھت تا ظاھر نشود کھ خمار از خون فاسد نیست، از ترشی است ،شد می

 و آب لیمو احتراز نمایند. 

و چون عالمات فساد  ،ش احتراز باید نمودتر ۀاند کھ در خمار از سرکھ و آبکام لھذا گفتھ

شود تخفیف نیابد، فصد باید کرد و اگر بعد از فصد  خون ظاھر باشد و معالجاتی کھ مذکور شد و می

یا حقنھ باید کرد و تا ممکن است در خمار مسھل  یا صفرائی بھ حرکت آید، مسھل باید داد   بلغمی

ا نقل لھذا شاگرد محّمد زکریّ  ،د و خمار را زیاده نمایدندھند بھتر است. گاه باشد کھ مسھل عمل نکن

] مسھل بیاشامد. استاد او را از ۳۲۴[ خواست یابس بود، می کند صاحب خماری طبیعتش  می

، چند روز آب آلود قند بخور تا   کنی خوری تب می خوردن مسھل منع نموده گفت چون مسھل می

یا حقنھ باید کرد، چنانچھ مذکور  د و مسھل بیاشامد چون احتیاط نمای .لینت در طبیعت بھ ھم رسد

شد، خواب کند و اگر خواب نیاید، خود را بھ خواب دھد تا شراب ھضم شود. عالمت ھضم آن است 

و مکرر پاشویھ کند بھ آب گرم کھ بابونھ و بنفشھ در میان آن  ،کھ قاروره بسیار رنگین باشد

 مک بر کف پا مکرر بمالند.و روغن بنفشھ بادام و ن ،جوشانیده باشند

ماده کھ باشد بھ تحلیل  ۀو بعد از خواب خوبی بھ حمام رود و آب نیمگرم بر سر ریزد تا بقیّ 

بر سر مالد و بعد از  ،] حمام روغن گل کھ بسیار سرد نباشد۳۲۵[ و در میان ،رود و خواب آورد

یا   از نماید، بلکھ ماھی تازهھای گرم احتر و از غذاھا و شراب ،یک ساعت غذائی نخورد  حمام تا

یا   یا سماق  یا گوشت بزغالھ در آش غوره یا جوانمرغ  یا دراج  یا طیھوج   تخم نیمبرشت ۀزرد

129 
 



 

و چون خواھند کھ افراطی در شراب نمایند از  ،یا مثل این  یا بھ اسھال  را از بدن بیرون بکند بھ قی

یا بعد از طعام   و با طعام ،فربھ بخورند ۀچرب و گوشت بر ۀ] و اشکن۳۱۸[ حلویات احتراز نمایند

بھ بول دفع شود، چون نانخواه و  ۱۰۸۲ا کھ بول را راند استعمال نمایند تا شراب زودبعضی دواھ

] ۱۷۸[ل. و اگر ترکی و شبت و تخم شبت و بادام، خصوصاً  ،کرفس و قطراسالیون و سیسالیوس

و طبیعت ایشان را تلیین باید نمود تا  ،خارخسک ۱۰۸٤و تخم ترب و آب ۱۰۸۳بادام تلخ و تخم خرفھ

 ود.شراب زود دفع ش

یا کنجد و شکر  است کھ حلوائی از روغن بادام  و مجوسی در کامل الصناعھ رخصت داده

بھ سبب رطوبتی کھ دارد، تندی شراب را بشکند  ۱۰۸٥پالوده تا ساختھ بھ اعتدال بخورند، خصوصاً 

و گاھی تنقل نماید  ،و عدس در او باشد  ] رومی۳۱۹[ و بخار را منع نماید، غذا آشی باشد کھ کلم

شور و  ۀو کنجد شور بریان کرده و پست ،زیتون خام کھ در آب نمک تربیت نموده باشند ۱۰۸٦ھب

 ۀبادام شور و عدس شور و بھ و سیب و زعرور و حماض اترج و ترشی کبر و تخم کلم بریان کرد

تا رطوبت معده را خشک سازد و  ،شور و زیره و سداب خشک و پودنھ و نمک نفطی و نانخواه

اّما  ،شود کھ دیر مست شوند شیرین اگرچھ موجب آن می ۱۰۸۷و شورباھای چرب و ،دمنع بخار نمای

 پیش از شراب نباید خورد تا شراب زود از معده بگذرد.

 باید کھ شیرین نباشد و چرب ھم بسیار نباشد گوید کھ غذای این جماعت می و قرشی می

ھ مانند ایشان کم رطوبت و بریان و ھر غذا ئی ک ۱۰۸۸مطنجنھ][ بلکھ بھ شوری زند از ،]۳۲۰[

 باشد.

این عبارت چند ورق از این مبحث نیست، بلکھ از مبحث  ۱۰۸۹ کھ ]۱۷۹[ل. گویم فقیر می

و  ۱۰۹۰خربق را بیرون آورند و ترب را بکوبند ،دوم عالج خمار است، چنانچھ در آنجا نشان شده

تی با او نیست و کھ بھ آسانی قی آورد و ھیچ مضر ،آب آن را بھ آب نیمگرم آشامیده قی نماید

یا مانعی از قی کردن   و اگر بر آن شخص قی کردن بغایت دشوار باشد ،نماید حرارتی احداث نمی

است،  یا آن کھ تبی داشتھ باشد کھ دواھای گرم و ترشی مضرّ  یا سامعھ   باشد، مثل ضعف باصره

جو مقشر دو کف،  سھ مثقال،  ] گل خطمی۳۲۱[ ،است بھ این صفت: گاویشھ ھفت مثقال  اول حقنھ

 ح: زرد.  -۱۰۸۲
 ه. ل: خربز -۱۰۸۳
  .ل: آب و -۱۰۸۴
  .ندارد »تا« ح -۱۰۸۵
  .»زیتون الماء یعنی« اضافھ دارد ل -۱۰۸۶
  ندارد. »و« ل -۱۰۸۷
  مطبخیة. ل: -۱۰۸۸
 صفحھ  است و پا صفحھ از متن اصلی{ح} برابر تقریبی ھزار واژه از ل افتاده ۱۱در اینجا برابر  -۱۰۸۹

 است.  افتاده بوده دھد کھ از نسخۀ اصل این نسخھ ھم نشان می» کھ«
 بکویند. :ح -۱۰۹۰
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 ایارج  ۱۰۷۱صفت آن

دانگ،  یک درم، شحم الحنظل دو دانگ، غاریقون چھار  دو درم، قنطوریون ۱۰۷۲اسطخودوس 

، در   یک دانگ، نرم کوفتھ و بیختھ ] ۳۱۶[ یک از ھر ،افریبون، زنجبیل، اگر ترکی جند بیدستر

و  ،تمدد داردبھ صرع و فالج و تشنج و  و این ایارج منفعت تمامی  ،استعمال نمایند ۱۰۷۳وقت حاجت

یا آھو و  یا طیھوج  در این امراض. غذا نخود، آب گوشت کبک  نظیر خود ندارد، خصوصاً 

 قرنفل تناول نماید. دارچینی و زعفران و زیره و

مفید خواھد  ۱۰۷٥اگر گوشت بره را در روغن زیتون بجوشانند و تناول نمایند نھایت ۱۰۷٤و

 بود.

 

 باب بیست و یکم

 خوردن شراب نماید ۱۰۷۷افراط در ۱۰۷٦ھ خواھدک ]۱۷۷ل.[ در تدبیر شخصی

  ۱۰۷۹کھ کھ بھ مضمون این بیت عمل نمایند ۱۰۷۸چون خواھد

 بیت

 چون پنبھ بود بر سر مینای شراب    لبریز میم چنانچھ مغزم بھ مثل

، غذا کمتر تناول فرمایند، ھم پیش از شراب و ھم بعد از ۱۰۸۰] شراب نماید۳۱۷[ افراط در آشامیدن

و در آن تعبی و ریاضتی نکشند، بلکھ در ھمان نزدیکی  ،تناول نمایندشراب و شورباھای چرب 

طعام، جھت آن  ۱۰۸۱از و باید دانست کھ امتالی از شراب بھتر است از امتالی ،خواب کرده باشند

یابد دیر بھ  بخالف طعام کھ چون فساد  ،شود شراب چون لطیف است زود بھ خون مستحیل می کھ

باشد کھ بھ خون مستحیل نتواند شد و چاره بغیر از این نباشد کھ او  و بسیار ،شود خون مستحیل می

 ل: این.  -۱۰۷۱
 ل: اسطوخودوس.  -۱۰۷۲
 ندارد.  »حاجت« ح -۱۰۷۳
 ندارد.  »و«ھر چھار مورد  ل -۱۰۷۴
 ل: بغایت.  -۱۰۷۵
  اضافھ دارد. »در« ح -۱۰۷۶
  ندارد. »در« ح -۱۰۷۷
 ل: خواھند.  -۱۰۷۸
  ندارد. »کھ« ح -۱۰۷۹
 ل: نمایند.  -۱۰۸۰
  ندارد. »از« ح -۱۰۸۱
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تناول  ۱۰٦۰یا طیھوج یا کبک  مرغ و آب کم بخورد و غذا کباب جوان ،بر آن موضع بمالد ۱۰٥۹ناردین

 نماید.

 رسد ]۳۱٤[ بھ ھمعالج تنگی نفس کھ از افراط شراب 

و چون در میان آشامیدن شراب  ،این مرض بغایت خطیر است، باید کھ در عالج مساھلھ نشود

و از دست چپ فصد  ،ستھمان لحظھ شراب را بر طرف کند کھ بغایت خطیر ا ،خفقانی بھ ھم رسد

سرد کھ  ۱۰٦۲و از دواء المسک ،غذاھای کثیف احتراز نماید ۱۰٦۱و غذا کم بخورد و از ،باسلیق کند

یدمشک، بشود تناول نماید، صندل سفید، کافور، طباشیر، عرق  اش در عالج خمار مذکور می نسخھ

 طال نموده بر سینھ گذارند. ۱۰٦۳کتان ۀبر پارچ

 ط شراب بھ ھم رسد عالج تشنج و تمدد کھ از افرا

یکی از این دو  ]۱۷۶[ل.  بعد از شراب اختالج بسیار بھ ھم رسد، عالمت آن است کھ ۱۰٦٤چون

] ھمان لحظھ شراب را قطع نماید و قی کند. بعد از آن در آب ۳۱۵[ ، باید کھ۱۰٦٥مرض بھ ھم رسد

یک شبانھ   آنو از  ،ھا بمالند مفصل روغن بان بر یا  یا روغن نرگس] [ طگرم نشیند و روغن قس

ھا و  و ماده ،و مدت مدیدی از شراب احتراز نمایند ،۱۰٦۸تناول نـنمایند ۱۰٦۷غذائی ۱۰٦٦روز

ھای فاسد کھ از شراب بھ ھم رسیده باشد بھ ایارج لوغازیا و ایارج فیقرا و ایارج بولس و  خلط

 .۱۰۷۰داین ایارج را تعریف بسیار کر ۱۰٦۹اد زکریّ و محمّ  ،ایارج روفس و امثال این تنقیھ نمایند

 ل: قاردین.  -۱۰۵۹
 ل: تیھوج.  -۱۰۶۰
 ندارد.  »از« ل -۱۰۶۱
 ل: المشک.  -۱۰۶۲
  ل: کتانی. -۱۰۶۳
 ل: ندارد.  -۱۰۶۴
 ل: میرسند.  -۱۰۶۵
  .: شبان روزل -۱۰۶۶
  ندارد. »غذائی« ح -۱۰۶۷
  ح: نمایند. -۱۰۶۸
  ح: ذکریا. -۱۰۶۹
  کرده. ل: -۱۰۷۰
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] از ایشان در حضور فقیر قریب نھ ۳۱۱[ یکی  اند و رسانیده ۱۰٥۱لاند و آخر بھ نیم مثقا خورده می

  گفت کھ نفع عظیمی و می ،خورد و مضرتی نیافت ،نخود از جیوه بعد از آن کھ بھ لتھ صاف نموده

] کردن باه را ضعیف ۱۷۴ل.[ اند کھ پای برھنھ حرکت یافتھ  و اھل تجربھ چنین ،بھ باه من کرد

 سازد. می

 افراط شراب بھ ھم رسد عالج دواری کھ از

و اگر خون فاسد در اعالی بدن باشد  ،باید کرد ۱۰٥۲چون خون بسیار فاسد باشد در جمیع بدن فصد

یابد  و اگر بھ این تخفیف  ،و اگر در اسافل بدن باشد فصد باسلیق مناسب است ،فصد قیفال باید کرد

صد رگی کھ در پشت گوش است، یا ف  یا فصد پیشانی  حجامت ساقین ،و آثار فساد خون ظاھر باشد

و اگر  ۱۰٥۳ماء الجبن تنقیھ باید کردھ ] و بعد از فصد اگر سودا غالب باشد، ب۳۱۲[ ،مفید است

شیبار تنقیھ باید کرد و اگر مانعی از خوردن مسھل باشد  بھ نقوع ھلیلھ و حبّ  ،صفرا غالب باشد

 حقنھ باید کرد.

نھ بسیار باشد کھ درد سر و  ۱۰٥٤و اگر ،نمودو در معالجھ از این دوا تقصیر و تساھل نباید 

دوار در  ۀ] داخل نباید کرد و مشخص باید کرد کھ مادزعفران[ سبات بھ ھم رسد و در مسھل ایشان

یا در پشت   است کند، رگی کھ در شقیقھ  کدام رگ بسیار حرکت می ۱۰٥٥یا آن کھ کدام رگ است 

یا طنابی   ۱۰٥٦ست و پا را بھ ریسمانی ووقت دوار اگر د و در ،گوش، پس آن رگ را داغ نمایند

 ۀنفع دارد و اگر ماد ]۳۱۳[ گشوده در میان آب گرم گذارند، کمال ۱۰٥۷بپیچند، بعد از ساعتی چون

  .یا عنصلی و آب شبت قی کند  ] عسلی۱۷۵[ل. دوار در معده باشد بھ سکنجبین

 عالج خواب رفتن دست و پا کھ از افراط شراب بھ ھم رسد

 ۀو روغن بابون ،رسد، پس اگر خون فاسد باشد فصد کند ت از خون فاسد بھ ھم میچون بیشتر اوقا

و چون از بلغم باشد قی کنند بھ  ،ھای بارد تناول نماید و شربت ،نیمگرم بر آن موضع طال نماید

 و بھ حمام گرم رود و روغن قسط و ،و شبت ۱۰٥۸سکنجبین عنصلی و بھ آب بیخ خربوزه

 .ح: نیمثقال -۱۰۵۱
 اضافھ دارد.  »بدن« ل -۱۰۵۲
 ل: نمود.  -۱۰۵۳
 ل: شبیار.  -۱۰۵۴
 ل: بانکھ.  -۱۰۵۵
 ل: ریسمان یا.  -۱۰۵۶
  ح: خون. ،ل: ساعت خونی -۱۰۵۷
 ل: پنج خربزه.  -۱۰۵۸
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] و مغز پنبھ دانھ و مغز گردکان و مغز فندق و ۳۰۸[ و توت سفید ۱۰۳۹الثعلب][ و خصیة ،گویند می

 ۱۰٤۰مسمن و گوشت بره و مرغابی و غاز ۀو مرغ بچ ،ود سفید و سرخر و نخجلغوزه و کنجد مقشّ 

و دراج و تیھوج و کبک و گنجشک و کبوتر اھلی و وحشی و گوشت اسپ و آھو و فاختھ و ماھی 

و تخم مرغ نیم برشت و مغز سر گنجشک و نبات و شکر  ،سره اش خصوصاً  ۱۰٤۱تازه و سقنقور

وغن گردکان و روغن فندق و پستھ و و ر ،عسلی و قندی و دوشابی ۱۰٤۳و حلوای ۱۰٤۲تیخال

و انگور و انجیر و خرما و مویز طایفی سرخ و ماء اللحم و مالیدن روغن سوسن و زنبق  ۱۰٤٤الدن

 و بیدمشک بر بدن کمال نفع دارد.

] و تخم ۳۰۹[ و احتراز نماید از کاھو و شاھدانھ و کافور و افیون و نیلوفر و تخم خیار

ریباس و شربت ریباس و شربت حماض اترج و شربت لیمو و  و ۱۰٤٥گشنیز و تخم خرفھ و اسفناج

یک نوع آن در مازندران مشھور است بھ   کھ ،شربت نارنج و شربت انار ترش و زعرور

و سیب ترش و انار ترش و غوره و سرکھ و ماست و گوشت گاو و آلوبخارا و زردآلو  ،۱۰٤٦ازگیل

 ] و ماش.۱۷۳[ل. ه و عدسو ھندوانھ و خیار و سماق و زرشک و سکنجبین و نانخوا

و از گرسنگی و تشنگی و از فصد و  ،۱۰٤۷و ھمچنین احتراز نماید از خوردن آب سرد

ھای سرد چون گشنیز تر و  و از سبزی ،بسیار خوردن مسھل تا ممکن باشد ۱۰٤۸حجامت و

] گل سرخ تازه و ۳۱۰[ و از بو کردن ،ھائی کھ صندل بسیار در او باشد کتان و جامھ ۱۰٤۹پوشیدن

و از غضب و  ،و از نظر در آب روان و از فکر و غم بسیار ،لیدن روغن بنفشھ بادام بر بدناز ما

یکدیگر   یک جزو داخل  فرح بسیار و چون مزاج معتدل باشد، شیر بیست و پنج جزو، دارچینی

 .۱۰٥۰یا بعد از طعام بھ عوض آب بیاشامند  یک قدح از این نموده بھ ناشتا 

در  ،تمام بر قول ایشان بود مسموع شد کھ جیوه کھ نکشتھ باشندو از جمع کثیری کھ اعتماد 

کند و منفعت  می  و بھ سبب رطوبت آن بالد نفع تمامی ،بعضی بالد ھند خوردن آن متعارف است

و از آن جمع بعضی بھ خوردن جیوه معتاد شده بودند، اوال دو سھ نخود  ،بھ باه دارد  عظیمی

  الصعلب.: ھردو -۱۰۳۹
  قاز.: ھردو -۱۰۴۰
 سقنور.  ل: -۱۰۴۱
  .الل: تنخ -۱۰۴۲
 ل: حلواھای.  -۱۰۴۳
 ل: دن.  -۱۰۴۴
 ل: اسفاناخ.  -۱۰۴۵
  .بھ نرلیل، ل: بازکیل ح: -۱۰۴۶
 ل: غوطھ خوردن در آب سرد.  -۱۰۴۷
 اضافھ دارد.  »از« ل -۱۰۴۸
  ل: بوشدن. -۱۰۴۹
 ل: بیاشامد.  -۱۰۵۰
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در مدح این   تمامی ۀای رازی نیز مبالغد زکریّ و محمّ  ،و این را مکرر تجربھ کرده ام ،۱۰۲۹چکانند

است کھ ابھل را در روغن کنجد بجوشانند تا ابھل خوب سیاه شود و این روغن را بھ گوش   نموده

 او چکانند.

 ۱۰۳۰الج ضعف باه کھ از افراط شراب بھ ھم رساندع

ھای سرد و  گرمک و کدو و اکثر میوه ۀچون مزاج بسیار گرم باشد، ماست و شیر و خیار و خربز

و شیخ  ،کند حتی آن کھ کاھو و تخم خرفھ در بدن ایشان باه را زیاده می ،دھد تر باه را قوت می

اند کھ چون صاحب این مزاج  بالغھ بھ حدی نمودهابوعلی بھ این تصریح نموده و بعضی از اطبا م

 ]۳۰۶[ یابد باه او قوت تمام می ،اندک کافوری تناول نماید

در  ۱۰۳۲و حرارت عظیمی ۱۰۳۱نمود شخصی کھ از ضعف باه بسیار شکوه می ۀو فقیر در ماد

یار کرد و بھ این سبب آن کافور بس  ] کافوری نمودم، نفع تمامی۱۷۱[ل. تجویز اندک ،مزاج او بود

دوای  مراد از و ،سازد را بسیار زیاده می باه ۱۰۳۳ترنجبیندوای  ،و چون مزاج گرم باشد ،خورد می
 استعمال نمایند. آن است کھ شیر گاو پنج جزو، ترنجبین دو جزو جوشانیده صاف نموده  ترنجبین

ع کند، بلکھ نف ت نمیبھ باه مضرّ  ،و چون بعد از دواھای مبھی اندک شراب ریحانی بنوشند

خواب روند بھ آب گرم پاشویھ نمایند کھ باه  ۀو چون بھ جام ،دارد و از شراب کھنھ احتراز نمایند

آن مقدار کھ خوب  ۱۰۳٤] ھر روز۳۰۷[ و چون شیر شتر بیست روز بخورند ،کند زیاده می را

و دوغ گاو و روغن بادام و روغن کنجد و  ۱۰۳٦بھ باه دارد و فرنی عظیمی  ۱۰۳٥ھضم شود، نفعی

و چون حرارتی در مزاج  ،سازد گرمک باه را زیاده می ۀو سیب و انار شیرین و خربز روغن گاو

  بعد از حمام استعمال نمایند، شود، خصوصاً  نباشد، این دواھا و غذاھای مبھی کھ مذکور می

ھ و شقاقل و فانیذ فلفل و زنجبیل مربی و دار فلفل و خولنجان و طرخون کوھی و سیاه دان

چینی و قرنفل و نعناع و مصطکی و نارجیل و تخم ریحان و تخم شلغم و پیاز دار آملج و زعفران و

ھ جکھ آن را مو ،۱۰۳۸بری] ءقنا[ ] و۱۷۲ل.[ ۱۰۳۷و شلغم و زردک و خشخاش سفید و جاوشیر

 ندارد.  »چکانند« ل -۱۰۲۹
  ل: رسد. -۱۰۳۰
 مینموده.  :ح -۱۰۳۱
 ح: عظمی.  -۱۰۳۲
 ل: دواء الترنجبین. -۱۰۳۳
  ح: ھروز. -۱۰۳۴
 ل: نفع.  -۱۰۳۵
 قرنی.  :دوھر-۱۰۳۶
 ل: گاویشھ.  -۱۰۳۷
  مقدمھ زیر فنا. قتابری.نک و:ھرد -۱۰۳۸
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 دوای مذکور ۱۰۱۹صفت آن

] کوفتھ و بیختھ با روغن بلسان شش مثقال اضافھ نموده داخل رمن[ توتیای غیرمغسول پنج مثقال 

توتیا را بھ این شراب شستھ، خشک کرده، برچشم کشند و  ،] نموده۱۶۹[ل. بھ قدر حاجت شراب

] در آب ۳۰۳[ چون ضعف باصره از بخار معده و برودت او باشد، پیش از طعام افسنتین دو مثقال

  .ثقال بنوشندسھ م ۱۰۲۰جوشانیده با سکنجبین عنصلی

آن کھ جو  ،بات فقیر در این ضعف باصره کھ از شراب بھ ھم رسیده باشدو دیگر از مجرّ 

یک مثقال و  علب کھ در شیر دختران پرورده باشند دو مثقال، عنب الثّ  ۱۰۲۱ر سھ مثقال، انذروتمقشّ 

یر االغ خیسانیده با ش ۱۰۲۳ر پنج مثقال، توتیا سھ مثقال، در آب برگ خبازیمقشّ  ۱۰۲۲نیم، چشمیزج

 شستھ، خشک نموده، با نبات دو مثقال، بر چشم کشند.

  عالج ضعف سامعھ کھ از افراط در شراب بھ ھم رسد

و افراط در غذا و شراب  ،از غذاھای شور و تیز و ترش و بخاردار و غلیظ احتراز تمام نماید

کھ  ] خصوصاً ۳۰۴[ ،و بعد از خوردن غذا بی فاصلھ خواب نکند ،ننماید، بلکھ ھمیشھ گرسنھ باشد

خورده باشد و چون طبیعتش قبض باشد، مسھل مناسب نیست و حقنھ بغایت مفید  ۱۰۲٤غذای بسیار

  است.

و  ،خوردند و کمال مضرت کرد کھ بھ جھت دفع این، ایارج لوغازیا می ۱۰۲٥بسیار دیدم

خون و چون عالمات فساد  ،یافت  و بعد از حقنھ تخفیف تمامی ،بھ گوش او بھ ھم رسید ۱۰۲٦صداھا

یک مرتبھ روغن بادام تلخ بھ گوش او چکانند و  و در ھفتھ  ۱۰۲۷] فصد کند۱۷۰ل.[ ،ظاھر باشد

و چون از باد  ،شیاف مامیشا در آب حل کرده بھ گوشش چکانند ،چون اثر نزلھ بسیار ظاھر باشد

و چون ثقلی در گوش باشد  ،، جند بیدستر بھ گوشش چکانند۱۰۲۸وجعی در گوش باشد روغن بابونھ

] شود، روغن گل سرخ، جند بیدستر بھ گوش او ۳۰۵[ وقت گرسنگی ثقل گوش کمتر و در

  ل: این. -۱۰۱۹
 ل: عضلی.  -۱۰۲۰
  ل: انزروت. -۱۰۲۱
  ل: جسترج. -۱۰۲۲
 ل: حبازی.  -۱۰۲۳
 ل: بسیاری.  -۱۰۲۴
 ل: دیدیم.  -۱۰۲۵
  ل: در. -۱۰۲۶
 : کنند. ل -۱۰۲۷
 ل: بابوتھ.  -۱۰۲۸
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و صاحب ضعف باصره تا ممکن است فصد و حجامت نکند و  ،بسیار نشستن کمال مضرت دارد

 دھد. کشیدن حضض بر چشم، چشم را قوت می

کابلی اعال را در گالب بسیار مالیده، در سایھ خشک کرده، برچشم کشند نافع  ۀو چون ھلیل

 ۀیا زھر  خرگوش ۀیا زھر  خروس ۀیا زھر  مردارخوار ۀیا زھر  کبک ۀیا زھر باز و ۀزھر و ،است

چشم کشند،  ۱۰۱۰بز کوھی بھ ۀیا زھر  گربھ ۀیا زھر  گرگ] ۳۰۰[ ۀیا زھر  گنجشک ۀیا زھر  کلنگ

و کشیدن شیاف مرارات  ،و مامیران را صالیھ نموده بر چشم کشند ۱۰۱۱باز و دراج ۀخصوصا زھر

و خوردن شلغم پختھ و خام بھ ضعف باصره نفع دارد، حتی آن کھ بقراط  ،ل نفع داردبر چشم کما

 هللا بصره و ان عمی. ۱۰۱۳او مطبوخا زاد ۱۰۱۲نیأ گوید: من اکل الشلجم می

یا پختھ بخورد، خدای تعالی چشم او را روشن گرداند،   ترجمھ اش آن کھ کسی کھ شلغم خام

غذانوش کھ در این اوقات تخم او را از بالد  تر بھِ ھا گشنیز  از سبزی ۱۰۱٥و، ۱۰۱٤اگرچھ کور باشد

تجربھ  راً غذانوش و مکرّ  بھِ  ] خصوصاً ۱۶۸[ل. دھد چشم را قوت می ،اند روم بھ اصفھان آورده

در  دھد و ظاھراً  می  ] بھ باه ندارد و معده را قوت تمامی۳۰۱[ تو مضرّ  ،کرد  نمودم و نفعی تمامی

 خمار ھم نافع است. 

ھا ھم  ھا در ضعف باصره بغایت مضر است، ترشی کھ چنانچھ شیرینی و باید دانست

و  ۱۰۱٦است از مضرت شیرینی بلکھ مضرت ترشی زیاده  ،است سرکھ و آب لیمو مضرّ  خصوصاً 

پرورده مضر  ۀو آمل و نیز باید دانست کھ چون حرارتی در مزاج باشد، ھلیلھ ،مکرر تجربھ شده

بھ سبب حرارت شیرینی و خشکی ھلیلھ و ھمچنین  نماید باصره را زیاده می ۱۰۱۷و ضعف ،است

و این جماعت را مناسب آن است کھ ھلیلھ و آملھ در شیر  ،کند اطریفل گشنیزی نیز نفعی نمی

خشک  ۀیا آمل  ھلیلھ ،] ھلیلھ بھ دست نیاید۳۰۲[ و چون این ،پرورده باشند بجھت منع بخار بخورند

و چون  ،چند روز استعمال نمایند ۱۰۱۸زند، بعد ازرا در آب بجوشانند و در میان شیر گاو اندا

یا جماع بسیار بھ ھم رسد، این دوا بغایت مفید است و حکما مدح   ضعف باصره از شراب بسیار

 کرد.   شخصی تجربھ کردم و نفع تمامی ۀو فقیر ھم در ماد اند. این دوا را کرده  تمامی

  ل: بر. -۱۰۱۰
 ل: دوج.  -۱۰۱۱
 ل: ینا. ، ح: کامال بی نقطھ -۱۰۱۲
 ل: رّد.  -۱۰۱۳
 ل: شده باشد.  -۱۰۱۴
  ندارد. »و« ح -۱۰۱۵
  ل: شیرنی. -۱۰۱۶
  ندارد. »ضعف« ح -۱۰۱۷
 افھ دارد. اض »این« ح -۱۰۱۸
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 باصره کھ از افراط شراب بھ ھم رسد ۱۰۰۱عالج ضعف

] دود و حرارت و برودت و و[ باید کھ چشم را از غبار ،ضعف باصره بھ ھم رسد ۱۰۰۲چون

و  ،ھای دقیق ننماید و خط ۱۰۰۳و نظر در صنعتھا ،نکند و گریھ مطلقاً  ،ھای سموم محافظت نمایدباد

و تا ممکن باشد خود را از جماع و شراب  ،و بسیار بر پشت نخوابد ،یک چیز نکند مدتی نظر در

] باشد و چون ۲۹۷[ چون حرارتی بر مزاج غالب ۱۰۰٤بھ افراط محافظت تمام نماید، بلکھ خوردن

 .رد بخار بسیاری از غذا بھ جانب دماغ رود، شراب را کم بخوردغذا خو

یک شبانھ روز  مقشر در آن میان  ۀق ممزوج بھ آبی کھ آملاز شراب مروّ  اولی آن است کھ

و چون معده از غذا پر  ،] غذا را کم باید خورد۱۶۶[ل. اندکی بیاشامند و ھمچنین ،انداختھ باشند

ز معده نگذرد و ھضم نشود، خواب نکند و از جمیع غذاھا و باشد، خواب نکند بلکھ تا غذا ا

عم او تیزی باشد چون ط و از آنچھ در ،۱۰۰٦و بخاردار احتراز تمام نمایند ۱۰۰٥ھای غلیظھ شربت

چون نمک بسیار اجتناب  ،رسد و از آنچھ خشکی تمام از او دربدن بھ ھم می ۱۰۰۷قوقیگندنا و جند

 نماید، 

تیز و  ]۲۹۸[ چون غذاھا و دواھای ،سازد فاسد می مجمال از چیزی کھ خون را غلیظ و

و ھمچنین از آنچھ طبیعت را قبض نماید و ھریک  ،و بخاردار احتراز باید نمود ۱۰۰۸شور و ترش

بھ چشم دارد و اولی آن است کھ ھمیشھ در ایام  ت تمامی از بیداری بسیار و خواب بسیار مضرّ 

و اگر مزاج  ،در چشم کشند خشک کرده باشند، صحت توتیای کرمانی را کھ بھ آب رازیانھ شستھ،

توتیا را بھ شیر االغ شستھ خشک نموده، در چشم کشند و در آب صافی غوطھ  ،بسیار گرم باشد

سازد،  و قی اگرچھ نفع دارد، از این جھت کھ معده را پاک می ،خورده چشم را در میان آب بگشایند

گاه باشد کھ بھ چشم مضرت رساند، پس اگر قی کند رود، اما  ھای فاسد کھ بخار آن بھ چشم می خلط

 باید کھ بھ مالیمت قی کند.

و تا ممکن  ،] اولی آن است کھ حقنھ نمایند۲۹۹[ ،و چون با ضعف بصر طبیعت قبض باشد

 ،۱۰۰۹ ] مسھل نباید داد. بسیار دیدیم کھ از جھت ضعف باصره مسھل تناول نمودند۱۶۷ل.[ است

و بسیار رفتن بھ حمام و در حمام  ،حاصل شد  ھ تخفیف تمامیضعف باصره زیاده شد و بھ حقن

  ندارد. »ضعف« ل -۱۰۰۱
  .اضافھ دارد »و«ح  -۱۰۰۲
  .ل: ضیعتھای -۱۰۰۳
  .بلکل:  -۱۰۰۴
  ل: غلیظ. -۱۰۰۵
  ل: نماید. -۱۰۰۶
  ح: حذقوتی. -۱۰۰۷
  ل: ترشی. -۱۰۰۸
  ح: نموده. -۱۰۰۹

120 
 

                                                 



 

بھ این قسم  ۹۹٦کھ روغن جندقوقی منفعتی عجیبی ۹۹٥گویند و جالینوس و شیخ ابوعلی می

و محاذی  ،دارد مامیو ھمچنین اسپست نرم کوفتھ را چون بر آن موضع گذارند نفع ت ،رعشھ دارد

] و گاھی کھ رعشھ مستولی شود بھ ماء العسل و آب ۱۶۴[ل. ،اول گردن را بادکش نمایند ۀمھر

ھا  و از جمیع لبنیات و حموضات اجتناب نمایند، از ترشی ،خواھد کرد شبت قی کنند نفع تمامی

و از مخلصھ و  ،دخور ۹۹۷تواند ] آبکامھ کھ نبات اضافھ نموده باشند با غذا می۲۹۴[ گاھی اندک

و بعد از آن کھ تخفیفی در رعشھ بھ ھم  ،چھار دانگ تناول نماید۹۹۸مثرودیطوس گاھی دو دانگ تا

و از جھت صاحب این مرض بلکھ صاحب ھر  ،رسد اندک جند بیدستر با شربت عسل تناول نماید

ھ فصد ھای دیگر و تا ممکن است صاحب رعش مرضی کھ در پی باشد، آب باران بھتر است از آب

 نکند. 

بھ] [ فقیر دیدم شخصی را کھ مدتی افراط در آشامیدن شراب نموده بود، در سن چھل سالگی

سبب حرارتی کھ بر مزاجش غالب شده بود بھ مشورت بعضی از جھال اطبا دو مرتبھ فصد کرده 

الجھ ] چنانچھ قدرت برنشستن نداشت. بعد از مع۲۹۵[ ،بود، بعد از فصد رعشھ بھ ھم رسانیده بود

کند،  رساند و باز فصد می یک سال ماشرائی بھ ھم می یافت و چون بعد از  بھ دستور مذکور شفا

اما بالکلیّھ بر  ،او بھ ھم رسید ۀمعالجات مذکوره تخفیفی در رعش ۹۹۹بھ او عود نمود، باز ۀرعش

سیار یا آب نطرون ب  ] گوگرد۱۶۵[ل. یا آب طرف نشد و چون صاحب این قسم رعشھ در آب دریا 

 یابد. غوطھ بخورد، نفع تمام می

 بسیار از چشم کھ از افراط شراب بھ ھم رسد ۱۰۰۰عالج آمدن آب

و شیاف ابیض کھ انذروت  ،سندروس میعھ، سایلھ کندر را دود کرده چشم خود را بر دود آن بدارند

ا ھر یا مخلصھ ر  ] بھ حمام روند و معجون وج۲۹۶[ و بھ ناشتا ،داخل داشتھ باشد بر چشم کشد

اطریفل صغیر دو مثقال، صبر سقوطری  ،صباح تناول نمایند و چون ثقلی در سر بھ ھم رسد

 دانگی، تناول نمایند و از غذاھای ترش احتراز نمایند.

 ح: میگوید.  -۹۹۵
 عجبی.  ل: -۹۹۶
 توان.  ل: می -۹۹۷
  ل: یا. -۹۹۸
  ندارد. »بھ« ح -۹۹۹

 .ل: آب آمدن -۱۰۰۰
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 صفت آن حبّ 

و کبار، قرنفل، فقاح، اذخر، دوالھ، قرفھ، بادرنجبویھ،  صغار ۀسلیخھ، دارچینی، نارمشک، قاقل 

، در زیر   ھا بھ قدر نخود ساختھ یکدیگر کوفتھ و بیختھ، بھ عرق بیدمشک سرشتھ حبّ   مساوی بھ

 زبان نگاه دارند.

 صرع کھ از افراط شراب بھ ھم رسد عالج

ھا بھ  ] از ساق۲۹۲[ و اگر ماده ،۹۸٥اگر خون زیادتی کند، فصد باسلیق و حجامت ساقین باید نمود

بعد از فصد باسلیق بغایت مفید باشد و بعد از فصد،  ۹۸٦،] صاقن۱۶۳[ل. فصد ،جانب دماغ رود

معجون  ۹۸۸بعد از تنقیھ ھر روز ۹۸۷و ،] بولس باید کردلوغاز یا بھ ایارج[ بدن بھ ایارج ۀتنقی

یک مثقال سکنجبین، عنصلی پنج مثقال تناول نمایند و از حمام و ریاضت و اندوه   ۹۸۹سیسالیوس

ھا  نزدیک شود ساق ۹۹۰و چون وقت نوبھ ،احتراز تمام نمایند و افراط در غذا و شراب مطلقاً  بسیار

 ۀخیزد، محجم کدام عضو بر می صرع از ۀو چون معلوم شود کھ ماد ،را محکم بھ طنابی بپیچند

بر آن عضو گذارند  ،آید میرن داشتھ باشند کھ نوبھ بھ حرکت ددر آن روز کھ گما خصوصاً  ۹۹۱آتش

] ماده نماید بھ جانب ۲۹۳[ ۀبلکھ امال ،ھا از آن عضو بھ جانب دماغ میل کند تا نگذارد کھ ماده

 ظاھر بدن.

 عالج رعشھ کھ از افراط شراب بھ ھم رسد

الحمار و روغن  ۹۹۳قثاء ۹۹۲و روغن ،بکند و خلط فاسد را از بدن بیرون کند ب مطلقاً ترک شرا

 ھمیشھ بر بدن بمالد. ۹۹٤دارچینی و روغن اسپست

  

 ل: کرد.  -۹۸۵
 ل: صافن، آیا ساقین؟  -۹۸۶
  ندارد. »و« ح -۹۸۷
 ح: ھروز.  -۹۸۸
  ل: سیالیوس. -۹۸۹
 ح: توبھ.  -۹۹۰
  .»آتش«بجای  »مھ اشمحج« ح -۹۹۱
  ل: رغن. -۹۹۲
 ل: قثار الحمار.  -۹۹۳
 ح: اسب است.  -۹۹۴
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 عالج سرسام و خناق کھ از شراب بھ ھم رسد

و چ�ون در سرس�ام ب�ا عالم�ات فس�اد خ�ون ھ�یچ  ،محرقھ و حص�بھ نزدیک اند بھ عالج حمی

مگر کھ در زبان سستی ب�ھ  ،مت ساقین و فصد اسیلم بغایت مفید استمعالجھ نفع نکند، حجا

و در خناق بعد از فصد اگر تخفیفی در مرض بھ ھم نرسد، فصد زیر زبان  ،ھم رسیده باشد

 خن��اقی ک��ھ از ش��راب ب��ھ ھ��م ھ��ا خصوص��اً  و در جمی��ع خناق،  ۹۷۷ن��افع اس��ت بلک��ھ واج��ب

نم�ود، بلک�ھ در  ]۲۹۰[ طال نبای�د باشد از جانب بیرون حلق ھیچ رادع و محلل ۹۷۸رسیده][

و در آخر محلل داخل غرغ�ره نماین�د و اگ�ر در ان�درون حل�ق  ۹۷۹اول بھ رادع غرغره کنند

 د، ع��دس را در ش��یر گ��او جوش��انیدهدمل��ی باش��د و ب��ھ ای��ن س��بب آب را ب��ھ دش��واری ف��رو ب��ر

 ] بھ آن غرغره کند.۱۶۲[ل.

 دھن کھ از افراط شراب بھ ھم رسد ۹۸۰عالج گنده

و عود ھندی و سادج و مصطکی و پوست ترنج و  ،ھمیشھ بھ سرکھ و گالب بشویند ۹۸۱دھن را

مویزج را بخایند  ۹۸۲و اگر بھ این تخفیف نیابد ،عنصل مضمضھ نمایند ۀو بھ سرک ،قرنفل را بخایند

چیز مثل زردآلوی بسیار نیست  اگر صفرای فاسدی در معده باشد ھیچ ،و آب دھن را طرح نمایند

و اگر  ،کند می ]۲۹۱[ دھن را زیاده ۹۸۳خورند گند چھ اگر زردآلو را کم می ،ورندکھ بھ ناشتا بخ

گرمک و خیار مناسب  ۀو ھمچنین خربز ،شود بسیار بخورند گنده دھنی کھ از صفرا باشد زایل می

برطرف شدن گنده دھنی کھ از شراب بھ ھم رسیده باشد، این  ۹۸٤و بجھت ،است اگر صفرا باشد

 را مطیب النکھھ گویند. ی تجربھ کرده ایم و این حبّ را در جمع کثیر حبّ 

  اضافھ دارد. »است« ل -۹۷۷
 رسانیده. ح:  -۹۷۸
 ل: بکنند.  -۹۷۹
 ل: گند.  -۹۸۰
 ندارد.  »را« ح -۹۸۱
 نیاید.  :دوھر -۹۸۲
 ل: گنده.  -۹۸۳
  ، نوشتھ و خط زده.»وھمچنین خربزه کر« ل -۹۸۴
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اخ، گشنیز تر، کدو تناول بادام و عناب باشد و بعد از فصد جو، آب عدس، اسفان ۀ، شیر۹٦٦اسفناخ

 د خصوصاً نماین اطبا تجویز جوآب نمی ،بسیار باشد چھ پیش از فصد چون در بدن خلط فاسد نمایند،

فاسد در  ۀر تجربھ کرده ام جوآب را پیش از فصد و ماد] طبیعت قبض باشد و مکرّ ۱۶۰[ل. چون

اندکی داخل جوآب  یا ترنجبین  ] چون از قند۲۸۷[ کمال مضرت ظاھر شد و ۹٦۷،بدن بسیار بود

طلق ھا ھندوانھ و انار شیرین و امرود مناسب و در م نمایند، برودت جوآب زیاده شود و از میوه

نکند، از  ۹٦۹مفارقت ۹٦۸یا تب خصوصا کھ از شراب بھ ھم رسیده باشد  ،] حصبھو[ محرقھ  حمی

 ھا احتراز نمایند حتی از مطبوخ بنفشھ و نیلوفر. جوشانیده

ت تب، پیش از روز ]نمایند و در عین شدّ  می[ ای این زمان جراٴتبّ و بسیاری از جھّال اط

 ،۹۷۰خایند ی و ھلیلھ جات و شیرخشت داخل جوشانیده میدھند و بعضی سنای مکّ  نھم جوشانیده می

یافتند، بعضی سرسام بھ ھم رسانیدند و ھالک شدند و   و اکثر این بیماران را دیدم کھ مضرت تمام

] و مزمن شد. از این جھت واجب است کھ تا تب و ۲۸۸[ بیماری بسیار بعضی مدتی کشیدن

ھای گرم استعمال ننمایند و  جوشانیده صوصاً خ ۹۷۱محرقھ و حصبھ مفارقت نکند، جوشانیده  حمی

 ۀجوشانید ر نیمکوفتھ، گل خطمی مقشّ  ۀچون طبیعت بسیار قبض باشد، بھ این حقنھ عمل نمایند: آمل

] ۱۶۱ل.[ یا کنجد  ، روغن بادام۹۷۳، فلوس، خیار شنبر۹۷۲صاف نموده با ترنجبین، آب برگ چغندر

 حقنھ نمایند.

دانم و  ھیچ عالجی بھتر از حقنھ نمی ،یعت قبض باشدو فقیر در حصبھ و سرسام، چون طب

و  ،ھا را بادکش نمایند ھا و گرد شانھ سر شانھ ۹۷٤روزھ در حصبھ پاشویھ مکرر بکند و ھرباید ک

 ،و ضعیفی او را طاری شود و گاھی ھذیان گوید ۹۷٥محرقھ غثی  چون صاحب حصبھ و حمی

نی محکم بپیچند، بعد از اندک زمانی بگشایند یا ریسما  ]۲۸۹[ او را بھ طنابی ۹۷٦ھای ھا و پای دست

 را ایراد خواھیم نمود. و در عالج خمار تفصیل این ،و بعد از گشودن در آب گرم گذارند

 

 ل: اسفاناخ.  -۹۶۶
 ل: بوده.  -۹۶۷
  ندارد. ح: یا تب -۹۶۸
 تب مفارقت.  ل: با ،ح: باب مفارقت -۹۶۹
  شود. ح مینمایند، در ل ھم مینمایند و ھم میخایند خوانده می -۹۷۰
  ل: جوشانیدھا. -۹۷۱
  .ل: چقندر -۹۷۲
 شکل گویشی حفظ شد.  ،: چنبرل -۹۷۳
 ح: ھروز.  -۹۷۴
 ل: غشی.  -۹۷۵
 ل: پای.  -۹۷۶

116 
 

                                                 



 

ھد رسد کھ تریاق فاروق مناسب خوا ت از این ماده در بدن بھ ھم می] سمیّ ۱۵۸[ل. این وقت کمال

محرقھ   کردم کھ تجویز آن در حصبھ و حمی نمی ۹٥۷تأاما بھ سبب حرارت تریاق فاروق جر ،بود

نموده ھر چند کس کھ قابل عالج بھ ھیچ وجھ نبودند و جمیع اطبا  ۹٥۸تا آخراالمر جرأت ،نمایم

ھوش نداشتند و بعضی لکنت  و بعضی از آن جماعت مطلقاً  ،دانستند عالج را منحصر در کافور می

] تجویز نمودم، بعد از اندک زمانی بھ ھوش آمدند و ۲۸۴[ تریاق فاروق ،در زبان ایشان بود  امیتم

 لکنت زبان ایشان برطرف شد.

در بدن ایشان   ت تمامیمحرقھ ظاھر شود کھ سمیّ   و چون از قاروره صاحب حصبھ و حمی

نباشد، جانب حرارت ت بسیار تریاق فاروق بھ جھت دفع سمیت کمال نفع دارد و چون سمیّ  ،ھست

در تشخیص این معنی باید فرمود و بھ   را مراعات باید نمود و کافور باید داد، پس وقت تمامی

 مقتضای آن عمل نمود.

کھ پیش از من  ۹٦۰بود این ۹٥۹و بعد از آن کھ فقیر بھ این نوع معالجھ متفطن شدم و گمانم

اشی بھ نظرم رسید منسوب کن ۹٦۱در ،اند ھیچ کس از حکما بھ این معالجھ ھدایت نیافتھ

ھای ما  ] در آن کناش کھ چون در والیتی از والیت۲۸۵[ و نقل شده بود ،دوم ۹٦۲اندروماخس  بھ

کنیم مردم این والیت را کھ  امر می ،یا تب محرقھ  از حصبھ ،] بھ ھم رسد۱۵۹[ل. بیماری بسیاری

آن عالج ما دارد و در شرح چند روز تریاق فاروق مداومت نمایند و این فی الجملھ مناسبتی بھ 

 قانون تفصیل این مبحث را بیان کرده ایم.

 ۹٦۳محرقھ و حصبھ سستی زبان و بیھوشی نباشد اندک کافوری در ھفتم  و ھرگاه در حمی

توان داد، بلکھ گاه باشد کھ صفرا در بدن بھ حرکت آمده باشد و پیش از ھضم اندک کافوری  می

بر ھر تقدیر مفید است بعد از  ۹٦٤مذکور شده آن سابقاً  ۀنسخ و قرص کافوری کھ ،تجویز باید نمود

تخم کاھو و لعاب بھ دانھ  ۀتخم کدو و شیر ۀ] و شیر۲۸۶[ تخم خیار ۀو در طرف صباح شیر ،ھفتم

  مفید است خصوصا اگر سرفھ باشد. ۹٦٥و شکر تیخال

ز ھفتم و فقیر در جمع کثیری تجربھ نمودم کھ چون مروارید را خوب صالیھ نموده بعد ا

،   عدس، گشنیز تر و غذا پیش از فصد، ماش، برنج، ،ھا نمودند کمال نفع کرد داخل این شیره

 : حرارت. ح-۹۵۷
  ندارد. »جرأت« ح -۹۵۸
 ح: گمانش.  -۹۵۹
 . »بود« بجای »بس« ح -۹۶۰
  ندارد. »در« ل -۹۶۱
 ح: اندردماخس.  -۹۶۲
  ح: ھضم. -۹۶۳
  آن مذکور شد. ۀکھ سابقا نسخ: ل -۹۶۴
  بتخال. :دوھر -۹۶۵
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محرقھ بھ   ] عفونت صفرا بھ جوش آید و حمی۲۸۰[ و از حرارت ،سودای متعفن از او بھ ھم رسد

یا روز دیگر تلف   کند بلکھ محتمل است کھ در ھمین روز فصد کمال مضرت می ھم رسد، فصد

 توان کرد بھ شرط حدس تمام. از قاروره خوب می ۹٤۸و تشخیص این را ،۹٤۷شود

اندوه بسیار اکثر  ۀو بواسط ،محرقھ داشتند جمعی را دیدم کھ از شراب بسیار حمی  ۹٤۹و

شد کھ اکثر آن خون سودا شده بود و بھ سبب  می خون در بدن ایشان سوختھ بود و از قاروره معلوم

حرارت عفونت صفرا در بدن ایشان بھ جوش آمده بود. ھرکس از آن جماعت کھ فصد کرد تلف 

 خوب شدند. ۹٥۱و اکثر آن جماعت کھ فصد نکرده ۹٥۰شده

] خونی در بدن ایشان ۲۸۱[ اندک ایشان کھ  ۀشد از قارور و چند بیمار را دیدم کھ معلوم می

تلف شد. لھذا  یافت و ھرکس کھ فصد نکرد،  شده، ھرکس از آن جماعت کھ فصد کرد، نجات فاسد

رسد، از  محرقھ کھ از افراط شراب بھ ھم می  ل باید نمود و بیشتر حمیمّ أدر این مرض کمال ت

ھا فاسد باشد  ] بھ او و ھمچنین در حصبھ چون بیشتر خون۱۵۷[ل. است کھ فصد مضر است  قسمی

 ست و چون اندکی از خون فاسد باشد فصد نافع است بلکھ واجب است.فصد مضر ا

است،  کھ در بیشتر خون ایشان فاسد بوده  اند فصد را در حمی چون بعضی اطبا تجربھ نموده

 ۹٥۲و آنچھ جالینوس در جلد ،فصد جایز نیست اند کھ در حصبھ مطلقاً  اند، گمان کرده ھالک شده

ھ چون خون متعفن شود فصد نباید کرد، مرادش این قسم است ] ک۲۸۲[ کناش بھ آن تصریح نموده

و چون صاحب حصبھ ھذیان بسیار گوید و عالمات خون بسیار ظاھر باشد، بعد از  ،کھ مذکور شد

فصد اسیلم از دست راست و چپ مفید است و  ،بینی و حجامت ساقین ۹٥۳فصد پیشانی و فصد

  و اطبّای این زمان در حمی ،مشاھده شد  ع تمامینف ۹٥٤ایم و این فصد در حصبھ نموده ۀتجرب مکرراً 

 ھای غلیظ نشود. دھند تا آن کھ ماده محرقھ و حصبھ کافور را زود نمی

و بعضی در روز نھم و  ،دھند و اندک کافوری می ۹٥٦جرأت نمایند ۹٥٥بعضی در روز ھفتم

 ]۲۸۳[ .نمایند یازدھم بلکھ چھاردھم نشود، کافور تجویز نمی  بسیای اطبا در حصبھ تا

یا بیھوش   محرقھ سستی در زبانش بھ ھم رسد گویم کھ چون صاحب حصبھ و حمی  فقیر می

رسد کھ چون در  بھ خاطر فقیر می بلکھ اوالً  ،مناسب نیست و مکرر تجربھ شده کافور مطلقاً  ،باشد

 ل: شوند.  -۹۴۷
 ندارد.  ل -۹۴۸
 ندارد.  ل -۹۴۹
  ل: شد. -۹۵۰
  ل: نکردند. -۹۵۱
  .ل: جند -۹۵۲
 . »قصد«بجای  »سر« ل -۹۵۳
 در.  :ھر دو -۹۵۴
 د. ندار »در روز ھفتم« ح -۹۵۵
  ل: مینمایند. -۹۵۶
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گویند و  می ۹٤۱قطونا، آب برگ خرفھ، عصی الراعی کھ آن را بھ فارسی سرخ مرز ۹٤۰لعاب بذر

شود  ] باعث آن میمالیم[ ی و شنیدن سازھا ،ھا طال نمایند گویند بر شقیقھ یزد آن را سلم سرخ می  در

شود، در آب کاھو  کھ زود بھ خواب روند و ھمچنین این قرص زعفران کھ نسخھ اش مذکور می

 ھا طال نمایند. گالب و آب پوست کوکنار مالیده بر شقیقھ

 

 قرص مذکور  ]۱٥٥[ل. صفت

یک مثقال و نیم، تخم خشخاش سفید،   ، صمغ عربی از ھریک۹٤۲غوره ۀنج مثقال، عصارزعفران پ

 ]۲۷۸[ .تخم کاھو، از ھریک سھ مثقال، نرم کوفتھ و بیختھ با آب کاھو سرشتھ قرص سازند

ھا را بھ  پاھا و دست ،گوید کھ چون بیخوابی بھ ھیچ معالجھ برطرف نشود و افالطون می

ھای او بھ ھم رسد و  ھا و پای در دست  بپیچند، چنانچھ وجع تمامیمحکم  ۹٤۳یا طنابی  ریسمانی

چراغی در پیش چشم او گذارند و نگاه در چراغ بسیار کند. بعد از اندک زمانی طناب را از دست 

افتد ھمان لحظھ او را خواب  و پای او بگشایند و چراغ را از پیش او بردارند، چون بھ راحت می

 آید. می

 ۹٤٤رسد ھ و حصبھ کھ از افراط شراب بھ ھم میمحرق  حمیعالج 

 ۀبلکھ مبالغ ،اند نموده محرقھ و بعضی در حصبھ تجویز فصد نمی  اکثر اطبای سابق در حمی

] در حصبھ ۲۷۹[ محرقھ و اکثر ایشان  اند و بعضی از حکما در حمی در ترک فصد نموده تمامی

محرقھ  شیخ ابوعلی در قانون در عالج حمیو  ،اند اند بلکھ فصد را واجب دانستھ تجویز فصد نموده

و گاھی ھست کھ فصد نفع  ،کند گوید کھ گاھی فصد حرارت و اضطراب ایشان را زیاده می می

 کند و در حصبھ فصد را تجویز نموده بلکھ واجب دانستھ. می

] و از فسادی کھ عارض او ۱۵۶[ل. گویم کھ چون مقدار خون در بدن بسیار باشد فقیر می

، اما ۹٤٥محرقھ بھ ھم رسد، فصد نافع است بلکھ واجب فرا تولد نماید و بھ این سبب حمیشود، ص

بدن بسوزد و  ۹٤٦یا آن کھ اکثر خون در  محرقھ از فساد صفرا باشد نھ از فساد خون  اگر حمی

 بزر.  ل: -۹۴۰
  مرد، ل سرخ مرر. ح: سرخ -۹۴۱
  ندارد. »غوره« ل -۹۴۲
  .ح: طنانی -۹۴۳
 ل: رسد.  -۹۴۴
 ل: واجبست.  -۹۴۵
  ح: از. -۹۴۶
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 * راایشان قلیھ بھ باشد و انار میخوش] بھ غایت نافع است و غذای ۲۷۴[ ورو قرص کاف ،نمایند

 اندک گالبی بھ او ممزوج ساختھ باشند.  بعد از آن کھ ،دانھ اش نمایند ۹۳۳] بخایند و۱۵۳[ل.

و بھ  ،یابد و اشتھا بھ ھم رسد  و باید کھ روز دیگر افسنتین و آب سرد بیاشامند تا معده قوت

مو و شربت حماض و شربت گل سرخ و سکنجبین سفرجلی کھ بسیار ترش زعم قرشی شربت لی

و اگر  ،دارد و شربت مورد بھتر است از شربت افسنتین چھ شربت افسنتین حرارت تمامی  ،نباشد

و بعد از خوردن شربت  ،ھای مذکور را با گالب بیاشامند بھتر است از آن کھ با آب بیاشامند شربت

] باشد و در حمام مکثی واقع نشود و پیش از حمام ۲۷۵[ حمام بغایت معتدلبھ حمام روند و باید کھ 

 ناشتائی بکند.

 رسد عالج بیخوابی کھ از افراط شراب بھ ھم می

در جمیع بدن  اگر خلط فاسدی از شراب بھ ھم رسیده باشد آن خلط را دفع باید نمود، عالمتش آن کھ

بعد از آن روغن  ،یا اندک رسوبی داشتھ باشد  دباشد و در قاروره مطلقا رسوب نباش  ثقل تمامی

بینی چکانند و شقیقھ را  ۹۳٤خشخاش و روغن کاھو و روغن بنفشھ بادام با شیر دختران نیمگرم در

و  ،و برگ کاھو را جوشانیده مکرر پاشویھ نمایند ۹۳٥و پوست خشخاش ،ھا چرب کنند بھ این روغن

] سھ مثقال از ۱۵۴[ل. ] کوفتھ ھر صباح۲۷۶[ راتخم خشخاش بوداده و مغز بادام بوداده و نبات 

 آن تناول نمایند و بھ حمام معتدل بسیار روند.

و ھیچ عالجی از برای بیخوابی بھتر از حمام معتدل نیست، بعد از ھضم غذا اگر حمام فایده 

 ،یا از خلط فاسد بسیاری است کھ حمام آن را بھ حرکت آورده یا از نھایت خشکی دماغ است  نکند 

یا کاھو باشد و از جماع و فکر و تعب احتراز نمایند و در موضعی  یا کدو   غذا شوربای اسفناج

 استراحت کند. نشستھ 

و  ،و چون بیخوابی از خشکی دماغ باشد بغیر از تنقیھ باقی آن معالجات را بجای آورد

نمایند و کف ھا چرب  آن روغن ۹۳٦با روغن نیلوفر را بھ بینی و گوش چکانند و اطراف سر را

دور  ۹۳۸بر ] باشد کدو را تراشیدهھم[ ]۲۷۷[ را مکرر بھ مالیمت بمالند و چون حرارتی ۹۳۷پای

و ھمچنین  ۹۳۹سر گذارند و ھر لحظھ چون خشک شود کدوی تازه را تراشیده بر دور سر گذارند

  نشانھ تا اینجا را ندارد.از  ح -۹۳۳
 ل: بھ.  -۹۳۴
 ح: خشخاس.  -۹۳۵
 ح: از.  -۹۳۶
 ل: پا.  -۹۳۷
 ندارد.  »بر« ح -۹۳۸
  نشانھ تا اینجا را ندارد. ح -۹۳۹
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و ریحی و تمددی  ۹۲٥یاست کھ قروح ۹۲٤وا ماندگی کھ بھ معنی ۹۲۳و ھمچنین سھ قسم اعیا 

ھای گرم در شکم بھ ھم  و نفخ ۹۲۷حصبھ بنفسجی و نیلیجی۹۲٦و تبھای محرقھ و سرسام و ،باشد

رسد و لیثرغس و خدر و لقوه و  بھ پی می مضرت تمامی  ،و چون مزاج بسیار سرد باشد ،رسد می

مردم کھ در  و بیشتر ،رسد و صرع بھ ھم می  بلغمی ۀو سکت رعشھ و تشنج امتالئی و آرغی و فالج

رعشھ و ضعف حواس چون باصره و سامعھ و  ۹۲۸و در پیری ،نمایند شراب افراط می آشامیدن

 رسانند. شامھ بھ ھم می

 کند کمتر از دماغ رسد و بھ معده نیز مضرت می می ت شراب بھ دماغمضرّ  ۹۲۹ۀمدو ع

کھ با وجود کثافت رساند اما بھ ماساریقا بھ سبب آن  می ت کمی ] و بھ ماساریقا و جگر مضرّ ۲۷۲[

کھ میان جگر است و کلیھ و  شود مثل راھی  کھ فضالت دفع می] ۱۵۲[ل.ھا ست  درجگر راه

  رسد، بیان کنیم. ر این باب عالج چھارده مرض کھ بسیار از افراط شراب بھ ھم مید ۹۳۰مثانھ

 رسد عالج سوزش معده کھ از افراط شراب بھ ھم می

و اگر بھ  ،دام تلخ قی کننداگر شراب در معده سرکھ شده باشد بھ آب گرم و روغن کنجد و روغن با

 ،این قی نشود، بیخ خربزه یا شبت را جوشانیده بھ آب گرم و روغن کنجد و روغن بادام تلخ قی کنند

بیخ خربزه یا شبت را جوشانیده بھ آب ترب یا سکنجبین عنصلی ممزوج  ،و اگر بھ این قی نشود

کھ آن را عوام تخم  ۹۳۱ھزاصلتھا]۲۷۳[ھا قی نشود، بھ دو دانگ و اگر بھ این ،ساختھ قی کنند

یب، گل سرخ، مصطکی، صندل سفید، فوفل، ھمھ را با ، چھاردانگ سنبل الطّ   ۹۳۲گویند الموت می

 گالب ممزوج ساختھ بر روی معده طال نمایند.

و سکنجبین و انار ترش را  ،قی کنند بھ آب سرد ،و اگر شراب در معده صفرا شده باشد

و گاه باشد کھ از  ،و طباشیر با آب گشنیز تر بھ روی معده طال نمایندبمکند و گل سرخ و گل ارمنی 

و چون قی کنند بھ رنگ گندنا و زنگار خلطی بیرون آید و  ،رسد شراب صفرائی در معده بھ ھم می

و ایشان را بھ غایت مفید است کھ تخم مورد بریان کرده تنقل  ،اکثر این جماعت سوداوی مزاج اند

  ح: امیا. -۹۲۳
 اندکی.   ح: وا بھ -۹۲۴
 ل: بی نقطھ.  -۹۲۵
 . »حصبھ و حتی« اضافھ دارد ل -۹۲۶
 ل: نیلنجنی.  -۹۲۷
 .دو: پریھر -۹۲۸
  ح: عده. -۹۲۹
 . »و ما« اضافھ دارد ل -۹۳۰
  احلھتا.ل: ھز -۹۳۱
  اضافھ دارد. »نا« ل -۹۳۲
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چھ ھر  رسد کمال فساد دارد، ز شراب در معده بھ ھم میو باید دانست کھ صفرائی کھ ا

طبیعی است و  ۹۱۰غیر آن خلط ،۹۰۹بھ ھم رسد ۹۰۸بارده ۀخلطی کھ در جگر بھ ھم نرسد و در معد

گمان کرده کھ از افراط شراب  ۹۱۱] اسرائیلی۱۵۰[ل. اءال اطبّ کی از جھّ ی  و ،بھ غایت فاسد است

رسد از غذاھای مختلف است کھ با شراب  می و ھر مضرتی کھ بھ ھم ،رسد مضرتی بھ بدن نمی

باطل است، چھ مکرر مشاھده نموده ایم کھ از  ۹۱۲و این فکر ،شود شود و بد ھضم می خورده می

ھای کلی ظاھر شده و بسیاری بھ  مضرت ،] باشند۲۶۹[ شراب بسیار اگرچھ با او غذائی نخورده

 اند. این سبب در میان مستی تلف شده

وسواس و دیوانگی و  ،۹۱۳رسد ھا بھ ھم می این مرض ھ از افراط شرابگویند ک و حکما می

سبب و سراسیمگی و  خوابی بی عقلی و بی فراموشی و بی ۹۱٥و غفلت و فکرھای فاسد و ۹۱٤کودنت

و حصبھ و نقرس و برسام و سرسام و  ۹۱۷ھای محرقھ و تب  یا بلغمی صفراوی  ۹۱٦ۀخناق و لرز

مفاجات و  ۹۱۸ھای گرم و تبھای گرم و مرگ و ورم ضعف جگر و استسقا و درد سر و درد دندان

و آب آمدن بسیار از چشم و خیره شدن  ،بی اشتھائی و کندی ذھن وصرع و سکتھ و رعشھ و فالج

 ،و کم شدن باه و ترسیدن در خواب و دوار و ثقل گوش ]۲۷۰[ چشم و ضعف باصره و ضعف پی

 .ھای دیگر بھ ھم رسد  و گاه باشد کھ از افراط شراب مرض

 ۀیا آن است کھ چون شراب از ادوی  ،رسد بھ ھم می مرگ مفاجات سبب آن کھ از شراب ۹۱۹و

یک دفعھ بھ سھ بطن دل ریزد و ھرسھ بطن از شراب پر   شراب بسیاری بھ ]۱۵۱[ل.است،  قلبیھ 

یا آن کھ خون بسیاری کھ از شراب بھ ھم رسد ھر سھ بطن دل  شود و  شود، ھمان لحظھ ھالک می

از افراط در شراب صفرای  ،کھ چون مزاج بسیار گرم باشد ۹۲۱گویند می ۹۲۰اذوقبد و ترا پر کن

کنند از  شود از این سبب گاه سکتھ می ھا پر از خون می و رگ ،رسد بسیاری در احشا بھ ھم می

 شود. ] فوت می۲۷۱[ ۹۲۲خون بسیار و گاه فجئتاً 

  .ح: باز -۹۰۸
 اضافھ دارد. » بھ« ح -۹۰۹
 ندارد. »غیر« ح -۹۱۰
 .ح: اسرارنیکی -۹۱۱
 ل: رای.  -۹۱۲
  اضافھ دارد. »و« ح -۹۱۳
  ندارد. »و کودنت« ح -۹۱۴
 ندارد.  »و« ل -۹۱۵
 ل: لرز.  -۹۱۶
 ح: عرق.  -۹۱۷
  اضافھ دارد. »و« ح -۹۱۸
  ندارد. »و« ح -۹۱۹
  ل: ساذوق. -۹۲۰
 گوید.  ل: می -۹۲۱
 ، ل: فجاةفجئة: ح -۹۲۲

110 
 

                                                 



 

 بیت

 ھا رسد از این برگ بھ جان بی برگی   در تنباکو مکن گمان غـیر زیان

 یرقـان  مسـکین آتش ھنـوز دارد      یک بار کشـید برگ تنبـاکو را

باشد و آن مرض کھنھ شده باشد و قوت ھم   بسیار ]۱۴۹[ل. ۹۰۰در بدن ۸۹۹فاسد ۀو چون ماد

مرض کھنھ بھ ھم رسد کھ  ۹۰۱و چون کسی را ،شراب کمال مضرت دارد ،بسیار ضعیف باشد

] بھ او مضرت داشتھ باشد و معتاد بھ شراب باشد و ترک او نتواند نمود، نان را ۲۶۷[ شراب

کرده داخل شراب نموده بعد از چھار روز بھ ناشتا تناول نماید تا رغبت او بھ شراب  ۹۰۲خورد

 برطرف شود.

 باب بیستم

 رسد می ۹۰۳مراضی کھ از افراط شراب بھ ھمدر بیان ا
 
بلکھ  ،گویند چنانچھ نان و گوشت کھ غذای بدنند اگر زیاده خورده شود ھضم نخواھد شد حکما می 

شود. ھمچنین شراب کھ غذای حرارت غریزی است، اگر زیاده آشامیده شود در دل و  فاسد می

ھای گوناگون بھ ھم  جھت بیماری و بھ این ،بسیار بھ ھم خواھد رسید ۹۰٤دماغ و جگر فضالتی

 ]۲۶۸[ تندی ۀھای سرد بھ سرک معده ۹۰٥ھای گرم بھ صفرای فاسدی و در در معده ،رسد می
ھا  بود و از معده و اگر شراب لطیف نمی ،و ھر دو کمال مضرت دارند ،شود می ۹۰٦مستحیل

 شد. ھا صفرا می در جمیع معده ،گذشت نمی ۹۰۷زود

  

  

  .ل: باسد -۸۹۹
 .اضافھ دارد» یا«ل  -۹۰۰ 

  ھ دارد.اضاف»کھ« ل -۹۰۱
 ح: خورده.  -۹۰۲
  ندارد. »بھ ھم« ح -۹۰۳
 ل: فضالت. -۹۰۴
 ح: از.  -۹۰۵
  .سھلل: م -۹۰۶
 ل: دود. -۹۰۷
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رسد و دلیل این را در شرح قانون  خصوصا شراب نو کھ اسھال کبدی از او بھ ھم می ،جگر باشد

 .۸۹۱بیان کرده ام

اما  ،] نبود سمی[ اسھال خلط ۀو ماد ھا کھ ضعف جگر با او نبود ا فقیر در بعضی اسھالام

و  ،و در چند کس تجربھ شد ،دانیم شراب قابض را نافع می ۸۹۲شد ضعف حرارت غریزی ظاھر می

گوید کھ چون ماده کم  و جالینوس می ،گوید کھ شراب در درد چشم مضرت دارد شیخ ابوعلی می

و بقراط کھ  ،چشم از بلغم باشد، شراب نافع استآن کھ درد  یا  صد کرده باشند] ف۲۶۴[ باشد و

مرادش این است کھ مذکور شد اما چون درد  ،در درد چشم بیاشامند ۸۹۳رخصت داده کھ شراب را

 شراب کمال مضرت دارد. ،چشم از خون باشد و فصد نکرده باشد

دو روز اول شراب بھ افراط در ھمان  ،فقیر شخصی را دیدم کھ درد چشم سھلی داشت

کرد، اندک  یک سال کھ معالجھ می و بعد از ،در ھر دو حدقھ اش بھ ھم رسید ۸۹٤ای خورد قرحھ

توانست کرد. دیگر باره شراب  فایده ای ظاھر شد و فی الجملھ از نزدیکی تشخیص صورتی می

یگر قابل عالج نبود ] عود نمود کھ د۱۴۸[ل. در این مرتبھ کوفت او ،خورده بود و جماع ھم کرده

 ] مطلق گشت.۲۶۵[ و نابینای

معتاد بھ آشامیدن شراب باشد، شراب را بھ بادام  ۸۹٥] باصره باشد ودر[ و چون ضعیفی

مقشر در میان آن شراب  ۀآمل ،و آب عرق بیدمشک ممزوج نموده نمایند مروق ،چنانچھ مذکور شد

د و چون با ضعف باصره افراطی در اندکی بیاشام ، چند ساعت گذاشتھ از این شراب  انداختھ

خوردن نماید، بسیار باشد کھ ھیچ چیز را تا چند ساعت نبیند و شراب شیرین را چون در استسقا 

، خصوصا پیش از آن کھ غذا ھضم شود، سّده در جگر زیاده شود و استسقا را زیاده سازد   بیاشامند

ھا بھ  در قوت ۸۹۷] ضعیفی۲۶۶[ چون ،باشد کھ بھ سبب شراب شیرین استسقا بھ ھم رسد گاه ۸۹٦و

 ،یرقان ّسدی از او بھ ھم رسد گاه باشد کھ  ،آورد شیرین بسیار سّده میھم رسیده باشد و چون شراب 

 کشد. یرقان سّدی می  استسقا و رسد و بھ  احشا بھ ھم می ۀچنانچھ از تنباکو گاھی سدّ 

ن اشتغال داشت این رباعی را قانو ۀیکی از حکما کھ نزد فقیر بھ مطالع  بھ این سبب ۸۹۸و

 :گفت

  

  ل: کرده ایم. -۸۹۱
  ل: میشده. -۸۹۲
  .ندارد »را« ح -۸۹۳
 ل: قرجھ.  -۸۹۴
 زائد دارد. »واو« ح -۸۹۵
 اضافھ دارد.  »نا« ح -۸۹۶
  ل: ضعفی. -۸۹۷
 . ندارد »و«ح  -۸۹۸
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دیگر را در آخر روز تناول نماید و چون  ۀیک حصّ   آن را اول صبح تناول نماید و ۀکرد و دو حصّ 

شراب کمال مضرت دارد. بسیار مشاھده  ،جماع نماید و بعد از آن بھ حمام رود ۸۸۰صاحب صرع

 صرع بھ حرکت در آمد. ۸۸۱نمودیم کھ چون بعد از جماع و حمام شراب آشامید

 ،بعد از جماع و حمام شراب آشامید آن کھ ھرگز صرع نداشتھ چون ۸۸۲شخصی را دیدم با

ایشان باشد بھ باه  در مزاج  ] در جمعی کھ رطوبت تمامی۲۶۱[ صرع بھ ھم رسانید و شراب

بسیار  ،و اگر اندکی از شراب خورده شود ،شود ۸۸۳خصوصا اگر بسیار خورده ،رساند ت میمضرّ 

یابد و بعد از آن  تخفیف می ،۸۸٥* و چون شخصی رعشھ داشتھ باشد،رساند ۸۸٤باشد کھ بھ باه قوت

اند کھ  فتھگ ۸۸٦] کمال مضرت بھ فالج دارد، چنانچھ اطبا جمیعا ۱۴۶[ل. شود و شراب زیاده می

چھ جمعی کھ پی ایشان بسیار ضعیف است  ،آشامیدن آب سرد مفلوج را بسیار بھتر است از شراب

 رساند. می  ت عظیمیشود و مضرّ  چون مفلوج و مرتعش، شراب در بدن ایشان سرکھ می

 ۀمگر وقتی کھ مادّ  ،باید خورد چھ گاه باشد کھ موجب موت فجاء شود ۸۸۷و در وبا شراب کم

یا آبی   اما کم باید داد ،کند ] در بدن بسیار کم باشد کھ در این صورت شراب نفع تمامی۲۶۲[ وبائی

و چون بعد از خوردن غذا بسیار قولنج بھ ھم رسد و شراب کمال مضرت  بسیار ممزوج باید ساخت

 دارد.

شخصی را دیدم کھ از خوردن غذا بسیار قولنج ثقل بھ ھم رسانید و بجھت عالج شراب 

و ظاھرا وجھش آن  ،بعد از اندک زمانی ایالوس بھ ھم رسانید و روز دیگر فوت شد ،وردبسیار خ

و چون اندک زمانی مکث کرده آن  ،کھ شراب را قوت آن نبوده کھ آن قولنج ثقلی را بگشاید ۸۸۸بوده

] ۲۶۳[ ھای بقی دفع طبیعت او را با ثقل ،آورد می ۸۸۹و چون شراب غثیان ،شراب ھم فاسد شده

 ،] شراب در اسھال کمال مضرت دارد۱۴۷[ل. گویند و حکما می ،۸۹۰وس بھ ھم رسیدکرده، ایال

در  یا حرارت در احشا خصوصاً   شود اگر بسیار خورده شود بلکھ بسیار ھست کھ باعث اسھال می

  .سرح ل: -۸۸۰
  ل: خوردند. -۸۸۱
 یا.  :متن -۸۸۲
ی زائد  کھ نشانھ» باشد کھ بباه نفع«و بھ این شکل دارد  پیش از این واژه مکرر ل، »خورد« :ح -۸۸۳

  بودن است.
  ل: نفع. -۸۸۴
  از نشانھ تا اینجا را ندارد. ح -۸۸۵
  ندارد. »جمیعا« ح -۸۸۶
  ل: کھ. -۸۸۷
  ل: بود. -۸۸۸
  ل: غشیان. -۸۸۹
  ل: رسیده. -۸۹۰
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 جوشانیده پارچھ ای نمد سیاه در آن میان خیسانیده با کمال در میان شراب ۸٦۹است کھ زیره را

عالمتش آن است کھ از دو  ،چون باز زکام داشتھ باشد۸۷۰و ،] حرارت برپشت او گذارند۲۵۸[

داشتھ باشد و   و نشاط کمی ۸۷۱اوست و بجای بینی است آب بسیار آید کھ در منقار ]۱۴۴[ل. سوراخ

آب آن را با شراب کھنھ اضافھ  ،ر را کوفتھت کھ سیر مقشّ چشم او خواب آلوده باشد، عالجش آن اس

 نموده بر دو پلک باالی آن باز بمالند و در آفتاب نگاه دارند.

داشتھ باشد و آن مرضی است کھ مثل  ۸۷۲گوید چون باز مرض اضطرم و عطریف می 

شود، گوشت  می شود کھ سرگین از او جدا رسد و مانع آن می سنگریزه چیزی در شکم باز بھ ھم می

و چون باز پر  ،تلخ بدھند ۀکھن ]۲۵۹[ باز سازند، بعد از آن شراب ۀطعم ،خنزیر را خورد کرده

 تلخ سھ روز با او دھد. ۀرا کوفتھ با شراب کھن ،خود را بسیار کند و مرضی دیگر ظاھر نباشد فانیذ

کنند  ن میمرض اکتفا بھ آ ]در این[ گوید کھ حکمای ما در این شھرھا می ۸۷۳و لوغارلوس 

و حکمای  ،سخت شود و دیگر باره پر او بروید۸۷٤او را در سرکھ بخیسانند تا عضو وی ۀکھ طعم

 و حبّ  ۸۷٦السنبل راسن و حبّ  ۸۷٥فلفل و حبّ  ،گویند کھ چون باز پر خود را بسیار کند روم می

 انخواه بمالند تا زود بیرون آید.و زیره و رازیانھ و ن ۸۷۷ابکار

 باب نوزدھم

 شراب بھ آن مضر استھائی کھ  در بیان مرض

] ۲۶۰[ و بعضی }شود و می{مذکور شد  ،است ] بھ آن مضرّ ۱۴۵[ل. بعضی امراض کھ شراب

 شود.  در این باب مذکور می ۸۷۸امراضی

ت تمام دارد و اگر صاحب صرع را چاره از شراب بھ سکتھ و رعشھ و صرع مضرّ 

شراب  بھ ھم کشد، بیاشامد و چنانچھق کھ زبان را مروّ  ۀشراب نباشد، اندک شراب کھن ۸۷۹خوردن

ھ بلکھ آن مقدار از غذا کھ از آن سیر نتواند شد سھ حصّ  ،را کم باید خورد و غذا را کم باید خورد

  ندارد. »را« ح -۸۶۹
  ندارد. »و« ح -۸۷۰
 ح: آرد.  -۸۷۱
 ل: اصطرم.  -۸۷۲
 ح: لوغارلرس.  -۸۷۳
 ل: عضوھای او.  -۸۷۴
 ل: وجب.  -۸۷۵
  .: الیلح -۸۷۶
  ل: ابقار. -۸۷۷
  ل: امراض. -۸۷۸
 را اضافھ دارد.  »رعشھ« ح -۸۷۹
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 دفع ھا نگذارند کھ ھا و خلط کھ چون گرسنھ باشند، حبّ  ۸٥۷کھ گاه باشد ۸٥٦گوید و می ،اشدبغذا 

اگرچھ دلیل  ،شد ۸٥۸ھا دفع خواھد ھا و حبّ  باد ،در معده باشد مثل انگور اما چون غذا ،شوند ]۲۵۵[

رخصت  کردم کھ پیش از حبّ  اما فقیر ھرگز جرات نمی ،داشت  قرشی بھ ظاھر صورتی تمامی

یک مسھل  چنانچھ مشھور است با آن کھ شخصی کھ طبیعت بسیار قبض بود و  ،تناول غذا بدھم

، آن ۸٥۹ورده بود و اثری نکرده بود، فقیر ایارج بولس تجویز نمودم کھ اّول صبح تناول نمایندخ

آن  ۸٦۱خورد اتفاقا می ۸٦۰اندکی کباب  بچھ  شخص از کثرت جوع پیش از خوردن ایارج خروس

 کرد.  ایارج اثر عظیمی

موده ن ۸٦۲جرأت و بھ این سبب مکرر ،از این تجربھ معلوم شد کھ حق بھ جانب قرشی است 

رساند و  ایشان کمال حرارت بھ ھم می ۀاندک گرسنگی معد  ھا کھ بھ مزاج ]۲۵۶[ در بعضی

رخصت اندک غذای لطیفی چون انگور و خروس بچھ پیش از آشامیدن مسھل  ،ریزد صفرائی می

 شدند. می ۸٦۳و منتفع ]۱۴۳[ل. دادم می

 بھ شراب کھنھ حقنھ کنند.کھ یکی آن  : دو عالج قوی دارد ۸٦٤گوید کھ ابنھ ا مید زکریّ و محمّ  

خالص شد و دیگر آن کھ شیافی  ،تلخ دو مرتبھ حقنھ کرد ۀشخصی مبتال بھ این بود بھ شراب کھن

ھرگاه شیافی  ،ھم چنانچھ کسی را زنبور گزیده باشد ، یخ ساختھ، در وقت خواب استعمال نمایند  از

ھا کھ باز را بھ ھم  ر عالج مرضیابد و چون در این اوقات سھ سالھ د یخ بردارد، نفع می از

یکی بھ عطریف بھ نظر   و ۸٦٥لوغارالوس یکی بھ  بھ جالینوس و ]۲۵۷[ یکی منسوب رسد  می

شود، بھ خاطر ناقص  رسد بھ شراب معالجھ می رسیده و بسیاری از امراض کھ باز را بھ ھم می

 فقیر رسیده کھ آن امراض را بیان نمائیم.

 چند مرغ را باید کشت و مغز سر ایشان بھ باز ،از شکار کم کندگوید کھ چون ب جالینوس می 

 ۸٦۸و چون باز درد ،تا دلیر شود و شکار بسیار کند ۸٦۷داد][ و بعد از آن شراب کھنھ بھ او ۸٦٦داد][

عالجش آن  ،ھا داشتھ باشد و عالمتش آن است کھ ھر لحظھ حرکت کند و قرار نگیرد پشت و ران

  گوئید. می :ح-۸۵۶
 ندارد.  »کھ گاه باشد« ح -۸۵۷
 ل: خواھند.  -۸۵۸
 ل: نماید.  -۸۵۹
 .کباب اندکی :ل -۸۶۰
 ح: اتفاق.  -۸۶۱
 . ح: حرارت -۸۶۲
  ح: مشفع. -۸۶۳
  ح: انبھ. -۸۶۴
  ح: لوغارلرس. -۸۶۵
  : بدھد.ح -۸۶۶
  : بدھد.ح -۸۶۷
  ل: وجع. -۸۶۸
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ا در عالج استسقا د زکریّ را اضافھ باید نمود و محمّ  عوض شراب سکنجبینب ،بسیار باشد حرارت

مبالغھ نموده کھ شراب کھنھ صافی کمال منفعت دارد بھ شرط آن کھ بعد از ھضم غذا اندکی از این 

سازد و شرابی کھ زبان را در ھم کشد و کھنھ باشد نافع است  شراب بیاشامند، چھ ھضم را نیکو می

خیسانده، صاف  ]۲۵۲[ مویز را نرم کوفتھ در شراب ۀر این شراب حاضر نباشد دانبھ بواسیر و اگ

 نموده، بیاشامند تا منفعت تمام حاصل شود.

آن  ۀو چون در اطفال مقدم ،صرف مفید است ۀو در وجع مفاصل و عرق النسا شراب کھن 

ھ بسیار باشد چچنان ،شراب سفید رقیق ممزوج بھ آب نافع است ،رده بھ ھم رسانندشود کھ سنگ گُ 

در  بادرنجبویھ و گاوزبان ،و چون ضعف باه از ضعف دل باشد ،کھ نگذارد سنگ بھ ھم رسد

بیاشامند کھ مال منفعت دارد و چون بسیار سرد باشد و دست و پا  ]و[ شراب ریحانی جوشانیده

بھ  بر فساد، شراب را بھ عوض آب بیاشامند تا از سردی ھوا مضرتی ]۱۴۱[ل. باشد ۸٤۹مشرف

 دست و پا نرسد.

سازد  بسیار تلخ مفید است و زود الغر می ۀشراب کھن ،فربھی آزار داشتھ باشند ]۲۵۳[ و چون از 

نماید و  ت او میشیرین دفع مضرّ  ۸٥۰ۀشراب کھن ،ذی باشدأھا طبیعت مت چون از خوردن ترشی و

کتان در  ۸٥۲بھ و بذرحل ۸٥۱و شبت و  گویند کھ بجھت دفع درد دندان بابونھ و خطمی بعضی قدما می

شود و دعوی  برجانب بیرون ضماد نمایند کھ ھمان لحظھ تخفیف حاصل می ،شراب جوشانیده

 اند. تجربھ نموده

آشامیدن شراب  ۸٥۳گویند کھ چون درد گوش از باد و سردی باشد و عادت و ایالقی می 

کھ بھ طفل دھند  ]۲۵۴[ شراب بخورد و خواب کند تا درد تسکین یابد و چون شیری ،داشتھ باشد

دایھ اش شراب بیاشامد کھ شیر  ،رنجور و بیمار باشد بدبو باشد و از این جھت طفل دایماً 

ت ندارد چون مسھل بدھند بعد از عمل شراب ھائی کھ شراب مضرّ  و در مرض ،شود ۸٥٤خوشبوی

قمھ نان پیش از مسھل چند ل ،و اگر معده بسیار گرم باشد و صبر بر گرسنگی نتواند کرد ،مفید است

در روز مسھل تجویز نموده  و قرشی در شرح قانون ۸٥٥تناول نمایند ]۱۴۲[ل. در شراب خیسانیده

 بھ جذب   ھرگاه معده را شوق تمامی ،انگور تناول نمایند کھ در طرف صباح پیش از خوردن، حبّ 

 

  

 . ل: مسرف -۸۴۹
 ل: کھنھ و شیرین.  -۸۵۰
  ندارد. »و« ح -۸۵۱
  .: بزردوھر -۸۵۲
 ل: عادت بھ.  -۸۵۳
 ل: خوشبو.  -۸۵۴
 ل: نماید. -۸۵۵
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یک شبانھ روز  و ھر نوبت قریب بھ  ۸۳٦جمع کثیری را دیدیم کھ غب غیر خالص داشتھ

عرق گاوزبان نیم جزو  ۸۳۷ق چھار جزو، گالب، نیم جزو وسرخ مروّ  بھ آشامیدن شراب ،شیدک می

و نیز جمعی کھ تب ربع داشتند خصوصا کھ آن  ،۸۳۸ممزوج ساختھ مرض ایشان را زایل کند

سوختن سودا بھ ھم رسیده بود و ھیچ معالجھ فایده  ۸٤۰کھ از ،ربع سوداوی بود ۸۳۹ۀماد

حاصل   شد و در بعضی تخفیف تمامی شراب ربع بعضی بر طرف میداد، بھ آشامیدن  نمی تمامی 

 شد. می

بعد از مفارقت  خصوصاً  ،ذات الجنب و ذات الریھ نافع است ]۲۴۹[ و شراب در آخرھای 

تجویز نموده کھ او  ۸٤۱نماید و در کناش اسحق اسرائیلی ذات الجنب را دفع می ۀماند ۀبقیّ تب، چھ 

در ذات الجنب مشھور و  ۸٤۳و نھ ،تجویز نموده ۸٤۲جنب بغایتدر آخر ذات ال ]۱۳۹[ل. شراب را

 در اکثر اقسام جوع کلبی و بقری شراب از باقی ادویھ نفعش بیشتر است. 

خواھد کھ غذا خورد،  می گویند کھ چون صاحب آن ھمیشھ جمعی از قدما در عالج جوع می 

و چون جوع کلبی از شراب مضر است  کند، شود و قی می می ۸٤٤اگر بعد از خوردن غذا سنگین

عمده نیز شراب است و  ]۲۵۰[ عالج ،یا از خلط ترشی کھ در معده ایستاده  ،برودت معده باشد

یک ساعت اندازند و بعد از بیرون   در صد مثقال شراب نیم مثقال ۸٤٥اولی آن است کھ حلتیت

یا بره   بزغالھ :باید کھ این باشد و غذای صاحب جوع کلبی بعد از شراب می ،بیاشامند ۸٤٦آوردن آن

ھای پرواری را در آن میان طبخ نموده با دار  ، صاف نموده مرغ  شوربا ساختھ۸٤۷را با نخود و شبت

و غذای صاحب جوع بقری بعد از شراب این باشد: جوانمرغ با نخود  ،چینی و عود ھندی بیاشامند

 عود خام بجوشانند تا اندک آبی بماند.  ۸٤۸طبخ نموده دارچینی و

نموده  ]۲۵۱[ سداب داخل ،کامھ و آب بھ ترش و آب سیب ترش اندکی جوشانیده پس با آب 

گوید کھ در  و ثابت ابن قره می ،تا باعث آن شود کھ اشتھا بھ حرکت آید ]۱۴۰[ل.تناول نمایند 

در مزاج نباشد و اگر   اگر حرارت تمامی ،مرض جگر شراب سفید با آب کاسنی سبز مفید است

  ل: داشتند. -۸۳۶
  ندارد. »و« ح -۸۳۷
  .»کند« بجای »شد« ل -۸۳۸
  آن. ۀل: ماد -۸۳۹
  ندارد. »از« ح -۸۴۰
  .ح: اسرائیل -۸۴۱
  ل: مغالط. -۸۴۲
  ندارد. »نھ و« ح -۸۴۳
  ح: تسکین. -۸۴۴
  حلتیث. ل: -۸۴۵
  ندارد. »آن« ح -۸۴۶
  .سبت ل: -۸۴۷
  ندارد. »و« ل -۸۴۸
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و  عقل و تشنج بھ ھم رسانند ۸۲٦بسیار باشد کھ اختالل ۸۲٥بی ماء اللحم بیاشامد ۸۲٤انچھچن

چند لقمھ  ،در مزاج باشد، چنانچھ نتواند کھ شراب بسیاری بیاشامد  حرارت تمامی ۸۲۷چون با غثی

و چون درد چشم  ۸۲۸زود بھ تحلیل برود ]۱۳۷[ل. نان را در شراب بخیسانند و بدھند تا آن شراب

درد  ،باشد شراب مفید است و مراد بقراط کھ در درد چشم شراب فرموده  لغمیاز رطوبت ب

مضرت دارد  ]۲۴۶[ یا صفرا باشد شراب کمال  چھ اگر از خون ،است کھ از بلغم باشد ۸۲۹چشمی

 مگر در آخرھای درد چشم.

 ،کھ بھ آب بسیار ممزوج باشد و رقیق باشد در مالیخولیا بغایت مفید است و شراب سفید نو

شراب صرف گرم  ،و در قولنج کھ از باد باشد ،۸۳۰کھ گاوزبان در شراب انداختھ باشد خصوصاً 

 ۸۳۱گوید ا در حاوی کبیر مید زکریّ و محمّ  ،مفید است و از حرارت او نباید اندیشید کرده در ناشتا

ت شود و مضرّ  گرم چون فوتنجی و فالفلی در قولنجی کھ از باد باشد گاه موجب تب می کھ معاجین

چھ رطوبت  ،کند ت نمیاما شراب کھنھ اگرچھ گرم است در این قسم قولنج مطلقا مضرّ  ،رساند می

اند کھ در این قولنج شراب را اندک اندک  شکند و قدما گفتھ می ]۲۴۷[ او تندی و حرارتش را

 یک اوقیھ کھ پنج مثقال صیرفی باشد بیاشامد.  در ھر دفعھ ۸۳۲بخورد و

گوید چون از غذاھای نفاخ قولنج و فساد ھضم بھ ھم  دارک میت ۀو شیخ ابوعلی در رسال

وشراب سفید رقیق  ،چھار ساعت شراب بیاشامد ]۱۳۸[ل. از ۸۳۳کندر و زیره را بخاید و بعد ،رسد

بلکھ فایده  ،کند ت نمیھای گرم مضرّ  کھ مانند آب باشد در رنگ و قوام در مرض ۸۳٤خوشبوی

سازد و روح را زیاد  کی از این شراب عفن را زایل میاند چھ  ،چون تب با او نباشد ۸۳٥و کند می

 ،خالص و تب ربع بیاشامند ]۲۴۸[ و غب  و چون شراب صرف را صاحبان تب بلغمی ،کند می

 منفعت تمام دارد بھ شرط آن کھ ماده نضجی یافتھ باشد.

  

  ل: چھ اگر. -۸۲۴
  ل: بیاشامند. -۸۲۵
  : اختالف.ح-۸۲۶
  ل: غش. -۸۲۷
  .ل: نرود -۸۲۸
  ل: چشم. -۸۲۹
  ل: باشند. -۸۳۰
  ل: میگویند. -۸۳۱
  ندارد. »و« ل -۸۳۲
  .ندارد »و بعد« ل -۸۳۳
  .: خوشبول -۸۳۴
  د.ندار »و«ل  ،»کند بلکھ فایده می«ح  -۸۳۵
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دارند بھ سبب آن کھ  نمی ۸۰۸گویند کھ اوالد علما اکثر قابلیتی و عقلی قابلیتی ندارد، چنانچھ حکما می

یشان تنک خواھد بود رغبت بسیاری بھ جماع ندارند، پس قوام منی ا ،اند صاحب افکار و علوم دقیقھ

رشدی و قوتی  ]۱۳۶[ل. داخل خواھد داشت، پس فرزندی کھ از این منی بھ ھم رسد،  و روح کمی

چون اخالط و  ۸۱۰از بدن مست بیرون آید ۸۰۹نخواھد داشت و نیز منی کھ ] تمامی ۲۴۴[ و عقلی

ز این منی بھ باشد، منی فاسدی خواھد بود و فرزندی کھ ا فاسده در بدن ایشان بسیار می ۸۱۱رطوبت

 ھم رسد کمال ضعف خواھد داشت.

 باب ھژدھم

 شراب در آن وقت مفید استکھ  ۸۱۲در بیا ن امراضی

شود و  و می ۸۱٤ھای سابق و الحق ظاھر شده در آن مفید است از بابامراض کھ شراب  ۸۱۳بسیاری

 سازیم. در این باب مذکور می ،آن مفید است ۸۱٥ھائی کھ شراب بھ باقی مرض

باشد کھ  ۸۱۹بھ سبب ماده ۸۱۸پس اگر غثی ،کند بسیار نفع می ۸۱۷ب بھ غثیشرا ۸۱٦گوئیم می

] و اگرنھ از این سبب باشد* ۲۴۵[ شراب سیاه مفید است ،است  بسیاری از بدن دفع شده ۀماد

یا آب   ماء اللحم ۸۲۲گرسنھ باشد شراب را با ۸۲۱و چون با غثی ،۸۲۰شراب خوشبوی زرد مفید است

 .۸۲۳بیاشامند صافی ممزوج ساختھ

  

  .ح: عقل -۸۰۸
  ندارد. »کھ« ح -۸۰۹
  آید. ل: می -۸۱۰
  ل: رطوبات. -۸۱۱
  ل: امراض. -۸۱۲
  ل: بعضی. -۸۱۳
  ل: شد. -۸۱۴
  ل: در. -۸۱۵
  گویم. ل: می -۸۱۶
  ل: غشی. -۸۱۷
 .غشی :ل -۸۱۸
  .»ماده«بجای  »آن« ل -۸۱۹
  نیست. ح نشانھ تا اینجا دراز  -۸۲۰
  .ل: غشی -۸۲۱
  ندارد. »ا بار« ح -۸۲۲
  ل: بیاشامد. -۸۲۳
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راند  ] بسیار می۲۴۱[ بول را ،گرم باشد ۷۹٥کند و چون بسیار دفع نمی و چون شراب بسیار

بکند و چون شراب نیم  ۷۹٦تیز و گاه باشد کھ اسھال قسطی از بلغم و سودا ،نماید و اسھال صفرا می

چون بھ ناشتا شراب مضر است ھای فاسد پاک نماید و  معده را از بلغم ۷۹۷گرم باشد غثیان آورد و

شراب سرد  ،اگر مضطر شوند بھ آب گرم ممزوج سازند و باید دانست کھ چون سّده در احشا باشد

 نماید. احشا را تقویت می ۷۹۸بغایت مضر است و از این ھمھ

 باب ھفدھم

  ۸۰۰در وقت شراب خوردن احتراز نماید ۷۹۹آنچھ در بیان

 ۸۰۱شوند کھ ز نمایند* چھ غضب و غم موجب آن میدر وقت آشامیدن شراب از غضب و غم احترا

شود و  ] غالب می۲۴۲[ بلغم ،شود و اگر مزاج سرد باشد اگر مزاج گرم باشد، صفرا غالب می

کھ در وقت آشامیدن شراب غم و اندوه بسیار بھ ھم رسانیده بودند، تب وبائی کردند  ۸۰۲بسیار دیدم

د و در میان آشامیدن شراب اندوھی ایشان را ] دیدم کھ مزاج ایشان بارد بو۱۳۵[ل. و جمعی را

روی نمود، فالج بھ ھم رسانیدند و نیز در وقت آشامیدن شراب حرکت نکنند و ریاضت نکشند و بھ 

 مگر در آخرھای شراب و چون مست باشند جماع کمال مضرت دارد. ،حمام نروند

بھ ھم رسد و ھمان یا تشنج  یا سکتھ   ۸۰۳بسیار باشد کھ چون در مستی جماع کنند صرع و

] جماع در ۲۴۳[ از اند و چون روز تلف شوند و مکرر مشاھده نموده ایم کھ بھ این سبب ضایع شده

کم عقل و بدروی و کج خلق* خواھد بود و بسیار  ۸۰٤ضایع و ،وقت مستی فرزندی بھ ھم رسد

ھا آن  بب اینشود و س یک مرتبھ دیوانھ می و ھر چند روز  ،باشد کھ این فرزند دیوانھ می ۸۰٥ھست

لھذا فرزند جوھری و  ،روان است و غلیظ نیست ۸۰۷شود و می ۸۰٦است کھ منی در وقت مستی جدا

  ، و خط زده.»دفع و چون بسیار«بجای این پاره، نوشتھ  در ل -۷۹۵
  : نیز.ح -۷۹۶
  .ل: آورده -۷۹۷
  .»از این ھمھ«بجای  »اگرچھ« ل -۷۹۸
  : آنکھ.ح-۷۹۹
 ل: باید نمود.  -۸۰۰
  نیست. از نشانھ تا اینجا در ح -۸۰۱
 ل: دیدیم.  -۸۰۲
 ندارد.  »و« ل -۸۰۳
 ندارد.  »ضایع و« ل -۸۰۴
 نیست.  نشانھ تا اینجا در حاز  -۸۰۵
 ح: پیدا.  -۸۰۶
  .ندارد »و« ل -۸۰۷

100 
 

                                                 



 

] و پارچھ ۲۳۸[ گذارند دیگر در کنار این پیالھ می ۀکنند و پیال کھ شراب را در پیالھ می ۷۸٤نمایند می

گذارند و سر دیگر  یک سر پنبھ را در شراب می  ، پس  ۷۸٥فشارند خیسانند و می ای پنبھ را در آب می

 .۷۸٦دیگر ۀدر پیال

از او متولد   فخ کمیو ن ،گذرد ] زودتر از معده میو[ تش کمتر استق حدّ شراب مروّ  و

مزاج گرم را بھ غایت مفید است،  ۷۸۷رسد و صاحب شود و درد سر و خمار از او بھ ھم نمی می

بھ آب ممزوج سازند، بعد از آن بیاشامند  ۷۸۸باید کھ شراب سفید بھ بادام ترویق کرده لھذا ایشان می

 کمال منفعت داشتھ باشد. ]۱۳۳[ل. تی از او ظاھر نشدهتا مضرّ 

 زدھمباب شان

 چھ وقت سرد باید خورد و چھ وقت گرم در بیان آن کھ شراب را

میان بیست و پنج سال و سی  یا سّن تخمیناً   یا فصل تابستان باشد ] گرم باشد ۲۳۹[ چون مزاج بغایت

یا برف سرد کنند تا نفعش زیاده شود و برف را ھرگاه  یخ   شراب را بھ روی ،و پنج سال بوده باشد

و حکمای سابق بسیار  ،نماید رساند و تشنگی را زیاده می ت میمضرّ  ،یا آب گذارند در میان شراب 

تش اگر چھ در جوانی مضرّ  ،یا شراب اندازند  یا برف در میان آب  یخ اند از آن کھ  می]نموده[ منع

ت بسیار از این سبب مضرّ  ۷۸۹شود و پی اما در پیری اثرش ظاھر می ،شود محسوس نمی

 . ۷۹۱رساند باشد کھ بھ این سبب رعشھ و فالج بھ ھم میو گاه  ۷۹۰،یابد می

یا سن او زیاده از پنجاه سال   ۷۹۲] زمستان۲۴۰[ یا فصل و چون مزاج بھ غایت سرد باشد 

شراب را گرم  ،یا ورم کھنھ در احشای او باشد و چون نفخی  ۷۹۳شراب گرم کرده بیاشامند ،باشد

بلکھ باید کھ  ،شراب سرد بسیار مضر است و در جوع الکلبی و قولنج ریحی، ۷۹٤کرده بیاشامند

 را خوب گرم کھ دیر بھ ھوش آید و در گزیدن عقرب شراب خصوصاً  ،بسیار گرم کرده بیاشامند

ھای دیگر ھم  اگر چھ بعضی اطبا در دفع سم ،ت عقرب بکند] باید کرد و آشامید تا دفع سمیّ ۱۳۴[ل.

 اند. عقرب مبالغھ بیشتر نمودهاند کھ شراب گرم کرده مفید است اما در خصوص  گفتھ

  ح: میخوانند. -۷۸۴
  بیفشارند. ح: -۷۸۵
  ندارد. »دیگر« ل -۷۸۶
  ل: صاحبان. -۷۸۷
  ل: نموده. -۷۸۸
  بی.: ھردو -۷۸۹
  باید. می :دوھر -۷۹۰
  ل: بھمرسانند. -۷۹۱
  اضافھ دارد. »باشد« ل -۷۹۲
  ل: بیاشامد. -۷۹۳
  ل: باید آشامید. -۷۹۴
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 بیت

 تا بھ من راوق کند مژگان خون پاالی من  مجلس غم ساختھ ست و من چو بید سوختھ

ھ سرکھ و آب لیمو بھ این معنی است و ھنوز در بعضی شھرھا متعارف است کھ بھ بید سوخت اشاره

و در بعضی شھرھا بھ سقرالت مروق  ،نمایند می ]۲۳۵[ قھا را مروّ  و شراب و امثال این

اند آن است  ] مقرر فرموده۱۳۱[ل. اما آنچھ حکمای سابق بجھت مروق نمودن شراب ،۷۷۲نمایند می

میان در  ، باشد ھر قسم نان کھ ۷۷٤را بسیار خورد کنند یا ۷۷۳یعنی نان خشک تنک  کھ کعک را

و  ،ھای شراب را با خود بھ تھ کشد ردھای نان بھ تھ پیالھ رود و دُ  شراب ریزند تا آن کھ چون پارچھ

اند کھ نان  تعیین نکرده ۷۷٥بر باالی پیالھ شراب صافی بایستد، پس بھ لتھ صاف نمایند و اگر چھ قدما

میان شراب باشد،  اما مجوسی تعیین کرده کھ نان شش ساعت در ،چند ساعت در میان شراب باشد

 .بعد از آن صاف نموده بیاشامند

  سازند کھ مغز بادام را در آب گرم ق میمتاخرین حکما شراب را بر این نھج مروّ  ]۲۳۶[ اما

بلکھ  ،چنانچھ غلیظ نشود ۷۷٦مقشر کنند و اندک آبی اضافھ نمایند و خوب بمالند ،یک ساعت گذاشتھ

ردھای شراب با اجزاء این بادام ممزوج سازند تا دُ پس این را با شراب  ۷۷۷چون مرھم نرم شود و

شود نفعش  ۷۷۸قمروّ  و صافی شراب بر باالی پیالھ بایستد و چون شراب بھ این طریق ،صل شودمتّ 

شکند و این طریق معمول بالد  تش را بھ چربی بادام میچھ خشکی شراب و حدّ  ۷۷۹و ،شود زیاده می

] ۱۳۲[ل. بیخوابی بسیار و باقی امراض کھ حرارتالشیخوخھ و  و دقّ  ،ھند است و در دق مشھور

 ،بھ این نھج مروق سازند، کمال نفع دارد ۷۸۰شراب را اگر ،] است۲۳۷[ و خشکی بر بدن غالب

نمود. پس  شراب باید ۀاند کھ روغن بادام اضاف ھا گفتھ آن کھ بعضی از حکما در این مرض ۷۸۱حتی

 اگر بھ بادام مروق سازند ھمین نفع خواھد داشت.

کنند کھ بار درختی  می ۷۸۲یبھ حبّ  و بعضی از اطبای ھند ترویق شراب و آب و غیر آن را 

مالند و داخل  را بر سنگ می گویند و این حبّ  می ۷۸۳کتکفل را باشد و آن حبّ  است کھ در ھند می

و بعضی از خطائیان ترویق شراب را بھ این نحو  ،ردھا بھ تھ نشیندنمایند تا دُ  یا شراب می  آب

 نماید.  می :ح -۷۷۲
  ندارد. »تنک« ح -۷۷۳
  ح: با. -۷۷۴
  .قدر ح: -۷۷۵
  ل: نمالند. -۷۷۶
 ندارد.  »و« ل -۷۷۷
  ح: مروقی. -۷۷۸
  ندارد و زائد است. »و« ل -۷۷۹
  .ح: اکثر -۷۸۰
  ح: مستی. -۷۸۱
  ح: پختھ. -۷۸۲
 .ل: کتکقل -۷۸۳
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]نشاند اما معده را  می[ را یبوست اعضا ] ممزوج باشد تشنگی معده و۲۳۲[ و شراب چون

کند کھ چون شراب را با آب ممزوج  ا از استادش نقل مید زکریّ و شاگرد محمّ  ،کند زود سست می

و شراب تلخ صرف در مزاج گرم درد سر  .دساز بلکھ زیاده می ،کند ت نمیسازند بھ باه مضرّ 

آورد و  درد سر نمی ،اگر شراب صرف بیاشامند ،ھا کھ کمال حرارت دارند آورد و بعضی مزاج می

شود اما درد  باعث درد سر می، ۷٦۱خیزد میبر ۷٦۰بخار بسیاری ،چون ممزوج بھ آب بسیار بیاشامند

شود و بسیار مالیم است  برطرف میزود  ،۷٦۲رسد سر و خمار کھ از این شراب ممزوج بھ ھم می

 ۷٦۳تیماند و حدّ  و مدتی می ،رسد ] و خماری کھ از شراب صرف بھ ھم می۲۳۳[ سر بخالف درد

 دارد . تمامی

کثیری را دیدم کھ مزاج ایشان گرم بود و از شراب صرف خمار و درد سر  ۷٦٤و فقیر جمعی

و از شراب ممزوج  ،حدتی داشتو  ۷٦٦کشید تی میمدّ  ،۷٦٥رسید ] بھ ھم می۱۳۰[ل. کمتر ایشان را

و شراب ممزوج را  ،کشد و مالیم بود اما اندک زمانی می ،رسد بسیار خمار و درد سر بھ ھم می

چھ بخار او بسیار مالیم  ،کند از کثرت بخار و نھ چنین است اند کھ زود مست می بعضی گمان کرده

سازد اما  کند و کاھل می می ۷٦۷آورد و اعضا را سست است و قوتش کم شده و اما بسیار خواب می

عرق  ۷۷۰ھا] شب[ گوید چون کسی می ۷٦۹اد زکریّ ] و محمّ ۲۳۴[ ،کند بسیار پریشان نمی ۷٦۸عقل را

 بسیار کند شراب صاف را با آب بالمناصفھ ممزوج ساختھ بیاشامند.

 باب پانزدھم

 در بیان آن کھ شراب را چگونھ مروق باید نمود و منفعت آن

ق آن است کھ از درد و اند و معنی مروّ  ساختھ ق میبھ بید سوختھ مروّ در زمان سابق شراب را 

  :گوید خاقانی می ۷۷۱کثافت جدا شده باشد، در آن کھ

  .ح: بسیار -۷۶۰
  خیزد. بسیاری بر می :، ل  ح: بسیارمیخنرد -۷۶۱
  ح: میرساند. -۷۶۲
 ل: حدت.  -۷۶۳
 ل: جمع.  -۷۶۴
  ح: میرسد. -۷۶۵
 کشد.  ح: می -۷۶۶
 ح: اعضا راست.  -۷۶۷
 ندارد.  »را« ح -۷۶۸
 ح: ذکریا.  -۷۶۹
  ا.ح: تنھ -۷۷۰
 ل: و آنچھ.  -۷۷۱
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میان اندازند و بعد از شش  ۷٥۱در آن بھ عرق بیدمشک ممزوج سازند و زیره در لتھ بستھ ۷٥۰را

 و اگر با این حال طبیعت قبض باشد روغن بادام تلخ اضافھ نمایند. ،ساعت بیاشامند

ایشان  ۀیا لقو یا اختالج   ایت سرد باشد و از آشامیدن شراب رعشھو جمعی کھ مزاج ایشان بغ

یا عرق اذخر را با شراب   عرق دارچینی ،] نمایند۲۲۹[ شراب ۷٥۲زیاده شود و نتوانند کھ ترک

این تجربھ  و در جمع کثیری ،بلکھ بر طرف شود ،ممزوج سازند تا مضرت شراب بسیار کم شود

شکند از آب  آب لطیف صافی زودتر تندی و قوت شراب را میو باید دانست کھ  ،بھ صحت رسیده

و نیکوتر است  تر شکند لطیف است کھ ھر آبی کھ قوت شراب را زودتر می و از این جھت ،کثیف

 ،یا آن کھ سنگ گرده داشتھ باشند در مزاج ایشان باشد  ] سرفھ کنند و حرارتی۱۲۸[ل. و چون

یکدیگر   ج سازند و چون شراب و آب را مساویآن است کھ با شراب آب باران ممزو ۷٥۳اولی

 ] کھ در معده باشد دفع نماید.۲۳۰[ معده را قوت دھد و ھر خلط فاسدی ،ممزوج سازند

یا معده کمال برودت داشتھ باشند، شراب را با آب ممزوج نباید ساخت و   و چون جگر

اندک آبی داخل  ،دبادھای غلیظ بسیار باش ۷٥٤ھمچنین کسی کھ با حرارت مزاج در احشای او

او  ،۷٥٦رساند معتاد باشد کھ از آشامیدن شراب درد سر و خمار بھ ھم می ۷٥٥و چون شخصی ،نماید

یا جگر او گرم باشد   کسی کھ مزاج معده و ھمچنین ،ق ممزوج بھ آب باید خوردرا شراب مروّ 

 شراب ممزوج بیاشامند.

شامیدن شراب صرف اسھال کبدی کھ جمعی کھ جگر ایشان گرم بود و از آ ۷٥۷بسیار دیدم

] ممزوج بھ آب بسیار نافع است و ۲۳۱[ ھای جگر دفع شد و تلف شدند و شراب و پارچھ ،کردند

از این جھت در دق الشیخوخھ و بواسیر و تب  ،خشکی بر بدن مستولی باشد ۷٥۸چون حرارت با

و چون در  ،داد مراقی و ورم سپرز و امثال این شراب ممزوج باید ربع و مالیخولیا خصوصاً 

 ،۷٥۹] شراب را با آب ممزوج سازند تا مضرتش کم شود۱۲۹[ل. ،صرع شراب صرف نباید آشامید

ا در حاوی کبیر بھ این تصریح نموده و با آن کھ صرع از د زکریّ و محمّ  .بلکھ بر طرف شود

است تش بیشتر شود، اما نھ چنین بایست کھ چون شراب با آب ممزوج باشد مضرّ  باشد، برودت می

 و ما در شرح قانون وجھ این را بیان کرده ایم.

 ندارد.  »ار« ح -۷۵۰
 ندارد.  »آن« ح-۷۵۱
  ح: بھ تک. -۷۵۲
  .ح: اول -۷۵۳
 . »او«بجای  »و را« ح -۷۵۴
 اضافھ دارد.  »را« ح -۷۵۵
 ح: میرساند.  -۷۵۶
 ل: دیدیم.  -۷۵۷
 ا. : یل -۷۵۸
 [ متن کم].  »بلکھ گم شود« اضافھ دارد ح -۷۵۹
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و باید دانست کھ مراد اطبّا از آنچھ  ،پس اولی آن است کھ نسبت بھ ایشان بدھند نھ بھ قرشی

آن است  ،یا شش ساعت با آب ممزوج سازند شراب بھ دو ساعت  ۷۳۸گویند کھ پیش از آشامیدن می

 نھ زیاده و نھ کم. بیاشامند ،یا شش ساعت از امتزاج بگذرد چون دو ساعت  کھ

چنانچھ  ،ھا نگذرد اگرچھ زیاده گذشتھ باشد ] کھ کمتر از این ساعت۱۲۶[ل. و مراد آن نیست

ھ بر آنچ  کردند و کالم جالینوس و شیخ ابوعلی داللت تمامی ] جھال اطبا توھم می۲۲۶[ بعضی از

یاده بھ سبب آن کھ اگر ز ،اند گوید کھ تعیین دو ساعت کرده می  میگفتیم دارد و آملی در شرح اسال

حاصل  ۷۳۹آید بر طبیعت شراب و منفعت باشد طبیعت آب غالب می از دو ساعت با آب ممزوج

شراب  ۷٤۰و اگر کمتر از دو ساعت ممزوج باشد امتزاجی بھ ھم نخواھد رسید و تیزی ،شود نمی

 شود . نخواھد شکست و از این کالم آنچھ گفتیم ظاھر می

و بر  ،کھ از امتزاج شراب با آب بگذردپس بر رای شیخ ابوعلی چون زیاده از دو ساعت 

] بگذرد آن شراب را استعمال ۲۲۷[ رای ابن سرافیون و مجوسی و قرشی زیاده از شش ساعت

 ۷٤۳مادام کھ شراب ،اگر مطلب ھمین باشد ۷٤۲چھ ،۷٤۱مگر بھ سبب شکستن تشنگی ،نباید نمود

مطلب تقویت بدن و اما چون  ،توان خورد می ،ممزوج شده باشد ۷٤٤متعفن نباشد و با آب بسیار

ھا آب صافی را با شراب ممزوج باید  و در بیشتر مزاج ،ھاضمھ باشد استعمال نباید نمود قوت

 را ممزوج سازند. یا گالب  فرح و نشاط عرق گاوزبان ۀو گاه باشد کھ بواسط ،ساخت

آن مقدار بھ تحلیل رفتھ باشد کھ  ]۱۲۷[ل. بدن باشد و روح  و ضعف تمامی ۷٤٥و چون غثی

، بھ سبب ضعف حرارت   شود ۷٤٦یتحلل  یا خروس بچھ نتواند کھ بھ زودی بدل ما  ربای مرغ بچھشو

تا شراب این شوربا را  ۷٤۷شورباھا را با شراب ممزوج ساختھ بیاشامند ]۲۲۸[ غریزی باید کھ این

در احشای  ۷٤۹و معد ه نفخی ،بر طرف شود ۷٤۸غثی][ بدھد و و قوت تمامی ،زود بھ روح کند

 کھ شراب رسد و با این حال فی الجملھ حرارتی در مزاج ایشان ظاھر شود، باید م میایشان بھ ھ

 اضافھ دارد.  »از« ل -۷۳۸
  .ل: منفعتی -۷۳۹
  ل: تندی. -۷۴۰
  .»تشنگی«بدون  »شکستگی«: ح -۷۴۱
  .اضافھ دارد »آب« ح -۷۴۲
  ح: مادام شراب کھ. -۷۴۳
  رد.ندا »بسیار« ح -۷۴۴
 :غشی. ل -۷۴۵
 .ل: یتحلیل -۷۴۶
  ل: بیاشامد. -۷۴۷
  غش.: ھردو -۷۴۸
  .اضافھ دارد »را« ح -۷۴۹
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بنفشھ چرب نمایند و صندل سفید و گل ارمنی  ۷۲٥تخم کدو و روغن گاو و روغن نیلوفر و روغن

 کتان طال نموده بر سینھ گذارند. ۀکافور و گالب و آب گشنیز بر پارچ ۷۲٦و

خیار و  ،یند آن است کھ در وقت شربگو عالج جمعی کھ در وقت شراب سخن بسیار می 

قطونا و آب  ۷۲۸و گشنیز تر و کاھو و امثال این ببویند و روغن گل سرخ بھ بذر ۷۲۷کدو و نیلوفر

و آب نیم گرم بسیار بر سر ریزند و  ۷۳۰ھا و اطراف سر مالند شقیقھ ۷۲۹گشنیز تر با آب کدو بھ

 روغن بادام بھ بینی چکانند.

 باب چھاردھم

 صفت آن ۷۳۲آب ممزوج باید ساخت و ۷۳۱راب را چگونھ بھدر بیان آن کھ ش

] ۱۲۵[ل. ،] شراب ھمین تسکین عطش باشد و تقویت بدن مطلوب نباشد۲۲۴[ از ۷۳۳چون مطلب

را زود بھ اعضا  این شراب ۷۳٤آن مقدار آب را بھ شراب ممزوج سازند کھ طعم شراب باقی نماند و

 ،مزوج بھ آب تقویت بدن و فرح ھم باشدرساند و تشنگی را تسکین دھد و چون مطلوب از شراب م

بھ آب و  ۷۳٥دنپیش از آشامیدن بھ دو ساعت شراب را ممزوج ساز ،گوید بنابر آنچھ شیخ ابوعلی می

 بعد از آن بیاشامند. 

گویند کھ پیش از آشامیدن شراب بھ شش  و جمعی از اطبا چون ابن سرافیون و مجوسی می

گوید کھ  و قرشی تابع ایشان شده می ،از آن بیاشامند ساعت شراب را ممزوج بھ آب سازند و بعد

از موالنا نفیس طبیب دارم کھ آشامیدن بعد از  و کمال تعجب ،] بیاشامند۲۲۵[ بعد از شش ساعت

اطبای سابق بر قرشی چون ابن سرافیون و  نسبت بھ قرشی داده با آن کھ بعضی ۷۳٦شش ساعت را

 .۷۳۷تابع ایشان استاند و قرشی  مجوسی شش ساعت را تعیین کرده

  ندارد. »روغن« ح -۷۲۵
  ندارد. »و« ل -۷۲۶
  اضافھ دارد. »و خیار و کدو ھم« ل -۷۲۷
 ل: بزر.  -۷۲۸
 ل: بر.  -۷۲۹
  ل: بمالند. -۷۳۰
  .ال: ب -۷۳۱
 ندارد.  »و« ح -۷۳۲
 ل: مطلوب.  -۷۳۳
  .ل: تا -۷۳۴
 : سازد. ح -۷۳۵
 ندارد.  »را« ح -۷۳۶
 .ل: شده -۷۳۷
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کند و چون بسیار شود بھ سبب شراب بھ  مقدار بھ بیرون بدن میل نمی  پس پیش از شراب از کمی

 .۷۰٦دکن کھ دارد، غضب می۷۰٥بیرون بدن آید از بسیاری حدت

ائی درکمال کھ ھرگاه صفر ۷۰۸میئچنین بگو ،وجھ این ۷۰۷گویم اولی آن است کھ از فقیر می

و سبب آن کھ  ،شود شراب آن را بھ حرکت آورد باعث غضب می ۷۰۹ت در بدن ساکن باشد وحدّ 

بسیار گرم است، پس بھ  ۷۱۱گویند، آن است کھ دماغ آن بسیار می ۷۱۰بعضی در وقت شراب ھزل

خواھند کھ  بھ سبب آن کھ بعضی نمی ۷۱۳ود، شو شراب حرارت او زیاده می ۷۱۲سبب استراحت

مایل  ،سازد ۷۱٤] شراب رطوبت دماغ را زیاده۲۲۲[ و چون ،کی دماغ استخش ،حرکت کنند

  آن ]۱۲۴[ل. و عالج بعضی کھ در وقت خوردن شراب اندوھگین اند ،استراحت خواھد بود  بھ

 

نجاح و  ۷۲۰معجون ۷۱۹با شراب ۷۱۸استعمال نمایند و ۷۱۷سودا ۷۱٦بھ جھت ۷۱٥مسھالت است کھ

روند و بدن را بھ روغن بابونھ و  میان بھ حمام یک روز در  و ،دواء المسک حلو تناول نمایند

 نمایند.  روغن بادام چرب

 ھلیلھ و ۷۲۱صفرا است، بھ نقوع ۀکنند استفراغ ماد عالج بعضی کھ در وقت شرب غضب می

یا ایارج   ۷۲۳یونس  شیبار با ایارج بھ حبّ  ،آمیختھ باشد  بنفشھ و اگر با آن صفرا بلغمی بھ حبّ  ۷۲۲

] چون روغن ۲۲۳[ سرد ۷۲٤ھای بعد از آن بھ حمام روند و عضوھا را بھ روغن فیقرا تنقیھ نمایند و

 ل: حدت بسیاری.  -۷۰۵
  ل: میکنند. -۷۰۶
 .ل: در -۷۰۷
 ح: بگویم.  -۷۰۸
  ندارد. »و« ح -۷۰۹
  ل: شرب سخن. -۷۱۰
 دماغش.  :ل -۷۱۱
 ندارد.  »استراحت« ل -۷۱۲
 زائد است. »بھ«ندارد و  »و«ح  -۷۱۳
 ل: زیاد.  -۷۱۴
 ندارد.  »مسھالت« ح -۷۱۵
 جھت ندارد.  »بھ« ل -۷۱۶
  .ل: کھ مسھالت سودا -۷۱۷
  ندارد. »و« ح -۷۱۸
 اضافھ دارد.  »و« ل -۷۱۹
  .»یاقوت اما شیخ ابوعلی و معجون«دارد  اضافھ ل -۷۲۰
 ندارد.  »و« ح -۷۲۱
  .»بھ نقوع«بجای  »منقوع« ح -۷۲۲
 ل: لولس.  -۷۲۳
  ح: روغن سرد. -۷۲۴
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و شراب بھ سبب  ،شود نھ فرح چھ حرارت بسیار باعث غضب می ،حرارت بسیار میّ دو

 گذارد کھ غضب بھ ھم رسد. نشاند و نمی بت حرارت را میرطو

روح  یا بھ سبب آن است کھ  یابند از آشامیدن شراب جمعی کھ فرح نمی ٦۹۱گویم کھ فقیر می

نماید از ضعف  ] روح بسیاری در بدن ایشان زیاد می۱۲۲[ل. در بدن ایشان کم است* و شراب

شراب نمایند و اگر حرارت زیادتی  ۀاضافآن است کھ ماء اللحم  ٦۹۲*و عالجش ،حرارت غریزی

را با شراب  ٦۹٥حلو ٦۹٤دواء المسک ،آبی ممزوج سازند و اگر برودت زیادتی کند ٦۹۳با اند ک ،کند

ھا بھ ھم  یا سّده در رگ  ] بدن تنگ است۲۱۹[ یا بھ سبب آن است کھ رگھای  ،داخل نموده بیاشامند

 باشد. در دق الشیخوخھ میچنانچھ  ،یبوست در عضوھا مستولی شده یا   ٦۹٦رسیده

فرح بھ ھم  الشیخوخھ داشتند و از خوردن شراب مطلقاً  کھ دقّ  ٦۹۷جمعی را دیدم

یافتند. عالجش آن  ] اثری از شراب نمیاعضا و رغبت بھ خوابیدن[ رسانیدند، بغیر از گرانی نمی

را  ٦۹۸ند و بدنر بروند و آب نیمگرم بر بدن ریزاست کھ روغن بادام بر بدن مالیده بھ حمام مکرّ 

خواھند کھ  ] میو[ و اکثر مردم از ابتدای خوردن شراب تا آخر فرح و نشاط دارند ،بسیار بمالند

و بعضی  ،ابتدای خوردن شراب تا انتھا اندوھگین اند ٦۹۹از و بعضی ھستند کھ ،حرکت بسیار کنند

ابتدا و در  ] و بعضی*۲۲۰[ عکسو بعضی بر ،فرح دارند ۷۰۰در اول اندوھگین و بعد از آن

و جمعی  ،کنند و جمعی در آن وقت غضب می ۷۰۱بعضی در وسط و بعضی در آخر فرح دارند

] ۱۲۳[ل. ،۷۰۳کنند و جمعی برآنند کھ وقت شراب بھ ھیچ وجھ حرکت نمی ،۷۰۲کنند سخن بسیار می

شود] بھ  می[ ] است، چون شراب خوردهساکن[ و سبب اندوھگین شدن آن است کھ سودائی در بدن

شود. اگر سودای رقیق است اندوه در اول شراب بھ ھم  و باعث غم و اندوه می آید حرکت می

 سودا ۷۰٤و اگر* ،است در وسط شراب  رسد و اگر* کثیف است در آخر شراب و اگر میانھ می

و سبب آن کھ بعضی در میان شراب  ،رسد بسیار است در جمیع اوقات شراب اندوه بھ ھم می

] روح با کمال حّدت مقدارش کم است، ۲۲۱[ ی گفتھ آن است کھکنند، چنانچھ قرش غضب بسیار می

  ندارد. »کھ« ح -۶۹۱
 ح: یک سطر و نیم بجای این پاره خالی است.  -۶۹۲
  .»با اندک«بجای  »باید کھ« ح -۶۹۳
 دواء المشک.  ل: -۶۹۴
  ندارد. »حلو« ح -۶۹۵
 ح: میرسیده.  -۶۹۶
  ندارد. »دیدم« ح -۶۹۷
  .»بدن«بجای  »اعضا« ل -۶۹۸
  ندارد. »از« ل -۶۹۹
  ی سھ واِژه جای خالی دارد.اندازه ندارد و بجای آن بھ ار »آن«نخست تا  »اندوھگین«ح: از  -۷۰۰
 .»اند و در آخر فرح دارنددر وسط اندوھگین اول فرح دارند و« چنین است این تکھ در ل -۷۰۱
  ل: میکویند. -۷۰۲
 ل: و جمعی نمیخواھند کھ در وقت شراب بھیچ وجھ حرکت کنند.  -۷۰۳
 ی ص.  ی دو نشانھ در ل افتاده و در حاشیھ نوشتھ شده با نشانھ فاصلھ -۷۰۴
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ایشان حرارت  ۀیا بھ سبب آن است کھ معد  ،شوند آشامند مست نمی ا شراب بسیار نمیجمعی کھ ت

 ت دارد.] ایشان کمال قوّ ۲۱۵[ یا بھ سبب آن است کھ دل و جگر و دماغ  بسیاری ندارد

ھای شراب کوچک زود مست*  در کتاب ارسطو بھ نظرم رسیده کھ جمعی ھستند بھ پیالھ

شوند بلکھ گاه  می ٦۸۱*دیر مست ،از ھمان قسم شراب بیاشامند ھای بزرگ شوند و چون پیالھ می

اندک  ،این را چنین بیان کرده کھ چون حرارت غریزی معده کم باشد ٦۸۲باشد کھ مست نشوند، وجھ

کھ بر آتش   چنانچھ ھیزم کمی ،رود بخار بسیاری بھ جانب سر می ،شرابی کھ وارد معده شود

حرارت معده  ٦۸٤این معده شود و ٦۸۳شراب بسیار وارد و چون ،شود گذارند زود افروختھ می می

] ۲۱۶[ ت نخواھد داشت کھ بخار بسیاری از این شراب بھ جانب سربسیار ضعیف خواھد شد و قوّ 

شود، چنانچھ آتش کم از افروختن ھیزم  حرارت معده خاموش می ٦۸٥بلکھ ،فرستد تا مست شود

 شود. بلکھ گاھی خاموش می ،آید بسیار عاجز می

چھ فرح موقوف بر چند  ،شود ھا باعث فرح می باید دانست کھ شراب در بیشتر مزاجو نیز 

چنانچھ بسیاری از  ،یکی آن کھ روح در بدن بسیار باشد  رسد. چیز است کھ ھمھ از شراب بھ ھم می

است کھ جمعی کھ نقاھت دارند، چون روح در بدن  ٦۸٦] بدن تواند آمد و از آن۱۲۱[ل. او بھ بیرون

 ،کھ تدبیر بدن ایشان نماید ٦۸۷چھ روح ایشان زیاده از آن است ،یابند است، بسیار فرح نمیایشان کم 

] مضرت بھ ۲۱۷[ یابند زیاد از تندرستان اگر فرح تمامی  ،و از این جھت جمعی کھ نقاھت دارند

و ظاھر است کھ از  ،رود روح قلیلی کھ در ایشان ھست بھ تحلیل می ٦۸۸رسد چون ایشان می

 رسد، پس باعث فرح شود.  روح بسیار بھ ھم می خوردن شراب

لطافت و صفای روح. ھرچند روح لطیف است بھ بیرون بدن بیشتر میل کند و ھرچند  دوم

 سازد. روح را لطیف و صافی می کند و ظاھر است کھ شراب غلیظ و مکدر است حرکت کمتر می

و دو چیز مانع  ،سازد می ٦۸۹گویند کھ شراب روح را نورانی نورانیت روح. و اطبا می سیوم

باشد و  می ٦۹۰فرح  لھذا مفلوج را کمی ،یکی برودت مزاج  باشند. با شراب نمی فرح اند و ھیچ کدام

 کند.  طرف می] و برودت را بر۲۱۸[ سازد ظاھر است کھ شراب مزاج را گرم می

  ی ص. است بانشانھ دو نشانھ در ل افتاده و در حاشیھ نوشتھ شده ی فاصلھ -۶۸۱
  ندارد. »ند، وجھشونمست « ح -۶۸۲
 ح: دارد.  -۶۸۳
  ندارد. »و« ل -۶۸۴
 ح: آنکھ.  -۶۸۵
 ل: این.  -۶۸۶
  ل: زیاد از اینست. -۶۸۷
  ل: چھ. -۶۸۸
 نوران.  :ح-۶۸۹
  ل: فرح کم. -۶۹۰
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و عرق بید مشک و تخم ریحان بنوشد و صاحب مزاج سرد شربت سیب کھ مشک و عنبر و 

 .٦۷۰مصطکی کھ داخل او کرده باشند با شربت عود و عرق گاوزبان بنوشند

بجھت آن کھ  ،ماغ کمال مضرت دارداند کھ چون شراب بھ د اکثر حکمای سابق گفتھ ٦۷۱و

بسیار خوردن شراب و بسیار مست شدن باعث کودنت  ،شود بخار بسیاری از او متوّجھ دماغ می

یھودی و مجوسی کھ معتادند بھ خوردن   چون نصاری و ٦۷۲اھل ذمھ ]۲۱۲[ از این جھت ،شود می

یّت شراب طفول اگر ایشان در سنّ  ، خصوصاً ٦۷٤ اند بسیار مست شدن کودن ٦۷۳شراب و

 .شراب کمال مضرت دارد اند و در این سنّ  خورده می

فاسدی  ۀگویم کھ اگر شراب را آن مقدار بخورند کھ بدن قادر بر ھضم آن نباشد و ماد فقیر می

کھ مخصوص او  ٦۷٥و ھر قوتی را از ادراکـی ،متولد شود و جمیع حواس را مکّدر خواھد ساخت

بلکھ ھر  ،رسد ] بھ ھم می۱۱۹[ل. ین از افراط در شرابن حال نھ ھمو ای ،است باز خواھد داشت

 ھای فاسد از او ھاضمھ او را چنانچھ باید ھضم نکند و ماده  غذائی را کھ بسیار بخورند و قوت

بلکھ چون اکثر غذاھا از شراب  ،موجب کودنت و کدورت حواس خواھد شد ،] متولد شود۲۱۳[

رود، لھذا شیخ ابو علی در  شود زود بھ تحلیل می میماده ای کھ از شراب متولد  ٦۷٦است و تر کثیف

غذا، جھت آن کھ شراب بجھت لطافت از  ٦۷۷گوید کھ امتال از شراب بھتر است از امتالی قانون می

نان، جھت آن کھ گوشت بھ  ٦۷۸ی شود و امتال از گوشت بھتر است از امتال غذاھا زودتر ھضم می

چنانچھ ھرچند در آشامیدن  ،ھاضمھ در کمال باشد تو چون قوّ  ،است از نان تر جوھر اعضا مناسب

] بود و کودنت و ۲۱۴[ فاسد در بدن نخواھد ۀیچ مادھ ،خوب ھضم تواند کرد ،شراب افراط نمایند

 رسید. ٦۷۹کدورت حواس بھ ھم نخواھد 

کدورت  ،پس معلوم شد کھ اگر شراب و غذا بھ افراط تناول نمایند، چنانچھ بد ھضم شوند

و باید دانست کھ  ،بھ ھم خواھد رسید و اگر بھ اعتدال بیاشامند بھ ھم نخواھد رسیدحواس و کودنت 

ایشان کمال حرارت  ۀسببش آن است کھ معد، ٦۸۰شوند جمعی بھ آشامیدن اندک شرابی زود مست می

و  ،ھای ایشان باریک است یا رگ  ]۱۲۰[ل. یا دماغ ایشان بسیار ضعیف است  یا جگر  یا دل  دارد

  ل بنوشد. -۶۷۰
  ندارد. »و« ح -۶۷۱
  ح: زمیّھ. -۶۷۲
  .ندارد »و« ح -۶۷۳
  ح: کودان اند. آیا کودان تلفظ کھن اصفھانی است؟ -۶۷۴
  ح: ادراک. -۶۷۵
  .ندارد »و« ل -۶۷۶
 ل: از غذا.  -۶۷۷
  ل: از نان. -۶۷۸
 ح: خواھد.  -۶۷۹
 ح: میشود.  -۶۸۰
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ا در حاوی کبیر ظاھر د زکریّ چنانچھ از کالم محمّ  ،یک مرتبھ مست شوند  از ٦٦۰دو ماه زیاده

 شود. می

کند و سبب  سازد و پی را ضعیف می پی مزاج جگر و دماغ را فاسد میدر و مستی پی

و بسیار باشد کھ  ،رسد بھ ھم می ٦٦۱از او و فالج شود و صرع و سکتھ و رعشھ ھا در پی می مرض

ھا  قوت ٦٦۳جمیع ٦٦۲و دوار و ضعف ،] شود چون مزاج بغایت گرم باشدفجاء[ باعث موت

ھای گرم و فساد عقل و کدورت  ھا و ورم ] و ورم احشا و دمل۲۰۹[ خصوصا سامعھ و باصره

از مستی  صل آن کھرسد، حا ] از او بھ ھم می۱۱۷ل.[ حواس و ضعف حرکات و بی اشتھائی

 ٦٦٥منفعت دارد، بلکھ اکثر اطبا چون ٦٦٤و گاھی مست شدن ،کھ تلف شوند بسیار بیم آن ھست

اند تا بول را  یک دو مرتبھ مستی را تجویز نموده  جالینوس و شیخ ابوعلی و غیر ایشان در ماھی

ھای غلیظ  ند و خلطھای بدنی را تقویت نماید و بدن را گرم ک براند و فضول را بھ تحلیل برد و قوت

را رقیق سازد و ھر ماده کھ در بدن نزدیک باشد کھ غلیظ و کثیف شود، آن را بگدازد و نگذارد کھ 

] شراب نخورد و اکتفا بھ آب نماید تا ۲۱۰[ اگر بعد از مستی چند روز غلیظ شود، خصوصاً 

 یابد.  حرارت شراب تسکین

در  ٦٦٦اد زکریّ اما محمّ  ،دن کمال نفع داردکھ ماھی دو مرتبھ مست ش و بقراط مبالغھ نموده

 شود کھ در ماھی دو مرتبھ مست شدن و از این ظاھر می ،یک مرتبھ مستی را تجویز نموده دو ماه 

ھا و فکرھا خالص شود و غم و  مستی آن است کھ از اندیشھ ۀفاید ۀخالف قانون حکمت است و عمد

اند کھ  اند و گفتھ حکما مستی را مذمت کرده از وھم او زایل شود بھ سبب زوال عقل، لھذا جمعی

شود بھ زوال عقل بجھت  یرضی لفقد ھمومھ بفقد عقلھ. ترجمھ اش آن کھ عاقل راضی نمی العاقل ال

 ] شود.۱۱۸[ل. ] او زایل۲۱۱[ اندوه  آن کھ

تا  ٦٦۸قی باید کرد ٦٦۷یک دو مرتبھ مست شوند و خواھند کھ نفعش بھ بدن بیشتر شود  و چون

یا گالب  و ٦٦۹و بعد از قی صاحب مزاج گرم سکنجبین قندی ،{ی}اھ پاک شود از کثافت بمعده خو

 ندارد.  »زیاده« ح -۶۶۰
 . ندارد »از او« ح -۶۶۱
 ندارد.  »دوار و ضعف« ح -۶۶۲
 ح: دوای جمیع.  -۶۶۳
 ح: شوند.  -۶۶۴
  ندارد. »بلکھ اکثر اطبا چون« ح -۶۶۵
 ح: ذکریا. -۶۶۶
  ل: رسد. -۶۶۷
  ندارد. »قی باید کرد« ح -۶۶۸
  ح: قرص. -۶۶۹
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 اند کھ چھاردانگ برود و دو دانگ بماند و این سھو است، فھمیده ٦٥٤چنان ٦٥۳یالقی] ا[ از کالم

 اند. ل کردهجمیع اطبا تصریح بھ وجھ اوّ چھ  ]۱۱۵ل.[

 باب سیزدھم

شراب ] ۲۰۶[ و بیان بعضی حاالت کھ بعد از خوردن ٦٥٥است  را سھ مرتبھ در بیان آن کھ مستی
 .شود عارض می

م بیاشامند کھ تشنگی آشامیدن شراب را سھ قدر است. قدر اول آن کھ آن مقدار شراب بعد از طعا 

یابد اگرچھ فرح و منافع  ھ حد فرح نرسد و بھ این قدر ھضم قوت میاما ب ،طرف شودبالکلیّھ بر

را کھ از این جایز نیست ایشان  ،و جمعی کھ مزاج ایشان بغایت گرم است ،رسد نفسانی بھ ھم نمی

 .قدر زیاده بیاشامند

سر و  ٦٥٦اما ثقل ،بھ ھم رسد  قدر دوم آن کھ آن مقدار شراب بیاشامند کھ فرح و نشاط تمامی

حواس و میل بھ خوابیدن بھ ھم نرسد و حرکت زبان سست نشود و عقلش بھ حال خود  کدورت

ایشان را مفید است و زیاده از  ]۲۰۷[ این قدر ،یا سرد  و جمعی کھ مزاج ایشان معتدل است ،باشد

ت نیست بلکھ کمال منفعت بدنی و نفسانی دارد و از این این جایز نیست و در این مرتبھ ھیچ مضرّ 

  :اند تھجھت گف

 بیت

 آن کھ زندگانی آن است ۀمن بند   حالی است میان مستی و ھشیاری

] بیاشامند کھ زبان سست شود در وقت تکلم و ۱۱۶ل.[ قدر سیوم آن کھ آن مقدار شراب

 ،چنانچھ نتواند کھ خوب بر پای ایستد ،ھا مضطرب شوند بھ ھم رسد و مفصل ٦٥۸عقل][ ٦٥۷اختاللی

اند کھ این مستی مضرت بسیار دارد، خصوصا اگر  مای سابق گفتھو حک ،مستی است و این حالت

از مستی پی در پی آن  ]۲۰۸[ اند کھ مراد حکما و بعضی از متاخرین گفتھ .مستی پی در پی باشد

و  ،بی فاصلھ شروع در نشاء شراب دیگر شود ،اول بیرون آیند است کھ چون از نشاء شراب

یا آن کھ در   یک دو مرتبھ مست شوند کھ ماھی زیاده از آن است ٦٥۹اند کھ مراد حکما بعضی گفتھ

  .ح: از بالقی -۶۵۳
  مفھوم نوشتھ و خط زده.نادر اینجا  ل -۶۵۴
 . »ھاست« ح -۶۵۵
  .ح: نقل -۶۵۶
  .ل: اختالل -۶۵۷
 ح: عقلی.  -۶۵۸
  اضافھ دارد. »ی« ل -۶۵۹
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 باب دوازدھم

  اند کھ حکمای پیشین جھت تندرستان کھ مزاج ایشان معتدل باشد مقرر داشتھ ھائی در بیان شراب

باید کھ بھ این صفت باشد: اصل السوس  گوید کھ شراب تندرستان می می ٦٤۳کناش][ در ٦٤۲یونس 

نرم کوفتھ  ،یک مثقال و نیم  یک، از ھر ]۲۰۳[ رازیانھ، انیسون، فلفل ٦٤٤دوازده مثقال و نیم مر و

پانصد و  ٦٤٥در شراب خوشبوی* ،پاکیزه بستھ ۀدر پارچ ،خوشبوی* سرشتھ ۀبا شراب سفید کھن

شصت  ٦٤٦ند، بعد از آن پارچھ را بیرون آورده آن شراب را بیاشامند، ھر روزچھل مثقال انداز

و چون این شراب را استعمال  ،و مثل این در آخر روز ،مثقال صیرفی در طرف صبح بعد از غذا

 شود انشاء هللا تعالی. نمی ھیچ کوفتی عارض بدن ،نمایند

 تندرستان شراب ۀبواسط ھا و در اکثر کتب حکمای سابق مذکور است کھ بھترین شراب

 و در کیفیت ساختن آن در بیان اطبا مخالفتی ھست بنا بر آنچھ از افالطون ،است ٦٤۷ریحانی][

باید  ٦٤۸اند ا نیز در بعضی تصانیف خود اختیار نمودهد زکریّ ] و محمّ ۱۱۴[ل. ،] منقول است۲۰۴[

وم مالیده معطر م، ختیمااّول مذکور س ٦٥۰باب][ بھ دستوری کھ در ٦٤۹کھ خم نو پاکیزه شستھ

یا انگور مثقالی گرفتھ صاف نمایند و اگر بھ دستوری کھ   ٦٥۱سازند، بعد از آن آب انگور کشمش

 ق نمایند بھتر باشد. وّ یا بادام مر  آب انگور را بھ ناناین  ،نمایند ق میپششراب را مرو

قال و در ھر سی رطل شراب کھ ھزار و ھشتصد مث بعد از آن خم را پر از این آب کرده

چینی و و قرنفل و دار ،دو رطل قند سفید اعلی کھ صد و بیست مثقال باشد اندازند ،صیرفی باشد

و نیم در لتھ بستھ در صد رطل شراب اندازند و  یک مثقال  ]۲۰۵[ بسباسھ و جوز بوا، از ھریک

 کنند.باشد بعوض قند عسل داخل  تر و اگر خواھند کھ گرم ،شش ماه گذارند ،سر خم را محکم بستھ

آب  ٦٥۲گویند کھ شراب مغسول بغایت نیکو است، صفتش علی میو جالینوس و شیخ ابو

یک جزو، بجوشانند تا دو دانگ آن برود و چھار دانگ بماند و بعضی   آب صافی ،انگور سھ جزو

  ل: بولس. -۶۴۲
  ح: کناس. -۶۴۳
 ندارد.  »و« ل -۶۴۴
 خوشبو. : دول: ھر -۶۴۵
  ح: ھروز. -۶۴۶
  ح: ریحان. -۶۴۷
  ندارد. »اند« ل -۶۴۸
  ح: شسھ با دو نقطھ باالی سین. -۶۴۹
  ح: اب. -۶۵۰
  ل: کشمشی. -۶۵۱
  ل: صنعتش. -۶۵۲
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اگر در سینھ و شش ضعفی باشد چنانچھ در زمستان نفس تنگ گیرد، شراب گویم کھ  فقیر می

چنانچھ از کالم جالینوس و شیخ ابوعلی ظاھر  ،را در زمستان بسیار کمتر باید خورد از پائیز

 شود.  می

] ۱۹۹[ باید خورد از فصل پائیز شراب را کمتر می حق نباشد کھ در فصل ٦۳٥یتاً پس کلّ 

با کمال حرارت مزاج و سودا احتراقی بسیار باشد در  ،٦۳٦اضمھ نباشدھ و چون ضعفی در ،زمستان

بغایت ضعیف باشد  ھاضمھ و اگر قوت ،بدن در پائیز شراب را بیشتر باید خورد از بھار و تابستان

 شراب را کمتر باید خورد از بھار و تابستان. در پائیز ،با کمال برودت مزاج

و در زمستان و پائیز شراب  ،است بر حدس ٦۳۷قوفو این نیز کھ ما گفتیم اکثری است و مو

و در زمستان احتیاج  ،در تابستان ق نمود، خصوصاً بسیار ممزوج باید ساخت و مروّ  ٦۳۸را با آب

 ،٦۳۹بلکھ گاه باشد کھ شراب ممزوج در زمستان مضرت تمام دارد ،نیست کھ با آب ممزوج سازند

یخ سرد کرده   کھ زبان را بھ ھم کشد و بھ ] و تابستان شراب سفید رقیق۱۱۲[ل. ] و در بھار۲۰۰[

و شراب نو در تابستان گاه مضرت  ،با آب سرد اضافھ نموده باشند مناسب است ٦٤۰باشند از بیرون

 شود بخالف بھار. است، پس باعث سّده می جھت آن کھ در تابستان مسامات بدن گشاده ،رساند می

 و در پائیز ،نی نو مناسب استو در زمستان شراب گلگون و زرد و تلخ و شراب ریحا

گوید کھ  و آنچھ قرشی در شرح قانون می ،شراب سرخ باید خورد کھ با آب ممزوج کرده باشند

و  ،در مزاج باشد  ] تمامی۲۰۱[ خوب نیست مگر کھ حرارت ،باید خورد شراب سفید در پائیز می

داشتھ   ت تمامیھاضمھ قوّ   تگوید کھ در پائیز شراب امسالین باید خورد و چون قوّ  سید جرجانی می

و  ،شراب کم باید خورد ٦٤۱و در پائیز شراب مسطار مناسب است و در شھرھای گرمسیر ،باشد

بلکھ شراب  ،ودمباید ن و از شراب زرد بسیار کھنھ احتراز ،اگر خورند با آب ممزوج باید ساخت

ھای سردسیر شراب  در شھرو  ،یک سال بر او نگذشتھ باشد و طعمش تند باشد مفید است  سفیدی کھ

چون مازندران  ،و در شھری کھ ھوایش کمال رطوبت داشتھ باشد ،تلخ مفید است ۀیا سبز کھن  زرد

]، ۱۱۳ل.[ ق کھ بوی تند داشتھ باشد مفید استتلخ مروّ  ۀیا سرخ کھن  ] زرد۲۰۲[ شراب ،و گیالن

سھ سال بر او گذشتھ باشد با آب  شرابی کھ تخمیناً  ،یافتھ  نما و][ پس اگر آن شخص در آن شھر نشو

شرابی کھ تخمینا دو سال بر او  ،ممزوج ساختھ بیاشامند و اگر در آن شھر نشو و نما نیافتھ باشد

 گذشتھ باشد بی آب بیاشامند.

 ح: کلیھ، ل: کلیت.  -۶۳۵
 ل: باشد.  -۶۳۶
 ح: موقوفی.  -۶۳۷
 . »با آب«بجای  »باب« ل -۶۳۸
 . »دارد«بجای  »رساند« ل -۶۳۹
  .»با آب سرد کرده باشند از بیرون« اضافھ دارد ح -۶۴۰
  در اضافات حاشیھ کرم سیر].[ ل: کرم سبر -۶۴۱
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بسیاری ھر لحظھ داخل شش شود و  ٦۲۸احتیاج دارد کھ ھوای سردی ،چون شراب بسیار گرم است

اندک ھوائی داخل او خواھد شد، پس آن شخص را شراب کم باید خورد در  ،چون نفس تنگ باشد

 زمستان.

 باب یازدھم

 کدام قسم شراب باید خورد] ۱۹۶[ در ھر سنی و فصلی و شھری ]بیان آن کھ[ در

شراب کھ  فالن را تا ھژده سال شراب نباید خورد، چنانچھ مذکور شد و تا سی و پنج سال تخمیناً ط

یا تلخی طعم قابض  یک سال بر او نگذشتھ باشد و   و   ] باشد۱۱۰ل.[ رنگش میان سفیدی و سرخی

اندک شیرینی   تلخ کھ }و{ شراب سرخ شصت سال تخمیناً  ٦۲۹تا و بعد از این ،باشد، مناسب است

شراب  ،و بعد از این تا آخر عمر چون قوت بغایت ضعیف باشد ،است بغایت ٦۳۰در او باشد مفید

شراب زرد زعفرانی مفید  ،نباشد  تمامی ٦۳۱ضعفی][ سرخ بسیار تلخ مناسب است و چون ۀکھن

 است.

] خورد تا شراب ۱۹۷[ باید کمتر می گویند کھ در فصل بھار و تابستان و اکثر حکما می

ھا و  گداختن رطوبت ۀدر اول بھار بواسط ]آن[ در بدن احداث نکند، اما خورد نحرارت بسیار 

و در فصل پائیز و  ،ھای بدن مفید است و مضرتش کمتر است از آن کھ در تابستان بخورند خلط

بدھد و خشکی   تمامی ٦۳۲بجھت آن کھ بدن را رطوبت اما در پائیز ،باید خورد زمستان بیشتر می

{و}  ،بھ تحلیل رفتھ و بدن ضعیف شده پیش از این باقی قوت چون در تابستان و .سودا را کم کند

 ھا و اما در زمستان بجھت آن کھ خون و باقی خلط ،شراب قوت را زیاده نماید و بدن را چاق کند

بھ جانب ظاھر بدن حرکت فرماید و  ]۱۹۸[ ھا را ] لطیف سازد و بلغم را نضج {دھد} و خلطرا[

 ٦۳٤گوید کھ می ٦۳۳و بسیار ،گرم کند، چنانچھ سردی ھوا در او تاثیر نتواند کرد ]۱۱۱[ل. بدن را

جھت آن کھ قوت بدن در این کمتر است  ،ھا ] کمتر باید خورد و از باقی خلطشراب[ در فصل پائیز

 پس کمتر باید خورد تا ھضم شود. ،تواند کھ شراب را خوب ھضم کند پس نمی ،ھا از باقی فصل

  سرد. :ل -۶۲۸
  .ل: تا بی نقطھ -۶۲۹
 ل: سفید.  -۶۳۰
  ضعیف. :ح -۶۳۱
  : طوبت.ل -۶۳۲
  ل: سیار. -۶۳۳
  ندارد. »کھ« ل -۶۳۴
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آن است کھ جمیع  ،سبب آن کھ پیران تاب آشامیدن شراب بسیار ندارند ٦۲۰گویم فقیر می

، پس   دارد ] قوت تمامیو[ و شراب تندی ،ھاضمھ بسیار ضعیف است ھای ایشان خصوصا  قوت

بایست بھ  می با آن کھ بسیار گرم است ٦۲۲چنانچھ عسل ،باید کھ او را ھضم کند بسیار می ٦۲۱قوای

 حسب ظاھر کھ پیران بیشتر توانند خورد از جوانان و نھ چنین است.

خورند و حصبھ و سرسام و  ] عسلی می۱۰۸[ل. بسیاری از پیران را دیدم کھ اگر اندک

] اثری از او ۱۹۳[ خوردند و در جوانی {کھ} ھرچند عسل می ٦۲۳رسانند می ھای گرم بھ ھم تب

اگرچھ گرم است اما بسیاری از پیران را دیدم کھ تاب اندک شرابی  و ھمچنین شراب ،شد ظاھر نمی

کرده، از این است کھ بعضی از پیران شراب  اند و مضرت نمی خورده داشتند و در جوانی بسیار می

-و تفصیل این را در شرح قانون بیان کرده ،اند خورده توانند خورد و در جوانی می زرد آتشی نمی

کشند و ھمچنین  جوانان و جمعی کھ ریاضت نمی ٦۲٤چناچھ ،شراب ندارند و طفالن رغبت بھ ،ایم

 تر یفو ھمچنین ھضم ایشان ضع ،کشند است از ھضم جمعی کھ ریاضت می تر ھضم ایشان ضعیف

 کشند. است از ھضم جمعی کھ ریاضت می

در جگر او باشد شراب مناسب او نیست و کمال مضرت   و چون کسی حرارت تمامی

شود. از این جھت  ھای جگر دفع می کشد، چنانچھ پارچھ ] و گاه بھ اسھال کبدی می۱۹۴[ رساند می

سفید مروق کھ بھ آب بسیار ممزوج ساختھ  ٦۲٥شوند آن جمع بھ خوردن شراب، شراب اگر مضطر

یا   بخارا ٦۲٦یا آلو  یا غوره  و اکتفا بھ شوربای انار ،باشند، بیاشامند و از غذاھای گرم احتراز نمایند

کتانی در صندل سفید و کافور خیسانیده بر موضع جگر  ۀنموده، پارچ] ۱۰۹[ل. ٦۲۷یا اسفاناخ  کدو

 در پھلوی راست برابر ناف گذارند.

گوید چون در استخوان سینھ ضعفی و سستی باشد و در زمستان  و شیخ ابوعلی در قانون می

و  ،یافت  ری خواھد] بسیا۱۹۵[ مضرت ،نفس تنگ شود، اگر در زمستان شراب را بسیار بخورد

و وجھ صحیحی کھ بھ خاطر این فقیر  ،قرشی وجھ ضعیفی از برای این در شرح قانون بیان نموده

آن است کھ چون سینھ و شش شخصی ضعیف باشند و بھ این سبب چون سرما بھ او رسد  ،رسد می

 آن کھجھت  ،پس شراب را در زمستان بسیار نتوان خورد ،یابد و نفس تنگ شود مضرت بسیار

 اضافھ دارد.  »بھ« ھردو -۶۲۰
  .قوت :ل ،قوی :ح -۶۲۱
  .ل: غسل -۶۲۲
 رسانیدند. ل: می -۶۲۳
 ل: چنانکھ.  -۶۲۴
 ل: باالی سطر.  -۶۲۵
  .ل: الوی -۶۲۶
 ل: اسفناخ. -۶۲۷

84 
 

                                                 



 

و قرشی در شرح  ،و زکام و نزلھ و کدورت حواس بھ ھم رسد ٦۱۰درد سر ،داشتھ باشد بخاری

بلکھ شراب صرف  ،بر آن کھ شراب ممزوج مناسب ایشان نیست ٦۱۱گوید قانون چند دلیل می

 ھ و تخم مورد.] بھ آنچھ مانع بخار باشد، مثل بِ ۱۸۹[ د از آن تنقل نمایندبخورند و بع

] کھ این فقیر از جمع کثیری مشاھده نمود و ۱۰۶ل.[ گویند موافق آن است آنچھ حکما می

گوید در مزاجی حق است کھ در اندرون شکم نفخی بوده باشد و برودتی ظاھر شود  آنچھ قرشی می

و  ٦۱۳باید خورد ، در این مزاج شراب صرف می  ٦۱۲م ضعفی داشتھ باشدو بھ سبب این نفخ دماغ ھ

یا از حرارت است و در شرحی کھ بر قانون   یا اصلی است  دماغ ممزوج خوب نیست. اکثر ضعف

 . رده ام و تفصیل را بیان نموده امھای قرشی را ابطال ک دلیل ،نوشتھ ام

 ،گویند کھ تا ھجده سال نشود جالینوس می ] و۱۹۰[ است. افالطون و طفالن را شراب بسیار مضرّ 

 ،گوید کھ اگر مزاج طفل بسیار سرد باشد دھد و می و بقراط رخصت می ،شراب نباید خورد مطلقاً 

است  تواند خورد و سبب آن کھ بھ اطفال مضرّ  اندک شرابی می ،پیش از آن کھ ھجده سال تمام شود

نیز آن کھ چون اطفال کمال حرارت دارند و شراب پس چون اطفال شراب  ،کمال حرارت دارد 614

گویا ،بیاشامند اند. آتش بسیاری بر ھیزم ضعیفی زده 615  

نماید  و شراب اگر چھ صفرا را گاھی از بدن دفع می ،رسد و نیز از شراب صفرا بھ ھم می

] اما ۱۰۷[ل. کند ] می۱۹۱[ ٦۱٦اما در بدن اطفال صفرا کم است و شراب اگرچھ رطوبت را زیاده

کھ چون  ٦۱۸گویند و بعضی اطبا می ،رطوبت بسیار دارند، احتیاج بھ شراب ندارند ٦۱۷الچون اطف

مناسب اطفال خواھد بود،  ،رسد دارد و صفرا از او بھ ھم نمی  حرارت کمی ممزوج بھ آب شراب

، چھ دماغ ایشان بسیار ضعیف است و رطوبت دارد، پس شراب مطلقا، خصوصا   اما نھ چنین است

 شد مضر است بھ ایشان.کھ آب داشتھ با

ایشان ضعیف، کمال احتیاج بھ  ۀھاضم  و پیران چون مزاج ایشان سرد و خشک است و

بسیار ندارند. لھذا شیخ در قانون  ٦۱۹بھ سبب ضعف پی و دماغ تاب شراب ناب اما ،شراب دارند

تاب دارد بھ  یعنی پیر ھر مقدار کھ  سقھ. ترجمھ اش آن کھ شیخاٴ ف ]۱۹۲[ گوید و ما احتمل الشیخ می

 او شراب بدھند.

 ندارد.  »سر« ح -۶۱۰
  یند.گو ل: می -۶۱۱
 . »و برودتی ظاھر شود و«اضافھ دارد ح -۶۱۲
  .»خورد«بجای  »داد« ل -۶۱۳
  تیز.: ھردو -۶۱۴
 ل: گوئیا.  -۶۱۵
 ل: زیاد.  -۶۱۶
 ل: اطفال چون.  -۶۱۷
 اند.  گفتھ ل: -۶۱۸
  ندارد. »ناب« ح -۶۱۹
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بھ بادام بو  ،]۱۸۵[ دیگر شروع در خوردن شراب ننماید و چون خواھند کھ دیر مست شوند

ضعف معده بھ ھم  و چون کسی معتاد باشد کھ از خوردن شراب ،تلخ خصوصاً  ،ل نمایندداده تنقّ 

ضعف معده اگر  یا مویز بیدانھ،  یا تنقل نماید بھ تخم مورد تازه  بھ را با اندک مشک بخورد ،رساند

و بقراط  ،] و زیره و مصطکی تنقل نماید۱۰۴[ل. از حرارت باشد و اگر از برودت باشد بھ قرنفل

گوید چون در ھوای سرد خواھند کھ شراب خورند، پیش از خوردن شراب قدری از روغن گاو  می

روز  یک گوید کھ چون شیر و شراب در ظاھر نشود و افالطون می بیاشامند تا برودت ھوا مطلقاً 

 نقرس بھ ھم رسد. ،خورند

استعالج نزد فقیر آمد، چون از   ] عورتی نقرس داشت، بھ۱۸۶[ گویم کھ در اصفھان فقیر می

سازند، خوردم و عصری  کامھ کھ در اصفھان می ٦۰۷نان با یک صباح  سبب نقرس پرسیدم گفت کھ

و از  ،نقرس بھ ھم رسید نفخی کھ در اندرون داشتم آشامیدم، روز دیگر ۀشراب بواسط ۀدو سھ پیال

رسانند  این معلوم شد کھ آنچھ مشھور است میان اطبا کھ خواجھ سرایان و زنان نقرس بھ ھم می

یکی از خواجھ سرایان نواب   فرمودند کھ و از حضرت ابوی ام دام ظلھ نیز شنیدم کھ می ،غلط است

 وهللا اعلم. ،دهللا ملکھ و سلطانھ نقرس داشتکامیاب ھمایون خلّ 

 باب دھم

  را مناسب نیست ٦۰۹مزاج و کدام ٦۰۸مناسب] ۱۸۷[ در بیان آن کھ کدام مزاج را شراب

جھت آن کھ مضرت شراب در  ،شود ظاھر می  چون دماغ قوت داشتھ باشد از شراب نفع تمامی

آورد  ] و روح دماغی را بھ حرکت در می۱۰۵[ل. رود بخاری است کھ از شراب بھ جانب دماغ می

گذارد کھ داخل او  ت داشتھ باشد، بخارھا را نمیشود و چون دماغ قوّ  آن روح میو باعث کدورت 

ھای  و بھ این سبب ماده ،و اثر حرارت شراب و حرارت آن بخارھا بھ دماغ خواھد رسید ،شوند

ت داشتھ باشد نفعش بیشتر شود و اگر معده ھم قوّ  باشد گداختھ می کھ در دماغ بسیار می  کثیف بلغمی

ھرچند کھ  ،] و چون دماغ ضعیف باشد۱۸۸[ از او بھ دماغ خواھد رفت  و بخار کمی ،دخواھد بو

ت ھا بسیار بھ روح دماغی مضرّ  بخار اما بھ سبب ،یابد می از حرارت شراب دماغ نفع

 کھ معده ھم ضعیف باشد. خصوصاً  ،رسد می تمامی 

کھ شراب را  باید ،گویند چون صاحب ضعف دماغ مضطر شود بھ خوردن شراب حکما می

کم بخورد و بھ آب ممزوج سازد و عالمت ضعف دماغ آن است کھ بھ خوردن اندکی غذائی کھ 

 .ل: یا -۶۰۷
  ح: مساوی. -۶۰۸
 ندارد.  »مزاج« ح -۶۰۹
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 ،شود کھ صفتش مذکور می ھ قدر دو عدس باشد از این حبّ کھ ب یک حبّ   کرد، عمل نمایند و اگر

خمار  را حبّ  شود و این حبّ  ] ھمان لحظھ درد سر و خمار بر طرف می۱۸۲[ ،تناول نمایند

 گویند. می

 خمار صفت حبّ 

جزو، افیون دو  ٦۰۰یک][ ٥۹۹از ھریک ،کرمانی، تخم مورد، پوست ترنج ۀتخم گشنیز خشک، زیر

تنقل نمایند بھ سعد و پوست  ،و چون مزاج سرد باشد ،سازند حبّ  ،تھترش سرش بھِ  جزو، بھ ربِّ 

شور و نخود شور  ۀو پست ،و قرنفل کھ در گالب خیسانده باشند ٦۰۱اترج و زیره و مصطکی و ھل

زیره و نمک و  ،٦۰۳  و گلنگبین و گلقند و خرما، و اگر از خوردن شراب او را قی آید ٦۰۲و الدن

 ٦۰٤ل نباید کرد و اگرنھتنقّ  ،تناول نمایند و چون مزاج معتدل باشدپوست بیرون پستھ پیش از شراب 

ل نمایند بھ زیتون تنقّ  ،] و چون رطوبت در مزاج بسیار باشد۱۸۳[ سر بھ ھم رسدخمار و درد

 الماء.

یافتھ باشد تا معده را   زیتون خام سبز است کھ در آب و نمک ترتیب ،الماءو] مراد از زیتون[

و زیتون رسیده را زیتون  ،دھد ت میسرد و خشک است و معده را بسیار قوّ و این  ،ت دھدقوّ 

] ۱۰۳[ل. ل نمایند بھگویند چون مزاج رطوبت داشتھ باشد تنقّ  ا میو اطبّ  ،٦۰٥گویند رکابی می

 قضامھ.

و بعضی  ،٦۰٦دون ۀچون پست ،شکند و مراد از قضامھ ھر چیزی است کھ بھ دندان می

گویند مراد از قضامھ نخود بریان  و بعضی می ،بھ لغت اھل مصراست  گویند قضامھ شاھدانھ  می

چون مزاجش گرم باشد، بسیار  ،] معتاد بھ خوردن شراب {نـ}باشد۱۸۴[ است و چون کسی را کھ

و اگر در مزاجش رطوبت  ،باشد کھ از خوردن شراب درد سر و تب و دوار بھ ھم رساند

شراب را وقتی خورد کھ غذا از معده چنان گذشتھ ثقل گوش بھ ھم رساند. پس آن کھ  ،باشد تمامی

و آب بسیار با شراب ممزوج سازد تا طعم شراب شکستھ شود و  ،باشد کھ ھیچ ثقل در معده نماند

و در میان خوردن شراب  ،صاحب رطوبت مزاج مرتبھ مرتبھ آب را کم کند و شراب را زیاده نماید

 ن نیاید.] تا از مستی بیروو حرکت کم کند[ حرف کم زند

  ندارد. »از ھریک« ح -۵۹۹
  در متن نیست و بھ حدس آورده ام. -۶۰۰
 .ح: ھیل -۶۰۱
  .»الدن«بجای  »دون« ل -۶۰۲
  اضافھ دارد. »و«ح  -۶۰۳
  ل: وگرنھ. -۶۰۴
  ح: میکوبند. -۶۰۵
  .ل: دان -۶۰۶
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شراب سفید را با آب ممزوج سازند و غذای  ،پس این جماعت اگر خواھند کھ شراب خورند

 ٥۸۹چون حرارت ،و اگر مانعی باشد از خوردن ترشی ،یا سیب ترش باشد انار یا   ایشان آش غوره

از آشامیدن شراب  ٥۹۰و کسی کھ ،یا کاھو بسیار در او باشد تب و سرفھ، غذا شوربای باشد کھ کدو 

یک دفعھ بیاشامند تا   یک پیالھ آب بسیار سردی بھ  سھ پیالھ شراب رساند، بعد از دو خمار بھ ھم می

اگر  ،شود ] می۱۷۹[ و ھمچنین جمعی کھ از خوردن شراب جگر ایشان گرم ،نرساند خمار بھ ھم

حرارت جگر را تسکین  ،یخ از بیرون سرد کنند  آب سرد با شراب ممزوج سازند بلکھ شراب را بھ

 دھد. می

گوید کھ چون آخر روز بعد از آشامیدن شراب آب بسیار سرد  نصرانی می ٥۹۱و بختیشوع

در میان بعضی ترکان این عالج شایع  ٥۹۳خمار و درد سر نخواھد بود. و باحدر ص ،بیاشامند ٥۹۲ی

 ٥۹٤یافتیم اما این آب سرد کھ دفعتا  گویند کمال نفع از این شنیدم کھ می و از جمع کثیری ،است

ا ، چھ اطبّ ٥۹٥کند اگرچھ بھ بخار نفع نـمی ،است ھاضمھ مضرّ   تو بھ قوّ  بھ معده ،آشامند می

  اء رازید زکریّ یک دفعھ نباید خورد، حتی آن کھ محمّ   بھ ،سرد باشد صوصاً گویند کھ آب را خ می

 ٥۹٦در قطره قطره بمکد و از این سبب ،گوید اگر کسی خواھد کھ فربھ شود ] می۱۰۱./ل۱۸۰[

مذکور است کھ آب را بھ سھ دفعھ باید آشامید و چون  ٥۹۷ھ رضی هللا عنھماحادیث اھل بیت و ائمّ 

و در حاشیھ ای کھ بر کتاب اطعمھ و  ،یابد  یعنی جگر آفت ، رساند د بھ ھم مییک دفعھ بخورد کبا  بھ

 و معنی کباد را بیان کرده ایم. اشربھ از قواعد نوشتھ ایم دلیل طبی آن را

، در میان خوردن شراب بھ قرص   ایشان بسیار گرم باشد ۀیا معد  و جمعی کھ دق داشتھ باشند

آن است کھ زعفران در این قرص  و اولی ،اب را تسکین دھدتنقل نمایند تا حرارت شر ٥۹۸کافور

آورد و  یکی آن کھ زعفران بھ معده مضر است و غثیان می  ] از دو جھت،۱۸۱[ داخل ننمایند

اندک زمانی  گذارد کھ این قرص در معده  نمی ،است قلبیّھ  ۀدیگری آن کھ چون زعفران از ادوی

ک نفعی از او بھ معده خواھد رسید، پس قرص کافوری کھ برد و اند بماند و زود آن را بھ دل می

بھ ھم رسد،  استعمال نمایند و چون بعد از خوردن شراب در سر خماری ،سابقا صفت آن مذکور شد

] خواھیم ۱۰۲[ل. یکی از دوازده نوع معالجھ کھ از جھت خمار بیان  شراب را ترک باید کرد و بھ

  ندارد. »حرارت« ل -۵۸۹
  ندارد. »کھ« ح -۵۹۰
  ح: یخیشوع. -۵۹۱
 ندارد.  »ی« ح -۵۹۲
  ندارد. »و«ح  -۵۹۳
  .: دفعةھردو -۵۹۴
 ل: میکند.  -۵۹۵
 ح: از. -۵۹۶
  .»اھل بیت عصمة صلوات هللا علیھم اجمعین« تا اینجا: ۵۹۶ل: از  -۵۹۷
  ل: کافوری. -۵۹۸
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را در  ٥۷۸او کھ شربت ریباس و ربّ  ٥۷۷و آنچھ مشھور است و از جمعی حکمای سابق منقول است

تی دارد کھ چون سرد آن کھ ریباس خاصیّ  ۀبواسط ،یخ سرد نباید کرد  ن بھعالج خمار و غیر آ

سازد و مخالف آن است کھ ابن ماسویھ  رساند و ضعیف می شود بھ معده کمال مضرت می می

مذکور است کھ ریباس را بھ برف سرد کنند تا سورت خمار را  ٥۷۹چنانچھ در جامع کشی ،گوید می

 ] مزاج باشد.۱۷۶[ کھ صاحب خمار صفراوی خصوصاً  ،ر شوداز او ظاھ  بشکند و نفع تمامی

  کند بر دو قسم است: ا از استادش نقل مید زکریّ گویم کھ ریباس چنانچھ شاگرد محمّ  فقیر می

 ،٥۸۰شوند کند نمی گویند و از خوردن آن دندان مطلقاً  یک قسم سفید است و آن را نیشابوری می

و قسم  ،و این قسم کمال نفع دارد ٥۸۱کند بر ترشی آن میاو زیادتی   ] بھ جھت آن کھ نرمی۹۹[ل.

و این قسم بسیار زبون است و  ،کند دیگر سرخ است و بسیار ترش است و دندان را بسیار کند می

بسیار سرد است و ترش و جوھر معده را بسیار مضرت  ٥۸۲مضرت بسیار دارد و چون قسم دویم

چھ جوھر  ،نرساند ت تمامی مود تا معده را مضرّ از این جھت این قسم را سرد نباید ن ،رساند می

 و سرد است.  ٥۸۳] شده۱۷۷[ بافتھ معده از پی

بھ معده خواھد رسید و قسم اول چون بھ اعتدال   مضرت تمامی ،پس چون سردی زیادتی کند

کھ از  ٥۸٤و خمار را خصوصاً  ،مضرت بھ معده نخواھد رسانید ،اگر سرد باشد ،نزدیک است

گویند  . پس آنچھ ابن ماسویھ گفتھ در قسم اول است و آنچھ باقی اطبا میاھد نمودصفرا باشد دفع خو

اندک   است و فقیر مکرر ھر دو قسم ریباس را تجربھ کردم، رّب ریباس سفید کھ ٥۸٥در قسم دویم

ریباس سرخ  و ربّ  ٥۸۷رساند تی بھ معده نمیمضرّ  ٥۸٦کردم یخ سرد می  ھرچند بھ ،ترشی در او بود

 شد و چون مزاج تش بھ معده زیاده میمضرّ  ،٥۸۸شد چون اندکی سرد می ،ش بودکھ بھ غایت تر

ھای  ] جگر و مرض۱۰۰[ل. از خوردن شراب صرف حرارت و سوزش ،] جگر گرم باشد۱۷۸[

 رسد. صفراوی بھ ھم می

 ندارد. » است« ل -۵۷۷
 . »او«بجای  »ریباس« ل -۵۷۸
  کیشی.: ھر دو -۵۷۹
 شود.  ل: نمی -۵۸۰
  ل: ترشی اش. -۵۸۱
 دوم.  ل: -۵۸۲
 ح: یافتھ شد. -۵۸۳
 ل: خوصا.  -۵۸۴
 دوم.  -۵۸۵
  ل: میکردیم. -۵۸۶
  نمیرسانید.ل:  -۵۸۷
  میشود. ح: -۵۸۸
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غ و پی بھ ھم بسیاری در دما ٥٦۷رطوبتی ،وجھش آن کھ چون شراب زیاده آشامیده شود

شراب را خوب  ۀ] مز۱۷۲[ بھ ھم رساند  در زبان است رطوبت تمامی ]کھ[ رسد و چون پی می

 نفرتی کھ از طعم او داشت کم خواھد شد. ادراک نخواھد کرد * و

گویند کھ چون شراب حرارت  ای رازی مید زکریّ و محمّ  ٥٦۸و دیسقوریدوس و بختیشوع

] بھ اعتدال ۹۷[ل. یک روز شراب را  کند کھ فظ نمیھیچ چیز صحت را چنان ح ،دارد تمامی

 ،و دو سھ روز آب را بی شراب بیاشامند تا آن کھ حرارت شراب سابق را تسکین دھد ٥٦۹بخورند*

، بگدازد و دفع نماید و چند ٥۷۰فاسد کھ در آن دو سھ روز بھ ھم رسیده باشند ھای و شراب خلط

 یافتند.  این دستور عمل نمودند و نفع تمامی در مزاج ایشان بود، بھ  شخصی کھ حرارت تمامی

و  ،یا سرکھ خواھد شد  شود یا بھ صفرا مستحیل می  ]۱۷۳[ و اگر شراب زیاده خورده شود

آب انار را بسیار بمکد  ،اگر بھ صفرا مستحیل شود ٥۷۱اگر سرکھ شود عالجی بھتر از قی نیست و

راز نماید تا شراب فساد نیابد و خمار بھ ھم احت ھا و اولی آن است کھ در میان شراب از بیشتر نقل

اب و سیب و چون مزاج گرم باشد، غذا آش غوره و ریباس و حماض اترج باشد و بھ و عنّ  ،نرساند

و  ،و امرود و زعرور و لیمو و ترنج و قرص لیمو و بادام تنقل نماید ٥۷۲شیرین و ترش ترش و انار

خصوصا کھ بریان کرده باشند و شاھسفرم  ،کند می تنقل بھ تخم مورد بغایت نافع است و منع خمار

یکدیگر کرده، بو کند و در وقت خوردن   ] بو کند و مشک را با کافور داخل۱۷۴[ و بید مشک

در گالب بخیسانند کھ کافور در آن گالب داخل باشد و آن پارچھ را سرد  ٥۷۳کتان ۀشراب پارچ

و در وقت خواب روغن  ،سری داشتھ باشندچون درد  خصوصاً  ،]۹۸ل.[ ھا گذارند کرده بر شقیقھ

کند  نفع می ،گل سرخ را بھ بینی چکانند و بنفشھ را بسیار ببویند و اگر کاھو در میان شراب بخورند

 گذارد کھ مست شود. آورد اما نمی و خواب می

شراب را کم ٥۷٥کھ از خوردن شراب خمار و درد سر بھ ھم رسانند ٥۷٤و اگر معتاد باشد*

با چند   طعامی ٥۷٦] اندکی۱۷۵[ و بعد از* شراب ،ق نمایندب ممزوج سازند و مروّ بخورند و با آ

 ،یخ سرد کرده تناول نمایند  ریباس بھ مورد و ربّ  و پیش از خوردن شراب ربّ  ،پارچھ بھ بخورند

 ح: رطوبت.  -۵۶۷
 یخیشوع.  :متن -۵۶۸
 .تواژه خالی اس ۳۸حدود  جای میان دو نشانھ برابر چھارسطرو یکی دو واژه، مجموعا ح -۵۶۹
  ل: باشد. -۵۷۰
  ندارد. »و« ل -۵۷۱
 ل: ترس.  -۵۷۲
 ل:کتانی.  -۵۷۳
  ند.ل: باش -۵۷۴
  در حاشیھ نوشتھ شده. ،در ل ی دو نشانھ فاصلھ -۵۷۵
 ل: اندک.  -۵۷۶
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ھای گرم شراب  باشد و باقی مرض ٥٥٥قروحی و تمددی و تعبی کھ٥٥٤و در سھ قسم اعیا  ،ریزد

گوید کھ وال علی  تدارک الخطایا می ]۱۶۹[ ۀو شیخ بوعلی در رسال ،بھ ایشان ٥٥٦مضرت دارد 

خمار نباید خورد، چھ  انھ نافع. ترجمھ اش شراب در حالت ٥٥۷الخمار فانھ ضاّر و لیس علی الظن

کنند کھ نافع است بھ جھت خمار و در عالج خمار  مضرت دارد و نیست چنان کھ بعضی گمان می

 تفصیل این مذکور خواھد شد.

و شراب را کم باید خورد، اگر افراط کنند، چنانچھ بسیار بیھوش شوند، حرارت غریزی 

د و محمّ  ،کند می  شود و مضرت تمامی آتش از ھیزم بسیار ضعیف می ٥٥۸ضعیف شود، چنانچھ

ھا  ت ندارد، چھ طبیعت شرابین نمود کھ چند مثقال از شراب مضرّ توان تعی گوید کھ نمی ا میزکریّ 

از این جھت قرشی در بیان آن کھ چھ مقدار از شراب  ،]۱۷۰[ ھا مختلف اند ھا و عادت و مزاج بدن

 بشره و تر تر و مشرق گوید کھ چون فرح زیاده شود و رنگ بدن سرخ می ،خالی از مضرت است

ت ندارد ھیچ مضرّ  ،٥٥۹باشد][ ھا نشاط بیشتر و ذھن بھ حال خود کتو در حرتر  و برآمده تر ]نرم[

 ]۹۶[ل. .و از خوردن بعد از آن مالحظھ نباید کرد

ش آید و شروع در غثیان شود و دماغ و بدن سنگین شوند و ذھن مشوّ  ٥٦۰و چون خواب غلبھ

 تا معده و ٥٦۳باید آورد قی می ٥٦۲ترک شراب بلکھ ٥٦۱ھا سست شوند واجب است شود و حرکت

] ۱۷۱[ ھای فاسد کھ در بدن خلط ٥٦٤ چھکند، ھر جگر بسیار گرم نشوند و این قی بسیار نفع می

ت مضرّ  قیّ  ،اما اگر شراب را کم خورده باشند ،شوند آیند و بقی دفع می بھ حرکت می ،باشد

 کند. می  تمامی

د. آن ندار اس از حکیم فاضلی سوآل کرد کھ چھ قدر شراب مضرتی بنی عبّ  یکی از خلفا  و

ف عنھ. ترجمھ اش آن کھ فکیّ  ٥٦٦تکرھھ فاذا احببتھ ٥٦٥در جواب گفت: اشرب الخمر ما دامت حکیم

او محظوظ شود، ترک  ۀاو نفرت دارد پس چون ذائقھ از مز ۀشما از مز ۀبخورید شراب را تا ذائق

 کنید خوردن شراب را .

 ح: اعبا.  -۵۵۴
 ح: تقبی.  -۵۵۵
 اضافھ دارد.  »و« ح -۵۵۶
  اگر چھ این بھتر است، بھ متن وفادار ماندم].[ ،ل: علی ما یظن -۵۵۷
  ل: چنانکھ. -۵۵۸
 . »باشد«بجای  »را از« ح -۵۵۹
 ل: غالب.  -۵۶۰
 است.  »واجب«بجای  »بجھت و«ح  -۵۶۱
 ل: بلک.  -۵۶۲
 ل: کرد.  -۵۶۳
  .ندارد »ھر« ل -۵۶۴
 ل: دمت.  -۵۶۵
 ح: اجنبتھ.  -۵۶۶
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ا در این مقام از حکما نقل کردیم. حاصل کالم این کھ اطبّ  الً شود و این خالف آن است کھ اوّ  می

 مضطرب اند.

و جالینوس مبالغھ تا حدی  ،ھا نباید خورد تا فاسد نشود وھمچنین شراب را بعد از میوه

یا انگور   ] عھد کرده ام با خدای تعالی کھ ھرگز میوه نخورم مگر انجیر۱۶۶[ دگوی رسانیده کھ می

ھای مدید بیمار  مدت ٥٤٤یک مرتبھ زردآلو خوردم تا کرد و آن کھ پدرم از خوردن میوه منع می ٥٤۳با

  نخورم. ٥٤٥بودم تا آخر االمر عھد کردم کھ بغیر از آن دو میوه ھیچ

و  ،شراب بعد از خربزه جایز است و مضرتی نداردگوید کھ آشامیدن  یحیی ماسویھ می  و

خربزه را  ،جھت آن کھ شراب چون گرم است ،گوید کھ این کالم خطا است اء رازی مید زکریّ محمّ 

] مستحیل خواھد ساخت و از این جھت در بدن صفرای بسیار بھ ھم خواھد ۹۴[ل. زود بھ صفرا

 رسید.

 کھ اگر شراب را بعد از آن کھ خربزه ھضم یحیی ماسویھ آن است  گویم کھ مقصد فقیر می

ا نقل کرده وقتی است کھ د زکریّ کھ محمّ  ٥٤٦مضرت ندارد و مضرتـی ،]بخورند[ ] شده باشد۱۶۷[

شراب آن صفرا  ،بھ صفرا مستحیل شده باشد ٥٤۷پیش از ھضم بخورند و بعد از ھضم اگر خربزه

دھد و ھمچنین شراب را بعد از  ا نضج میآن بلغم ر ،کند و اگر بھ بلغم مستحیل شده باشد را دفع می

را و ھم صاحب مزاج سرد را [ بسیار و حرکت اسفار ھم صاحب مزاج گرم ریاضت و جماع

یا بعد  پیش از آن کھ سیراب شود و ] شراب را بھ ناشتاایت مضر است و چون صاحب مزاج گرمبغ

 ٥٤۸عقل بھ ھم رسد و گاه با یابند و تشنج و اختالل  پی و دماغ مضرت ،از حرکت بسیار بیاشامد

 شوند. کشد و بھ آن سبب تلف می می ٥٤۹اسھال کبدی

] از جماع بسیار، حرارت غریزی ۱۶۸[ مذکور است کھ اگر بعد ٥٥۰ایالقی][ و در معالجات

 ،کھ بعد از جماع بسیار ٥٥۱گویند اندک شرابی مناسب است و بعضی اطبّا می ،بسیار ضعیف شود

نفس  ٥٥۲یا تنگی  و ھمچنین چون درد چشم ،د از مومیائی بیاشامندشراب را با آب ممزوج ساختھ بع

] شراب ۹۵[ل. و چون با درد سر خلط فاسد در بدن بسیار باشد[ شراب نباید خورد ،٥٥۳داشتھ باشند

یا آن کھ درد سر از صفرائی باشد کھ بھ معده   را نباید خورد]، مگر کھ شراب سفید رقیق باشد

 یا.  :ھردو -۵۴۴
  .»تا«بجای  »و« ل -۵۴۴
 اضافھ دارد. » میوه« ل -۵۴۵
  .ح: مضرت -۵۴۶
 اضافھ دارد.  »و« ل -۵۴۷
  ل: بھ. -۵۴۸
 ح: کیدی.  -۵۴۹
  نیست، ل: اتیالقی. در ح -۵۵۰
 گوید.  ح: می -۵۵۱
  ل: تنگ. -۵۵۲
 : باشد. ح -۵۵۳
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غذا  ،شراب را پیش از ھضم غذا نباید خورد ٥۲۸تش کمتر و چنانچھنفعش بیشتر خواھد بود و مضرّ 

 کند کھ چند از استادش نقل می ٥۲۹اد زکریّ را ھم پیش از ھضم شراب نباید خورد و شاگرد محمّ 

 ٥۳۲] و گفت معده ای۱۶۳[ غذای حاضر شد، نخورد ٥۳۱ورد، بعد از آن] شراب خ۹۲ل.[ ٥۳۰پیالھ

شود و از غذا نفرت دارد بلکھ غذا ھضم نشده دفع  متوجھ ھضم غذا نمی ،شراب شد ۀکھ آلود

شود و  متوجھ ھضم غذا نمی ،گذرد شود، خصوصا کھ گوشت باشد و تا شراب از معده نمی می

از] آن کھ سیراب شوند و ھمچنین شراب [ اشد، پیشھمچنین شراب را جمعی کھ مزاج ایشان گرم ب

ھا در جمیع  یا نھ نباید آشامیدن تا فساد آن غذا  ھضم شده باشد ٥۳۳خواه کھ را بعد از غذاھای فاسد

 بدن پھن نشود. 

شراب را دیر باید خورد تا آن کھ غذا از معده ، گویم کھ چون معده ضعیف باشد فقیر می

] تا غذا از جگر ھم نگذرد، شراب را ۱۶۴[ جگر باشد ۀھاضم  وتگذشتھ باشد و چون ضعفی در ق

 ۀداریم و تجربھ ھم در ماد ٥۳٥دلیل عقلی بدین ٥۳٤کھ آن و با ،نباید آشامید تا سّده بھ ھم نرسد

گذرد و  کرد کھ چھ وقت غذا از معده می ٥۳۷ایم و از این سبب باید تشخیص کثیری کرده ٥۳٦جمعی

 ۀابق چون بقراط و ارسطو بھ نظرم رسیده کھ غذا در معدو در کتب حکماء س ،چھ وقت از جگر

یک از جگر و رگھا و عضوھای ایشان چھار  شود و در ھر شش ساعت ھضم می ٥۳۸تندرستان

] و شیخ ابوعلی در قانون ۹۳ل.[ ٥٤۰یابد ھا را می ساعت جمیع ھضم ٥۳۹ساعت پس در ھژده

] تا بیست ۱۶۵[ دوازده ساعت است ه و خروج اوگوید کھ قدر معتدل از برای ماندن غذا در معد می

و  ٥٤۲تندرستان تا پانزده ساعت ماند ۀگوید کھ گاھی در معد و نیز در قانون می ٥٤۱و دو ساعت

 توفیق میان این دو کالم محتاج است بھ تکلف.

گوید کھ شراب را بعد از سھ چھار ساعت کھ غذا خورده  اما مجوسی در کامل الصناعھ می

شود کھ غذا در مدت سھ چھار ساعت در معده ھضم  ین کالم ظاھر میباید خورد و از ا ،باشند

 ل: ھمچنانچھ.  -۵۲۸
 ح: ذکریا.  -۵۲۹
 ح: سالھ.  -۵۳۰
 . »کھ«در باالی  »ن«با یک  »آنکھ« ل -۵۳۱
 ندارد. »ای« ل -۵۳۲
 . کھ خواه ح: -۵۳۳
  ح: بدانکھ. -۵۳۴
 ل: براین.  -۵۳۵
 ل: جمع.  -۵۳۶
 ل: تشخص.  -۵۳۷
  رسان.ل: تند -۵۳۸
 ل: ھجده.  -۵۳۹
 باید.  ح: می -۵۴۰
 ل: ساعتست.  -۵۴۱
 ل: میماند.  -۵۴۳
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یک دو ساعت ھیچ   چنانچھ میان ایشان و میّت ،] کردند عظیمی[ لحظھ صرع بھ حرکت آمد و غشی

 صرع نداشتند صرع بھ ھم رسانیدند و بعضی غشی کردند. ٥۱۸ۀفرق نبود و بعضی کھ نوب

 و شراب را بعد از آن کھ غذا در معده ھضم شده باشد باید خورد و چون قبل از ھضم

 ،شراب را بھ ناشتا بخورند کھ][ ھم رسد و چون صبر نتوانند کرد بھ سّده در بدن ،٥۱۹مند]بیاشا[

گویند کھ معتاد را جایز است کھ دو  و حکما می ،ممزوج سازند و بیاشامند ٥۲۰آب گرم را با شراب

 سھ پیالھ شراب را بعد از غذا پیش از آن کھ غذا ھضم شود بیاشامند تا آن کھ غذا را زود ھضم کند

] کم باید خورد تا آن کھ ُسّده بھ ھم نرسد و اگر معتاد این دو سھ پیالھ را نخورد غذا خوب ۱۶۰[ اّما

است کھ بعد  ھضم نخواھد شد و مراد از معتاد کھ در این کالم مذکور است آن است کھ عادت کرده

 دو سھ پیالھ شراب خورد. از غذا

سھ پیالھ بخورد نفع خواھد کرد و طعام را  پس اگر کسی بھ این معتاد باشد و بعد از غذا دو

م کند و مراد از معتاد آن نیست کھ معتاد بھ خوردن مطلق شراب باشد، چنانچھ بعضی توھّ  ھضم می

اما  ،است ٥۲۱اگر چھ کالم قرشی در موجز و موالنا نفیس در شرح موجز موھم این عمل ،اند کرده

] بھ این ۱۶۱[ شی کھ در شرح قانون تصریح] قر۹۱[ل. یمراد این نیست و بسیاری از اطبا حتّ 

اندکی شراب پیش از ھضم غذا ھمھ  گوید کھ  اند و قرشی در شرح قانون می معنی کھ گفتیم کرده

شود کھ کسی معتاد بھ  کند و از این کالم ظاھر می کند اما معتاد را نفع بیشتر می را نفع می ٥۲۲کسی

ت نخواھد کرد ھیچ مضرّ  ،استعمال کند بعد از غذا اگر اندکی عمل ،خوردن شراب بعد از غذا نباشد

جمعی  ۀاست و فقیر در ماد شود کھ مضرّ  چنین ظاھر می و نفع خواھد داشت و از کالم اکثر اطبّا

و  ،یافتم  ٥۲۳حق][ آنچھ قرشی گفتھ بود ،تجربھ کردم ،ایشان بھ غایت ضعیف بود ۀھاضم  کھ قوت

] غذا ۱۶۲[ بعد از غذا بخورد نھ در میان ٥۲٥وردغذا بخ٥۲٤اگر کسی مضطر باشد کھ شراب را با

 تا آن کھ غذا بسیار فاسد نشود.

نیز حرارت  ٥۲٦معده][ مثل کباب و قلیھ و ،گویم کھ چون غذا بسیار خشک باشد و فقیر می

تا آن  ٥۲۷اند کھ آب را با غذا بخورد اطبا چون آملی در شرح قانون تجویز کرده ،داشتھ باشد  تمامی

 ،ق بھ بادام بیاشامندنسوزد، پس اگر بھ عوض آب اندک شراب سفید رقیق مروّ کھ غذا در معده 

  ل: نوبت. -۵۱۸
  .ح: بیاشامیدند -۵۱۹
 . »شراب«بجای  »شد« ل -۵۲۰
  .ل: حمل -۵۲۱
  کس. :ل -۵۲۲
 ح: حقا.  -۵۲۳
 ل: یا.  -۵۲۴
  ل: خورد. -۵۲۵
 ح: موره.  -۵۲۶
 ل: بخورند.  -۵۲۷
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ھای کوچک باید خورد و  در پیالھ اّوالً  ٥۰۹گوید کھ شراب را علی در قانون مییخ ابوو ش

باید کرد جھت آن کھ چون غذائی کھ پیش از خوردن شراب وارد بدن شده  تر مرتبھ مرتبھ بزرگ

گوید کھ اگر جمیع  شراب را کمتر باید خورد و قرشی می معده از ھضم آن بھ کوفت رفتھ، اّوالً 

یکدیگر   ھا را نزدیک بھ ] خواھد شد و پیالھ۱۵۶[ اولی است جھت آن کھ بھتر ھضمکوچک باشد، 

 دیگر بخورند. ۀاول از معده بگذرد، بعد از آن پیال ۀنباید خورد آن مقدار فاصلھ گذارند کھ پیال

دارد و ضعیف است اگر شراب را   ایشان حرارت کمی ۀکھ معد ٥۱۰و باید دانست کھ جمعی

ھای بزرگ خورند  شوند از آن کھ شراب را بھ پیالھ مست می تر خورند زود ھای کوچک بھ پیالھ

پس این جمع را واجب است کھ بھ  ،آید ھیزم بسیار عاجز می ٥۱۱چنانچھ آتش کم از افروختن

ھای کوچک بیاشامند و اگر نھ ھضم نخواھد شد و امراض بسیار از او بھ ھم خواھد رسید و  پیالھ

] کھ بو نداشتھ باشد ۱۵۷[ ق] مروّ ۸۹[ل. شراب سفید رقیق باشد ٥۱۲چون مزاج گرم بسیار

اند کھ جمعی  شراب گلگون کھ بھ آب بسیار ممزوج باشد و حکمای سابق مبالغھ نموده ٥۱۳یا  بیاشامند

ھای سیب در میان شراب اندازند تا  گل سرخ و بادام شیرین و پارچھ ،کھ مزاج ایشان گرم باشد

شراب زرد آتشی بیاشامند. اگر در نھایت برودت  ،اج سرد باشدت شراب را کم کند و چون مزمضرّ 

 اعلی نرسیده باشد و اگر مزاج معتدل باشد، ۀیا شراب گلگون صافی، اگر برودت بھ مرتب  باشد

 یک سالھ کھ بھ تلخی زند بیاشامند . سبز خوشبوی صافی ٥۱٤شراب ریحانی

و اگر نھ فاسد  ] خشک باشد۱۵۸[ کھ مزاج گرم و و شراب بھ ناشتا نباید آشامید خصوصاً 

شراب بیاشامند  ،باید خورد و چون غذا از معده بگذرد ٥۱٥ت تمام رساند بلکھ غذا اولو مضرّ  باشد

بعد از ریاضت خناق بھ ھم رسد و در بعض امراض شراب بھ ، ٥۱٦و چون شراب بھ ناشتا بخورد

نچھ آشامیدن آب سرد از حمام چون جوع کلبی و قولنج کھ از باد باشد و چنا ،ناشتا بغایت مفید است

اگر سرد باشد و  خصوصاً  ،آشامیدن شراب بعد از حمام مضرت دارد ،بی فاصلھ مضرت دارد

مکرر تجربھ شده کھ جمعی کھ بعد از جماع بھ حمام رفتھ بودند و بعد  ،باشد ٥۱۷حمام بعد از جماع

] ھمان ۹۰[ل. رفتھگ صرع می ]۱۵۹[ از حمام بی فاصلھ شراب خورده بودند و گاھی ایشان را

 ندارد. »را« ح -۵۰۹
  ل: جمیع. -۵۱۰
  روختن.ح: ف -۵۱۱
 ندارد.  »بسیار« ل -۵۱۲
 ندارد.  »یا« ل -۵۱۳
 ح: ریحان.  -۵۱۴
  ل: اوال غذای. -۵۱۵
  ل: بخورند. -۵۱۶
  جای یک واژه سفید است. »جماع«ل بجای  در -۵۱۷
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سرسام بدارند در شب بحران  ٤۹۳سرخی در پیش نظر صاحب حصبھ و ۀایم کھ چون پارچ نیز کرده

ر نظر در آن پارچھ بسیار کند چون ماده مستعد آن باشد کھ بھ رعاف دفع شود بحران بھ و بیما

 ] خواھد شد.۱۵۳[ رعاف

] بسیار نگاه کند، زردی در بدن او بیشتر ظاھر ۸۷ل.[ زردی ۀیرقان در مھر  و اگر صاحب

است کھ شراب زرد بھ عضوھا رسد، اگر رنگ جامھ رنگ آن  ٤۹٤شود، پس چون مطلب آن می

تیره رنگ نباشد و در موضع  اب باشد، آن شراب زود بھ بیرون بدن میل کند اما باید کھ جامھشر

ھا بوده باشد بھ  ھا و سبزه کھ در اطرافش انواع شکوفھ وسیعی مرتفع در غایت پاکیزگی و صفا

و چون مزاج سرد باشد عطرھای گرم  ٤۹۷جمعی از دوستان ھمزبان نشینند٤۹٦و  ٤۹٥قرب آب روان

و سنبل الطیب و اگر  ٤۹۹] و کشنھ۱۵۴[ کنند، مثل عنبر و عود و مشک٤۹۸دارند و دودرا بھ کار 

 ٥۰۲چون سیب و صندل سفید و کافور را بھ ٥۰۱گرم باشد عطرھای سرد را بھ کار برند ٥۰۰مزاج

 . ٥۰۳ھای صندل زده بپوشند اندکی مشک بخور کنند و جامھ

د ین محمّ ة والدّ لّ قین نصیر المخاتم المحقّ  ٥۰٤و چون بعضی آداب و نصایح کھ حضرت

اند بھ غایت ظاھر و  وسی سقی هللا ثراه در آشامیدن شراب در اخالق ناصری بیان فرمودهالطّ 

گوید اگر  کند، می کردیم و قرشی بعد از آن کھ آداب مجلس شراب را بیان می ٥۰٥مشھور بود نقل

باشد کھ  ٥۰۷رکند بھ سوی شراب بلکھ بسیا اقبال نمی ٥۰٦نفس ،ھا حاضر نباشد بعض از این شرط

از او  ٥۰۸] و مضرت بسیار۸۸[ل. سازد ھا را فاسد سد شود و خلط] فا۱۵۵[ شراب بھ این سبب

ترین انواع خوردن شراب آن است کھ کند و بد نفعی کھ از او گمان می ظاھر شود، اضعاف

 خورد. کھ وھم کند از آن کھ کسی مطلع شود بر آن کھ او شراب می تنھا بخورد، خصوصاً   آدمی

 ندارد.  »و« ل -۴۹۳
 ندارد.  »آن« ح -۴۹۴
  در ح: طرب با یاران. -۴۹۵
 ل: با.  -۴۹۶
 ل: نشیند.  -۴۹۷
  ل: درو. -۴۹۸
 .کشتھ ل: ،ح: کشنھ -۴۹۹
  ل: مزاجش. -۵۰۰
 ل: دارند.  -۵۰۱
 ل: با.  -۵۰۲
  : ببوشد.ح -۵۰۳
 ندارد.  »حضرت کھ« ح -۵۰۴
  .ح: ثقل -۵۰۵
  .ل: نقش -۵۰۶
  ح: بسیاری. -۵۰۷
  .ح: بسیاری -۵۰۸
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یابند، فالج و رعشھ و استرخا  می ٤۸٥ت تمامییار کھنھ مضرّ آتشی غلیظ بس ٤۸٤شراب شیرین زرد و

 رسانند. این بھ ھم می و امثال ٤۸٦و تمدد و تشنج و کزاز

رسد و شراب غلیظ  ھای فاسد از او بھ ھم می ] و خلط۱۵۰[ ت تمام داردو شراب بد بو مضرّ 

رطوبت معده بھ ھم گذرد و از شرابی کھ آب داخل او بسیار باشد  آورد و از معده دیر می سّده می

کند و از شراب صرف  سازد و نفخ بسیاری در معده از او تولد می رسد و معده را ضعیف می می

 رسد.  ھا و سوختن خون بھ ھم می گرانی و درد سر و ضعف دماغ و تشنگی و جستن رگ

شراب  ٤۸۸بسیاری در بدن ایشان است ٤۸۷یا رطوبتی  است و جمعی کھ پی ایشان ضعیف

گویند چون بد  شراب مسطار می ]را[ ت دارد و شراب نو کھ اطبا آنکمال مضرّ ممزوج بھ آب 

] کھ باعث ذوسنطاریا ۱۵۱[ رسد بسیار ھست ز او بھ ھم میشود و نفخ بسیار ا ھضم می

و  ٤۸۹یعنی اسھال کبدی از این جھت از آن شراب کم باید خورد و احتراز باید خورد  ،شود می

در  ٤۹۰اد زکریّ و محمّ  ]۸۶[ل. ایشان بسیار ضعیف است ۀمعد کھجمعی  احتراز باید نمود خصوصاً 

شود و  گوید کھ شراب سیاه غلیظ نو کھ زبان را بھ ھم کشد، در معده زود ترش می منصوری می

ھای سابق و  ھای شراب در باب آورد زیاده از شراب سیاه و باقی مضرت قسم و قی می ٤۹۱غثیان

 شود. الحق مذکور شد و می

 باب نھم

 آداب خوردن شراب در

افزا آراستھ باشد و قبل از ارتکاب شرب  باید کھ مجلس شراب بھ مفرحات دلگشا و نفحات طرب

لطیف  ۀ] بگیرند و جمیع بدن خصوصا دست و پا را پاکیزه سازند و جام۱۵۲[ ھا را ناخن

 گویم اولی آن است کھ رنگ جامھ بلکھ رنگ ھر چھ در خوشرنگ بپوشند و فقیر می ٤۹۲ۀپاکیز

مجلس شراب حاضر است از فرش و بالش و غیر آن مثل رنگ شراب باشد تا بجھت موافقت رنگ 

اند و تجربھ  بینی کھ حکما و اطبا گفتھ آن شراب زود بھ اعضا رسد و اعضا را قوت تمام بخشد، نمی

  ندارد. »و« ل -۴۸۴
  ل: تمام. -۴۸۵
 ح: کذار، ل: کزار.  -۴۸۶
 رطوبت.  :ل -۴۸۷
 : ھست. ل -۴۸۸
 ندارد.  ل ،تنھا در ح ،»و احتراز باید خورد« -۴۸۹
 ح: ذکریا.  -۴۹۰
  ل: غشیان. -۴۹۱
 ل: پاک.  -۴۹۲
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را بھ  اگر مزاج گرم ٤۷۹رسد، چنانچھ غم و غصھ و غضب و امثال این و ھای سرد بھ ھم می مرض

ھای سرد  مرض ،رساند و اگر صاحب مزاج سرد را بھ ھم رسد ھای گرم بھ ھم می مرض ،ھم رسد

 . ٤۸۰رساند بھ ھم می
بایست کھ در جمیع  می ،ا آن کھ غریب است جھت آنچھ شراب چون گرم استو این مسئلھ ب

ھای سرد  ] مرض۱۴۷[ ھا احداث ھای گرم کند نھ آن کھ در بعضی مزاج ھا احداث مرض مزاج

نماید. اما فقیر بھ تائید الھی بھ دلیل این متفطن شدم و در شرح قانون وجھ این را بیان کرده ام و 

 شود. ھای سابق و الحق مذکور شد و می راب در بابت شباقی کالم در مضرّ 

 باب ھشتم

 ھای شراب در مضّرت قسم

یا بھ  ایشان صفراوی بھ ھم رسیده باشد  ۀآن کھ در معده و رود ٤۸۱یا  جمعی کھ صفراوی مزاجند

از شراب درد سر بھ ھم  ،یا جگر ایشان گرم شده باشد سبب مرضی مزاج ایشان گرم شده باشد 

] و زرد ۸۴[ل. شراب زرد آتشی خصوصاً  ،ھا مضرت دارد بھ ایشان تر شراببیش ،٤۸۲رسد می

تمام باشد و  ]۱۴۸[ جھت آن کھ درد سر و تب و درد اعضا کھ با سوزش ،زعفرانی و شراب کھنھ

رسد، از این  ھا بھ ھم می ] تحلیل رود از این شرابدیر[ اب و حرارت تمام و خماری کھاضطر

یا آن کھ   ھا آب بسیار با او ممزوج سازند شوند بھ خوردن این شراب باید کھ اگر مضطرّ  جھت می

 شد و اگر شراب سفید نو رقیق صافی بنوشد بھتر خواھد بود. ٤۸۳ق نمایند چنانچھ مذکور خواھدمروّ 

دھای غلیط و بلغم بسیار ایشان با ۀیا در معده و رود  باشند  و جمعی کھ صاحب مزاج بلغمی

شراب  ،یا سّده در این اعضا باشد  و اعضاء اندرونی ایشان سرد باشدیا مزاج جگر   بھ ھم رسد

شیرین غلیظ و شراب سفید رقیق و شراب نو مضر است بھ ایشان و مزاج ایشان را سرد و تر 

ھای ایشان باد و نفخ بسیاری بھ  کند و در روده ] و رطوبت بدن ایشان را زیاده می۱۴۹[ سازد می

تندرستان ھضم  ۀشراب شیرین غلیظ کھ معد خصوصاً  ،شود می تر یفایشان ضع ۀرسد و معد ھم می

یا پی ایشان   گذرد و جمعی کھ دماغ ایشان می ۀتواند کرد و بعد از مدت مدیدی از معد آن نمی

مثل ، داشتھ باشند  ھائی کھ قوت تمامی ھا خصوصا از شراب ] از جمیع شراب۸۵[ل. ضعیف است

 ل: دو.  -۴۷۹
 ل: میرسانند. -۴۸۰
 ح: با.  -۴۸۱

 ل: میرسانند.  -۴۸۲ 
 ندارد. »خواھد« ح -۴۸۳

70 
 

                                                 



 

 یخ بندد و حرارتی کھ در جوھر او بود کم خواھد شد و نفع  و بغیر از این وجھ چون شراب

و ضعف تمام در قوت او  شود و از این است کھ فصحای عرب چون کسی پیر شود او کمتر می

 ٤۷۳جمد خمره و خمد جمره، ترجمھ اش آن کھ :گویند یا شخصی را نفرین کنند، می  ظاھر شود

 یا خاموش گردد.  یخ بندد و آتشش خاموش گشت  یا  یخ بست  شرابش

 باب ھفتم

 }شراب{ت شراب مطلقدر مضرّ 

ار مست شدن بھ جگر و مداومت بھ شراب کردن و بسی ٤۷٤چنانچھ بعد از این بیان خواھیم کرد

] و فالج و رعشھ و ۱۴۴[ اب ورم جگر و استسقا و سکتھدارد و از مداومت شر ت تمامیمضرّ 

استرخا و تشنج و درد سر و خمار و درد چشم و حرارت جگر و تنگی نفس و ماندگی اعضا و بی 

یا آن کھ قوت بدن  د باش بسیار  سمی ۀرسد و چون در بدن ماد و دوار بھ ھم می ٤۷٥اشتھائی و غثیان

طاعون شراب  ٤۷٦از این جھت در وبا و ،شراب مضرت تمام دارد ]۸۲[ل. ،بسیار ضعیف باشد

ھای فاسد  ھای صالح را با خلط سازد و خلط رساند و سم را در بدن پھن می می مضرت تمامی 

در کمال  داشتھ باشد و قوت بدن وبا فساد کمی  ۀسازد و چون ماد مخلوط ساختھ ھمھ را فاسد می

 .نماید ] نفع می۱۴۵[ کند بلکھ گاھی آشامیدن اندک شرابی مضرت نمی ،بوده باشد

داشتھ باشد با آن کھ   یا آن کھ شراب نسبت بھ بدن حرارت تمامی  و چون شراب زیاده خورد

  و اگر شراب بسیار خورده شود ،رسد معده بسیار ضعیف باشد درد سر و خمار از شراب بھ ھم می

یا مزاج عارضی او گرم باشد   اگر مزاج اصلی آن شخص ،کھ معده بسیار ضعیف باشد آن ٤۷۷یا

رسد،  ھای گرم از او بھ ھم می صفراوی محرقھ و باقی مرض ٤۷۸ھای حصبھ و سرسام و تب

باشد و اگر مزاج آن شخص سردتر باشد فالج و  تر شراب نسبت بھ مزاج ایشان گرم اگر خصوصاً 

خواه کھ آن شراب نسبت بھ مزاج  ،رسد ھای سرد بھ ھم می باقی مرض رعشھ و استرخا و اختالج و

بسیار] گرم است بھ اعتقاد [ چنانچھ گوشت گاو با آن کھ ، تر گرمسردتر باشد و خواه  ]۱۴۶[ ایشان

اگر  ،اند چھارم دانستھ ۀحکما حتی آن کھ بعضی از اطبا حرارت او را در مرتب از] ۸۳[ل.بسیاری 

 ،خورد رساند و اگر صاحب مزاج سرد می ھای گرم بھ ھم می مرض ،خورد صاحب مزاج گرم می

 .اضافھ دارد »شراب«ل -۴۷۳
  ندارد. »کرد« ل -۴۷۴
  ل: غشیان. -۴۷۵
  ح: درد باد طاعون. -۴۷۶
 .»وبا و«بجای  »با« ل -۴۷۷
 ح: تپھای.  -۴۷۸
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یک سال تمام نگذشتھ باشد و قوامش معتدل و   است کھ بھ سرخی زند و شش ماه بر او گذشتھ و

] کھ مراد نھ آن ۱۴۰[ گوید فی و خوشبو باشد نھ ترش و نھ شیرین و قرشی در شرح قانون میصا

سکنجبین است بلکھ مراد آن  ۀاین مزه مثل مز ٤٦٥است کھ طعمش میان ترشی و شیرینی باشد چون

رسیده خواھد بود و ترش ھم ور در او نمانده باشد و اگرنھ ناآب انگ ۀاست کھ شیرین نباشد و مز

 ت خواھد داشت.و اگرنھ سرکھ خواھد شد و کمال مضرّ  نباشد

  ھا شرابی است کھ احمر ناصع باشد، گوید کھ بھترین شراب و مجوسی در کامل الصناعھ می

زعفران و قوامش معتدل و خوشبوی باشد و شش ماه بر او  ٤٦٦چون ،یعنی زرد کھ بھ سرخی زند

دھد اما  راب سرخ غلیظ خوشبو غذا بسیار مییک سال تمام نشده باشد و بعد از آن ش گذشتھ باشد و

و  ،است تر ] دو شراب زبون۸۰ل.[ کشد، از آن کھ زبان را بھ ھم می] سرخ غلیظ ۱۴۱[ شراب

دھد و  شود و چون ھضم شود غذا بسیار می کشد ھضم می] می[ شراب سیاه غلیظ کھ زبان را بھ ھم

 است. تر زبوناین شراب  شود و شراب سیاه غلیظ نو از ھضم می شراب سرخ غلیظ بد

یخ بندند و بعد از آن گداختھ شوند آیا بھ طبیعت   امثال این دو ٤٦۷چون شراب و آب و -الؤس

بندد غلط است بلکھ چون  یخ نمی  کنند کھ شراب مطلقاً  گمان می ا نھ و آنچھ جمعیی  آیند خود باز می

 بندد. یخ می  ،ھوا بسیار سرد باشد

 گوید کھ عود  اما بقراط می ،نمایند یند کھ عود بھ طبیعت خود میگو بعضی از اطبا می -جواب

شود از این جھت  اجزاء لطیفھ از اجزاء کثیفھ جدا می ٤٦۸یخ بندد  ] چون۱۴۲[ کنند جھت آن کھ نمی

   شود از اول. مقدار ایشان کمتر می ،شوند چون باز گداختھ می
یخ را   بھ سبب آن باشد کھ چون ھوا گویم این دلیل خوب نیست، شاید کم شدن مقدار فقیر می

رسد کھ چون  می ٤٦۹شود و بھ خاطر این فقیر می او از کثیفھ جدا ۀگدازد، بعض اجزاء لطیف می

] کثیفھ کثیف ۸۱ل.[ ایشان را مثل باقی اجزاء ۀکند و اجزاء لطیف برودت در شراب و آب اثر می

کھ اوال  ٤۷۱چھ ھمان اجزای لطیف ،شود طبیعت اولی ندارد از این جھت چون گداختھ می ٤۷۰بسازد

 شده و این تکاثف حقیقی است کھ در حکمت طبیعی مذکور ٤۷۲بود در این آب ھست اما کثیفھ

 ] است. ۱۴۳[

  ل: چھ. -۴۶۵
 ندارد.  »چون« ح -۴۶۶
  ندارد. »و« ح -۴۶۷
  ح: نباشد. -۴۶۸
 . :حقیرل -۴۶۹
  ل: میسازد. -۴۷۰
 ل:لطیفھ.  -۴۷۱
  .ل: کثیف -۴۷۲
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نشاند و اگر  را می ٤٥۳حرارت و تشنگی ٤٥۲ساختھ باشند ٤٥۱و شراب را کھ بھ آب مخلوط

چنانچھ طعم  ،تشنگی خورند آب بسیاری داخل شراب کنند ٤٥٤صاحبان مزاج گرم شراب را بجھت

کھ  خصوصاً  ،نباشد ٤٥٦آب خوردن ناشتا صبر ٤٥٥و چون کسی را از ،شراب مطلقا ظاھر نشود

یا آن کھ   ت کمتر کند] ممزوج سازد تا مضرّ ۱۳۷[ را با شراب ٤٥۷آب ،ریاضت بسیار کشیده باشد

و چون مزاجی خشک  ٤٥۹گرم را با شراب اضافھ نموده بیاشامند بعد از آن آب سرد بیاشامند ٤٥۸آب

 باشد شراب را بی آب استعمال نباید کرد.

سودا بھ ھم رسیده باشد  ]۷۸[ل. یخوخھ و مالیخولیا کھ از سوختنالشّ  و دقّ  مشھور و در دقّ 

و کچلی و امثال این آب بسیار داخل شراب باید کرد و باید دانست شراب با آن کھ بسیار بھ رعشھ و 

 ،کند مضرت او کم شود چون آب داخل ،٤٦۰ت داردباشد مضرّ  ھا کھ در پی می فالج و باقی مرض

 نماید چون ظاھر آن است کھ اگر مضرت نکند و این مسئلھ با آن کھ بسیار غریب می بلکھ گاه مطلقاً 

ھا از  آن کھ این مرض ٤٦۱بجھت ،ھا مضرت بسیار رساند آب داخل باشد بھ این مرض ]۱۳۸[

 در خلق بسیار تجربھ شده. اما ٤٦۲رسد برودت بھ ھم می

خورد و  ساخت و می میرعشھ داشت، شراب زرد کھنھ را با آب ممزوج  ٤٦۳یکی از ارامنھ 

شد  رعشھ اش بسیار زیاده می ،خورد می ٤٦٤کرد و اگر شراب بلکھ گاھی نفع می ،کرد مضرت نمی

کند کھ دست راست حاکم خراسان مفلوج بود، استاد او را  ا از استادش نقل مید زکریّ و شاگرد محمّ 

فقیر در شرحی  کند و از شراب صرف منع کرد و گفت کھ اگر بھ آب ممزوج سازی مضرتی نمی

] ممزوج است بسیاری از ۱۳۹[ ان کرده ام و شرابی کھ بھ آبکھ بر قانون نوشتھ ام وجھ این را بی

 آورد. رسد اما مالیم است و حّدت ندارد از این جھت خواب می اوقات بخار و خمار از او بھ ھم می

ت ماند و حدّ  ] بھ ھم رسد، مدتی می۷۹[ل. و از شراب صرف چون بخار و خمار

شراب ممزوج بیاشامد و اگر  ،دارد و چون تشنگی کاذب بھ ھم رسد و صبر نتواند کرد تمامی 

ھا شراب سفید  گوید کھ بھترین شراب و شیخ ابوعلی در قانون می ،تشنگی این ساکن نشود قی کند

  ل: ممزوج. -۴۵۱
  ح: کرده بکشند. -۴۵۲
 . نوشتھ و خط زده »خو«، »را«پیش از  ل -۴۵۳
 ل: بجھت.  -۴۵۴
 . »را از«بجای  »آن« ح -۴۵۵
  ندارد. »ناشتا صبر« ح -۴۵۶
 .ح: آن -۴۵۷
 .ندارد »آب« ل -۴۵۸
 ل: بیاشامد.  -۴۵۹
  .اضافھ دارد »و« ح -۴۶۰
 ل: جھت.  -۴۶۱
 ل: میرسند.  -۴۶۲
 ل: ارامتھ.  -۴۶۳
  اضافھ دارد. »را« ل -۴۶۴
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بھ  ٤٤۲داشتھ باشد و جوھر غلظی ت تمامی مگر کھ معده قوّ  ،شود ر ھضم میراند و دی را کمتر می

ھای فاسد و رطوبتی کھ در  سازد از خلط ھا را پاک می رسد، نیکوست و شراب رقیق رگ ھم می

 . ٤٤٤کشد کند اما مستی او مدتی نمی ] می۷۶[ل. نماید و زود مست باشد لطیف ساختھ دفع می ٤٤۳شش

ظ مناسب جمعی است کھ مزاج ایشان سرد باشد و شراب رقیق گویند شراب غلی و اطبا می

یا   ] نفاخ است زیره۱۳۴[ اما شراب غلیظ چون ،مناسب جمعی است کھ مزاج ایشان گرم باشد

گذرد و  و شرابی کھ بوی خوب داشتھ باشد زود از معده می ،یا رازیانھ داخل او باید کرد سداب 

و شرابی کھ  ،فرماید حرارت غریزی را انتعاش میو  ٤٤٥رساند خون را صاف و نیکو بھ ھم می

کمال مضرت  آورد و گذرد و خمار و درد سر می شود و دیر از معده می بویش بد باشد، بد ھضم می

 ٤٤٦اما از معده زود ،دارد و شرابی کھ بو نداشتھ باشد مناسب جمعی است کھ مزاج ایشان گرم باشد

ین شراب را سرد نباید خورد بلکھ گرم کرده باید گذرد و بھ دماغ مضر است، از این جھت ا می

 آشامید.

 رسد و اگر صاف ز او بھ ھم میشود و جمیع منافع شراب ا و شراب صاف نیکو ھضم می

تا آن کھ سّده در بدن و خمار و درد سر بھ  چنانچھ بیان خواھم کرد ،مروق باید نمود ،] نباشد۱۳۵[

کند و  شود و دماغ را تر می ستی او زود بر طرف میکند و م و شراب خام زود مست می ،ھم نرسد

و شراب جوشانیده کم  ]۷۷[ل. سازد آورد و خمارش کم است اما بوی دھن را بد می نشاط بسیار می

 شود. کھ چون او را بجوشانند نفخش کم می ٤٤۷نفخ است بخالف خام

تلخ باشد و آنچھ  ٤٤۸کھیک قسم آن است کھ شیرین باشد و دویم آن  ، و شراب جوشیده دو قسم است 

] ۱۳۶[ د و شراب خام تلخ ناجوشانیدهآور شیرین باشد سینھ و معده را مفید است و سّده در بدن می

از  ٤٤۹ترشود و دیر دتر مستی او بر طرف میزو کند و از شراب شیرین جوشیده مست می تر زود

زمستان است و  شود و این شراب مناسب مستی او برطرف می ٤٥۰کند و دیرتر شراب خام مست می

 خمارش بسیار است و نشاطش نزدیک است بھ نشاط شراب خام.

  

 .ل: جوھرخلطی کھ از شراب غلیظ -۴۴۲
  .ل: بیش -۴۴۳
  کشد. ل: می -۴۴۴
 و ازو بھم میرسد.ل: خون صاف نیک -۴۴۵
 ل: دیر.  -۴۴۶
  .»مانند عسلی«اضافھ دارد:  ل -۴۴۷
  .و دیگری آنکھ ل: -۴۴۸
  اضافھ دارد. »از« ح -۴۴۹
  اضافھ دارد. »از« ح -۴۵۰
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است کھ این قھوه   بر آنچھ مشھور شده ]۷۴ل.[ گویم کھ ظاھر این کالم باعث است فقیر می

آورند، مانع خواب و  یمن می در بالد عراق متعارف شده و از ٤۳٥] او۱۳۰[ کھ در این اوقات طبخ

 اند:  قاطع شھوت است، چنانچھ گفتھ

 بیت

 است مانع النوم قاطع الشھوه         است آن سیھ رو کھ نام او قھوه 

ظاھر نشد، چنانچھ  ٤۳٦گویند از او ر این قھوه را تجربھ کردیم، آن دو خاصیت است کھ میو مکرّ 

کشد، مناسب جمعی است کھ  قھوه بیان کرده ایم و این شراب کھ زبان را بھ ھم می ۀدر رسال

کند و در  ین قسم شراب آنچھ زبان را بیشتر درھم کشد بھ بواسیر نفع بیشتر میبواسیر دارند و از ا

مناسب  ٤۳۷بسیاری از کتب حکمای متقدمین مذکور است کھ شرابی کھ بسیار زبان را زبر سازد و

 .سازند ] شرابی کھ از مویز می۱۳۱[ بواسیر است مثل

راب نزد صاحب بواسیر گوید کھ اگر این ش رازی در حاوی کبیر می اید زکریّ و محمّ 

مویز بکوبند و در شراب بخیسانند، بعد از آن صاف کرده بیاشامند و اگر خواھند  ۀحاضر نباشد، دان

ا در د زکریّ و محمّ  ،ت نکند، ھفت مثقال سعد را در ششصد مثقال شراب بخیسانندکھ بھ باه مضرّ 

شود، بھ  ، باه ضعیف می٤۳۸سدھائی کھ در مقعد بھ ھم ر گوید کھ از بواسیر و مرض کناش فاخر می

] میان مقعد و میان قضیب، و این فقیر جمع کثیری را دیدم ۷۵ل.[ یک پی متصل است  جھت آن کھ

د ] را بھ دستوری کھ محمّ ۱۳۲[ کھ از بواسیر باه ایشان ضعیف شده بود، تجربھ نمودم کھ مویز

و بعد از  ٤۳۹یافتھ  ر ایشان تخفیفبواسی اوالً  ،ا گفتھ داخل شراب کنند و از آن شراب بیاشامندزکریّ 

 آن ضعف باه ھم بر طرف شد بی آن کھ دوای دیگر چون سعد داخل نمایند.

کھ مزاج ایشان گرم باشد، این قسم شراب است و  ٤٤۰و باید دانست کھ مناسب جمعی 

این شراب  ،و شراب تلخ بھ ایشان مضر است، اما جمعی کھ مزاج ایشان سرد است ٤٤۱شراب

یافت شود حرارت   یست بلکھ مناسب ایشان شراب تلخ سفید است و شراب چرب اگرمناسب ایشان ن

] باشد ۱۳۳[ خواھد داشت و مناسب جمعی خواھد بود کھ الغر باشند و شراب اگر بیمزه  کمی

دھد و بول  خواھد داشت و شراب غلیظ بسیار غذا می  حرارتش بسیار کم خواھد بود و منفعت کمی

  ندارد. »او« ل -۴۳۵
 ل: خاصیت کھ مذکور شد ازو.  -۴۳۶
  ندارد. »و« ل -۴۳۷
 ل: رسند.  -۴۳۸
  ل: یافت. -۴۳۹
 ح: جمع.  -۴۴۰
  ندارد. »و شراب« ل -۴۴۱

65 
 

                                                 



 

اندک آب باران با این شراب اضافھ نمایند  ،د و بعد از آن بیاشامند و اگر مزاج گرم باشدق نماینمروّ 

اقبال بھ جانب شراب تلخ  مفید است، بخالف شراب تلخ، چھ طبیعت ٤۲۹و شراب شیرین بھ غثی

 رسد. نماید، پس از او خون و روح زود بھ ھم نمی نمی

ھا گذارند، نفع  ھا و ورم جراحت بر تھ باشند و در شراب خیسانند وکھ شس  و چون پشمی

 ،ھای کھنھ و ناصور را بھ شراب شیرین کھنھ بشویند ھا و جراحت خواھد کرد و اگر جوشش  تمامی

بھ  ٤۳۰ی کھنھ را ھا در کتب حکمای فرنگ بھ نظرم رسیده کھ جراحت ]۱۲۷[ مفید خواھد بود و

ت و بعد از آن دواھای دیگر طال ھای نو را بھ شراب قابض نو باید شس تلخ و جراحت ۀشراب کھن

رساند و  دواھائی است کھ سّده در جگر بھ ھم می ۀو باید دانست کھ شراب شیرین از جمل ،باید نمود

گشاید و شیخ ابوعلی در قانون او را با چند دوای دیگر ذکر کرده،  سّده ای کھ در شش باشد می

 گشاید. شش را می ۀھ سدّ رسد، با آن ک جگر بھ ھم می ۀگوید کھ از ایشان سدّ  می

اند اما  اند و دعوی تجربھ نموده خرین نیز مثل این ذکر کردهأو جمعی کثیری از اطبای مت

] در شرحی کھ بر قانون نوشتھ ام ۱۲۸[ ] بھ حسب ظاھر و فقیر۷۳[ل. نماید بسیاری غریب می

نین نیست، چھ شیخ باشد اما چ وجھ آن را بیان کرده ام و شراب ترش اگرچھ بھ اعتقاد قرشی نمی

قروحی ماندگی بدن است از حرارت  و اعیا ،قروحی شراب ترش فرموده ابوعلی در عالج اعیا

 .٤۳۱بھ ھم رساند  سوزشی و المی ،چنانچھ اگر دست بر اعضا گذارند

آورد و مناسب جمعی است کھ  و شراب ترش کم قوت است و کمتر از شراب دیگر مستی می

 ،کشد ه را زیان دارد و شراب قابض کھ ھمین ظاھر زبان را بھ ھم میمزاج ایشان گرم باشد و معد

 گذرد اگرچھ بھ جوھر خوب نمی آورد و از معده راند و درد سر و مستی بسیار می بول را بسیار می

رساند. اندکی از او استعمال باید نمود و شراب عفص کھ ظاھر زبان و باطنش  ] معده نفع می۱۲۹[

نماید و  کند و احشا را حفظ می دھد و طبیعت را قبض می می  ده را قوت تمامیکشد، مع را بھ ھم می

دھد. و عرب این  اما شراب سفید غذا بیشتر می ،دھد گذارد کھ ماده بھ احشا ریزد و غذا کم می نمی

گویند کھ  ابن ھبل می ٤۳٤و ٤۳۳و عیسی ابن بیطار ٤۳۲گویند و اطبا چون بختیشوع شراب را قھوه می

 کند. سازد و منع خواب می کھ قھوه نام دارد، باه را ضعیف می این قسم شراب

  ل: غشی. -۴۲۹
 ندارد.  »را« ل -۴۳۰
 .ل: بھم ساند -۴۳۱
 ح: بخشیوع.  -۴۳۲
  و ابن بیطار.و عیسی  ح: -۴۳۳
  ندارد. »و« ح -۴۳۴
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نو بخار بسیاری دارد اما بخارش رطوبت دارد و مالیم است و شراب بخارش تند است و شراب 

 کند بھ کسی کھ در جگر او خلط غلیظی باشد و تندرستان را کھنھ کھ حدتی داشتھ باشد نفع می

شراب میانھ مناسب است و اگر  ،ھاضمھ ضعیف باشد تباشد و قوّ  ] کھ مزاج ایشان گرم۱۲۳[

 افق است.مزاج ایشان سرد باشد شراب کھنھ مو

دھد و  می ت تمامی قوّ  ھاضمھ را  تگشاید و قوّ  بدن را می ۀیا شور سدّ   یا تیز  و شراب تلخ

تیز، زود  راند، اما شراب تیز و شور خصوصاً  گدازد و بول را می ھا و بادھای کثیف را می بلغم

ھا  شراب از شراب شیرین غذا کمتر بود و این ٤۱۸شود و بھ جگر مضرت رساند و درمعده فاسد می

ھا  ھای گرم را مناسب نیستند بلکھ مضراند و این شراب ھای سردند و مزاج مناسب مزاج

] غلیظ در شکم ایشان بھ ھم ۱۲۴[ شراب تلخ نافع است جمعی را کھ ھمیشھ بادھای ٤۱۹مخصوصاً 

 رسد، معده و جگر ایشان سرد است. می

رسد و شراب  تلخ بھ ھم می ] شور و تیز خمار و درد سر بیشتر از شراب۷۱ل.[ و از شراب

 خصوصاً  ،دھد و شراب شیرین غذا بیشتر می ،ھا ھای دیگر در بیشتر مزاج تلخ بھتر است از شراب

رسد، مقدار بسیاری از او استعمال نباید کرد  بھ ھم می ٤۲۰از او هکھ غلیظ و سرخ باشد و چون سدّ 

کند و  را نرم می ٤۲۲و شراب شیرین شش ،ه بھ ھم نرسدھضم شود و سدّ  ٤۲۱تا آن کھ شراب

نماید و شراب شیرین نفاخ است، مثل  سازد و دفع می باشد لطیف می ]شش[ را کھ در ٤۲۳رطوبت

و گرده و  ٤۲٤آرد  ] اما آب انگور جوشانیده مستی کمتر می۱۲۵[ کند آب انگور طبیعت را نرم می

شیرین بھ  مذکور است کھ شراب ٤۲٥یونس  و در کناش ،مثانھ را زیان ندارد بخالف شراب شیرین

 کند بھ معده. اند کھ نفع می و بعضی از حکماء سابق گفتھ ٤۲٦ت رساندمعده مضرّ 

تندرستان کھ ھیچ خلط فاسدی در او نباشد مضر است  ۀگویم کھ شراب شیرین بھ معد فقیر می

ھضم ننماید و اگر در  ٤۲۸چنانچھ خوب احاطھ بھ غذا نکند و ،سازد معده را سست می ٤۲۷چرا کھ

نماید مناسب  شوید و دفع می د شراب شیرین از آن سبب کھ آن خلط را از معده میمعده خلطی باش

 رسد جگر بھ ھم می ۀ] سدّ ۱۲۶[ یا  است و چون از شراب شیرین سنگ گرده و مثانھ و  آن معده

سازد. اولی آن است کھ اگر شراب شیرین را استعمال نمایند بھ بادام  ] و سپرز را بزرگ می۷۲[ل.

 .ل: مضر است و -۴۱۸
  ل: خصوصا. -۴۱۹
 .، ل: و چون سدد از اوح: و جودت برودت از او -۴۲۰
 . »شراب«بجای  »خوب« ل -۴۲۱
 : تنش. ح -۴۲۲
 ل: رطوبتی.  -۴۲۳
  آورد. ل: -۴۲۴
  .ل: بولس -۴۲۵
 مضر است. ل:  -۴۲۶
  .»چراکھ«بجای  »چھ« ل -۴۲۷
  را ندارد. »احاطھ بھ غذا نکند و« ح -۴۲۸
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است. از   ھا ایشان را ندارد. از این جھت مناسب بیشتر بیماران شراب میانھ دارد و بیشتر مضرت

 یک سال بر او گذشتھ باشد چھ طبیعت دارد؟  سوآل کردند کھ شرابی کھ ٤۰۸حنین

یک   ابش آن کھ شر ا . ترجمھ٤۱۰الشراب سنة والخبز لیومھ و اللحم لوقتھ :آن است ٤۰۹جواب

تباشیر  ۀدر رسال ٤۱۱یک روزه و گوشت در ھمان ساعت باید خورد و المعز لدین هللا  سالھ و نان

یافت مگر کھ قوامش تنک باشد تا آن   توان ھیچ نفع نمی ]۱۲۰[ گوید کھ از شراب نو می ٤۱۲الشراب

 نایستد. ٤۱۳کھ سّده نیاورد و بر باالی معده

ت دارد، مثل ارمنیان و گرجیان، ایشان قوّ  ۀھاضم  تجماعتی کھ قوّ  ۀگویم در معد فقیر می

ھای دیگر و شراب نو بیشتر  کند، زیاده از شراب می  شراب نو اگر چھ قوامش بستھ باشد، نفع تمامی

و شراب  ]۶۹ل.[ است کند و شراب نو مناسب باه  ھا را پر از خون می ھای دیگر رگ از شراب

صافی بعد از آن کھ غذا از معده گذشتھ باشد، بھ  ۀنکھنھ مضر است بھ باه و اندکی از شراب کھ

] ۱۲۱[ کند و در جوع کلبی کھ بعد از جھت گشودن سّده نافع است و از این سبب استسقا را نفع می

چون جوع کلبی  ٤۱٤خوردن غذا کھ معده ثقیل شود و قی کند و شراب کھنھ بھ غایت مفید است و

است، عالج منحصر است در   در سر معده ایستاده یا از خلط ترشیی کھ برودت معده باشد  ٤۱٥از

 شراب.

ریحانی مفید  ۀیبوست غالب باشد و معده ضعیف، شراب کھن و در جوع بقری کھ برودت و

 ۀگوید کھ در این قسم جوع بقری اندک کافور و عود ھندی اضاف ای رازی مید زکریّ است و محمّ 

شود، شراب کھنھ کھ آب داخل او نباشد نافع  شراب نمایند و چون بھ سبب برودت مزاج اشتھا ساقط

 ای پارچھ ،آورد و چون چشم از نگاه کردن بسیار برف ضعیف و خیره شود است و اشتھا می

] آھن را خوب گرم کرده شراب کھنھ بر او ریزند تا بخار بسیار از او بر خیزد و چشم را بر ۱۲۲[

 .آن ضعف چشم بر طرف شود ،آن بخار دارند

 گوید کسی کھ جماع نتواند کرد، نخود خام را کھ در شراب نو خیسانیده می ٤۱٦اد زکریّ محمّ 

و گزیدن عقرب   ھای بلغمی تب ۀو شراب کھنھ بواسط ٤۱۷یابد  ] باشد، بخورد کھ قدرت بھتر۷۰ل.[

کم بخار است اما  ،خصوصا اگر گرم بیاشامند نافع است و شراب کھنھ چون بسیار خشک است

حدس  »حنین بن اسحاق« . نگارندهی درست دشوار است حدس واژه، »حنین«چیزی مانند  ل -۴۰۸
  د.نز یم

  ل: جواب گفت. -۴۰۹
  .»لسنة و الخبز الیوم و لحم الوقتالشراب ا«است:  درست چنین بوده ۀآید جمل بھ نظر می -۴۱۰
  .: ابن معز باہللھردو -۴۱۱
  ح: بتاثیر اللشراب. -۴۱۲
  ل: میوه. -۴۱۳
  ندارد. »و« ح -۴۱۴
 ل: او.  -۴۱۵
  .ح: ذکری -۴۱۶
  ل: بھ ھم میرساند. -۴۱۷
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گوید اھل روم شراب سرخ را  تباشیر الشراب می ۀدر رسال ٤۰٥لدین هللاسرخی زند بھترست و المعز

 بسیار نزدیک است. ]۶۶[ل.نکھ طبیعت و رنگش بھ طبیعت و رنگ خون آجھت ھ اختیار نموده ب

اند بھ جھت آن کھ بویش تند است و خوشخوار و  و عجم شراب زرد را اختیار کرده

ھا شراب زرد ریحانی است و ظاھرا ابن  گوید کھ بھترین شراب تش و ابن جزلھ میاست بھ آ  شبیھ

  و شراب سبز دو قسم دارد ،خواھد کھ در بو مثل ریحان باشد نھ در رنگ جزلھ از ریحانی آن می

مثل روغن زیتون در رنگ و بوی خوبی نداشتھ باشد و  ،یکی سبزی کھ بھ زردی زند و غلیظ باشد

آورد و بد  می دارد و سده گویند و کم نفع است و مضرت تمامی ا شراب زیتی میاین قسم شراب ر

 رسد. ھای فاسد از او بھ ھم می شود و ماده ھضم می

و قسم دوم آن کھ سبز خالص باشد و قوامش معتدل و خوشبو باشد و این قسم شراب را 

رسد و درد سر و خمار از  ھا است و کم بھ ھم می گویند و این بھترین شراب خوضی و ریحانی می

یک پیالھ کوچک از شراب ریحانی بعد از   رسد، اگر مزاج آن شخص گرم باشد و چون او بھ ھم می

افراط در شراب باه ھ چبھ باه خواھد کرد، اگر  منفعت تمامی ،کند بیاشامند دواھایی کھ باه را زیاد می

سیار از بدن ضعف و غشی بھ ھم ب ۀسازد و چون بعد از بیرون آمدن ماد ] می۶۷ل.[ را ضعیف

و شراب ریحانی فراموشی را کھ از رطوبت  ،رسد، نان را در شراب ریحانی خیسانیده تناول نماید

 سازد. زایل می ،بسیار باشد

ماند غذا کمتر  دھد و ھر چند شراب بیشتر می و شراب نو غذا بیشتر از شرابھای دیگر می

 ،شود اما آن مستی زود برطرف می ،کند زود مست میرطوبت بسیار  ۀدھد و شراب نو بواسط می

و چون شراب نو دیر ھضم  ،کشد کند اما مستی او مدتی می بخالف شراب کھنھ کھ دیر مست می

آورد، وقتی او را استعمال باید نمود کھ  شود و سده می ھای پریشان می شود و باعث خواب می

 ٤۰٦وشخوار است اما مناسب معده ضعیفو شراب کھنھ خ ،داشتھ باشد ھاضمھ قوت تمامی قوت

گشاید و بول را  سده را می رسد و شراب کھنھ نیست کھ اگر معده ضعیف باشد درد سر بھ ھم می

 راند. می

ه در احشای او بھ شخصی از ارامنھ نزد فقیر آمد کھ از خوردن شراب نو و گوشت گاو سدّ 

خفتی بھ ھم رسانیده بود و سوال کرد کھ ھم رسیده بود، فقیر تجویز فصد نمودم. بعد از فصد اندک 

] با گالب و عرق گاوزبان ۶۸./ل۱۱۹[ ٤۰۷تلخ کھنھ کھتوانم خورد؟ گفتم کھ شراب سرخ  شراب می

سرخ  ۀممزوج باشد مناسب است. بعد از خوردن آن مرض او بالکلّیھ بر طرف شد و شراب کھن

و شراب] کھنھ [ از شراب نو مناسب مزاج پیران است نھ شراب نو و شراب میانھ بیشتر منفعت

 .معز باہلل: ابن ھردو -۴۰۵
  ضعف. ھردو: -۴۰۶
 .واژه یا ده صفحھ و نیم  ۱۰۰۰روی ھم رفتھ  ،پایان افتادگی از ح -۴۰۷
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گویند و او طوالنی است در شکل میان گندم متعارف است و  می  و خندروس را گندم رومی

ن کھ گویند و طبیعت او از طبیعت گندم سردتر است و با آ جو، او را بھ زبان اصفھانی کاکلک می

اما نفخی را کھ  ،نمایند کھ بسیار نفخ دارد مشھور است میان جمعی کھ این گندم کاکلک استعمال می

کھ صاحب علت نافخھ کھ مالیخولیای مراقی است،  گویند نماید لھذا اطبا می از حرارت باشد، دفع می

لتھ بستھ در میان  اندکی رازیانھ و زیره را در  باشد کھ آش خندروس بخورد و اولی آن است کھ می

از خوردن این غذاھا گاھی بھ ھم رسد  ]۶۴ل.[ آش جو و آش خندروس اندازند و چون ضعف بدن

 غذاھای مقوی بدھند.

بعضی بھ گمان خود و بعضی بھ مشورت با جھال  ،و خلق کثیری صاحب این قسم نفخ بودند

نمودند کمال  بسیار داخل می ۀحارّ  ۀخوردند و در غذا ادوی اطبا معجونھا و شربتھای بسیار گرم می

یافتند، حتی آن کھ بعضی از آن جماعت بھ سبب این ھالک شدند و بعضی از آن جماعت   مضرت

ھای بارد و غذای بارد خوردند و  حقیر تجویز فصد نمودم و شربت ،کھ مشرف بر ھالک شده بودند

عرق گاوزبان و عرق بید  ھای روز از شراب سفید صافی کھ با خوردند و آخر گاھی شیر االغ می

 خوردند مرض ایشان بالکلیھ برطرف شد. مشک ممزوج ساختھ بودند، می

کند و بیم ھست کھ بھ سبب  تلخ کمال مضرت می ۀو در این قسم مرض شراب زرد کھن

خوردن آن ھالک شوند و قسم دوم آن کھ از برودت مزاج بھ ھم رسد و در این قسم شراب زرد 

اء چنان باید فھمید کھ مراد این قسم است نھ قسم اول و د زکریّ پس کالم محمّ  ،تلخ مفید است ۀکھن

 اند کھ کدام رنگ شراب بھتر است. اھل تجربھ از حکما و غیر ایشان خالف نموده

گویند کھ شرابی کھ رنگ سبز خالص باشد و مطلق بھ  جالینوس و اکثر حکمای سابق می

بھتر است از  ،گویند کھ بھ عربی خوض می ،] نزند مثل رنگ برگ درخت خرما۶۵ل.[ زردی

گویند و مشھور است میان اطبا بھ شراب  ھای دیگر از آن جھت او را شراب خوضی می شراب

یعنی زردی  ، ھا احمر ناصع است گوید کھ بھترین رنگ و مجوسی در کامل الصناعھ می ،ریحانی

ھای  گگوید کھ بھترین رن میکھ بسیار بھ سرخی زند مثل زعفران و شیخ ابو علی در قانون 

سفید است کھ بھ سرخی مایل باشد و قرشی و بعضی از اطبای متاخرین در شرح قانون  ،شراب

شراب سفیدی کھ بھ سرخی زند  ،اند کھ مقصود شیخ آن است کھ بعد از شراب سبز ریحانی گفتھ

 بھتر است. ھا حتی از شراب سبز ریحانی ھم جمیع شراب٤۰٤بھتر است نھ آن کھ این شراب از

گویم کھ شراب ریحانی گرمتر است از شراب سفیدی کھ بھ سرخی زند از این جھت  فقیر می 

آورد، پس شراب ریحانی بھتر است از  ھای گرم درد سر و خمار بسیار می شراب ریحانی در مزاج

بھ  د کھھا کھ مزاج آن شخص بسیار گرم نباشد و اگر مزاج بسیار گرم باشد شراب سفی باقی شراب

  دوبار نوشتھ.» از را« ح -۴۰۴
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د ینوس و محمّ در قانون منع کرده و از شراب مطلق در درد چشم، اما حکماء سابق مثل بقراط و جال

 اند. نموده در بعضی اقسام درد چشم شراب سفید شیرین استعمال می ۳۹۸ازکریّ 

 ۳۹۹شراب نباید خورد و گرنھ ،یا سر خلط فاسد بسیاری باشد  و ھرگاه با درد چشم در بدن

از بدن دفع شود، بعد از آن  ٤۰۰مضرت تمام کند و گاه باشد کھ بھ کوری انجامد و چون خلط بسیار

شراب سفید مفید است، خصوصا کھ با آب ممزوج سازند و شراب زرد آتشی رنگ  تشنھ شوند،

آورد زیاده از شراب سیاه،  و] غثیان و قی می[ ]۱۱۵[ ھا بیشتر است حرارتش از جمیع شراب

ھر جمیع زھرھا است زیاده از ززرد پادھم کشد و شراب کھ آن شراب زرد زبان را در خصوصاً 

 ٤۰۱حرارت و قوتش زیاده خواھد بود و بخارات ،راب زرد غلیظ باشدھای دیگر و اگر این ش شراب

 اگر کھنھ باشد. و خمارش بیشتر خواھد بود خصوصاً  ]۶۲ل.[ بھ سر خواھد رفت از او ٤۰۲بسیاری

و اگر دست بر آن  ٤۰۳گوید چون کسی از خوردن شراب درد جگر بھ ھم رساند ا مید زکریّ محمّ  

شراب زرد تلخ کھ بسیار بقوت  ،ھاضمھ ضعیف باشد شود وموضع گذارند قراقر کند و طبیعت نرم 

ا د زکریّ ھا احتراز نماید و نیز محمّ  ھا و سبزی باشد و بھ گردکان و پستھ تنقل نماید و از میوه

شکستن بادھای اندرونی و  ء][گوید کھ شراب زرد خصوصاً کھ کھنھ و تلخ صافی باشد بواسطھ می

ھای دیگر اما بھ جھت آن کھ بخار بسیاری از وی  ز شراباست ا تر قوت ھضم موافق ء][بواسطھ

بھ دماغ خواھد رفت و بھ دماغ مضرت خواھد رسانید و اگر بھ آب ممزوج سازند در شکستن باد و 

 نخواھد کرد.  تقویت ھضم نفع تمامی 

رسد  ھا می بھ پھلو و سر شانھ ھا آنبعضی از  و باشد گویم کھ بادھائی کھ در شکم می فقیر می

ھا  گویند بر دو قسم است، قسم اول آن کھ از زیادتی حرارت و سوختن خلط و عوام آن را قولنج می

ھ در مالیخولیای مراقی واقع چ، چنان  خیزد چنانچھ از سوختن ھر چیزی دودی برمی ،بھ ھم رسد

] و عالج آن بیشتر اوقات فصد است و چون حرارت و عطش بسیار باشد و طبیعت ۶۳ل.[ است

ھائی کھ  ھا و شربت معجون ،اشد، شیر االغ مفید است و اگر حرارت بھ اعتدال باشدقبض ب

بنفشھ و گلقند تناول نمایند و اگر طبیعت بسیار  ۀمثل تریاق اربعھ و خمیر ،حرارتش معتدل باشد

یا بی خروس بچھ اگر حرارت   روغن بادام تلخ اضافھ نمایند و آش جو با خروس بچھ ،قبض باشد

گادیشھ داخل آش جو نمایند و اگر آش خندروس بخورد با خروس  ۀد، بدھند و گاھی شیربسیار باش

 بچھ نفعش بیشتر است.

 ح: ذکریا.  -۳۹۸
 ل: واگرنھ.  -۳۹۹
 ل: بسیاری.  -۴۰۰
 بخار.  ل: -۴۰۱
  ندارد. »بسیاری« ح -۴۰۲
 ح.آغاز افتادگی از  ح: -۴۰۳

59 
 

                                                 



 

حرارت بسیاری دارد دھد و  بغایت کثیف باشد، غذای بسیار می ۳۸٥بسیار شیرین یا ۳۸٤انگورش

 ،دارد حرارت کمی  ۳۸۷ت وگویند بسیار کم غذائیت است و قوّ  مراد اطبا از شراب سفید کھ می ۳۸٦و

آورد، بلکھ  کھ قوامش تنک باشد، درد سر نمی شرابی است کھ مذکور شد و شراب سفید خصوصاً 

] ۶۰.ل[ فاسدی باشد، ۳۸۸سازد و اگر در معده خلطی بسیار ھست کھ درد سر را برطرف می

شراب سفید رفع  ،خلط باشد ۳۸۹خصوصا کھ بھ صفرای بسیار آمیختھ باشد و درد سر از بخار این

بھ جھت آن شخص بھتر  ۳۹۱نماید و شراب سفید کند و او را دفع می ] سر می۱۱۲[ درد ۳۹۰مضرت

 ۳۹۲است از آب، چھ بسیار باشد کھ چون آب خورد درد سر زیاده شود و شراب سفید آن درد بھ کند

کھ سرد باشد، ضعف  کھ از آب خصوصاً  ۳۹۳گویند کھ بسیار است عی از حکمای متقدمین میو جم

و از صفرا درد سر بھ ھم رسد و چون  ریزد ۳۹٤بھ معده معده بھ ھم رسد و از ضعف معده صفرا

زایل سازد حتی آن کھ پیران را با آن کھ شراب  ۳۹٥کھ از حرارت بود درد سر ،شراب سفید خورند

 ، بلکھ شراب سرخ کھنھ مناسب است، اگر بھ حمام روند و تشنھ شوند مناسبسفید مناسب نیست

] ایشان بر طرف شود و ۱۱۳[ است کھ شراب سفید را بھ عوض آب بخورند تا تشنگی ایشان] آن[

 آن شراب را با اندک آب ممزوج سازند. ،اگر تشنگی ایشان برطرف نشود

 اگر این جماعت ،ضعیف باشدو چون شراب مناسب نیست جمعی را کھ مزاج ایشان 

گوید  و ثابت بن قره می ،بخورند کھ قوامش تنک باشد ]ی[خواھند] کھ شراب خورند، شراب سفید[

] سفید ۶۱ل.[ آب کاسنی سبز با شراب ،ھا اگر حرارت بسیاری نباشد کھ در جمیع مرض

شراب سفید بول  و اگر حرارت بسیار باشد آب کاسنی سبز با سکنجبین قندی بیاشامد و ۳۹٦بیاشامند

گوید کھ چون درد چشم کھنھ  را مفید است و جالینوس می  راند و شراب درد چشم بلغمی را بیشتر می

اگرچھ شیخ ابوعلی  ،] سرخ باشد و بسیار خشک شود، شراب مناسب است۱۱۴[ و چشم ۳۹۷باشد

  .ندارد »ش« ح -۳۸۴
  ندارد. »یا« ح -۳۸۵
  ندارد. »و« ح -۳۸۶
  ندارد.» و« ح -۳۸۷
  ل: خلط. -۳۸۸
 . ل: آن -۳۸۹
  ».رفع مضرت«بجای  »بھ آن  نفع تمامی« ل -۳۹۰
  ندارد. »سفید« ح -۳۹۱
  کند. ل: دفع آن درد سر -۳۹۲
  ل: ھست. -۳۹۳
  ندارد.» بھ معده« ح -۳۹۴
  .»کھ از حرارت بود«بجای  »را« ل -۳۹۵
 ل: بیاشامد.  -۳۹۶
 ل: شود.  -۳۹۷
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ھای لطیف است و آنچھ شیخ  گوید در بدن می ۳۷۸یونس  خواھد شد بخالف شراب سرخ، پس آنچھ

رسد و حرارت  بھ ھم می ۳۷۹و از شراب سرخ خونی خوب ،ھای کثیف گوید در بدن ابوعلی می

لط شود و از او خ دھد و شراب سیاه بد ھضم می ھای دیگر قوت می غریزی را بیشتر از شراب

] آن ۱۰۸[ آورد و باعث رسد، بلکھ کمال کثافت دارد و درد سر و قی و غثیان می خوبی بھ ھم نمی

گویند  ] و اطبا می۵۸ل.[ اگر زبان را در ھم کشد خصوصاً  ،شود کھ در بدن سّده بھ ھم رسد می

 شراب سیاه غلیظ شیرین مناسب است تا غذا بسیار دھد. ،چون کسی الغر و ضعیف باشد

ھاضمھ بسیار ضعیف نباشد  تیکی آن کھ قوّ   کند، گویم بھ دو شرط این شراب نفع می یفقیر م

آن کھ بدن آن شخص کثافتی داشتھ باشد تا آن کھ شراب  ۳۸۰آن شراب کثیف را، دویم تا ھضم کند

آن بدن تواند شد کھ اگر بدن لطیف باشد الغرتر خواھد شد. از شراب سیاه  ۳۸۱بعد از ھضم جزء

 یافتھ باشد.   دیم کھ کسی نفعندیدیم و نشنی

] و در خوردن آن اندک افراطی ۱۰۹[ جمعی را دیدیم کھ شراب سیاه غلیظ خورده بودند

بھ  سیاه و مالیخولیا و صرع سوداوی و سل و جرب جذامی  ۀنموده بودند، سرسام سوداوی و حصب

سیاه بھ  و برص و بیشتر آن جماعت در آن مرض تلف شدند و جمعی قوبا و سعفھ ۳۸۲ھم رسانیدند

تلخ کھ قوامش بسیار تنک بود و سھ سال  ۀھم رسانیدند. بعضی بھ خوردن شراب سرخ صافی کھن

یافت و بعضی بھ خوردن ایارج لوغازیا بعد از ماء   بر او نگذشتھ بود، کوفت ایشان تخفیف تمامی

استعمال  ضی بھمرض ایشان زایل شد و بع عالجبن و خوردن دو خوراک بیخ چینی بعد از آن ایارج

] شنیدیم کھ ۵۹ل.[ کثیری ]۱۱۰[ این معالجات در مرض ایشان اندک تخفیفی حاصل شد و از جمع

شراب سیاه جوشقان اندکی خورده بودند، ھمھ بیمار گشتھ بودند و بیشتر ایشان ذات الجنب بھ ھم 

عرب است  یکی از فصحای  کھ ۳۸۳رسانیدند. از این جھت شراب سیاه کمال مضرت دارد و متنبّی

اند و  کھ در زبان عربی از برای شراب سیاه ھیچ نام خوبی کھ مخصوص او باشد نگذاشتھ گوید می

ھا بھ زبان ایشان چند نام دارد و در مدح  اند با آن کھ بیشتر شراب فصحای عرب ھیچ مدحش نکرده

 اند. ھا گفتھ یک قصیده ھر

کھ قوامش تنک باشد و این در  وصاً دھد خص ھای دیگر می و شراب سفید غذا کمتر از شراب

داشتھ باشد و   ] شیرینی کمی۱۱۱[ شراب سفیدی کھ از انگور غیر کشمش ساختھ باشند و انگور او

یا   صحیح است، اما شراب سفیدی کھ از انگور کشمش ساختھ باشند بھ غایت لطیف باشد،

 ل: بولس.  -۳۷۸
  ل: خون خوبی. -۳۷۹
  ل: دوم. -۳۸۰
 و. ل: جز -۳۸۱
 : رسانید. ح -۳۸۲
  ح: متنی، ل: متبتی. -۳۸۳
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کنند و بجوشانند، نصف آن زمان کھ شراب را  ۳۷۰داخل آن تریاق فاروق ترش شده کرده، در پاتیلھ

یک ماه ترشی او بر طرف  ] تازه کنند تا بعد از۱۰۴[ ظرف ۳۷۱اند و چون سرد شود در جوشانیده

 ۳۷۲کنند داخل میکھ شرابی کھ درتریاق فاروق  ]۵۶[ل. گوید کھ الزم نیست شود و ابن صوری می

 باشد. ۳۷۳ زیاده از سھ سال بر او گذشتھ

، بھتر است ریحانی باشد و بھ کنند] می[ گوید کھ شرابی کھ در معاجین داخل و جالینوس می

یابند، اگرچھ   و تلخی در طعمش کم ۳۷٤گونی زند و اطبا آن را شراب خوضی گویند سبزی و گندم

و شراب سفید و سیاه و سرخ داخل معاجین نباید کرد کفنھ باشد بلکھ شیرین و خوشبو و رقیق باشد 

آن کھ طبیعت و رنگش موافق طبیعت و  ۀدھد از غذاھای دیگر بواسط و شراب سرخ بیشتر غذا می

گوید کھ شراب  یونس در کناش می  شود، از این جھت ] پس زود خون می۱۰۵[ ،رنگ خون است

مین ظاھر بعضی عبارات حکمای متقدّ  دھد و از ھای دیگر غذا بیشتر می سرخ غلیظ از شراب

شود و از کالم شیخ ابوعلی در قانون در  ھای دیگر غذا می شود کھ شراب سیاه بیشتر از شراب می

گوید کھ اگر غشی  شیخ می ۳۷٥دھد و شود کھ شراب سیاه غذا بیشتر می مبحث غشی چنین ظاھر می

کھ بھ زردی زند، بھتر است و اگر از  شرابی ،است از آن نباشد کھ خلط بسیاری از بدن بیرون آمده

] آن کھ غذا بیشتر ۱۰۶[ ۀآن است کھ خلط بسیاری دفع شده شراب سیاه غلیظ مناسب است، بواسط

] از ۵۷[ل. شود کھ شراب سیاه غذا بیشتر ای رازی نیز ظاھر مید زکریّ دھد و از کالم محمّ  می

 دھد. شراب سرخ می

سیاه بیشتر است از اجزاء خاکی در شراب سرخ، از گویم کھ اجزاء خاکی در شراب  فقیر می

شود و کثافتش بیشتر است و سودا از او  ھضم می ۳۷٦این جھت شراب سیاه دیرتر از شراب سرخ

کند و حرارتش از حرارت شراب سرخ کمتر است، پس اگر بدن بھ غایت غلیظ و  بیشتر تولد می

آن کھ شراب  ۀبدن او خواھد شد، بواسطکثیف باشد شراب سیاه را ھضم کند، بیشتر آن شراب جزو 

] باشد شراب سیاه ۱۰۷[ سرخ جزو کثیف کمتر دارد کھ جزء بدن شود و اگر بدنی بھ غایت لطیف

دھد و اگر شراب سیاه را  را ھضم نکند، ظاھر است کھ شراب سیاه از شراب سرخ کمتر غذا می

بدن او  ۳۷۷شراب سیاه جزءچون بدن لطیف است و شراب سیاه کثیف، اندکی از آن  ،ھضم کند

  ل: پاتیلی. -۳۷۰
 ل: از.  -۳۷۱
 کند. ح: می -۳۷۲
 ح: نگذشتھ.  -۳۷۳
  ل: میکویند. -۳۷۴
 .»و« بجای »چھ« ل -۳۷۵
 ل: سیاه نوشتھ، خط زده و باالی آن سرخ نوشتھ.  -۳۷۶
 ل: جزو.  -۳۷۷
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قلبیھ را داخل مسھل نمایند  ۀاست کھ ادوی علی در قانون تجویز نمودهاست کھ مذکور شد و شیخ ابو

نرساند و باقی منافع شراب در نماید و سمیّت دواء مسھل مضرتی بھ دل  ۳٦۰تا محافظت دل را

 ھای بعد از این مذکور خواھد شد. باب

 باب ششم

 ھای شراب در منفعت قسم

گوید چون  شود. جالینوس می ماند، حرارت و تلخی او زیاده می باید دانست کھ ھرچند شراب می

ی کمتر او تلخ ۀاست و مدتی بماند در مز ۳٦۱شرابی کھ اجزاء آبی بر او غالب است و رقیق و سفید

شود، اگر ترش  بعد از ده سال تلخ می ۳٦۲شود و رسد و حرارتش نیز بسیار ظاھر نمی بھ ھم می

از این جھت این شراب بدن را  ،] بھ جھت آن کھ خوب محافظت نکرده باشند۱۰۲[ نشده باشد

ھا کھ بھ آب ممزوج  ] شراب۵۵[ل. کند و در ھضم طعام نفعی بسیاری ندارد و جمیع بسیار گرم نمی

ھای شراب کھ سفید باشد و زبان را بھ ھم کشد و شش  قسم ۳٦۳نیست، گرم است اگرچھ در بعضی

در  ۳٦٤ارود کھ سرد باشد چنان کھ از کالم محّمد زکریّ  احتمال می ،] بر او گذشتھ باشدکمتر[ ماه

شوند و ھرچند شراب کھنھ  ھا غذا می شراب شود و جمیع حاوی کبیر و منصوری ظاھر می

شود و محتمل است کھ چون بسیار کھنھ شود و ده دوازده سال بر او بگذرد  کمتر میشود، غذا  می

 غذا نشود و ھمچنین دوا باشد. مطلقاً  ۳٦٥و

مثرودیطوس و غیر از ] معاجین چون تریاق فاروق و ۱۰۳[ در ۳٦٦و حکما شراب کھنھ را

 از شش سال مطلقاً  شود و شراب را بعد اند، جھت آن کھ شراب نو زود ترش می نموده این داخل می

یکی از اطبا تریاق فاروق ساخت کھ بعد از سھ چھار   و در زمان جالینوس ۳٦۷اند نموده استعمال می

است و زیاده داخل   چون بھ جالینوس گفت، جالینوس گفت کھ شرابش نو بوده ۳٦۸شد و ماه ترش

تا بھ نصف آید، پس  ، بجوشانند۳٦۹. امر کرد کھ شراب کھنھ کھ پنج سال بر او گذشتھ باشداند کرده

 ل: دل را محافظت.  -۳۶۰
  ل: سفید و رقیق. -۳۶۱
  ندارد. »و« ح -۳۶۲
 ل: بعض.  -۳۶۳
 ح: ذکریا.  -۳۶۴
  ندارد. »و« ل -۳۶۵
  ندارد. »را« ل -۳۶۶
  اند. ل: نمبنموده -۳۶۷
  دارد.ن »و« ل -۳۶۸
  اضافھ دارد. »و« ل -۳۶۹

55 
 

                                                 



 

ھا اطباء زمان سابق در  بوده و الحال کمال مضرت دارد و خربق با کمال حدتی کھ دارد در مرض

ھای بارد چون فالج و  تی کھ دارد در مرضاند و الحال از حدّ  نموده ذات الجنب داخل می ۀحقن

نمایند و شراب در بسیاری از امراض مفید است، مثل جوع البقری و  استعمال می جراه  ء][رعشھ

 [ی]اد زکریّ وع کلبی بھ شرط آن کھ بعد از خوردن غذا ثقل بھ ھم رساند و قی کند و شاگرد محمّ ج
استاد آمد او را شراب فرمود کھ بھ  ]۹۸[ رازی نقل کرده کھ شخصی ذات الجنب داشت پیش ۳٥۰

 ھای یک جزو شراب و چھار جزو آب بیاشامد و گفت کھ شراب ممزوج ورم  آب ممزوج سازد،

نقل کرده کھ شخصی درد چشم  ۳٥۱اد زکریّ برد و شاگرد محمّ  را خوب بھ تحلیل می ] گرم۵۳ل.[

داشت و چشم سرخ نبود و سوزشی در چشم او بود، نزد استاد آمد. استاد گفت کھ ماده ای در سر او 

شود. امر کرد کھ شراب صرف بخورد تا دماغ او گرم شود و آن ماده را دفع  ھست کھ دفع نمی

و ھمچنین از استاد  ۳٥۲راب صرف خورد، درد چشم و سوزش او برطرف شدنماید. آن شخص ش

یک   ]۹۹[ ۳٥۳روزرد کھ ھرشد، امر ک کند کھ شخصی ورم معده داشت و بسیار تشنھ می نقل می

رسد،  بیاشامد و چون قولنج از باد بھ ھم می ،رطل شراب صرف کھ شصت مثقال صیرفی باشد

کند، چنان کھ سرکھ دفع  فع مضرت آب غلیظ میشراب گرم کرده بغایت نافع است و شراب د

اند تا دل  داده از حکمای سابق مسھل را با شراب می ۳٥٤جمعی کند و بدان کھ مضرت آب شور می

را قوت دھد و دوای مسھل او را ضعیف نسازد و چون مطلوب است کھ بخار از مسھل برخیزد و 

کند و موالنا قطب الدین عالمھ  می بھ سر رود و ماده از سر بکشد، شراب این بخار را زیاده

] مسھل نھ شراب و نھ مشک داخل باید کرد ۱۰۰[ گوید کھ در شیرازی در وصایای شرح قانون می

اند و از این جھت زود بھ  قلبیھ ۀاز ادوی ۳٥٥ھای عظیم دارد، بھ سبب آن کھ این دو دارو وگرنھ آفت

 خواھند رسانید و این خطیر است.] بھ دل ۵۴ل.[ ت دوای مسھل را، پس سمیّ   ۳٥٦رسند دل می

 ۳٥۸مشک و شراب را مذکور ساختھ اما از دلیل ۳٥۷مھ خصوصگویم کھ اگرچھ عّال  فقیر می

 و قلبیّھ را مثل گاوزبان با دوای مسھل داخل ننمایند ۀشود کھ احتیاط آن است کھ باقی ادوی ظاھر می

سھل بھ چند ساعت بعضی از م رسید کھ بعد از خوردن ماطبا بھ نظر ۳٥۹کالم بعضی از قدمایدر

آن  ،] تجویز نموده۱۰۱[ قلبیھ را استعمال نمایند و ظاھرا باعث بر آن کھ بعد از چند ساعت ۀادوی

 .ح: ذکریا -۳۵۰
 .ح: ذکریا -۳۵۱
 ندارد. »شد« ل -۳۵۲
  ح: ھروز. -۳۵۳
  ح: جمع. -۳۵۴
 . »دارو«بجای  »دا«ح  -۳۵۵
 رسد.  می ح: -۳۵۶
 ل: خصوصی. -۳۵۷
 ل: دلیلش.  -۳۵۸
 ح: اقدماء.  -۳۵۹
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رسید، بغایت خطرناک بوده کم کسی  ھا کھ بھ ھم می کھ مرض آتشک در اّول مطلب آن است

اد، مثل صاحب جذام کھ خوره افت در آن مرض اعضای ایشان می ۳۳۹شده، اکثری از آن خالص می

چون آتشک در میان مردم ظاھر  ،شده آتشک ظاھر می ۳٤۱و از این جھت آثار جذام در ۳٤۰گویند

است کھ در بعضی   ] جذامی۹۴[ گفتند کھ این جرب و این در کتابی نبود، بعضی اطبا می ۳٤۲شد می

ید و خطرش کم آتشک در میان مردم بسیار بھ ھم رس ۳٤۳ کتب طب مذکور است و ھرچند برآمدن

رسانند و معلوم  بینم کھ آتشک بھ ھم می ] می۵۱ل.[ گذرد و بسیاری را حاال بسیار سھل می۳٤٤شده 

این آتشک بسیار دشوار  و تا پنجاه سال قبل از ،چھ جای خطر ،شود کھ کوفتی دارند ھمھ کس نمی

رسید در  می آتشک کھ پیش از این وقت بھ ھم ۀو چون ماد ۳٤٥شدند و بسیاری تلف میگذشتھ  می

رسد، از این جھت بھاء  می اندک ماده بھ ھم ھای حال کھ  ت و حّدت بوده بخالف آتشککمال سمیّ 

 سازد آورد و پھن می ھا را بھ حرکت می شراب ماده ۳٤٦الدولھ منع کرده شراب را در آتشک، چون

گر بسیار ت دارد کھ آن را خوب بروز فرماید بھ جانب پوست و او اگر ماده کم است قوّ  ]۹۵[

ھای بدنی باشد، این  تآورد، اگر ضعیفی در قوّ  تواند بروز فرمود اما بھ حرکت در می راست نمی

سھ عضو  ۳٤۸بھ بلکھ۳٤۷سازند  قوت را ضعیف می ،اند کھ بھ حرکت آمده  ھای فاسد سمی ماده

  .باشدبیم ھالکت  ،خواھند رفت و چون بھ این عضوھا برسند ،کھ دل و جگر و دماغ باشد ۳٤۹رئیس

ھای  در وی باشد چنانچھ در آتشک  ت تمامیاگر ماده بسیار باشد و بھ غایت فاسد و سمیّ  سپ

را در بدن پھن خواھد کرد و بھ دل و   سمی ۀرساند و این ماد زمان سابق شراب مضرت تمام می

کنند با آن کھ شراب  با شراب را تجویز نمیخواھد رسید، لھذا اطبا در مرض و و جگر ]۹۶[ دماغ

را در   سمی ۀباید کرد اما چون ماد ] در مرض وبا مراعات قوت دل می۵۲ل.[ مقوی دل است و

ھای این  داشتھ باشد چنانچھ در آتشک  و اگر ماده کم باشد و فساد کمی ،کنند، جایز نیست بدن پھن می

خواھد ھا را دفع خواھد کرد و بھ تحلیل خواھد برد و کمال منفعت  باشد، شراب آن ماده زمان می

 ۀرسانید و پس ظاھرشد کھ شراب در زمان سابق مناسب آتشک نبوده و در این زمان ھم اگر ماد

] مضر خواھد بود اما در ۹۷[ ھمان شراب ،داشتھ باشد  آتشک بسیار فاسد باشد و سمیّت تمامی

صفراوی  ۀھای محرق ھای این زمان مناسب است چنانچھ عسل در زمان سابق دافع تب بیشتر آتشک

  .ل:اکثر -۳۳۹
 گویند.  ل: می -۳۴۰
 ل: از.  -۳۴۱
 ل: شد.  -۳۴۲
  ح: آمد. -۳۴۳
 ل: شد و.  -۳۴۴
 اند.  شده ل: می -۳۴۵
 ل: چھ.  -۳۴۶
  سازد. ح: می -۳۴۷
  ندارد. »بھ« ح -۳۴۸
  ح: ریش. -۳۴۹
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قدح شراب  جایز است دو سھ باشد کھ پیش از ھضم طعام شراب خورد تا طعام را ھضم کند او را

گوید کھ اگر کسی ھم معتاد  اما قرشی در شرح قانون می ،پیش از آن کھ طعام ھضم شود بخورد

کوچک  ۀاو را جایز است کھ دو سھ پیال ،آن کھ شراب را پیش از ھضم طعام بخورد ۳۳۲یا  نباشد

اما کم  ،مضرت ندارد] نفع دارد و ۹۰[ شراب را بعد از طعام بی فاصلھ بخورد و در ھضم طعام

بعد از طعام بی  گوید غیر معتاد را در خوردن شراب باید خورد و نیز قرشی در مبحث دیگر می می

و این کالم قرشی اگرچھ خالف آن است کھ  ۳۳٤] بلکھ اولی و نافع است۴۹[ل. ۳۳۳فاصلھ جایز است

عیف بود تجربھ کرده ام، ایشان بسیار ض ۀھاضم  جمعی کھ ۀاند اما فقیر در ماد حکمای متقدمین گفتھ

ھاضمھ را   خوردند قوت یافتند و چون زیاده می  و نفعی تمامی ۳۳٥بیش از نھ مثقال تجویز نکرده ام

گوید کھ اگر کسی عادت کند بھ آن  معروف اسرائیلی در کتاب نکت می ۳۳٦کرد و بسیار ضعیف می

یعنی شصت مثقال   ] شرعی است،۹۱[ کھ پیش از طعام چھاردانگ رطلی کھ صد و بیست درھم

سازد و  کمال منفعت بھ ھضم دارد و معده را خوب گرم می ،صیرفی از شراب بیاشامد بھ سھ دفعھ

گوید  دھد و بھاء الدولھ در کتاب خالصة التجارب در عالج مرض آتشک می تشنگی را تسکین می

ھ غایت کھ خمر در این مرض عظیم مضر بود و این کالم بھ ظاھر غلط است و از آن طبیب ب

است حتی عوام را کھ   یکی آن کھ بھ تجربھ در جمع کثیری معلوم شده ، از دو جھت ۳۳۷عجیب

کند و این بھ غایت مشھور است و  او را بھ جانب بیرون دفع می ۀشراب مناسب آتشک است و ماد

ھای سوداوی کثیف را از  بخشد و ماده ] می۹۲[ دیگری آن کھ شراب بدن را حرارت و رطوبت

کند  ت خوب بروز نمیآتشک غلیظ و کثیف و سوداوی است، از این جھ ۀکند و چون ماد فع میبدن د

سال کھ از آتشک  ماند، چنانچھ شخصی را دیدم کھ بعد از ھفتاد ھای مدید می ] مدت۵۰.ل[ و اثر آن

بھ ماده کھ در بدن او بود  ۀاو گذشتھ بود، وجع اعضا و مفاصل او ظاھر شد و بھ چوب چینی آن بقیّ 

 .تحلیل رفت

فرماید، پس شراب  سازد و بروز می بخشد و روان می سوداوی را رطوبت می ۀو شراب ماد

 بھ آتشک بسیار ،بینی کھ ھرچھ حرارت و رطوبت بھ اعتدال دارد بھ آتشک نفع بسیار کند، نمی

ھند د و دوشاب در آتشک می ۳۳۸حتی آن کھ عوام بکسمات ،فرماید ] نفع دارد و او را بروز می۹۳[

کند و فقیر ھمیشھ از این کالم بھاءالدولھ متعجب بودم تا آخراالمر بھ حل این اشکال  و نفع می

 .یافتم  متفطن شدم و مقصود او را

 ح: با.  -۳۳۲
 ندارد.  »است« ل -۳۳۳
  ل: بلکھ اولی است و نافع. -۳۳۴
 ل: نکردم.  -۳۳۵
  ندارد. »و« ل -۳۳۶
  ل: عجب. -۳۳۷
  ندارد و جایش سفید است. ح -۳۳۸
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رسید و گاھی وجع بھ  بھ ھم می ۳۱۹شد وجع عظیم آمد و چون نفخ زیاده می ] می۴۷ل.[ حرکت

ک بود از خوردن اندک بیم ھال ،ماند وجع می ۳۲۰اگر اندک زمان آن شد کھ مرتبھ ای زیاده می

عرق بلکھ بھ  ،یافت گالب بسیار گرم تسکین می ۳۲۲یا رازیانھ با  یا نانخواه  ۳۲۱یا کروبا  زرنباد

یافت وگاھی بھ  ] و نفخ تسکین می۸۷[ شد کردند، پاره ای بلغم دفع می گاھی غرغره می ۳۲۳دارچینی

یافتند و بھ حسب اقتضاء  میشد و راحت  کردند، پاره ای بلغم دفع می شراب گرم کرده غرغره می

خوردند و شیر االغ و قرص  بود شراب را می وقت در بعض روزھا کھ نفخ و وجع عظیمی 

کردم و  االغ را تجویز نمی ۳۲٤حرارت شدت داشت شیر ،دادیم و اگر با نفخ عظیم کافوری را نمی

 ۀبھ مرتب خوردند و این فقیر جمع کثیری را کھ مرض دق داشتند و شراب و قرص کافوری می

یافتند و بیشتر آن   و بھ توفیق الھی شفا ۳۲٥سیوم دق نرسیده بودند بھ این دستور معالجھ نمودیم

 ]۸۸[ و در ۳۲۷رسانیدندو آخر بھ ھفتاد می ۳۲٦جماعت را روز اول دوازدھی شراب فرمودیم

ا نمود آن دوا ر در شراب بود چون دوای دیگر مناسب می[ ی] از امراض کھ عالج منحصر[بسیار

، مثال چون سّده در جگر بود و قرص لک مفید بود، در طرف صبح قرص ۳۲۸نمودیم ھم] تجویز می

] بر صاحب حدس مخفی ۴۸ل.[ خوردند و شراب را بعد از غذا و بر این قیاس چنانچھ لک می

 نخواھد بود.

 ۳۲۹قرص کافور ۀنسخ

یک  فید، از ھرطباشیر، تخم خیارین، تخم کاسنی، تخم کاھو، تخم خرفھ، گل سرخ، صندل س

 ۳۳۱ھا سازند، ھریک بھ قدر مثقالی و ، کافور چھار جو بھ آب سیب سرشتھ قرص۳۳۰مثقالی

رساند، از  است بھ اعضا می  رود ھرچھ با او آمیختھ نمایند و بدان کھ شراب چون زود بھ اعضا می

طعام ھضم نشده آن  ]۸۹[ این سبب مناسب نیست کھ تا طعام در معده باشد شراب خورند و اگرنھ

اند کھ تا  را با خود بھ اعضا خواھد رسانید و سّده در بدن بھ ھم خواھد رسید، لھذا اطبا مبالغھ کرده

گویند کھ اگر کسی معتاد  علی و بسیاری از اطبا میابو][ طعام از معده نگذرد شراب نخورند و شیخ

 ل: عظیمی.  -۳۱۹
 ل: زمانی.  -۳۲۰
  کرویا. :ھردو -۳۲۱
 ل: یا.  -۳۲۲
  ح: دارچنی. -۳۲۳
 نوشتھ و خط زده. » ریحا« »شیر قرص«پس از  ل -۳۲۴
  .ل: نمودم -۳۲۵
  .ل: فرمودم -۳۲۶
 ل: ھفتادھی رسانیدند.  -۳۲۷
 ل: مینمودم.  -۳۲۸
 ل: کافوری.  -۳۲۹
  .ح: مثقال -۳۳۰
  ندارد. »و« ح -۳۳۱
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بعضی از ایشان گمان  ۀ] از این جماعت را دیدم کھ از نبض و قارور۸۳[ بسیاری ۳۰٤و

کردم کھ دق بھ ھم  بعضی گمان می ۀسقا بھ ھم خواھند رسانید و از نبض و قاروراست  داشتم کھ

. بعضی کھ ۳۰٥دھا نرس خواھند رسانید، تجویز خوردن شراب ایشان را نمودم تا بھ این کوفت

ضعف]ھضم و نفخ و قراقر کھ داشتند زایل شد و بھ این دو [ معده و ۳۰٦آشامیدند آن ضعف در

استسقا بھ   یا دق بھ ھم رسانیدند و بیشتر آن جماعت کھ  امیدند استسقامرض نکشید و بعضی کھ نیاش

ق بود بعد از آن مروّ  ۀھم رسانیدند تلف شدند و بعضی کھ خالص شدند بھ سبب آشامیدن شراب کھن

و بعضی  ۳۰۷بود و خوردن قرص لک و زبیدالورد ]۸۴[ کھ از خوردن ھشت نھ ساعت گذشتھ

اول  ۀبیشتر آن جماعت کھ دق بھ ھم رسانیدند ھرکس کھ در مرتباستسقا بود و  ۳۰۸اشربھ کھ مناسب

دق، شراب سفید ممزوج بھ آب بھ دستوری کھ خواھم گفت آشامید،  ۳۱۰دویم ۀبلکھ در مرتب ۳۰۹دق 

] و بیشتر آن جماعت کھ نیاشامیدند، تلف شدند و بیشتر آن جماعت کھ دق ایشان ۴۶ل.[ خالص شد

کھ آشامید بھ  ۳۱۱خواه شراب آشامیدند و خواه نھ، اما ھر کسی ،سیوم رسیده بود تلف شدند ۀبھ مرتب

زود تلف شد و  ۳۱۲ مرض او مدتی کشید و ھرکس کھ نیاشامید ،دستوری کھ مذکور خواھد شد

] جماعت آن بود کھ شراب را بھ بادام مروق نمودند، بھ این ۸۵[ آشامیدن شراب این ۳۱۳دستور

 ،ید کھ بسیار کم قوت بود و تاب آب بسیار نداشتکھ بادام را نرم کوفتھ داخل شراب سف ۳۱٤طریق

آن شراب نمودند و بعد از  ۀکردند تا دردھای شراب بھ تھ نشست و شراب صاف شد، پس آب اضاف

 طعام لطیفی کھ مناسب بود و چون  ۳۱٥دو ساعت کھ از اضافھ نمودن گذشت، خوردند و بعد از آن

و  ۳۱۷رسید ن بعضی نفخ بسیار بھ ھم میجماعت بود و بھ این سبب در بد ۳۱٦ضعیفی در ھضم آن

بلکھ گاھی آب  نمودم شد، شراب سرخ را با اندک آب ممزوج تجویز می چون نفخ و قراقر زیاده می

خوردند و اگر حرارت شراب در بدن ایشان  ] اندکی از آن شراب سرخ صرف می۸۶[ کردم و نمی

و  ۳۱۸دادیم آن مذکور خواھد شد می ۀھا شیر االغ با قرص کافور کھ نسخ کرد، صباح می اثر تمامی 

کرد و از آن ھر لحظھ نفخی بھ  تولد می  ضعف ھضم بلغمی ۀدر بدن بعضی از آن جماعت بھ واسط

  ندارد. »و« ح -۳۰۴
 ل: نکشد. -۳۰۵
  ندارد. »در« ل -۳۰۶
 ل: دبیدالورد.  -۳۰۷
  .آن استسقا ل: -۳۰۸
 .ندارد » دق« ح -۳۰۹
  دوم. :دوھر -۳۱۰
  .ھرکس ل: -۳۱۱
  .دو: بیاشامیدھر -۳۱۲
  ل: دستوری. -۳۱۳
  باینطرف. ح: -۳۱۴
  .با قلم دیگر در باالی سطر »ان« ل -۳۱۵
 ل: اینجماعت. -۳۱۶
  ح: میرسد. -۳۱۷
  ل: میدادم. -۳۱۸
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گویند کھ چون دماغ ضعیف باشد، شراب  اما جالینوس و شیخ ابوعلی و بیشتر اطبا می ۲۹٥بخورنـد

 ،را کم باید خورد و بھ آب ممزوج باید ساخت و قرشی در شرح قانون بر این دلیل اعتراض نموده

، بلکھ مناسب شراب ۲۹٦گوید کھ شراب ممزوج بھ آب مضر است بھ دماغ ضعیف یل میچند دل

ھا کھ گفتھ ھمھ   ست کھ از عقب آن چیزی کھ بخار را کم کند تناول نمایند و این دلیل ۲۹۷صرف

] و در بسیاری مردم کھ دماغ ۸۰[ دفع کرده ام ،ضعیف است و در شرحی کھ بر قانون نوشتھ ام

نچھ شیخ گفتھ بود، تجربھ کردیم، نفع کرد و آنچھ قرشی بیان کرده مضرت آ ۲۹۸ایشان ضعیف بود و

یا صوت   یا بوی تندی  اندک بخار غذائی  دماغ آن ست کھ بھ ۲۹۹نمود و عالمت ضعف

و] چون شراب پادزھر [ سنگینی سر بلکھ درد سر بھ ھم رسد و حواس مکدر باشند  عظیمی

نافع است و بعضی از قدما  ،یا حیوانی گزیده باشد  ] زھری کھ خورده باشند۴۴[ل. ھاست جھت سم

ت از او ظاھر شد گویند کھ مکرر تجربھ شده کھ چون بول خشاف بھ عضوی رسد و کمال سمیّ  می

 کھ در شراب خیسانیده  از آشامیدن شراب و گذاشتن پشمی ۳۰۰در آن بھ ھم رسد  عظیمی  و ورمی

شود و این فقیر در خصوص افیون تجربھ  حاصل می  تمامی ۳۰۱] باشند بر آن موضع تخفیفی۸۱[

کرد، بھ  نمودم، چند شخص کھ افیون خورده بودند بھ قصد آن کھ ھالک شوند و ھیچ معالجھ اثر نمی

شراب مضرت افیون دفع شد حتی آن کھ چون میان عوام مشھور است و بھاء الدولھ نیز در خالصة 

ـ]د، عالج پذیر نخواھد بود و ھالک ن[التجارب نقل کرده کھ اگر روغن کنجد با افیون بخور

یا گوسفند کھ خوردن آن دفع مضرت افیون   ھای دیگر مثل روغن گاو شوند بھ خالف روغن می

] مفید ۸۲[ آن کھ ھالک شود، روغن کنجد با افیون خورد و ھیچ معالجھ ۀنماید، شخصی بواسط می

ف باشد و کم اشتھا باشد و نیفتاد، آخر شراب دفع سمیت افیون کرد و ھرکس کھ معده اش ضعی

آروغ ترش زند و بعد از خوردن آب نفخی در معده و شکم بھ ھم رساند و قراقر کند و طعام در 

و اگرنھ مرضھای  ]۴۵ل.[ معده اش بسیار ماند او را بھ جھت حفظ صحت باید کھ شراب بیاشامد

در طفولیت  ی کھرساند کھ عالج آن بھ غایت صعب باشد و ھمچنین کس خطیر بھ ھم می ۀکھن

 ھای او باشد خصوصاً  و ضعف تمام در بدن و قوت ۳۰۲است ھمیشھ بھ بیماری احشا گرفتار

 شود. مفید است بلکھ حفظ صحت او بھ خوردن شراب می ۳۰۳اھاضمھ شراب بھ غایت او ر وتقّ 

  ح: بخورد. -۲۹۵
  ندارد. »بھ دماغ ضعیف« ح -۲۹۶
  .ح: صراف -۲۹۷
  ندارد. »و« ل -۲۹۸
 باالی سطر و با خطی دیگر.» ضعف«در ل  -۲۹۹
 ل: رسید.  -۳۰۰
  .ل: تخفیف -۳۰۱
  .زائد بھ قلم دیگر »باشد«، »گرفتار«ی باال ل: -۳۰۲
 ل: او را بغایت.  -۳۰۳
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مطابق این کالم نقل این حکایت  نماید و قرشی در شرح قانون و صفرا را از بدن دفع می

 :۲۸۱اند کرده

 حکایت
ھا و  ھرچند مسھل ]۷۷[ ،ھای مدید کشیده بود یکی از علماء زمان درد سری داشت و مدت

تا آن کھ بھ حسب  ]۴۲[ل. خود مایوس گشت ۀکرد، از معالج خورد، نفعی نمی یھا م اطریفل

، ھمان لحظھ درد سر او بر طرف ۲۸۳روزی میل ماست گاو کرد و بسیاری از او خورد ۲۸۲اتفاق

شد  خورد، درد سر او بر طرف می چون دیگر ماست می ]و[ یافت  شد. بعد از ساعت دیگر اشتداد

یک ساعت   تا خورد یافت. از این جھت اکثر اوقات ماست می بعد از ساعت دیگر اشتداد می ۲۸٤و

 راحتی داشتھ باشد.

است و از صفرائی کھ بھ معده   حرارت معده ۲۸٥زاطباء آن زمان گفتند کھ این درد سر ا

] و ۷۸[ آشامید، درد سر او زایل شد ۲۸٦ریزد، از این جھت شراب را با آب ممزوج ساختھ می می

 . ۲۸۷دیگر معاودت نشد

و چون دماغ  ۲۸۹ایل کندز ۲۸۸پس معلوم شد کھ شراب بسیار باشد کھ درد سر را

چھ بخار کھ از شراب اگرخواھد رسانید، جھت آن ۲۹۱باشد شراب بھ دماغ نفع بسیار ۲۹۰یافتھ  قوت

گذارد کھ روح دماغ را مکدر  کند و نمی رود اّما چون قوت دارد، دفع آن بخارھا می بسیار بھ سر می

یابد  قوت می جوھر دماغدارد مثل حرارت غریزی بدن   سازد و از بخار شراب کھ حرارت مالیمی

 رود، از حرارت شراب و بھ سبب برودت دماغ بھ تحلیل نمی ۲۹۲و فضالتی کھ در دماغ بھ ھم رسد

، چھ قبول ۲۹۳] بھ تحلیل خواھد رفت و چون دماغ ضعیف باشد، شراب مضرت دارد۴۳ل.[

رسد  ] نمود و رفع نخواھد کرد و از این ضعف دماغ و روح بھ ھم می۷۹[ بخارھای شراب خواھد

، ھر قسم شرابی کھ خواھند ۲۹٤و بقراط رخصت داده کھ جمعی کھ دماغ ایشان ضعیف باشد

  ندارد. »اند« ل -۲۸۱
  ح: اتفاقا بھ حسب روزی. -۲۸۲
 ل: بخورد.  -۲۸۳
  ندارد. »و« ح -۲۸۴
  .در اینجا مھد نوشتھ و خط زدهل  -۲۸۵
  ندارد.  »می« ل -۲۸۶
  ل: نکرد. -۲۸۷
 .ندارد »را« ح -۲۸۸
  .با خط دیگر و باالی سطر »کند« ل -۲۸۹
 ل: داشتھ.  -۲۹۰
  ندارد. »بسیار« ح -۲۹۱
 ل: رسند.  -۲۹۲
  ل: خواھد رسانید. -۲۹۳
  در باالی سطر. »در دماغ ایشان ضعف باشد با در« ل -۲۹۴
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کاچی گندم و گوشت مرغ بچھ و ماھی کھ در آب شیرین باشد، بعد از آن گوشت بزغالھ، بعد از آن 

 .۲۷۱شیرمست ۀگوشت گوسالھ کھ شیر خورد و گوشت بر

شود از جملھ غذاھا  راب، شیر و آرد جو زودتر ھضم نمی] بعد از ش۴۰ل.[ گویم کھفقیر می

شود و احتمال دارد کھ ماء اللحم در بعضی  ماء اللحم از شیر و آرد جو زودتر ھضم می ۲۷۲بلکھ

شراب باشد، از این سبب در عالج غشی ماء  ۀ] مرتب۷۴[ مواضع دیرتر از شراب غذا نشود و در

از اسحق کھ ماء اللحم را در اصل ذکر نکرده با آن  کنند و عجب است اللحم را با شراب داخل می

 کھ دوای عظیم النفع است.

 ۲۷٥الشراب از حنین ۲۷٤تباشیر ۀکھ از خلفای بنی عباس است در رسال ۲۷۳المعز لدین هللا][ و

مزاج او مناسب مزاج بدن  ۲۷٦شود از این جھت کھ را گاه بھ چیزی رغبت می کند کھ آدمی  نقل می

شود و  بھ غذاھای موافق چون نان و گوشت می ۲۷۷رغبتت صحت او را ست، مثل آن کھ در وقا
شود از آن جھت کھ مزاج او نقیض مزاج بدن ست، مثل آن کھ در وقت  گاه بھ چیزی رغبت می ۲۷۸

] را دفع کند، پس ۷۵[ شود تا صفرا بیماری چون صفرا در بدن زیاده باشد، رغبت بھ ترشی می

گرم است و اندرون سرد، رغبت بھ شراب  ۲۷۹ن ایشانمردم گرمسیر چون ھندیان کھ ظاھر بد

یا از آن جھت کھ شراب گرم است و ظاھر بدن ایشان ھم گرم، پس بھ جھت مناسبت رغبت   دارند

] ایشان است و بھ جھت آن کھ ۴۱ل.[ یا از آن جھت کھ مزاج شراب نقیض مزاج اندرون  نمایند می

، چنانچھ صفراوی مزاج را بھ ترشی رغبت سردی اندرون بدن دفع شود، رغبت بھ شراب دارند

 شود. می

و ھمچنین مردم سردسیر چون گرجیان کھ ظاھر بدن ایشان سرد است و اندرون گرم، 

 ]۷۶[ یکی از آن دو وجھ مذکور اما بر عکس و جمعی از اطبا  نمایند، بھ مثل رغبت بھ شراب می

مناسب صاحبان مزاج گرم نیست، چھ درد  اند کھ شراب مطلقاً  پیش از زمان شیخ ابوعلی بر آن بوده

شود و  آورد و حرارت شراب باعث زیادتی حرارت بدن می رسد و خمار می سر از او بھ ھم می

شراب سفید درد سری را کھ از حرارت  آن کھ ۲۸۰کند بھ در قانون رد این کالم می شیخ ابوعلی

شکند  بخشد و حرارت را می یمعده را رطوبت تمام م سازد، جھت آن کھ معده و صفراست زایل می

  .ح: شیریست -۲۷۱
 ل: آنکھ.  -۲۷۲
  .دو بجای المعز لدین هللابن معز هللا ھر :ل ،ح: ابن معز مالید -۲۷۳
  .ح: بتاثیر -۲۷۴
  : حسین.دوھر -۲۷۵
  را ندارد. »کھ« ل -۲۷۶
  را ندارد. »رغبت« ح -۲۷۷
  را ندارد. »و« ح -۲۷۸
 ن. ل: انسا -۲۷۹
  ح: با. -۲۸۰
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  دواھا را با ،۲٦۲نماید اند، آن است کھ شراب با آن کھ قوت دواھا را حفظ می نموده تراکیب میاکثر 

رود، بخالف عسل اگرچھ  اند، آن است کھ در جسم ایشان خوب فرو می نموده یکدیگر ترکیب می

 مزاج ،رود و چون شراب در آن دواھا نفوذ کند کند، اما در جسم ایشان فرو نمی حفظ قوت دواھا می

 زودتر و بھتر گیرند.

] و روح زودتر از او بھ ھم ۷۱[ شود و بدان کھ شراب از ھمھ غذائی* زودتر جزو بدن می

در غشی مناسب است تا آن کھ روح تازه از او ھمان لحظھ بھ ھم رسد  ۲٦٤، از این جھت*۲٦۳رسد

ی کثیر ۲٦٥و چون از کشیدن تنباکو بسیار غشی و ضعف قلب بھ ھم رسد و چون فقیر در جمعی

این نمود، پیش از آن کھ نواب ھمایون شاھی خلدهللا تعالی ظالل معدلتھ بھ جھت ترفیھ حال  ۀمشاھد

قانون اشتغال  ۀیکی از اصحاب فتنت کھ نزد فقیر بھ مباحث  خالیق منع از کشیدن تنباکو فرمودند،

 داشت، این رباعی را گفت.

 رباعی

 ز آن گلو کھ این دود کشیدگلخن بھ ا     تنـباکو چیست آفت برگ امید      

 از دود اگـر خـانھ توان کـرد سفید     از تنباکو نفع توان داشت گمان      

] بیھوش شد و بھ ھیچ ۳۹[ل. ،۲٦۷کھ کشیده بود غشی کرد  ۲٦٦تنباکوئی ]۷۲[ شخصی از بسیاری

 ۲٦۸یانمعالجھ بھ ھوش نیامد، آخر بھ خوردن اندک شراب سفید با ماء اللحم بھ ھوش آمد و چون م

جمعی کھ از  ۲٦۹این شھرت کھ بھ سبب ،عوام مشھور است کھ تنباکو بھ اقسام بواسیر نافع است

یافتند، چنانچھ بعضی تلف شدند و از این   آمد از کشیدن تنباکو مضرت تمام بواسیر ایشان خون نمی

بر طرف شد و بعضی کھ ضعفی  ۲۷۰جمع کسی کھ قوت تمام داشت تجویز فصد نمودیم، مرض او

ق با روغن بادام در مرض ایشان ھای ایشان بود بھ آشامیدن اندک شراب سفید مروّ  در قوت  میتما

ھای تنباکو نوشتھ ایم بیان  ] کھ در مضرت۷۳[ تخفیفی بھ ھم رسید و تفصیل این را در رسالھ ای

 کرده ایم.

اھا گوید کھ بعد از شراب شیر و آرد جو از ھمھ غذ و اسحق اسرائیلی در کتاب حمیات می

شود. بعد از آن میان نان گندم کھ برشتھ نباشد و مکرر بھ آب شستھ باشد، بعد از آن  زودتر غذا می

 شاید یک سطر افتادگی در ھر دو متن.  -۲۶۲
 رسد.  ل: می -۲۶۳
 ی جا افتادگی.  در حاشیھ نوشتھ شده با نشانھ فاصلۀ دو نشانھ در ل -۲۶۴
  .ل: جمع -۲۶۵
  ح: تنباکو. -۲۶۶
  دوبار آمده.» و« ل -۲۶۷
  سطر.و در باالی  با قلم دیگر در ل »میان« -۲۶۸
  ندارد. »کھ« ل -۲۶۹
 . ل: ازو -۲۷۰

46 
 

                                                 



 

کند و احشا را  ا بھ قی و ھمچنین بخارھای غلیظ را لطیف ساختھ از بدن دفع میی  ]۶۷[ ۲٥۰بھ غایط

راند و طبیعت را نرم  ھای فاسد نکند، بلکھ از خود دفع نمایند و بول را می دھد تا قبول ماده قوت می

کند و  ست کھ در رگھاست، مثل آن کھ خون را صاف و بسیار می ئی  ھا یا منفعت بھ خلط  کند می

صالح را لطیف  ۲٥۱کند، چنانچھ زود گوشت شود و بلغم صافی سازد و خون را غلیظ می نی مینورا

کند و خشکی او را  آورد و نرم می شود و سودا را بھ اعتدال می سازد، چنانچھ زود مستحیل می می

ھاست مثل آن کھ جوھر منی را زیاده  یا منفعت بھ رطوبتھائی است کھ در عضو  سازد و زایل می

رازی در حاوی کبیر و  ۲٥۲اید زکریّ کند و محمّ  ] اگرچھ گاھی نعوظ را کم می۶۸[ مایدن می

شود و ما بیان کردیم از ھیچ  کھ] اگر چھ این نفعی کھ از شراب ظاھر می[ گوید منصوری می

شود، بعضی دواھا  ] ظاھر می۳۷ل.[ شود اما در منفعتھای بدنی کھ از شراب ظاھر نمی ۲٥۳یدوائ

کنند، بعد از آن  از شراب کوتاھی می ھا شود، اگرچھ آن دواھا در این منفعت و میھا بدل ا و شربت

شربت بیان کرده و این فقیر دو شربت را در جمع کثیری تجربھ نمودم ھیچ نفع از  ۲٥٤صفت دو

شراب در اصحاب امراض  ۀشوند از تجرب ھا نمی ایشان ظاھر نشد و ایشان بدل شراب در آن منفعت

انجامید و بنا بر مذھب  نمودند بھ ھالکت می کھ اگر استعمال نمی ۲٥٥ن غالب بود] کھ ظ۶۹[ خطیره

آشامیدن ایشان را جایز بود بھ  چنانچھ در مقدمھ مذکور شد، شرعاً  ۲٥٦شیخ شھید رحمھ هللا تعالی

ھای بدنی مثل ھضم و تقویت  یافتند، اعتقاد فقیر آن است کھ در بیشتر منفعت  توفیق الھی شفا

 ۲٥۸ھا و لطیف ساختن ماده ۲٥۷ھا ھای غلیظ و گشودن بعضی سّده و دفع سودا و ماده حرارت غریزی

بلغم و امثال آن بدل دارد و چون  ۲٥۹ھا مثل تحلیل نضج و نضج بدلی ندارد و در بعضی منفعت

حدیث ال شفاء فی الحرام را  ،یافتند  منفعت شراب در جمع کثیری شد کھ بھ سبب آن شفا ۲٦۰ۀمشاھد

] و در حاشیھ ای کھ بر کتاب اطعمھ و ۷۰[ اند ، چنانچھ بعضی از مجتھدین کردهتاویل باید نمود

یابند بھ آن حاشیھ   ]۳۸ل.[ اطالع ام، اگر خواھند بر آن ام چند تاویل نقل کرده اشربھ از قواعد نوشتھ

و  ھا روغنو  ھا مثل تریاق فاروق را داخل معجون ۲٦۱ھا رجوع نمایند و وجھ آن کھ اطبا شراب

 ح: غایت.  -۲۵۰
  .را ندارد »صافی« ح -۲۵۱
 .: ذکریاءح -۲۵۲
 : دوای.ح -۲۵۳
 اضافھ دارد.  »سی«، »دو«بعد از ح -۲۵۴
  ح: بوده. -۲۵۵
  ندارد. »تعالی« ح -۲۵۶
  .ھردو: سدھا -۲۵۷
 مادھا. :ھر دو -۲۵۸
  .: نضیجح -۲۵۹
  را ندارد.» ھدۀمشا« ح -۲۶۰
  ندارد. »ھا« ح -۲۶۱
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ھا  اند کھ خوردن آن اندیشھ یافتھ  اند تا آن کھ شراب انگوری را نموده حکما تفحص احوال ادویھ می

اند  نموده می ۲٤۱برد، از این جھت مداومت بھ آن کند و کدورت خاطر را می ھا را زایل می را و فکر

توان  ت و ھیچ دوائی ترکیب نمیھا مخصوص شراب اس اند کھ این منفعت و جمیع حکما اتفاق کرده

مثل آن کھ بدن را  ،}منفعت بھ جمیع بدن استیا در او باشد، اما منفعت بدنی {کرد کھ این منافع 

را] کھ [ بخشد و جمعی سازد و اعضا را رطوبت تمام می کند و رنگ بدن را نیکو می گرم می

مثل آن کھ روح را  ،وھر روح استیا منفعت بھ ج آورد  می ]۶۴[ کند و خواب نقاھت دارند چاق می

ھاضمھ  ، مثل آن کھ قوت ھای روح است یا منفعت بھ قوت  کند سازد و زیاده می نورانی و لطیف می

نقاھت دارند، انتعاش  ۲٤۲دھد و حرارت غریزی را در بدن جمعی کھ غریزی را قوت میو حرارت 

 کند.  گوید کھ حرارت غریزی را زیاده می فرماید و روفس می می

و  ۲٤۳کند ] غریزی زیاده نمی۳۵[ل. مراد او این است کھ مذکور شد و گر نھ حرارت ظاھراً 

خورند  دھد، بسیاری از صاحبان اسھال چون شراب می غریزی را قوت می از این سبب کھ حرارت

 نماید ھا را بھ اطراف دفع می حرارت غریزی ماده ۲٤٥شود، چون اسھال ایشان حبس می ۲٤٤تا مستند

چون حرارت غریزی ضعیف  ۲٤٦شوند و ه کھ قوت داشتھ باشد و چون ھشیار می] ھرگا۶۵[

ھا را بھ دست و پا دفع کند، از این سبب باز اسھال عود  شود، قوت نخواھد داشت کھ ماده می

شود و چون  صاحب رعشھ شراب بخورد تا مست است رعشھ بسیار کم می نماید و ھمچنین چون می

دھد و قوت  می کند. بھ ھمین سبب شراب ذھن را قوت تمامی  یان میآید رعشھ بسیار طغ بھ ھوش می

، مثل آن ۲٤۷است یا منفعت بھ عضو کند  بخشد بر آن کھ دفع فضالت از بدن می دافعھ را ھم قوت می

ھای  ] و رگ۶۶[ شکند کند و نفخ معده و احشا را می دھد و جلد را نرم می کھ معده و دل را قوت می

مزمن در  ۲٤۸وجع گشاید و چون بدن را می ۀسازد و سدّ  و از کثافت پاک میکند  بدن را فراخ می

دھد، صفرا را از بدن بیرون  گویند باشد، تسکین می ۲٤۹حوالی شراسیف کھ بھ زبان ترکی غبرقھ

 ]۳۶ل.[ سازد کھ از بدن دفع شود. از این جھت دھد و مستعد آن می کند و بلغم فاسد را نضج می می

نفعش آن است کھ فضالت  ۀاست عمد  ضروریھ ۀکھ چنانچھ حرکت کھ از ستّ اند  بعضی اطبا گفتھ

ھای فاسد کثیف  آید و ھمچنین ماده بدن را بگدازد و بھ تحلیل برد از شراب نیز این منفعت می

یا   نماید بھ بول لطیف ساختھ لغزانیده از بدن دفع می ،کند سوداوی را کھ از موضع خود حرکت نمی

 ل: او.  -۲۴۱
 ح: کھ جمعی.  -۲۴۲
 شود.  ل: نمی -۲۴۳
  ح: مستد. -۲۴۴
  ل: چھ. -۲۴۵
  ندارد. »و« ح -۲۴۶
 .ح. بعضو ،ل: بعضوات -۲۴۷
 .ح: وضع -۲۴۸
 .ل: قبرعھ -۲۴۹
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 باب پنجم

  ۲۲۹ناب در بیان منفعت شراب

 ۲۳۰دارد کھ در غیر او نیست، گاھی است اما چون بعضی منافع] شراب اگر چھ حرام ۶۰[ بدان کھ

کند و حضرت ایزد  شوند و ھیچ کس از ارباب بصیرت انکار نفع او نمی بھ آشامیدن آن محتاج می

یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیھما اثم کبیر و منافع للناس و  : فرماید تعالی در قرآن مجید می

و غیر آن مذکور است آن  ۲۳۳در تفسیر طبرسی ۲۳۲این آیھ چنانچھ یمعن ۲۳۱اثمھما اکبر من نفعھما.

م از شراب و قمار بگو تو ی هللا علیھ و سلّ د صلّ از تو ای محمّ  ۲۳٤کنند اصحاب می ]۳۳ل.[کھ سوال 

ھا بیشتر است از  کھ در شراب و قمار گناه بسیار است و منفعت بسیار دارد برای خالیق اما گناه این

شود، چون نان  یا غذاست و جزو بدن می ۲۳٥شود بھ بدن ان کھ ھرچھ وارد می] بد۶۱[ نفع شان. پس

یبوست ظاھر   یا دواست و اثری از او در بدن مثل حرارت و برودت و رطوبت و  و گوشت

خاصیتی از او [ شود ییعنی چون وارد بدن م ، یا ذوالخاصیت است  شود، چون فلفل و کافور می

کند و شراب ھم غذاست چھ جزو بدن و  فرا را از بدن بیرون می] چون سقمونیا کھ صشود ظاھر می

شود و ھم ذوالخاصیت  باعث حرارت بدن می ۲۳۷شود و ھم دواست چون او می ۲۳٦موجب قوت

 دھد و خون و روح را لطیف بخشد و حرارت غریزی را قوت می است چھ خوشحالی و فرح می

 ۀقسم اول آن کھ بھ نفس ناطق سازد و منفعت شراب بر دو قسم است، می ۲۳۸] و نورانی۶۲[

اما منفعت نفسی آن کھ خوشحال  .رسد بھ این بدن کثیف می آن کھ ۲٤۰رسد و قسم دویم می ۲۳۹آدمی

کند و  گیرد و ھیچ اندیشھ نمی دھد، چنانچھ کارھای خطرناک را پیش می سازد، نفس را قوت می می

متفکره  وتقّ بھ سبب   ون آدمینماید و چ آورد و بخل و غم و فکرھای فاسد را دفع می شجاعت می

نماید و سبب تشویش و کدورت خاطر  اندیشھ می  دایم در امور گذشتھ و آینده ]۳۴ل.[ کھ دارد

افتد و چون  را مقصد و مطلب بسیار است و بیشتر بر خالف طبع می جھت آن کھ آدمی  ،شود می

از این جھت  ،رساند ] مالل بسیار شود، بھ عمارت عالم و نسل بنی آدم مضرت۶۳[ کدورت و

  ندارد. »ناب« ح -۲۲۹
  نیست. »گاھی« در ل -۲۳۰
  .۲۱۹ .ی ،۲ سقرآن:  -۲۳۱
  ل: چنانکھ. -۲۳۲
 ح: طوسی.  -۲۳۳
 ل: صحابھ.  -۲۳۴
  ل: وارد بدن میشود. -۲۳۵
  ح: فوت. -۲۳۶
 ل: چھ.  -۲۳۷
 ح: نوران.  -۲۳۸
 . »آدمی«بجای  »اوو« ح -۲۳۹
 ل: دوم.  -۲۴۰
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 چھارم باب

  کھ شراب ھم خشک و ھم تردر بیان آن 

] شراب گرم و خشک است و ھم خود ۵۷[ اند کھ ھا تصریح کرده بدان کھ حکمای متقدمین در کتاب

 ،کند رطوبت خشکی سودا را زایل می ۀکند و بواسط زیاده می کھ شراب رطوبت را ۲۲۱گوئیم می

گرم و  ۲۲۲گوید کھ اند کھ شراب گرم و خشک است، در ھمان کتاب می بلکھ بسیاری از اطبّا گفتھ

اند کھ مراد از  اخرین دفع این اشکال چنین نمودهتر است و این اشکال عظیم است و بعضی مت

وب نیست و از کالم آن ویل خأاند کھ شراب تر است، شراب نو است و این ت شراب در آنجا کھ گفتھ

یونس و  کھ اکثر متقدمین و متاخرین چون جالینوس و اً خصوص ،ویل بسیار بعید استأحکما این ت

ھای نو و میانھ و  شراب۲۲٤اند کھ جمیع  یح کرده] و مجوسی و قرشی تصر۵۸[ ۲۲۳دبن زکریامحمّ 

فقیر متفطن شدم ویل صحیح باشد و این أگونھ این تکھنھ و بسیار کھنھ گرم و خشک است، پس چ

 .بھ دفع این اشکال

رسد، از این  خشکی در بدن بھ ھم می آن است کھ اوالً  ،گویند خشک مقصود از آن کھ می

کند. پس بھ این سبب و بھ خاصیتی کھ  بدن را دفع می کھ دارد، فضالت جھت و از جھت خاصیتی

 بسیار از او بھ ھم میرسد و چون خون گرم و ]۳۲ل.[صاف کند و خون دارد غذا را خوب ھضم می

بھ ھم  ۲۲٦خشکی در بدن بسیار رساند. پس شراب اوالً  است رطوبت بسیار در بدن بھ ھم می ۲۲٥تر

کند بالعرض چنانچھ غوطھ خوردن در  را زیاده می ] و بعد از آن رطوبت بدن۵۹[ رساند بالذات می

کند بالعرض و چوب چینی نیز بھ تجربھ فقیر  سازد، بعد از آن گرم می آب سرد اوال بدن را سرد می

خشک است بالذات و رطب است بالعرض، مثل شراب، اگرچھ بعضی اطباء چون موالنا عمادالدین 

چوب چینی تفصیل آن را  ۀو تر است و در رسال توھم کرده کھ چوب چینی گرم ۲۲۷طبیب رحمھ هللا

کھ  ]ی[بھ این تحقیق شدم در کتاب حمیات اسحق اسرائیل ۲۲۸بیان کرده ایم. و بعد از آن کھ متفطن

 کھ مشعر بر این تحقیق بود بھ نظر رسید.  از مشاھیر اطبا ست کالمی

 ل: میکویند.  -۲۲۱
  ندارد. »کھ« ل -۲۲۲
  .ح: ذکریا -۲۲۳
  ح: جمعی. -۲۲۴
  .تر ح: گرم -۲۲۵
  ندارد. »بسیار« ل -۲۲۶
  ندارد. »رحمھ هللا« ح -۲۲۷
  ح: جای متفطن سفید است. -۲۲۸
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آن دو  ۲۱۳است اما بنا بر آن کھ تر ھا گرم اند کھ شراب تلخ از جمیع شراب گفتھ باشد، شوری زند نمی

خواھد بود از باقی  تر گرمشرابی کھ بھ تیزی زند  ،باشد، چنانچھ مذکور شد قسم در شراب می

بعد از آن شراب  ،شور، بعد از آن شراب تلخ، بعد از آن شراب شیرین ھا، بعد از آن شراب شراب

کھ ظاھر  ضترش، بعد از آن شراب قابض کھ ھمین ظاھر زبان را بھ ھم کشد، بعد از آن شراب عف

گویند کھ از شراب تیز بغیر از مضرت  زبان و باطن زبان را بھ ھم کشد و اصحاب تجربھ می

تلخ سردتر  ]۵۴[ شراب چرب از شراب ،بی طعم بھ ھم رسد اگر چرب و ،شود حاصل نمی۲۱٤نفعی

، اگرچھ گواھی بر نفی مسموع نیست اما اکثر اصحاب تجربھ  تر گرمخواھد بود و از شراب ترش 

شود  رازی اگرچھ ظاھر می ۲۱٥دابن زکریایباشد و از کالم محمّ  گویند کھ این دو قسم شراب نمی می

گوید جمعی کھ از شراب جگر ایشان  ھ در حاوی کبیر میحتی آن ک ،کھ شراب بی طعم موجود است

توان  مضرت نیابند اما کالم او را حمل می ،رساند، چون شراب بی طعم بخورند حرارت بھ ھم می

د آن یّ ؤم ی نیستاست و بھ این سبب طعم در او باق ] ممزوج۳۰ل.[ نمود بر شرابی کھ با آب بسیار

گوید فلیختر ایضا القھوة و الثفة المائی. مراد از  حاوی میدر مبحث دیگر از  ۲۱٦کھ محمد بن زکریا

] اختیار باید کرد شرابی کھ زبان را بھ ھم کشد و عرب آن شراب را قھوه ۵۵[ این عبارت آن کھ

داخل داشتھ باشد و شراب شیرین غذا بسیار دھد و قوت  یا بی طعم باشد و آبی بسیاری  گویند می

 .۲۱۷بگذردبسیار بخشد اما دیر از معده 

معده  ضھای غلیظ را لطیف کند و شراب قابض و عف بدن را گشاید و خلط ۀو شراب تلخ سدّ 

ت تمام دھد و شراب صاف زود ھضم شود و از معده و باقی عضوھا کھ در اندرون شکم است قوّ 

 . ۲۱۹و خون و روح خوب از او بھ ھم رسد ۲۱۸خوب بگذرد

] باشد و بسیار ۵۶[ اشتھ باشد و غلیظپس معلوم شد کھ شراب زرد آتشی کھ بوی تندی د

کشد و شراب سفید نو  دارد و مدتی می است و خمار عظیمی تر گرمھا  کھنھ باشد از جمیع شراب

ترشی در انگور او بوده باشد و قوامش تنک باشد و بو مطلقا نداشتھ باشد از جمیع  ۀاندک مز کھ 

در اصل ندارد و اگر آب با شراب  بلکھ خمار ۲۲۰ین است است و خمارش کمتر تر ھا سرد شراب

] حرارت شراب بسیار ۳۱ل.[ شود و ھرچند آب بسیار داخل کنند داخل کنند، حرارت شراب کم می

 شود کھ طبیعت او سرد شود. شود تا آن کھ از بسیاری آب چنان می کم می

  ندارد.» آن کھ« ح -۲۱۳
 ح: نقصی.  -۲۱۴
  .ذکریاء ح: -۲۱۵
  .ذکریاء ح: -۲۱۶
  ل: گذرد. -۲۱۷
 ل: نگذرد -۲۱۸
 ل: نرسد. -۲۱۹
  ندارد. »ین است« ح - ۲۲۰
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گویند کھ  کھ بعضی حکما می شود ای گرم میچون شراب ده سال بماند، بھ مرتبھو باید دانست کھ 

زند و درد سر و  جوشد و تبخال می اگر اندکی از او خورده شود، ھمان لحظھ لب و دھن او می

معاجین و  زیاده نمانده باشد در ۲۰٤رسد، از این جھت اطباء سابق شرابی کھ سھ سال خمار بھ ھم می

گوید کھ  مفرده می ۀاند و جالینوس در ادوی نموده تریاق فاروق و غیر آن داخل می ]۵۰[ تراکیب مثل

 ۀو شراب بسیار کھنھ در درج ۲۰٥دویم ۀاول و شراب نو در درج ۀآب انگور گرم است در درج

گوید کھ  یدویم است و قرشی در شرح قانون م ۀاند کھ خشکی شراب نو در درج سیّوم و اطبا گفتھ

و خشکی  ۲۰٦دویم ۀاول باشد و خشکی شراب بسیار کھنھ در آخر درج ۀدر درج محتمل است کھ

شود، حرارتش بیشتر  شراب ھر چند کھنھ می و کھنھ بر این قیاس و سبب آن کھ شراب میانھ

] ۲۸ل.[ یابد و شیخ ابوعلی رود و حرارتش قوت می شود، آن است کھ رطوبات او بھ تحلیل می می

شود،  می تر شود غلیظ ] وجھش آن است کھ شراب چون کھنھ می۵۱[ گوید کھ در شفا می ۲۰۷اسین

پس در اعضا مکث بسیار خواھد کرد و اثر حرارتش خوب ظاھر خواھد شد و قرشی بر این کالم 

مگر کھ در بعضی  ،رظتشود نھ غلی می تر شود رقیق ند کھ شراب چون کھنھ میک اعتراض می

شود، پس این وجھ خوب  می تر رقیقاما در این شھرھای ما  ۲۰۸شود می شھرھای دیگر غلیظتر

  .نباشد

سال  بصیرت شنیدم کھ شراب تا سھ چھار گویم کھ از جمعی خماران صاحب فقیر می

غلیظ چون آرد  شود، نباتی رنگِ کوچک در او ظاھر می  ۲۰۹ھای گره شود و بعد از آن می تر رقیق

گره بسیار در او بھ ھم  ،شود میتر شود و ھرچند کھنھ می تر ق] رقی۵۲[ نخود و باقی اجزاء شراب

شود تا بعد از ده دوازده سال اکثر آن شراب گره و  می ۲۱۱تر باقی اجزا بسیار رقیق ۲۱۰رسد و می

ماند، بنابر این ھم کالم شیخ ابوعلی صحیح باشد کھ شراب  سفت شده، اندک رطوبتی در او باقی می

و ھریک بھ اعتبار  ۲۱۲شود می تر رقیقشود و ھم کالم قرشی کھ  می رشود و غلیظت میتر چون کھنھ

نداشتھ باشد حرارتش کمتر است و ھر چند بو داشتھ باشد حرارتش  زمانی ست و شرابی کھ بو

 بیشتر است.

بو ] و اگر بد۲۹ل.[ اگر خوشبو باشد، خون صافی و روح لطیفی در بدن از او بھ ھم رسد

] اطباء شرابی کھ بھ تیزی و ۵۳[ رسد و چون بھ اعتقاد بعضی میباشد خون متعفن از او بھ ھم 

  : سالھ.ح -۲۰۴
  .ل: دوم - ۲۰۵
  .دوم :ھردو - ۲۰۶
  را ندارد. »سینا« ل - ۲۰۷
 ل: شود.  - ۲۰۸
  .ھای ل: کرم - ۲۰۹
  را ندارد. »و« ح - ۲۱۰
  را ندارد. »تر« ل -۲۱۱
  را ندارد. »شود می« ح -۲۱۲
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بود، این تاویل در او مشکل است و از این معنی ۱۹۲و اگر این شراب نو باشد، سرد خواھد

قسم شراب سرد است و ممکن نیست کھ کالم مجوسی را بر آن حمل کنیم  ۱۹۳این شود کھ ظاھر می

ظاھر است و شراب زرد  ۱۹٥ھا، اما این اختالف شرابھا گرم است نھ جمیع شراب ۱۹٤کھ اکثر

است، حتی از شراب سرخ اگر چھ از  تر ھا گرم آتشی رنگ باشد، از جمیع شرابخصوصا کھ 

است از  تر گرم کھ شراب سرخ شود بوعلی و بعضی اطبا چنان ظاھر میشیخ ا ۱۹٦بعضی عبارات

است، چھ  تر گرمھا اما نھ چنین است بلکھ مراد شیخ آن است کھ از شراب سفید  جمیع شراب

] کھ شراب زرد از جمیع ۴۷[ اند و اکثر اطبای سابق تصریح کرده ۱۹۷جالینوس و شیخ ابوعلی سینا

ھا  دھند و شراب سفید از جمیع شراب است و اھل تجربھ شھادت بھ این معنی می تر گرمھا  شراب

شراب] [ از شراب سرخ و ۱۹۸] و شراب سیاه حرارتش کمتر است و۲۶ل.[ حرارتش کمتر است

بھ اعتدال است و خشکی شراب سیاه بیشتر است  است از شراب سیاه، اما حرارتش ۱۹۹سبز کمتر

ھای دیگر و خشکی شراب سرخ کمتر است از خشکی شراب زرد و این تفاوت  از خشکی شراب

زیاده از آن است کھ حرارت شراب سرخ کمتر است از حرارت شراب زرد و خشکی شراب سفید 

رمند اما حرارت شراب سیوم گ ۀھا در درج ھای دیگر کمتر است و جمیع شراب از خشکی شراب

] شراب میانھ و کھنھ و بسیار کھنھ کمتر است و حرارت شراب بسیار کھنھ از ۴۸[ نو از حرارت

شراب  شود، از این جھت می تر گرمماند  ھای دیگر بیشتر است و ھر چند شراب می حرارت شراب

شود، غذائیت  کھنھ میکند و چون  شود و فربھ می بدن می ۲۰۰دارد و بیشتر او جزو نو غذائیت تمامی 

نماید و حرارت شراب  شود و حرارت بسیار در بدن احداث می شود و دوائیت او زیاده می او کم می

 ۀگوید کھ شاید در درج سیّوم است و قرشی در شرح قانون می ۀنو نزد بیشتر اطبا در اول درج

کھنھ بھ ھمین نسبت  وم است و شراب میانھ وباشد و حرارت شراب کھنھ در آخر درجھ سیّ  ۲۰۱دویم

] بھ شراب بسیار کھنھ نزدیک است و طبیعت شراب میانھ ۲۷ل.[ ] شراب کھنھ۴۹[ است، طبیعت

در  ۲۰۲و کشی ھبھ طبیعت شراب نو نزدیک است و بسیاری از اطبا چون مجوسی در کامل الصناع

 ۲۰۳دویم ۀگذرد و حرارت شراب کھنھ از درج اول نمی ۀاند کھ حرارت شراب نو از درج جامع گفتھ

  ل: اھد در باالی خو. -۱۹۲
  .ح: اصل -۱۹۳
 ل: بیشتر.  -۱۹۴
 ل: خالف.  -۱۹۵
  ح: عبارت. -۱۹۶
  .نداردرا  »سینا« ل -۱۹۷
  ندارد. »و« ل -۱۹۸
  تر. : گرمل -۱۹۹
 .ل: جزء -  ۲۰۰
 ل: دوم.  -۲۰۱
 ح: کسی.  -۲ ۲۰
 ل: دوم.  - ۲۰۳
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شود، از این  کند و جوھر او صافی می جوشد. بعد از آن حرارت او رطوبتش را کم می می اً تخمین

 کھ اعتمادی حتی آن کھ از جمعی ،شود زود صاف می ،جھت کمال نفع دارد و چون ھوا گرم باشد

شود و  ع شد کھ در ھوای بسیار گرم تا بیست روز صاف میمسمو ،بر قول ایشان بود ]۲۴ل.[

شراب را قبل از چھارماه نباید خورد تا مضرتش کم شود و بعد از آن استعمال توان نمود و ھر 

است از  تر یا گرم  انگور سازند، آن خاصیت شراب انگوری ندارد، ۱۷۹شراب کھ از غیر از

شود،  نمی ۱۸۲و مع ھذا خوب صافی ۱۸۱تر نفخش زیاده یا  تر یا غلیظ  ]۴۴[ ۱۸۰ تریا سرد  حرارت بدن

آن بھ  ھا اندازند تا بھ سبب حرارت حاره در میان آن شراب ۀھمچو شراب انگوری و اگر ادوی

شوند و نفخ ایشان  ۱۸٥خوب صافی ۱۸٤جدا شوند  ۱۸۳از اجزاء کثیفھ ایشان ۀجوش آیند و اجزاء لطیف

حرارت غریزی بدن و موافق او  ۱۸٦د برھا زیادتی خواھد کر بسیار کم شود، حرارت آن شراب

نخواھد بود، بلکھ مثل حرارت تب بھ بدن مضرت خواھد رسانید و اجزای ھوائی در شراب 

ایستد و  باالی آب می ۱۸۷ھای دیگر از این جھت بھ است از اجزای ھوائی در شراب  انگوری زیاده

] گرمند و چون در بعضی ۴۵[ ھای انگوری کھ بھ آب ممزوج نباشد گویند کھ جمیع شراب حکما می

می]گویند کھ مراد آن است کھ نسبت [ کتب مذکور است کھ شراب سفید سرد است و جمعی از اطبا

در کامل  ۱۸۹از این جھت مجوسی ،دیگر سرد و تر است، اما ھمان گرم است ۱۸۸ھای بھ شراب

میع اصناف اند کھ ج ] و قرشی در قانون و جمعی از اطباء متاخرین تصریح کرده۲۵[ل. الصناعھ

ھای شراب مختلف است، بعد از  بھ اختالف قسم  گرمی ھای سیوم اما مرتبھ ۀشراب گرمند در درج

د بن زکریا در اند، اما آنچھ محمّ  ھای شراب بھ اعتبار زمان و رنگ بیان کرده آن اختالف قسم

  کبیر و ۱۹۰حاوی
 ]۴۶[ .است ، حرارتش کمتر۱۹۱سفید کھ زبان را بھ ھم درکشد منصوری گفتھ کھ شراب

  

  .ندارد »از« ح -۱۷۹
 اضافھ دارد.  »و« ح - ۱۸۰
  ندارد. »تر« ح -۱۸۱
  ل: صاف. -۱۸۲
  اضافھ دارد. »]ء[ ھمزه« ح -۱۸۳
  ندارد. »و« ح -۱۸۴
  ل: صاف. -۱۸۵
  ندارد. »بر« ح -۱۸۶
 ل: بر.  -۱۸۷
 : شرب. ح -۱۸۸
 ح: مجوسھ.  -۱۸۹
  ح: ذکریا در حلوی. - ۱۹۰
  .ندارد »در« ل -۱۹۱
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بغیر از  ]و[ زند، مثل زعفران و مراد از احمر ناصع زردی است کھ بسیار بھ سرخی می

اندک بھ سرخی زند   این احمر ناصع قسم زرد را شمرده و مراد از این زرد، رنگ آتشی است کھ

کھ ما جھت شراب  ھا و عدد این قسم ۱۷۱کھ قرشی جھت شراب بیان فرموده ۱۷۰ھائی و عدد آن قسم

ھای  با ھریک از قسم ھای شراب بھ اعتبار رنگ مثال یک از قسم ھر ردیم بنا بر آن است کھبیان ک

ھا لیکن احتمال دارد کھ بعضی از این  یافت شود و ھمچنین در باقی قسم  شراب بھ اعتبار زمان مثال

سیاه  باشد مگر گوید کھ شراب غلیظ نمی ] آن کھ جالینوس می۴۱[ این کالم یدؤمقسم بھ ھم نرسد و 

  کھ در شراب ھست خاصیتی دارد، و باید دانست کھ ھر طعمی

مثال شراب چون تلخ باشد سّده را بگشاید و از این جھت چون سده در بدن باشد شراب تلخ 

یعنی زبان را در ھم کشد، احشا و اعضای اندرونی را   داشتھ باشد،۱۷۲باید داد و چون عفوضت می

د، چنانچھ ماده بھ احشا نریزد و چون شیرین باشد احشا را جال کش و بھ ھم می ]۲۳ل.[ دھد قوت می

یک طعم   شود اما ھا چند طعم ظاھر می سازد و حکمت در آن کھ بیشتر شراب دھد و پاکیزه می می

 ]۴۲[ .بھ ھم رسد ۱۷۳نفعی   آن است کھ از ھر طعمی ،ھای دیگر غالب است بر طعم

  ۱۷٤باب سیوم

 ھای شراب در طبیعت قسم

، آنچھ از شراب   ھر جزئی نظیر خلطی است در بدن ۱۷٦دارد کھ از ۱۷٥شراب چھار جزءبدان کھ 

ایستد مثل کف  است، نظیر خون و آنچھ بر باالی شراب می تر و کند گرم می ۱۷۷بھ باالی خم میل

نظیر سودا و آن  ،گرم و خشک است، نظیر صفرا و دردی کھ در تھ خم باشد سرد و خشک است

و   رود، گرمی شود، آن بھ تحلیل می پھن است و ھرچند شراب کھنھ میشراب  ۀرطوبت کھ در ھم

بلغم، از این جھت حرارت شراب انگوری  ۀشود، سرد و تر است بھ منزل خشکی شراب زیاده می

] ۴۳[ دارد و حرات شراب ۱۷۸بھ آن حرارت حیات  موافق حرارات غریزی است کھ بدن آدمی

کند، دو ماه  آید و کثیفھ بھ تھ میل می زاء لطیفھ بھ باال میکند، اج یکدیگر جدا می  را از اجزای او

  .ھا ح: قسم - ۱۷۰
  ل: نموده. -۱۷۱
  ح: عفوصة. -۱۷۲
  ندارد. »نفعی« ح -۱۷۳
  .ح: دویم -۱۷۴
  ح: جزو. -۱۷۵
  ندارد.» از« ل -۱۷۶
  ی افزودن. در حاشیھ و بھ خط دیگر با نشانھ »میل« ل -۱۷۷
 حیوة.  :ھر دو -۱۷۸
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و عالمت آن کھ شراب بھ ترشی میل  گویند ] خماران عراق آن را رگ زده می۳۷[ ترشی میل کرده

  .۱٥۸ای است کھ بر باالی خم بھ ھم رسد کند، پرده می

معتمد  ۱٦۰باشد، غلط است. از جماعت گوید کھ شراب شور و ترش نمی آنچھ قرشی می ۱٥۹و

] در ۲۱[ل. زند و بعضی بھ تیزی. پس بھ ھر تقدیر ھفت طعم بعضی بھ شوری می ۀشنیدم کھ مز

ولی شراب گاه صاف است و گاه کدورت دارد،  ۱٦۱ملی ھستأطعم دیگر تباشد، در دو  شراب می

است. پس سھ قسم شراب بھ اعتبار صافی بودن و صافی نبودن بھ   و گاه میانھ ۱٦۲مثل آب گل آلوده

آن کھ خود  ۱٦۳] شده با۳۸[ ھای شراب غافل ھم رسید و قرشی از این سھ قسم در حساب قسم

یکدیگر   غیر صافی کھ اجزاء او با ۱٦٤افتھ بخالف شرابی  گوید کھ شراب صافی نضج تمامی می

 است.  خوب نیامیختھ

یا   یا بوی تندی دارد  یا بو ندارد اصال  و شراب بھ اعتبار بو ھفت قسم دارد جھت آن کھ

یا میانھ و قرشی این ھفت قسم را   یا بد بو  یا خوشبوست است و در ھریک از این دو قسم آخر  میانھ

. پس اگر تبار قوام چنان است کھ قرشی گفتھھای شراب بھ اعتبار رنگ و بھ اع و قسمدو قسم آورده 

ھای شراب ھشت ھزار و ششصد و بیست قسم  طعم شراب چرب و بی طعم نباشد، مجموع قسم

یازده ھزار و سیصد   ھای شراب ] قسم۳۹[ خواھد بود و اگر آن دو طعم ھم در شراب باشد، مجموع

 .و چھل قسم خواھد بود

اند و مذمت بسیار  گرفتھ ۱٦٥یک قسم شراب را شراب زیتی  در کالم بسیاری از اطبا دیدم کھ

زردی و سبزی است و غلیظ است، مثل روغن زیتون و  ۱٦٦ۀاند کھ رنگش میان اند و گفتھ او را کرده

 ظاھرا مراد ایشان آن است کھ در رنگ و قوام مثل روغن زیتون باشد نھ در چربی و شاید کھ

باشد از این کالم اشتباه کرده باشد و بنابر آنچھ از  ] قرشی گمان دارد کھ شراب چرب می۲۲ل.[

اندرون خم را بسیار چرب کرده باشند بھ  ۱٦۸باشد مگر نمی ۱٦۷جمعی شنیدم ظاھرا شراب چرب

نیاورده و بدل آن احمر  ھای شراب، سبز را ] مثل آن و مجوسی در رنگ۴۰[ یا  یا روغن پیھ  موم

 آورده. ۱٦۹ناصع را 

 ل: میرسد.  -۱۵۸
  ندارد. »و« ل -۱۵۹
 جماعھ.  :دوھر - ۱۶۰
 متامل است. : ح -۱۶۱
 ل: آلود.  -۱۶۲
  ح: یا. -۱۶۳
  را ندارد. »شراب« ح -۱۶۴
  ح: زینتی. -۱۶۵
 ان. ل: می -۱۶۶
 .ندارد »چرب« ح -۱۶۷
 اضافھ دارد.  »کھ« ل -۱۶۸
 .ندارد »را« ح -۱۶۹

36 
 

                                                 



 

آن را شراب عتیق  ،۱٤٥است  است و چھار سال تمام نشده  یک سال گذشتھ یعنی میانھ و اگر ] ۳۴[

یعنی بسیار کھنھ و   گویند، است آن را قدیم می  گذشتھ ۱٤٦یعنی کھنھ و اگر چھار سال  گویند، می

 بو.یا بد  ۱٤۹است ۱٤۸یا خوشبو  دو قسم دارد ۱٤۷شراب بھ اعتبار بوی

یا میانھ و شراب بھ اعتبار رنگ   یا رقیق  یا غلیظ است  و شراب از جھت قوام سھ قسم دارد

پنج قسم دارد، سفید و زرد و سرخ و سبز و سیاه و چون در ھر کدام از این پنج قسم مزه چھار قسم 

و چون در ھرکدام از این  ۱٥۰زمان را اعتبار کنیم، بیست قسم بھ اعتبار زمان و مزه بھ ھم رسانید

اعتبار کنیم، چھل قسم بھ اعتبار زمان و مزه و بو بھ ھم رسانید و  ]۳۵[ ۱٥۱بو بیست قسم دو قسم

چون در ھریک از این چھل قسم شراب سھ قسم قوام را اعتبار کنیم، صد و بیست قسم بھ اعتبار 

پنج  ]۲۰[ل. یک از این صد و بیست قسم زمان و مزه و بو و قوام بھ ھم رسانید و چون در ھر

اب بھ اعتبار زمان و مزه و بو و قوام و رنگ ششصد قسم خواھد رنگ را اعتبار کنیم، شر ۱٥۲قسم

 داشت.

 ۱٥۳اند، مثل بختیشوع گویم کھ از کتب اطبا و حکمای متقدمین کھ بھ شراب معتاد بوده فقیر می

چنین معلوم  ۱٥٦بر قول ایشان است ۱٥٥اعتقاد تمام و از کالم جمعی کھ ۱٥٤بن] زکریا[ دو محمّ 

مشخص نیست کھ  ۱٥۷شود ولی یافت می  ] کھ مذکور شد در شراب۳۶[ شود کھ بیشتر آن نھ طعم می

باشد و آن کھ قرشی  باشد، ظاھرا ھفت طعم دیگر ھمھ در شراب می شراب چرب و بی طعم می

ء اعیا باشد و اگر نھ سرکھ خواھد بود، نھ چنان است، چھ شیخ ابوعلی عالج گوید کھ ترش نمی می

وفس مذکور است کھ بسیار ھست کھ شراب اندکی قروحی را بھ شراب ترش کرده و در کناش ر

 ھای دیگر شود، اما از شراب ترش است و سرکھ نیست و جمیع اثرھای شراب از او ظاھر می

شود و این قسم شراب را طعمش بھ  ماند و سرکھ نمی ھا بر این حال می قّوتش کمتر است و مدت

ندارد. »است« ح -۱۴۵   
ندارد. »سال« ل -۱۴۶   
  .ل: بو -۱۴۷
ح: خشبو. -۱۴۸   
  .تنھا در ل »است« -۱۴۹
ل: رسانند با یک نقطھ. - ۱۵۰  
ح: بود. -۱۵۱  
 ندارد. » پنج قسم« ح -۱۵۲
  ح: بخیشوع. -۱۵۳
 ح: محمد ذکریا.  -۱۵۴
  ل: تمامی. -۱۵۵
  .ل: ھست -۱۵۶
  بلی. :دوھر -۱۵۷
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تر متعفن  است زود تر ھرچھ لطیف بیان شده کھ ] کھ در حکمت طبیعی۳۱[ گویم فقیر می

کند و اطبا مثل  ھای دیگر زودتر قبول عفونت می لطافت از آب ۀشود و لھذا آب باران بواسط می

ست، ا تر لطیف ۱۳۷شود، او گویند کھ ھر آبی کھ زودتر متعفن می و غیر او می مجوسی] ۱۸[ل.

 خوب ۱۳۸او ۀاو با لطیف ۀزودتر متعفن شود و شرابی کھ اجزای کثیف باید کھ شراب لطیف بنابر این

یافتھ زود متعفن    شود و شرابی کھ نضج تمامی دیر متعفن می ۱٤۰و نضج نیافتھ ۱۳۹نیـامیختھ 

خوبی یا اجزاء او نضج   یا از آن است کھ کثیف است شود  شود، پس شرابی کھ دیر متعفن می می

است، شاید  ۱٤۱چون شود کھ ] آن کھ شرابی کھ دیر متعفن شود ظاھر نمی۳۲[ نیافتھ پس بھ محض

 کھ از کثافت او باشد.

 ۱٤۲باب دویم

 ھای شراب در بیان قسم

و مطلب او آن است کھ طعوم نھ قسم اند  گوید شراب ششصد قسم دارد قرشی در شرح قانون می

یعنی ترش.   ،یعنی تیز، چھارم حامض  حریف، سیومی تلخ، یعن ،۱٤۳مرّ  دویمیعنی شور،   مالح، اّول

یعنی آنچھ ،  یعنی آنچھ ظاھر زبان و باطنش را بھ ھم کشد، مثل مازو. ششم قابض ، پنجم عفص

یعنی چرب،   یعنی شیرین، ھشتم دِسم،  ھمین ظاھر زبان را بھ ھم کشد نھ باطن زبان را. ھفتم حلو،

تواند داشت و  و شراب پنج طعم از این نھ طعم می ]۳۳[ اھر نشودیعنی ھیچ مزه از او ظ ، نھم تفھ

باشد، بھ آن معنی است کھ  باشد و آن پنج طعم کھ در شراب می ترش و شور و تیز و بی طعم نمی

] دیگر، ۱۹[ل. ھای کند بر مزه شود، ھر مزه کھ زیادتی می چون در ھر شرابی چند مزه ظاھر می

 ارد.د ۱٤٤گویند شراب آن مزه را  می

پس شراب بھ اعتبار مزه پنج قسم دارد و بھ اعتبار زمان چھار قسم دارد، جھت آن کھ اگر 

یعنی نو و اطبا آن را شراب مسطار  ، است آن شراب را حدیث گویند  شش ماه بر او نگذشتھ

 گویند آن را شراب متوسط می ،است  یک سال تمام نشده است و  گویند و اگر شش ماه گذشتھ می

د.ندار »او« ل -۱۳۷  
ندارد.  »او« ل -۱۳۸  
ح: او آمیختھ. -۱۳۹  
  .ح: یافتھ - ۱۴۰
ل:خوب. -۱۴۱  
ل: دوم. -۱۴۲  
ل: دوم. -۱۴۳   
ندارد »را« ل -۱۴۴   
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نموده کھ خم را در   و سفارش تمامی ۱۲۹] کرده۱۶ل.[ گیاه و پدر جالینوس تعریف این گیاه بسیار

 میان آن گیاه گذارند.

یونانی است و معلوم نیست کھ چھ دواست و از   گویم چون اسم این دوا بھ زبان فقیر می ۱۳۰و

نفع  ۱۳۱ھا را در میان گیاه اذخر گذارند شود، گمان دارم کھ اگر خم یکتب ادویھ ظاھر نم

با دیگر  ۱۳۳] صفاتی کھ از آن گیاه نقل کرده، ھمھ در اذخر است۲۸[ آن ۱۳۲ چھ ھر ،کند می  تمامی

ھا غرفھ  صفات و دور نیست کھ آن گیاه قولومیس ھمین اذخر باشد و پدر جالینوس جھت گذاشتن خم

کرده تا شراب ترش و فاسد  ری در میان آن غرفھ و آتش در آن تنور میساختھ و تنو ای چند می

 نشود و تیزی در مزه اش و تندی در بویش زود بھ ھم رسد.

باید گرفت و در آفتاب گذاشت تا بجوشد و  گویند کھ خم را بھ قیر می و جمعی از اطباء می

ح این ھر دو وجھ مذکور است، کف کند، بعد از آن سرخم را بھ گل باید گرفت و در ترویح االروا

در تابستان  ] خصوصاً ۲۹[ اما مشھور آن است کھ چون خم شراب را در آفتاب گذارند چند روز

 شود پس خم را در آفتاب نباید گذاشت.  سرکھ خواھد شد و شراب نمی

و چون ھوا بھ غایت سرد باشد، از برودت ھوا حفظ باید نمود و اگر گاھی در آفتاب گذارند، 

کھ اگر خردل در میان خم اندازند  گوید در منھاج می ۱۳٤] نخواھد کرد و ابن جزلھ۱۷[ل. تمضر

 مذھب بعضی حالل خواھد بود. کف نکند و نجوشد و او را خمر نخواھند گفت و بر

گویم مراد فقھای امامیھ از جوشیدن آب انگور آن است کھ از زیر بھ باال آید و خردل  فقیر می

] را بر طرف ۳۰[ سازد و اگر ھم این جوشیدن کند، اما بالکلیّھ بر طرف نمی این جوشیدن را کم می

کند، شبھھ نیست کھ حالل  سازد، اگر آن شراب مست خواھد کرد، البتھ حرام است و اگر مست نمی

اند عالمت شراب خالی از غش آن است کھ چون اندکی از آن  است و جمیع حکمای سابق گفتھ

و متعفن خواھد شد از  چھ اگر مغشوش باشد زود فاسد ،ذارند فاسد نشودشراب را در جائی مدتی گ

یکدیگر خوب نیامیختھ و نضج خوبی نیافتھ و   آن کھ اجزاء او با ۀبواسط ۱۳٥حرارت آفتاب و ھوا

اندکی از او ضایع   شراب را گذارند آن است کھ ھرگاه ۱۳٦اندکی از  غرض از آنچھ گفتیم کھ

 ضایع نخواھد شد.یقین است کھ بسیارش   نشود،

  ندارد.» کرده« ل -۱۲۹
د.ندار »و« ح - ۱۳۰  
ل: بگذارند.  -۱۳۱  
تنھا در ح.  -۱۳۲  
ل: ھست.  -۱۳۳  
این خبر.  :ح -۱۳۴  
ل: ھوا و آفتاب.  -۱۳۵  
اضافھ دارد.  »آن« ل -۱۳۶  
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 باب اول

 اند در ریختن شراب تا منفعت او زیاده شود نموده حکمای متقدمین می ۱۲۰در تصرف چند کھ

کثافتی کھ در موم خم را مکرر بشویند و موم را مکرر بگدازند و در آب صاف ریزند تا چرک و 

رنگ آب مطلقا تغییر  ۱۲۲چنانچھ اگر موم را دیگر بگدازند و در آب ریزند ،  ۱۲۱باشد داخل آب شود

پس  ] را در خم ریزند و خم را حرکت دھند تا موم بھ ھمھ جا برسد.۲۵[ نیابد، پس این موم گداختھ

 کنند.  و سنبل الطیب بخور ۱۲٤و مشک و عود ھندی و عنبر ۱۲۳اندرون خم را بھ کسنھ

ھای انگور در خم ریزند و سر خم را بھ گل  بعد از آن آب انگور را صاف نموده بی دانھ

 گیرند و بعد از شش ماه بگشایند، اگر چھ در بعضی شھرھای عراق الحال چنین متعارف شده

دھند  یک مرتبھ مالشی می  ریزند و ھرچند روز و دانھ در خم می ۱۲٥] کھ آب انگور را با ثفل۱۵[ل.

کنند، اما ظاھرا آنچھ اّول مذکور شد  نمایند و در خم می ا چھل روز و بعد از چھل روز صاف میت

 باشد.تر نافع

شود و  ھای سرد گذارند کھ اگر اندکی گرم باشد، ترش می ] در اوایل در جای۲۶[ و خم را

بھ  ۱۲٦ھست نقل نمایند و اگر در دو سال در مکانی سردی باشد، احتیاج  بعد از آن بھ جای گرمی

برند تا فساد نیابد و اگر از ابتدا تا انتھا در موضع معتدل باشد، خوب است و   مکانی بسیار گرمی

تا آن کھ  ۱۲۸نمایند و شراب را از ھوا محافظت تمام باید داد ۱۲۷احتیاج ندارد کھ بھ جای دیگر نقل

گدازند و بر روی  میخمار و درد سر از او بھ ھم نرسد. از این جھت در بعضی بالد روغن پیھ را 

  ریزند تا ھوا اثر نکند. شراب می

] او تیزی ھست و بویش ۲۷[ گوید کھ در والیت ما گیاھی ھست کھ در مزه و جالینوس می

گویند  گوئیم و بعضی مردم ما آن را لوطی می نیز تند است و خوشبو است و ما آن را قولومیس می

نماید مثل آن  گذارند و ھیچ چیز شراب را حفظ نمی می ھای شراب را در میان آن گیاه و اطبای ما خم

 ندارد.  »کھ« ل - ۱۲۰
 ل: نشود.  -۱۲۱
 ندارد. »و در آب ریزند« ح -۱۲۲
را نوشتھ و خط زده. از » حرکت«دیگر در متن و پیش از آن  کشتھ، ل: بکشتھ بھ قلمی  :ح -۱۲۳
  ی حکیم مومن گرفتھ شد. تحفھ
  .عود ھندی ل: عنبر و -۱۲۴
 نقل. :ح -۱۲۵
 ل: نیست.  -۱۲۶
  ».نقل«بجای » نظر« ح -۱۲۷
  ل: نمود. -۱۲۸
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ارد و عالج موالنای مذکور و شیر االغ و کافور منفعتی ندارند بلکھ چوب چینی مضرت تمام د

] و بھ فقیر گفتند کھ شما بگوئید ۱۳[ل. ام منحصر در شراب شده، حضرت استادی بھ حضرت ابوی

کھ ما را ظن ھست کھ شراب نافع است و بغیر از این عالج نیست من بعد از آن فتوی خوردن 

 شراب بدھم.

ا گفتند کھ واجب است بھ ] اعتقاد خود را بیان کردیم، حضرت استادی بھ موالن۲۲[ چون

کھ شراب بخورید بھ جھت آن کھ حفظ نفس واجب است و بھ قول حکیم حاذق عالج شما  ۱۱۲شما

بھ آب ممزوج ساختھ، بھ بادام مرّوق  ۱۱۳نطنزی منحصر در شراب شده، از این جھت شراب سفید

نمود.  میخورد و ھر روز اندکی اضافھ  و مدت مدیدی این شراب را می ۱۱٤نموده، تجویز نمودیم

دوازده مثقال آشامید و آخر بھ ھفتاد مثقال رسانید و چون حرارت شراب گاھی اشتداد  روز اّول

 ۱۱٥ام پیش از شراب تجویز نمودم اش در این کتاب مذکور ساختھ یافت، قرص کافور کھ نسخھ می

ر عمل نمود ] پانزدھم بھ امر ایزد تعالی اثر نفع ظاھر شد و قریب بھ سھ ماه بھ این دستو۲۳[ روز

 طرف شد. تا مرض او بالکلیھ بر

و از جملھ غرایب آن کھ موالنای مذکور بعد از تداوی مذکور بھ دو سھ سال بیمار شده بود 

نمودند این آیھ بھ  ۱۱٦یزد تجویز شراب نموده، ایشان بھ کالم مجید تفأل  یکی از اطبای دار العباد و

یافتھ   بعد از آن بدون شراب شفا .۱۱۸فینتقم هللا منھ د] و من عا۱۴[ل. عما سلف ۱۱۷هللا یعف :فال آمده

بودند و حضرت استادی بھ فقیر گفتند کھ چون ظنی باشد کھ عالج مریض منحصر در شراب باشد 
کند شما را جایز است کھ تجویز نمائید. از این سبب جمع کثیری  ] مرض می۲۴[ و شراب دفع ۱۱۹

اب معالجھ کردیم و حضرت ایزد تعالی شفاء عاجل کھ بھ مرض دق و غیر آن مبتال بودند، بھ شر

 ایشان را کرامت فرمود، چنانچھ در این رسالھ بیان خواھم کرد.

  

ل: کھ بھ شما واجبست. -۱۱۲   
بدون نقطھ.، ح: نطربی -۱۱۳   
ل: نمودم. -۱۱۴   
ل: نمودیم.  -۱۱۵  
  .لفا ح: -۱۱۶
ل: عف. -۱۱۷   
.۹۵، ی. ۵س  قرآن: -۱۱۸   
ندارد. »باشد« ل -۱۱۹   
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 ۱۰۰اند از کتب سابق نوشتھ ام، تفصیل این مبحث را با روایاتی کھ در این مسئلھ نقل کرده ۹۹االحکام

 یابند، بھ آن حاشیھ رجوع نمایند.  طالعایم، اگر خواھند کھ بر این تفصیل ا ایراد نموده

 حکایت

 اصفھان بعد از ۀموالنا محمد باقر در بلد ۱۰۱] ھفت ھجری آخوند۱۹[ در سال ھزار و بیست و

سیوم  ۀشروع در مرتب ،دق گذشتھ ۀمرض دق بھ ھم رسانید و دو مرتبھ از چھار مرتب ۱۰۲جرب

وارد بدن او نشده بود. چون  ا مطلقاً یک ھفتھ غذ  ۱۰۳در نمود و اشتھا بر طرف شده بود، چنان کھ

 قرار گرفت ۱۰٤مشرف بر ھالکت شده بود، ھیچ دوا موافق نیفتاد. رای ناقص این فقیر بھ این

عالجی نیست و گمان ھست کھ شراب این دق را زایل سازد و  ۱۰٥کھ بغیر از شراب دیگر ]۱۲[ل.

در این منحصر  ۱۰۷عالج ام، مشورت کردم، ایشان نیز ، ابوی  ۱۰٦چون با حضرت عالمة العلما

 ]۲۰[ .دانستند

استنادی المجتھد فی زمانھ   استادی و من الیھ فی العلوم الشرعیة ۱۰۸چون حضرت جنت مکان

استاد فقیر بود در علم فقھ و تفسیر و حدیث در   محمد طیب هللا مرقده کھ ۱۰۹الشریف شیخ بھاء الدین

توی خوردن شراب بھ موالنای مشار اصفھان تشریف داشتند، نخواستم کھ بی مشورت با ایشان ف

نمود، فقیر بھ منزل حضرت  قبول خوردن آن نمی ۱۱۰الیھ بدھم و موالنای مذکور ھم بھ ھیچ وجھ

ام رفتھ حقیقت را بیان کردم. حضرت استادی فرمودند کھ بھ اعتقاد من اگر حکیم حاذق را  استادی

آن دوائی نیست، جایز است  ] و بغیر از۲۱[ کند شراب دفع مرض می ۱۱۱گمان باشد کھ خوردن

 خوردن آن.

فقیر بھ اتفاق حضرت استادی بھ عیادت موالنا آمدیم و بھ قواعد طبی خاطر نشان حضرت 

مثل چوب چینی  ،کنند کھ نافع است استادی کردم کھ اگر چھ جھت دواھای دیگر کھ بعضی گمان می

.»عد االحکامقوا«بجای  »این« ح -۹۹   
. »اھل بیت عصمت صلواة هللا علیھم اجمعین« بجای این بخش دارد ل - ۰ ۱۰  
ل: حضرت آخوندی. -۱ ۱۰   
 .ح: حرب -۲ ۱۰
 ندارد. »در« ح -۱۰۳
ل: بھ.  -۴ ۱۰  
ندارد. »دیگر« ل -۵ ۱۰   
.»یعنی کاشف الدین محمد« الی سطر و بھ رنگ سرخ اضافھ داردبا »ی« ل -۶ ۱۰   
 اضافھ دارد. »ار« ل -۷ ۱۰
.ل: مکانی -۸ ۱۰   
شود.  است و تکرار می  و این رسم الخط این نسخھ »بھاوء الدین« ح -۹ ۱۰  
ل: نحو. - ۱۱۰   
نوشتھ و خط زده. »آن« ،»خوردن«پس از  ل -۱۱۱   
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فی غیر الخمر موضع  ]۱۶[ الخمر و غیره من المحرمات فی جواز تناولھ عنداالضطرار و ھو

] العبارة ۱۰[ل. وفاق اما فیھا فقد قیل بالمنع مطلقا و بالجواز مع عدم قیام غیره مقامھ و ظاھر

 جواز استعمالھ للضرورة مطلقا حتی الدواء و االکتحال لعموم اآلیة الدالة علی ۸۲ومصرح الدروس

 جواز تناول المضطر الیھ.

کالم آن کھ جایز است در وقت اضطرار خوردن آنچھ حرام باشد از گوشت  ۸۳ترجمھ این

یا بیماری زیاده  یا بیمار شوند   میت و شراب و غیر این چون ترسند کھ اگر آن را نخورند تلف شوند

 ۸٥کالم ۀھالکت باشد و ترجمگمان  ۸٤ماند و از بازماندن یا ضعفی بھ ھم رسد کھ از رفیقان باز شود 

میان  ۸۸] کھ فرقی نیست در۱۷[ کند اقتضا می ۸۷آن کھ کالم شیخ شھید ۸٦س سّرهین قدّ شیخ زین الدّ 

غیر  ۸۹شراب و باقی چیزھای حرام در آن کھ جایز است خوردن آن در وقت اضطرار و این در

 شراب اتفاق مجتھدین است.

اند کھ در  اند و بعضی گفتھ منع کرده ما در شراب بعضی مجتھدین در وقت اضطرار ھما

شھید] رحمھ هللا در [ اگر] دوای دیگر کار او نکند و ظاھر عبارت شیخ[ وقت اضطرار جایز است

 استعمال شراب مطلقا جایز است در وقت است کھ ۹۱او در دروس آن صریح عبارت ۹۰لمعھ و کتاب

 آن کھ ۹۳بھ جھت دن بھ چشمحتی بھ جھت معالجھ چون تریاق فاروق و بھ جھت کشی ۹۲اضطرار

] جایز است و فقیر نیز ۱۸[ ھر چھ مضطر شوند ۹٤خوردنبر کند کھ قرآن داللت می ۀ] آی۱۱[ل.

 دانم. اقوی می ۹٥شیخ شھید را مذھب

تلف  ۹٦ خوردن بی چون حکیم حاذق عالج را منحصر در شراب داند و گمان داشتھ باشد کھ

چنانچھ از بعضی احادیث کھ شیخ  ،شود یمرض او بر طرف م ۹۷شود و اگر شراب بخورد، می

ای کھ بر کتاب اطعمھ و اشربھ از قواعد  شود و در حاشیھ  نقل کرده ظاھر می ۹۸طوسی در تھذیب

را ندارد. »مصرح الدروس« ح -۸۲  
ح: این ترجمھ. -۸۳  
را ندارد.» و از باز ماندن« ح -۸۴   
را ندارد. »کالم ۀو ترجم« ح -۸۵   
ل: رحمة هللا تعالی.  -۸۶  
ندارد. »شھید« ح -۸۷   
ندارد. »در« ل -۸۸   
ندارد. »در«ل -۸۹   
ندارد. »لمعھ و« ح - ۹۰   
 .»او در دروس آن«بجای  »آورده« ح -۹۱
ندارد. »اضطرار« ح -۹۲   
جھت ندارد. »بھ« ح -۹۳   
: داللت بران میکند کھ بر خوردن... ھردو -۹۴  
را ندارد. »شیخ شھید را« ح -۹۵   
ح: بھ. -۹۶   
ح: بخورد و.  -۹۷  
  را ندارد. »طوسی در تھذیب« ح -۹۸
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یعقوب  چنانچھ از احادیثی کھ محمد بن ،منع کرده ٦٥ینداند و شیخ زین الدّ  ایز میبراج ج ابن

ر در کتاب قواعد فتوی بھ مطھّ  ٦٦الدین شود و شیخ جمال ] می۱۳[ کافی نقل کرده ظاھر کلینی در

کند کھ  مرقده در کتاب دروس تصریح می ٦۷ھیچ جانب نداده، اشکال کرده، اما شیخ شھید نّورهللا

گوید و  می ٦۸شراب در وقتی کھ عالج منحصر در آن باشد جایز است، چنانچھ ]ھب[ معالجھ

ھارون بن حمزة عن   ۷۰رورة رواهریاق و االکتحال بالخمر للضّ کالتّ  ٦۹ناول للعالجیجوز التّ   کذا

 علی االختیار. ۷۲المداواة  یحمل الروایات الواردة بالمنع من االکتحال بھ و ۷۱ادق ع والصّ 

یجوز شربھا للعطش و  و ال فی الخالف الیجوز التداوی بالخمر مطلقاً  ۷۳ید وگو بعد از آن می

رورة ثم جّوز فی آخر للضّ  ۷٤ز الشراب] ابن ادریس فی احد قولیھ فی التداوی و جوّ ۱۴[ تبعھ

بخورند چون تریاق  ۷٦دوا بخشی ۀجایز است کھ بھ جھت معالج آن کھ ۷٥این کلمات ۀترجماالمرین. 

شراب بھ چشم کشند و بھ این  ]۹[ل. ضرورت ۀاست کھ بواسط فاروق و ھمچنین جایز

 روایتی نقل کرده. ۷۷ھارون بن حمزه مضمون

اند کھ شراب را بھ چشم نکشند و بھ شراب معالجھ نکنند  ھائی کھ نقل کرده روایت ۷۸پس این

و  توان کشید شود کھ در حالت اختیار حرام است، اما در حالت اضطرار بھ چشم می بر آن حمل می

توان  ] کھ مطلقا بھ شراب معالجھ نمی۱۵[ گوید توان نمود و در کتاب خالف می بھ او معالجھ می

کھ بھ شراب معالجھ  ۷۹یک قول ابن ادریس آن است توان خورد و رفع تشنگی نمی ۀنمود و بواسط

هللا ین رحمھما شیخ زین الدّ  ]شیخ شھید و[ توان خورد و تشنگی می ]بھ سبب[ توان نمود و ھم می

یجوز عند االضطرار تناول المحرم من   بھ این عبارت: ۸۰دنگوی تعالی در کتاب لمعھ و شرحش می

ث المرض او زیادتھ او الضعف المیتة و الخمر و غیرھا عند خوف التلف بدون التناول او حدو

الی التخلف عن الرفقھ مع ظھور امارة العطب و مقتضی ھذا االطالق عدم الفرق بین  ۸۱یدؤالم

ل: شیخ طوسی.  -۶۵  
.ل: جالل -۶۶   
.ل: طیّب -۶۷   
ل: چنانکھ.  -۶۸  
ح: العالج.  -۶۹  
اضافھ دارد. »عند« ح - ۷۰   
را ندارد. »عن الصادق و« ح -۷۱   
ح: الدواة. -۷۲   
.ندارد »و« ل -۷۳   
الشرب. ل: -۷۴   
ل: کالم. -۷۵   
  بخسی. :دوھر -۷۶
».از حضرت امام بحق امام جعفر صادق علیھ افضل الصلوة و التسلیمات« ل اضافھ دارد -۷۷   
ل: آن.  -۷۸  
  ن ....کھ بھ شراب.ح: ای -۷۹
ل: میکویند.  -۸۰  
  .ح: الموءی -۸۱
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 .مست شود ٥٦باعث شود کھ دیر ٥٥آنچھ ] در بیان۷[ل. .باب بیست و ششم
ھا و  کھ داخل شراب باید نمود در بعضی مزاج ٥۷ھا . در بیان بعضی دواباب بیست و ھفتم

 ھا. مرض

 مست را ھشیار سازد.در بیان آنچھ  باب بیست و ھشتم.

یا   عضوی از او ببرند ٥۸چنانچھ اگر ،. در بیان آنچھ شخصی را بیھوش کندباب بیست و نھم

 .٥۹داغ کنند خبردار نشوند

 .بوی شراب را دفع کند ٦۰] آنچھ۱۱[ . در بیانباب سی ام
 .ی کھ در این رسالھ مذکور استو مثقال طبّ  ٦۱. در بیان مقدار درمخاتمھ

 مقدمھ

 یا حرام  ن کھ چون دوا منحصر در شراب شود معالجھ بھ شراب جایز استدر بیان آ
 

اند کھ خوردن دواھای حرام بغیر از شراب در وقت اضطرار مثل آن  اتفاق کرده ٦۲جمیع مجتھدین

اند در آن کھ آشامیدن  از تشنگی ھالک شوند، جایز است اما خالف کرده ٦۳کھ اگر استعمال ننمایند

 یا حرام. جایز است شراب در وقت اضطرار 

شیخ ابوجعفر طوسی] در کتاب نھایھ و ابن ادریس در کتاب سرایر و ابن براج تجویز [

] شیخ ابو جعفر در کتاب مبسوط منع نموده و شیخ جمال الدین مطھّر طاب هللا ۱۲[ اند و نموده

تل معصوم حّل ی الی قیوءدّ  گوید کل ما ال مرقده در کتاب قواعد بھ جانب تجویز میل نموده، می

] کھ ھر چیزی کھ نگذارد کھ بنده ھالک ۸[ل. یحرم. مراد آن است  و قیل العطش ٦٤زالة کالخمر ال

اند کھ حرام است و ھمچنین خالف  شود، حالل است، مثل شراب بھ جھت دفع تشنگی و بعضی گفتھ

 یا نھ.  توان داد است میان مجتھدین کھ شراب را بھ جھت دفع مرض می

  .آنکھ :ح -۵۵
زود.  ل: -۵۶  
.ندارد» ھا« ح -۵۷  
ندارد. »اگر« ح -۵۸   
ل: نشود.  -۵۹  
ح: آنکھ. -۶۰   
ل: درھم. -۶۱   
. »اثنی عشریھ سقیھم ربھم شرابا طھورا ۀشیع ۀناجی ۀفرق«اضافھ دارد  ل -۶۲  
ح: نمایند. -۶۳  
  .ح: کالممر زالة -۶۴
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 .٤٦. در منفعت شراب مطلقباب پنجم

 ھای شراب. در منفعت قسم باب ششم.

 . در مضرت مطلق شراب.باب ھفتم

 ھای شراب . در مضرت قسمباب ھشتم

 .٤۷دندر آداب شراب خورباب نھم. 

و کدام را مناسب  ٤۸] مناسب است۶[ل. ] در بیان آن کھ کدام مزاج را شراب۸[ .باب دھم

 نیست.

 . در بیان آن کھ در ھر سنی و فصلی و شھری کدام قسم شراب باید خورد.یازدھم باب 

مقرر  باب دوازدھم. در بیان شرابھائی کھ حکمای متقدمین جھت تندرستان معتدل المزاج

 اند. داشتھ

 شود. مستی و بعضی حاالت کھ بعد از خوردن شراب ظاھر می ۀدر بیان مرتب ب سیزدھم.با

 . در بیان آن کھ شراب را چگونھ بھ آب ممزوج باید ساخت و منفعت آن.باب چھاردھم

 . در بیان آن کھ شراب را چگونھ مرّوق باید نمود.باب پانزدھم

 رد باید خورد و در چھ وقت گرم.] آن کھ شراب را چھ وقت س۹[ در بیان باب شانزدھم.

 .وقت شراب خوردن از آن احتراز باید نمود ٤۹. در بیان آن کھباب ھفدھم
 در بیان امراضی کھ شراب در آن مفید است. .٥۰باب ھژدھم

 در بیان امراضی کھ شراب در آن مضر است.باب نوزدھم. 

 .٥۱عالج آن رسد و . در بیان امراضی کھ از افراط در شراب بھ ھم میباب بیستم

 نماید. ٥۲. در تدبیر شخصی کھ خواھد افراط در شراب خوردنیکم باب بیست و

 . در عالج خمار و درد سری کھ از خمار بھ ھم رسد.مباب بیست و دویّ 
 ] در عالج غثیان و قی کھ از شراب بھ ھم رسیده باشد.۱۰[ وم.باب بیست و سیّ 

 .٥۳شراب بھ ھم رسدھا کھ از  . در عالج باقی مرضباب بیست و چھارم

  مست شود. ٥٤. در بیان آنچھ باعث شود کھ زودباب بیست و پنجم

  

  .ل: مطلق شراب -۴۶
ل: خوردن شراب. -۴۷   
     .ندارد »است« ل -۴۸
تر است.کھ بھ نثر نویسنده نزدیک »آنچھ«ل  -۴۹  
ل: ھجدھم. -۵۰   
ندارد.» عالج آنو« ح -۵۱   
خوردن شراب. ل: -۵۲   
رسد. ل: می -۵۳  
ل: دیر. -۵۴  
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الم غیب منعکس کھ از ع ۳۰و ھر نقشی ۲۹قلم را در مضمار سخن مطلق العنان تاختیم ۲۸کمیت

 ۳۲.گذاشتیمجھان نمای عباسی نام  جامو این رسالھء فارسی را بھ  ۳۱شدی، بر این اوراق نگاشتیم

حقایق از شھرستان قدس و  ۳٤کھ نورسیدگان عالم غیب و الھوت کھ از جھت اخبار ۳۳امید این

یمن نظر   آیند، مرغوب طبع بندگان اشرف باد و بھ خط می ۳٥ۀقلم بھ سواد خطّ  ۀملکوت بھ بدرق

 ]۶[ .۳۸یابد  تر و فروغ تمام ۳۷گیرد][ رواج ۳٦فیض اثر

 ٤۰یا بعضی دقایق و تجارب است ] درج شده ۵ل.[ ۳۹عباسی و آنچھ در این جام جھان نمای

جمعی کھ عالج ایشان منحصر در  ۀاند و این فقیر در مادّ  کھ حکمای پیشین بر آن اطالع نیافتھ

ھای مدید مباشر این  بر قول ایشان بوده و مدت  وثوق تمامییا از جمعی کھ  شراب بود تجربھ کرده 

ای متاخرین کھ اکثر مین و اطبّ حکماء متقدّ  ۀیا منقول است از کتب معتبر  اند، استماع نموده امر شده

یونان و  ھند و ءحکما ٤۳از اند، نموده می ٤۲بلکھ مداومت مدام ٤۱اند ایشان خود مباشر این امر شده

] و سی باب و ۷[ جمع کثیر تجربھ شده و این رسالھ مشتمل است برمقدمھدر  ٤٤عراق و فرنگ و

 خاتمھ. 

 یا حرام.  در بیان آن کھ چون دوا منحصر در شراب باشد معالجھ بھ شراب جایز است مقدمھ.

شراب تا منفعت او  ٤٥اند در ریختن نموده مین می. در تصرفی چند کھ حکماء متقدّ باب اول

 زیاده شود.

 ھای شراب. در بیان قسم. مباب دویّ 

 .ھای شراب . در طبیعت قسمومباب سیّ 

 است و] ھم تر.[ . در بیان آن کھ شراب ھم خشکباب چھارم

ل: کمینھ.  -۲۸  
ل: ساختم. -۲۹   
ح: نفسی.  -۳۰  
نگاشتم.  :ل ،نگاشت :ح -۳۱  
ل: گذاشتم.  -۳۲  
ل: امید کھ این.  -۳۳  
را تکرار کرده.  »اخبار«ل  -۳۴  
.ندارد »خطھ« ح -۳۵   
اکسیر اثر.  ]بی نقطھ[ ل: نظر ظفر بیکر -۳۶  
.متن: دیگر -۳۷   
ل: یا باد. -۳۸   
ندارد. »عباسی« ح -۳۹   
ندارد. »است« ح -۴۰   
اند. شده ل: می -۴۱   
ل: بمدام.  -۴۲  
ندارد. »زا« ح -۴۳   
ندارد. »و« ح -۴۴   
 ح: پختن. -۴۵
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و [ توحید و سالکان مناھج شرع ۀتجرید و مستان میکد ۹ۀبعد] بر معتکفان میخان اما[

الخمر و المیسر و االنصاب و ما ّدای انّ مؤب ۱۰عارفان] حقایق اصل و فرع، حرمت شراب ناب

رحمت الھی و  ۱۲متینال گروھی] چنگ بر حبل[ الیح و واضح است اما ،۱۱االزالم رجس االیھ

 .۱۳فیض نامتناھی زده، میگویند

 ۱٤نظم

  جانب میخانھ رھی دیگر ھست ۱٥وز   از کعبھ رھی ھست بھ مقصد پیوست

 ۱۷بھ دست اھی ست کھ کاسھ میتوان دادر    ره میخانھ ز آبادانی ۱٦لیکن

 ۀآستان ۱۹] امیر المومنین حیدر، کلب۴[ بندگان اشرف اقدس، غالم با اخالص ۱۸بنا بر این

دهللا ملکھ و سلطانھ و افاض علی بھادرخان] خلّ [ الحسینی الموسوی الصفوی ۲۰شاه عباسخیرالبشر 

کاشف  بن ۲۳قاضی ،عاری ۲۲دعاگوی از لباس شید ۀ] عدلھ و احسانھ، این بند۴ل.[ العالمین ۲۱ةکافّ 

در کمال وضوح و اشتھار در منافع و  ۲٤فارسی بھ عبارتی ۀد را مامور ساخت کھ رسالالدین محمّ 

آثار و قواعد آشامیدن و دفع مضار شراب ناب و آنچھ متعلق بھ آن باشد بنویسم و بعضی دقایق و 

کھ   ات علمیاضافھ نمایم و از تدقیقات و تحقیق ،تجارب کھ حکمای سابق بر آن اطالع نیافتھ باشند

لیف رسالھ ای کھ محتوی بر منافع أکھ ت قاصر است معّری سازم با آن ]۵[ اذھان عوام از ادراک آن

فی االقطاع و االرباع  ۲۷المطاع ۲٦المره اما امتثاالً  ۲٥شراب باشد بھ این دعا گوی مناسبتی نداشتی

ل: اما بعد بر معتکفان خمخانھ.  -۹  
ح: شراب و نان. -۱۰   

 ۱۱  .۹۰ی. ۵س. قرآن: -
ین.ا: المتح -  ۱۲ 

گوید.  ح: می -۱۳  
ل: رباعی.  -۱۴  
ح: زو.  -۱۵  
ح: میکن. -۱۶   
ھ و پاک شده. نوشتچیزی  »ست«پس از در ح -۱۷  
.تنھا در ل -۱۸   

.کلب تنھا در ل -۹   
را ندارد. » عباس الحسینی«ح  - ۲۰  
ل: قاطبة. -۲۱  
ح: سید. -۲۲   
 .ح: فائی -۲۳
ح: بعبارة.  -۲۴  
ل: نداشت.  -۲۵  
را ندارد. »ا المره« ح -۲۶   
  ح: المتاع. -۲۷

24 
 

                                                 



 

 متن کتاب

 عباسی جام جھان نمای
 بسم هللا الرحمن الرحیم

و ] ۱[سالطین اقلیم معرفت روشنائی پذیرد  ۀانوار آن دید ۀصافـترین صھبائی کھ از پرتو اشع

سپاس فیاضی  ،ین راحی کھ از کیفیـت آثار آن دماغ خواقـین کشور وحـدت نشاء گیـردتر مفـرح

جام قابلـیت جمـیع مکّونات  ممکنات لبریز شراب احسان اوست و ۀاستعداد کاف ۀاست کھ پیمان

صومعھ نشیـنان حظـایر قدس از استماع آن بھ سماع  ۀامتـنان او و سرودی کھ سامع ۀماالمال باد

بر رسولی است  دروددرآید و نغـمھ ای کھ دل ھوشـیاران بزم انس از شنـیدن آن ذوق و وجد نماید، 

] زنان شراب ۲[ یند] و صبوحیو[ قدر و منزلت ۀسبو کشان میخان ۱کھ حریفان بساط معـرفت

وحدت را از گرد  ۀآل او کھ] شارع میخان بر[ قرب و مرتبت وی و ۀوحدت و دردی کشان خمخان

 ةقرب را بھ زالل انھار لذّ  ۳ۀاند و ساحت مصطب بھ جاروب توحید رفت و رو کرده ۲و غبار شرک

ساقی  ،حضرت خیرالبشر ۀھ علیّ عتبسّده سنیّھ و  بر اند، خصوصاً  شست و شو داده ٤اربین] للشّ ۳ل.[

قیس را فرو  ۀبد مستی] مرّ [ دست اقتدار ٥یک اشارت  غضبش بھ ۀکھ شحن  حوض کوثر، حاکمی

  :نظمیک شربت تیغ آبدار خمار پندار از سر ذوالخمار برداشتھ،   کھ بھ  نشاند و حکیمی

 زیر دستش ھمھ زبردستان    ٦ساقی شیرگیر سرمستان       

 ۷شیر یزدان علی ابوطالب    دان و سرور غالبشاه مر       

 ات اکملھا.لوة افضلھا و من التحیّ علیھ من الصّ  ۸بر سرور کائنات] ۳[ صلوات وافیات 

  

اضافھ دارد. »و«ھر دو نسخھ  -۱  
ح: شرکت در توحید. -۲  
مصطبھ.  :ل -۳  
ت تا اینجا از ل نقل شد.از لذّ  -۴   
ل: اشاره. -۵  
ح: پرمستان -۶   
.»علیھ من الصلوة افضلھا و من التحیات اکملھا«نیز اضافھ دارد:  بیت دویم از ل -۷  
اول سطر تا اینجا در ل نیست.  -۸  
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 روش ویرایش

ھائی،  لف نوشتھ شده و دارای اصالتمؤح] بھ احتمال بسیار در زمان [ ی نخست از آنجا کھ نسخھ

اصل  -ھای آشکار ھا و برخی غلط با وجود افتادگی -ھائی از گویش اصفھان است از جملھ نشانھ

آن  تر رد درستو موا ل][ ی دویم متن از روی نسخھ ،قرار گرفت و در جاھائی کھ افتادگی داشت

شد و  نمود، متن از ح. نقل نقل شد. در مواردی کھ ھر دو نسخھ نادرست می -ی ح. بجای متن نسخھ

در متن  ] [ ی یا اگر کامال محرز بود با نشانھ  ھای زیر صفحھ آوردم یادداشت  حدس خود را در

} آمده  ی { شد در نشانھئی کھ زائد شناختھ ھا بخشگذاشتم و اگر الزم بود، در حاشیھ توضیح دادم. 

 است.

ام تا اگر اصالحی شده، خواننده  ی خط متن را مراعات کرده ھا شیوه در دادن نسخھ بدل

ی س.  ھا دونشانھ آشناتر شود. در حاشیھ ھا ی خط نسخھ دریابد کھ چھ تغییری داده شده و ھم با شیوه

 است. ی. برای آیھ بھ کار رفتھ  برای سوره و

یکدست و   یکدست نیست، ناگزیر امالی یک از دو نسخھ بسامان و  ی ھیچاز آنجا کھ امال

ح.] برای حرف تعریفی کھ امروزه [ ی اصلی ایم. برای نمونھ در نسخھ نوتری را جانشین آن کرده

"یء" و چھ بسا   ی"، "ء "ئی"، "ی"،  " ء"، است:  ھای زیر را آورده شود شکل نوشتھ می یی ا ی  ای

ن ناگزیر ھمھ را بھ شکل ای آوردم کھ امالی سنتی فارسی است و در روزگار ما بی ھیچ نشانھ. م

ھای  واژه یی" نداریم و بھ ھمین دلیل امالی ی " خوشھ در فارسی .است  یافتھ یی تغییر  ناسنجیده بھ

ی کشیده پس از تا  ر با صدای فتحھییج تغی ھا در فارسی را ھم نادرست است. این واژه تغییر و تعیین

 شود. ی کشیده] تلفظ می با فتحھ[ و تععین/تعئین بدون حا][ ای مانند تحقیر و تا اندازه

ھائی کھ در متن با قلم سرخ نوشتھ شده بھ شکل ایرانیک چاپ  ھا و بخش در این چاپ، عنوان

 آوردم. ،کھ امالی دیگر سنتی است» ء«ی اضافھ را ھم در متن بھ شکل  است. نشانھ  شده

 

 :شگفتارکتابشناسی پی

 بھ تصحیح علی اکبر فیاض. مشھد: دانشگاه مشھد. تاریخ بیھقی.   .)۱۳٦۱( .بیھقی، ابوالفضل

 . تھران: کتابفروشی محمودی چاپ دوم. تحفھء حکیم مومن ). ۱۳۷٦( .حسینی، محمد مومن

 . تھران: سازمان لغت نامھ.لغت نامھ).  ۱۳٤۲( دھخدا، علی اکبر.

یوسفی. تھران:   . بھ تصحیح غالمحسینقابوسنامھ).  ۱۳٥۲کندر. (عنصرالمعالی، کیکاووس بن اس

 بنگاه ترجمھ و نشر کتاب. 
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  ۳شماره  عکس

 دنی لن از نسخھ رو ۱۲۶ورق 
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 :ی ر لندن است بھ شمارهی بریتانیا د م از آن موزهی دویّ  نسخھ -۲

 Rieu, Vol. 2, p. 844, Add.1916  

 زیر است: ھای کھ شامل رسالھ

 .جام جھان نمای عباسی در شراب -الف

 .مغفور میرزا قارص ی ی چوب چینی و چای و قھوه رسالھ -ب

 ی افیون حکیم محمود قمی. رسالھ -ج

 این جنگ است.ی جام جھان نما و نخستین کتاب در  سخن ما تنھا در باره 
ی صفوی و مطابق  این نسخھ بھ خط نستعلیق بسیار رایج و نازیبا ولی خوانای اواخر دوره

یکم جمادی اآلخر این سال بھ پایان  نوشتھ شده و در دوشنبھ بیست و ۱۱۰۳ی کتاب در سال  پایانھ

است و در  شیھصفحات این نسخھ تنھا دارای جدول حا است. نیامده اط در آناست اما نام خطّ  رسیده

 ی آن واژه دارد و ھمھ ۱۵سطر و در ھر سطر بھ طور متوسط  ۱۶ھرصفحھ بھ طور متوسط 

  است. ۲۱/ ۵ در ۱۳ی کتاب  است. اندازه صفحھ ۲۵۲

ی اصل نقل شد، چھ بسا  یک جا بزرگ کھ از نسخھ ھای کوچکی دارد و در این نسخھ افتادگی

کند، اما چنان کھ در بخش گویش  ا اصالح میی نخست ر ھای نسخھ کھ خطاھا و نادرست نویسی

ھا در آن  یا از روی متنی نوشتھ کھ این دخالت  ھائی در متن شده اصفھانی گفتھ شد آشکارا دخالت

ھای این نسخھ در  ھا و عنوان یکسان ندارند. سرفصل  است. بنابر این دو نسخھ مادر  شده بوده

باشد. ھمچنین نسخھ دارای حواشی بسیار  تر یاب ه آسانھا ھم با قلم سرخ آمده تا برای جویند حاشیھ

ھا  ی آن ون بھ اصل نسخھ مربوط نیست و نویسندهچی مطالب کتاب و پزشکی است و  در زمینھ

 ھا در این کتاب خودداری کرده ایم. است، از آوردن آن  ھا ھم قابل توجھ و حجم آن ناشناس

ھای ھمزمان  است. نگارنده خط آن را با خط  هاین نسخھ بھ احتمال بسیار در شیراز نوشتھ شد

ی رونویسی چنین نسخھ  ترین شھری کھ اجازه است و گذشتھ از این محتمل  در شیراز مقایسھ کرده

 داد شیراز است. ای را در زوال قدرت صفویان می

 لندن] است.[ ی این نسخھ در این ویرایش ل نشانھ
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 ۲شماره عکس 

 ۲ یصفحھ
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 ۱ شمارهعکس 

 ۱ی صفحھ
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شود و آیات قرآن ھمھ با شنگرف نشانھ گذاری شده و  شش میلیمتر در باالی نخستین واژه دیده می

 زیر و زبر آن مشخص است. 

ھای آشکار و گاه کودکانھ ای است کھ از خطاطی چنین دور است. گاه حتی  نسخھ دارای غلط

زنم او برای نوشتن مزدور بوده اما شراب را روا  کند کھ حدس می وه میغلط کتابت چنان عمدی جل

فائی بجای [ لفمؤجاھائی، از جملھ نام  دانستھ و بھ رونویسی کتاب تمایل نداشتھ و عمداْ  نمی

آید کتاب را نھ از روی نوشتھ کھ امالی کسی  است. ھمچنین بھ نظر می  قاضی] را نادرست نوشتھ

ای  رساند. اما روی ھم رفتھ نسخھ ھای آشکار این را می ھا و جا انداختگی نوشتھ و فراوانی غلط

کند و جدول بندی آن  ، مخصوصا خط آن کھ کتابتی سریع و استادانھ جلوه می  آراستھ و زیبا است

 برای رونویسی اثری باشکوه دارد.   نشان از تصمیمی

کرده اما گویا  ھا را مشخص می ھ سرفصلھائی بھ خط نستعلیق ساده بوده ک این نسخھ دارای حاشیھ 

ھای نسخھ کھ نستعلیق و ریز است و تنھا  است. پاصفحھ ھا بریده شده در صحافی بیشترین بخش آن

 است.  شده، تقریبا سالم مانده یک و بھ ندرت دو واژه تشکیل می  از

دھد کھ چھ بسا این  ان می] نش۱۲۰ .نمونھ در ص[ لدین هللا ھائی مانند ابن معزباہلل بجای المعزّ  غلط 

 است.  ی سرمشق این نسخھ وجود داشتھ ھای آن] در نسخھ و شاید مانند[ غلط

 ایم.  ی دویم نقل کرده ھائی را از نسخھ کھ سفید رھا شده تا بعدا نوشتھ شود، از نسخھ بخش 

 ھای بزرگ نسخھ بھ قرار زیر است: افتادگی 

 .۱۱۹ی  ھزار واژه تا صفحھ ۱۱۵ی  ھاز صفح .۱

 یازده صفحھ و نیم.برابرھزار و نود واژه. در حدود ۳۸۵از ص.  .۲

یازده صفحھ و   ،۳۳۱از ح. تا پایان  ۳۲۱برابر ص. [ است  ی دویم ھم بخش بزرگی افتاده از نسخھ

 ی اساس بود و تنھا از آن نقل شد. واژه] کھ خوشبختانھ در نسخھ ۱۴۷۵سھ سطر و نیم برابر 

ی دویم  یا از روی نسخھ  ھای بسیار است کھ چھ بسیار قیاسی ی غلطامالی نسخھ بی ضابطھ و دارا 

، بآبگرم و   صافنموده ، صافنماید،  ھائی مانند ازینجھة، تناولنمایند قابل اصالح است. سرھم نویسی

] بھ پیچند و مانند آن بسیار است. گاه ۲۶۶ص. [ ھا در نسخھ کم نیست. در برابر، نھ بیند مانند آن

 ] بجای نیم مثقال.۴۳۳. ص[ است، ما نند نیمثقال  ھائی صورت گرفتھ سی حذفدر سرھم نوی

 این نسخھ از آن ویراستار است و نشان آن در زیر صفحات:ح.

 شود. داده می این نسخھی نخست  تصویر دو صفحھ
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گوید خماران  رود کھ جالب است، مانند این کھ می گاھی در کتاب اصطالحاتی بھ کار می

 .]۳۸. ص[ دگوین عراق شراب ترش را رگ زده می

 است.  ] کھ کاربردی قدیمی۳۵۱و  ۷. ص[ برد یا عراق را در معنی ایران بھ کار می 

یخ برای  خرافی و نامربوط است مانند تجویز شیاف برخی از مطالب کتاب کامالْ 

] اصطالحات دیگر در فھرست واژگان پزشکی در پایان مقدمھ ۲۵۷ .ص[ زنبورگزیدگی

 است.  آمده

 ھای کتاب نسخھ

صفحھ  ۴۳۹یکی نسخھ ای است در   دانیم تنھا دو نسخھ از این کتاب باقی است. تا آنجا کھ می -۱ 

، دارای لچک و ترنج   سانتیمتر با کاغذ سمرقندی، جلد چرم ۱۵در  ۳۵ی  ورق در اندازه ۲۲۰ و

 است.  ستر آن از میان رفتھآ کھ متأسفانھ ]پرس شده[ فشاری

،   ، شنگرف  بی حوصلھ، در صفحات جدول بندی شده با زراین نسخھ با خط نسخی زیبا ولی 

یازده سطر در ھر صفحھ و ھر سطر بھ طور متوسط نھ واژه، بھ   نیل و آراستھ، متن طال اندازی و

 یازدھم ھجری] و احتماالً  ی ی نخست صده نیمھ[ یا اندکی پس از او  احتمال بسیار در زمان نویسنده

 است.  دهیا بزرگی نوشتھ ش  برای شاھی

ھای دقیق و ظریف جدول مشخص  ای گذاشتھ شده کھ با خط میان ھر دو سطر فاصلھ

اصفحھ بھ خط نستعلیق و ی اشاره بھ آغاز ورق بعد است. این پ است. نسخھ دارای پاصفحھ شده

از قلم متن است.میان ھر دو صفحھ زرورقی قرار دارد کھ در برخی از جاھای کتاب  ترریزبسیار 

 ست.ا  افتاده

خواند و احتماال سرھم  لوحی است کھ با خط و آرایش صفحات کتاب نمیکتاب دارای سر

 است.  ارتی نداشتھظزنم کھ سفارش دھنده بر نوشتن کتاب ن است. حدس می بندی شده

در حدود شش صفحھ از پایان نسخھ افتاده و تاریخ نوشتن و نام خطاط در آن نیست. 

حھ را ھم در چند جای کتاب سفید گذاشتھ تا بعد بنویسد اما صف ۴۵ھائی مجموعا در حدود  بخش

ی دویم سازگاری ندارد و کمتر  دربیشتر موارد، میزانی کھ سفید گذاشتھ با حجم مطلب در نسخھ

است، اما این   یک تا پنج واژه را ھم سفید گذاشتھ کھ ھمچنان سفید مانده است. ھمچنین گاه جای 

ی  ی آن باشد کھ نسخھ شاید نشانھ ھا اینیا حذف شدگی نیست.  افتادگی ھا ھم متناسب با میزان  صفحھ

 خود خوانا نبوده است یا رونویسگر سواد خواندن آن را نداشتھ است.  ،سرمشق

 ]رنگین[ ھای کتاب ھمھ با شنگرف و گاھی نیل وگاه شنگرف و نیل ھا و عنوان سرفصل

ریبی قیک خط تیره بھ طول ت  نشانھ ای بھ صورتیا تغییر بحث با   نوشتھ شده است. آغاز مطالب نو
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 گویند قنابری کھ آن را موجھ می ،]۳۵۹ننو/ گھواره، ص. [ ننی ،]۴۰۰ص. [ بارتنگ

 .]۲۷۴ص. [ گویند ھزاصلتھا کھ عوام آن را تخم الموت می ،]۳۰۸ ص.[

یا   برد: می محلی بھ کار ی داند کھ واژه دھد و شاید نمی یا ھمگانی آن را ھم نمی  گاه برابر فارسی

آید کھ سرکاری بھ معنی  ] بھ نظر می۳۷۳ص. [ آش انار از جوانمرغ سرکاری کرده تناول نمایند

گویند و  آید: عصی الراعی کھ آن را سرخ مرز می است. مورد زیر ھم چنین بھ نظر می تھیھ و آماده

 .]۲۵۲ ص.[ ] نیز کاربرد شدن بجای شدند۴۱۷. ص[ یزد آن را اسلم سرخ گویند در

ولی نھ ھمیشھ] در نوشتھ اش بھ [ ی اضافھ بارھا یا بجای کسره  ی گویش بھ صورت نشانھ

] ۱۰۳ص. [ ] نفعی بسیاری۷۳ص. [ ] ضعفی تمامی۷۲. ص[ خورد: جمعی کثیری چشم می

ھوای سردی  ]۱۷۶ص. [ ] اندکی طعامی۱۵۱ص. [ ] رطوبتی بسیاری۱۱۲ص. [ خلطی فاسدی

ص. [ اند سیار جالب: جمعی آن حکما مستی را مذمت کرده] و از موارد ب۱۹۶ص. [ بسیاری

سال بعد از تالیف و شاید در  ۷۵ی بریتانیا کھ در حدود  ی موزه ]. اما جالب است کھ نسخھ۲۱۱

] ولی ۸۲ص. [ یاھا را ندارد: تخفیفی تمامی شیراز] نوشتھ شده برخی از این  احتماالْ [ جای دیگری

 ، جمعی کثیری  ولی در آن نسخھ: نفع تمامی ]۹۱ص. [ تمامی: تخفیف تمامی. نفعی در آن نسخھ

ی خط وجود  ی دویم جمع کثیری. البتھ چھ بسیار مواردی کھ بھ دلیل شیوه ] و در نسخھ۱۶۵ص. [

کھ   ھا آشکار نیست. نمونھ را در آغاز کتاب روشن نیست کھ او ھنگامی یا در برخی از واژه  این

حرف [ ھا اینھ، زیرا خطاط بسیاری از  یا  کرده ده ای امتنان تلفظ می، آن را با  امتنان نوشتھ ۀباد

از آنجا کھ در موارد  است.  ی تنھا نوشتھ و گاه حتی ننوشتھ یک ھمزه  ھا] را ھم بھ صورت تعریف

شود، ویراستار باور دارد کھ او در این مورد گویش اصفھانی خود را در  دیده می ایآشکاری این 

 است.  کرده یت مینوشتن فارسی رعا

] نیز ۱۷۲ص. [ شوند است: بقی دفع می  ھیا بقیّ   دن بقی بجای باقیی دیگر بھ کار بر نکتھ

ی  و در ھمھ ۲۳۲، ۱۹۵،   ۱۸۵، ۱۷۹ص. [ ] تپ بجای تب۱۳۶ص. [ نوشتن غلظ بجای غلیظ

] بجای دان، عصری بجای عصر: و عصری دو ۱۸۴ص. [ دون ۀکتاب کھ بھ شکل تب درآمد] پست

] بجای ۱۷۸ص. [ ضرتی] مُ ۱۸۷ص. [ ... نفخی کھ در تاندرون داشتم ۀپیالھ شراب بواسط سھ

] بجای طناب، ۲۸۱. ص[ ] بجای بعضی امراض، طناف۲۶۱ص. [ ، بعضی امراضییَمضرت

] بجای ۲۸۷. ص[ بجای آب جو، اسفناخ و اسفاناخ و جاھای دیگر] ۲۷۸و  ۲۸۷. ص[ جوآب

] ۲۹۲. ص[ ] قرفھ۱۸۷. ص[ سازند کامھ کھ در اصفھان میاسفناج، کامھ بجای خامھ: نان با 

] بجای نارگیل، ترش انار بجای انار ۳۱۰. ص[ و البتھ بسیاری جاھا خرفھ، نرگیل بجای خرفھ

 .]۳۲۶ص. [ ترش
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 یا قّوت قّوت.  ضعف قّوت .۴

 ]. ۱۶۲ ص.[ ایشان بھ غایت ضعیف بود ۀھاضم  قّوت

  .]۱۲۱ ص.[ ن قّوت داردایشا ۀھاضم  جماعتی کھ قّوت

 .یا نامعلوم کاربرد فعل جمع برای فاعل مفرد .۵

  .]۱۷۰ ص.[ ھا مختلف اند ھا و عادت ھا و مزاج بدن چھ طبیعت شراب

 .]۱۷۷ ص.[ شوند ]. دندان مطلقا کند نمی۱۷۰ ص.[ چنانچھ بسیار بیھوش شوند

 برد فعل مفرد برای فاعل جمع:رکا .۶

 .]۴۰۱. ص[ کنم ن زمان تجویز فصد میی وید کھ ما نیز درگ و طبری می

 کاربرد گویا بجای گوئی:  .۷

 .]۱۹۱ ص.[ اند گویا آتش بسیاری بر ھیزم ضعیفی زده

 بسیار بجای بسیاری و مفرد کردن فعل: .۸

 .]۱۹۹ ص.[ گوید کھ در فصل پائیز کمتر باید خورد و بسیار می

 یا تنگی نفس:  نفس تنگ بجای نفس تنگی .۹

 .]۱۹۹ ص.[ نگ گیردچنانچھ در زمستان نفس ت

 جابجائی اجزاء جملھ:  .۱۰

 ] و چرب ھم بسیار نباشد۲۷۶[ روغن بنفشھ بادام با شیر دختران نیمگرم در بینی چکانند

گویم جمعی کھ از  ] فقیر می۳۲۸[ ھا نیمگرم طال نمایند اندکی بر شقیقھ ۀ] سرک۳۲۳[

 .]۴۳۷[ زود بیرون آیند مستی خواھند

چھ ھیچ قوت قابضھ در جوھر انگور و  اثر گویش باشد: ای کھ شایدھای ویژه کاربرد .۱۱

  ... او ھست خمارش کمتر است از خمار شرابی کھ از عسل ۀھا و دان خوشھ

 است.  ] در اینجا ھیچ بھ معنی اگر بھ کار رفتھ۴۰۰ص. [

 گویش اصفھانی

صفھانی را ھای ا ھای گویش او در سخنش پیدا ست. او برخی از واژه ف اصفھانی است و نشانھلّ مؤ

 دھد: ھا بھ دست می با برابر فارسی آن

 .ل] ۶۱ص. [ گویند کاکلک می... آن را بھ زبان اصفھانی  گندم رومی ... خندروس

 .]۲۹۹ص. [ گویند زعرور کھ آن را بھ لغت اصفھان کونج می

  .]۳۵۸ص. [ گویند ارجوجھ کھ آن را بھ لغت اصفھان تنی می

 است، مانند  کھ گوئی از گویش خود گرفتھ برد ھمچنین اصطالحاتی بھ کار می
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، ھای چاپی است و نھ شماره صفحھ ]ح[ ی اصلی برابر نسخھ ھا ی شاھد مثال ی صفحھ هرشما

 است.   ل] است و در بین دو قالب آورده شده[ ی دویم مگر این کھ از ح افتاده باشد و آن گاه از نسخھ

*** 

و   ی صفوی است. در کتاب، اصطالحات علمی ی دوره و نثر عامیانھ  نثر نویسنده میان نثر علمی

 است.  ھای عامیانھ ھمراه با اصطالحات و تعبیر  گاه بیان علمی

 هزبان نویسند

کھ حتی گویش اصفھان در آن اثر  و عامیانھ چنان  نویسنده زبانی دارد میان زبان علمی

نویسد و گاه عامیانھ و با کاربرد غیر  ھای دبستانی فارسی می است. گاه کامال مانند نوشتھ  اشتھذگ

 .ی تربیت روحانی و تحصیالت نویسنده است کھ نتیجھ ھا عادی و نادرست برخی از واژه

 فارسی دبستانی:  ی ھنمون 

اند در ریختن شراب تا منفعت او زیاده  نموده باب در تصرفی چند کھ حکمای متقدمین می

 ].۲۵ ص.[ شود

وشت میت گاضطرار خوردن آنچھ حرام باشد از این کالم آن کھ جایز است در وقت  ترجمھ

یا بیماری زیاده   ندیا بیمار شو  ر آن را نخورند تلف شوندگو شراب و غیر این چون ترسند کھ ا

 ].۱۷ص. [ مان ھالکت باشد و ...گیا ضعفی بھ ھم رسد کھ از رفیقان بازماند و از بازماندن   شود

 ی فارسی نااستانده: نمونھ

 کاربرد ھمگانی چنانچھ بجای چنان کھ: .۱

  ]، چنانچھ مذکور شد۱۳۶ص. [ مرّوق باید نمود چنانچھ بیان خواھم کرد ...

]، غشی ۱۵۵ص. [ آید تش کم از افروختن ھیزم بسیار عاجز می]، چنانچھ آ۱۴۹ ص.[

]، چنانچھ جوانان و جماعتی ۱۶۰ ص.[ ... ھیچ فرق نبود کردند چنانچھ میان ایشان و

بھ  ھای فراوان دیگر بھ طوری کھ چنان کھ و نمونھ ]۱۹۴ص. [ کشند کھ ریاضت نمی

 شود. ندرت دیده می

 چون: کاربرد آنچھ بجای آن کھ و گاه ھمراه  .۲

 .]۱۴۷ص. [ ... جھت آنچھ شراب چون گرم است

 رفت و رو بجای رفت و روب: .۳

وحدت را از گرد و غبار شرک بھ جاروب توحید رفت و رو  ۀاو کھ شارع میخان ...

 .]۳ ص.[ اند کرده
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 است  ده فیض  ه از او بھ عالمیھر قطر  عباس شھ ست ۀاین جام کھ فرمود

 ستا از جام جھان نمای جمشید بھ  جستم زخرد چو سال تاریخش گفت

 و بھ این ترتیب در سال تالیف آن گمانی نیست. ۱۰۳۷شود  کھ می

ھای  یکی از شغل  از آنجا کھ نام قاضی برای شخص در فارسی بسیار نادر و شاید گویای

 لف از این مقدمھ حذف شده باشد.مؤم دقیق است، ممکن است کھ نا  امام جمعھ

د باقر اصفھانی از روحانیان او از برخی معاصران خود مانند پدرش و موالنا آخوند محمّ 

است، نام   استاد او و بیمار بوده و با شراب نویسنده درمان شده  زمان او در اصفھان کھ گبزر

دت و افاضت پناه امیر محمد باقر از یک بار ھم او را بھ شکل حضرت سیا  و ۱]۲۰[ص.  برد می

استاد او   شیخ بھائی] کھ[ کند. نیز از مشورت با شیخ بھاء الدین محمد ] تجلیل می۴۱۳. ص[ طالبان

 کند. ید و چند جا از او روایت میگو ] سخن می۲۱ .ص[ »ب هللا مرقدهطیّ «یاد   بوده با

د و روابط خود با دیگران سخن ھای خو نویسنده در سراسر کتاب و بھ شکل مکرر از نوشتھ

کھ او را بسیار  -شود کھ او امامت جمعھ را از پدرش گوید، از جملھ از مطالب کتاب روشن می می

لیفات خود مانند شرح بر أاست. از ت بھ ارث برده -دانستھ ] می۲۰ ص.[ »عالمةالعلماء«ودانشمند 

و...]،  ۱۸۱و  ۷۱ .ص[ مھ از قواعدھای بسیار]، حاشیھ بر اشربھ و اطع فحھ[ص قانون ابن سینا

است. بارھا نیز با عبارت فقیر  ارجاع داده ھا آناست نام برده و بھ  ]۶۰ ص.[ ی چوب چینی رسالھ

جھال «گویم نظر خود را بیان کرده و آن را بر نظر پیشینیان ترجیح نھاده بھ طوری کھ از  می

گذشتھ از  کند. یاد می ھم چندین بار ]۲۸۸و  ۲۶۹، ۲۲۷. از جملھ ص[ »اء جھالاطبّ «یا » اطبا

  در پایان متن آمده کھ فھرست آنان برد نام می -ولی بی دقت -ھائی  این، فراوان از اشخاص و کتاب

 است.

نماید، چرا کھ در کتاب آداب شراب نوشی را با  نویسنده مردی خوش ذوق و خوشگذران می

شمرد، کم  موادی کھ او در کتاب بر می ھا و دھد. شمار دارو سلیقھ، ذوق و لطافت توضیح می

ھا بسیار  ھا کھ امروزه نا آشناتر است بھ دست داده ایم. بسیاری از آن نیست. در اینجا فھرستی از آن

یا   ھائی پرداختھ ایم کھ امروزه کاربرد ندارد شناختھ شده و روشن است و ناگزیر بھ توضیح آن

یک  ئی کھ امروزه ھم معروف است آورده نشد، گرچھ درھا ھا و سبزی کمتر دارد. ھمچنین نام میوه

ھا نیازمند توضیح درازی است کھ گاه در  فرھنگ پزشکی سنتی باید آورده شود. برخی از عنوان

 .]۱۸۳ص. [ خمار یافت مانند حبّ   متن باید آن را

ی این کتاب  اصلی از دونسخھ ی ھا ارجاع بھ نسخھ ھمھ جا شماره صفحھ بنابر این او مجلسی نیست. -۱
  نقل شده است. ]ل[ ی دویم است، مگر این کھ از آن افتاده باشد و از نسخھ
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ھاینھ  پیتر کھ باید در جای دیگری دنبال شود.است  ی نوزده و بیستھا در صده عواملیدستکاری 

این دو قرن و بدون ذکر علت آن اشاره  در پیشگفتار کتاب خود بھ چگونگی وضع شراب در

  .]Heine, 1982[ است کرده
ی خواص و  ھمگانی نبوده، اما ویژه  ی اسالمی روشن است کھ شراب نوشی در دوره

کند  ی شاه عباس روایت می است، چنان کھ ھمین کتاب و وضعیتی کھ از دوره ثروتمندان ھم نبوده

ی ھشتم،  ی شواھد و از جملھ شعر حافظ در طول بیش از پنجاه سال صده گویای آن است. ھمھ

کردند، اما این کار  ھ بسیار نوشندگان شراب بایستی رعایت امنیت خود را میگویای آن است کھ چ

وش اصفھان برای اثبات نظرات نی شراب است. در ھمین کتاب خواھیم دید کھ امام جمعھ رایج بوده

است کھ احتیاط را مراعات  خود در مورد وجوب نوشیدن شراب برای بیمار تاچھ حد مجبور بوده

ی  اندازه نوشی ھم بھکند، آنگاه از آداب شراب توار مییا اس  ن کھ نظر خود را ثابتکند، اما پس از ای

 گوید.  کافی سخن می

ھای  نوشی دست کم در دربارھا و خانھ امیھ پا گرفت، شراب از روزی کھ حکومت بنی

ی عباسی رواج کامل داشت. شاعرانی مانند ابونواس،  یافت بھ طوری کھ در دوره  بزرگان رواج

اند. برخی از خلفای  ی شراب سروده بن المعتز، بشار بن برد و مسلم بن الولید از جملھ دربارها

 یکی از ایشان است.  ی عباسی، المعتزّ  اند کھ شاھزاده عباسی شرابنوش بوده

یھودیان،   اند کھ زیستھ ھای بزرگ دینی می و بویژه در ایران اقلیت  در کشورھای اسالمی

پرداختند و مجاز  ھا ھستند. آنان نھ تنھا بھ تولید شراب می ین آنتر وفن معرمسیحیان و زردشتیا

اند.  ھای دیگر از جملھ مسلمانان ھم بوده ی ما از فروشندگان شراب بھ پیروان دین بودند، تا دوره

است. بر طبق   ی شراب ھم با آزادگی سخن گفتھ عنصر المعالی، کیکاووس بن اسکندر در باره

شاعران درباری، در دربارھای سختگیری مانند دربار غزنویان ھم شرابنوشی کاری  بیھقی و شعر

یا دیگر درباریان ایران، مانند بایسنغر   است. شمار بسیاری از شاھان و شاھزادگان  عادی بوده

ی صفوی چند تن از شاھان شرابنوشانی معتاد بوده و چھ بسیار  تیموری و از جملھ در ھمین دوره

 اند. خود را بر سر آن نھادهکھ زندگی 

یکی از منابع خوب در مورد   است،  ھاینھ کھ در پایان این پیشگفتار مشخصات آن آمده  کتاب

 است.  شراب در کشورھای اسالمی

یکی از آثار مربوط بھ شراب کتابی است بھ نام جام جھان نمای عباسی کھ آن را قاضی بن 

ی  نسخھ است. برابر پایان  بھ فرمان شاه عباس نوشتھ ی اصفھان کاشف الدین محمد امام جمعھ

یک سال پیش از مرگ شاه   تقریبا[ ھجری ۱۰۳۷ی بریتانیا، تالیف کتاب در رجب سال  موزه

 چنین آمده است: » یکی از شعرا «یک رباعی از قول  عباس] بھ پایان رسیده و ماده تاریخ آن در
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 پیشگفتار

ی  باره ھائی کھ در ایران آثار مربوط بھ شراب و بویژه نامھ  ی اسالمی در فرھنگ دوره 

است. ایران کشوری است   گ شراب بسیار گستردهنباشد، اگرچھ کم است، اما فرھھای آن  سودمندی

ھا دارای بیش از صد نوع انگور بوده و  ترین زمان کھ از کھن  ی دراز تمدنی غیراسالمی با سابقھ

است. در  ھم بوده ی اسالمی شراب از غذاھای رایج در ایران پیش از اسالم و تا مدتی دراز در دوره

اران خراسان، شراب از خّماران عراق، خمّ  ی یازدھم ھجری در صده اب خواھیم دید کھھمین کت

 رود کھ امروزه نشانی از آنان نیست. نطنزی و شراب جوشقان سخن می

ی دراز شراب  رفتھ و سابقھ شواھد فراوان وجود دارد کھ شراب ھمچون دارو بھ کار می

یکی از غذاھای   ی در این زمینھ شراب را بھھای پی در پی و دیرپا ریزی در ایران و آزمون

ھمگانی و داروھای مھم در پزشکی ایران تبدیل کرده بود. در آثار مربوط بھ پزشکی، مانند 

است. فراوانی  داروھای رایج باز شمرده شده شراب در شمار ،کارھای ابن سینا و زکریای رازی

ادبیات ایرانی نشان این سابقھ و رواج ھا در فرھنگ و  ھای وابستھ بھ شراب و تکرار آن واژه

 شراب در ایران پیش و پس از اسالم است.

ھای پیش از اسالم، مانند دین زردشتی و آئین مھر، کاربرد آئینی  شراب در برخی از دین

ی آن بھ صورت ھفت خط  رفتھ کھ نشانھ ھای آشناسازی تا کمال در دین بھ کار می داشتھ و در آئین

از جملھ خسرو [ ھای اندکی کھ در متون پھلوی است. در اشاره ارسی باقی ماندهجام در ادبیات ف

 بودن این نوشابھ در ایران پیش از اسالم پی برد.  توان بھ گرامی ھست، می  قبادان و ریدکی] بھ می

 ی سیزدھم ھجری با اشعار فراوان در ستایش شراب ین آثار ادبی فارسی تا پایان صدهتر کھن

و در شعر  آغاز ی شادی و خرمی ی رودکی]، ھمچون نیکوئی آسمانی و مایھ ر قصیدهنمونھ را د[

با وجود  است. یغما و دیگران ھمگانی شده  شاعران شراب مانند خاقانی، حافظ، صائب، طالب،

ی شراب نوشتھ شده است مانند  ار مستقلی در بارهثآورد گاھی ا یائی کھ اسالم پدید مھ محدودیت

کھ بھ تحقیق احمدالجندی  ۴۲۵ی  بن القاسم، در گذشتھ از ابراھیماوصاف الخمور  قطب السرور فی

حکایت اندر منفعت «ی خیام فصلی با عنوان  نوروز نامھدر در دمشق چاپ شده است.  ۱۹۶۹ر د

ی شراب  ثاری مانند قابوسنامھ و اخالق ناصری در بارهدر آ .)۹۲–۸۳: ۱۳۸۸آمده است ( »شراب

مولود   تی و ممنوعیت شراب نھ تنھا در ایران، بلکھ در کشورھای اسالمیزش سخن رفتھ است.
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 درآمد 

یافتم، جائی کھ مناسبتی با  نسخھ ای خطی در یک انبار اشیاء کھنھ در شھر شیراز  ۱۳٥٥در سال 

کتاب نداشت. نام کتاب در آغاز آن برای من جالب بود و پس از بررسی روشن شد کھ از آن تنھا 

ی نشر این   اندیشھ ،ی بریتانیا موجود است. حوادث زندگی ی موزه ی دیگری در کتابخانھ نسخھ

دسترسی داشتن بھ چنین نسخھ ای را با دو  ۱۳۸٦است. در سال  انداختھ بھ تعویق کتاب را تا کنون

کارینا دکتر ی کارولینای دانشگاه و خانم  علی محدث، کتابدار کتابخانھدکترآقای دوست دانشمند، 

ی ایرانی دانشگاه اوپساال در میان گذاشتم. بھ علت زیبائی خط نسخھ، آقای ھا ، استاد زبان  جھانی

ی دانشگاه اوپساال دادند. اما ھم  تر بود بوسیلھ ی مرا کھ کھنھ عکسی نسخھ چاپ محدث پیشنھاد

ھای اواسط کتاب] کھ عکس  باز نشدن صفحھ از جملھ صحافی بسیار استوار و[ وضعیت کتاب

کرد، و ھمچنین پیشنھاد خانم کارینا  ن را بی اندازه دشوار و کتاب را آسیب پذیرمیآبرداری از 

یک مقایسھ کنم و ویرایشی نو از کتاب بھ   ی لندن را ھم با این کرد کھ نسخھ جھانی مرا تشویق

ی لندن فراھم  ھای بسیار داشت. ایشان عکسی از نسخھ دست دھم، بویژه کھ نخستین نسخھ افتادگی

کتاب بھ دلیل اثر شدید گویش اصفھان بر زبان کردند و این کار با تشویق و کمک ایشان انجام شد. 

کمترین کاری است کھ بر  اینک سپاسگزاری از این دو دوستی توجھ ویژه است. شایستھنویسنده، 

ی بریتانیا کھ عکسی از نسخھ برای این کار تھیھ کردند. دوستان  من است. نیز از مسئوالن موزه

سازد، از ایشان ھم  اند کھ چون نامشان فھرستی را می دیگری در تشویق من بھ این کار دست داشتھ

خانم پریسا عاصی بھ خاطر ھمراھیشان در حل خواھم. از  کنم و پوزش می اری میسپاسگز

از خانم دکتر و  نسخھ ی چاپی شبرای پرداززاده مھرداد فالحدکتر آقای مشکالت کامپیوتری، از 

باید از ھمسرم، گیتی شکری  سر انجام سپاسگزارم. برای ویرایش نھائی متن اسماعیلی عصمت

 از انتشارات دانشگاه اوپساال نیز بھاین کار و چاپ آن را صمیمانھ دنبال کرد. سپاسگزار باشم کھ 

 کنم. یخاطر نشر این کتاب سپاسگزاری م

 

  ۲۰۱۴ سپتامبر/  ۱۳۹۳ مھر – استکھلم
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 ۱٦۹ ......................................................................................... ھشتم و ستیب باب
 ۱۷۰ ........................................................................................... نھم و ستیب باب
 ۱۷۰ .................................................................................................. ام یس باب

 ۱۷٥ ....................................................................................................... نفھرستگا
 ۱۷٥ ............................................................................. کتاب خاص یھا نام فھرست
 ۱۷۸ ...................................................................................... اصطالحات فھرست

 
 

 



 ۱۱۸ ..........................................................................................حبّ  آن صفت
 ۱۱۸ ..................................................... رسد ھم بھ بشرا افراط از کھ صرع عالج
 ۱۱۸ ..................................................... رسد ھم بھ شراب افراط از کھ رعشھ عالج
 ۱۱۹ ................................ رسد ھم بھ شراب افراط از کھ چشم از اریبس آب آمدن عالج
 ۱۲۰ ........................................... رسد ھم بھ شراب افراط از کھ باصره ضعف عالج
 ۱۲۲ ............................................................................... مذکور یدوا آن صفت
 ۱۲۲ ....................................... رسد ھم بھ شراب در افراط از کھ امعھس ضعف عالج
 ۱۲۳ .............................................. رساند ھم بھ شراب افراط از کھ باه ضعف عالج
 ۱۲٥ .................................................... رسد ھم بھ شراب افراط از کھ یدوار عالج
 ۱۲٥ ................................. رسد ھم بھ شراب افراط از کھ پا و دست رفتن خواب عالج
 ۱۲٦ ................................................ رسد ھم بھ شراب افراط از کھ نفس یتنگ عالج
 ۱۲٦ ............................................. رسد ھم بھ شراب افراط از کھ تمدد و تشنج عالج
 ۱۲۷ ........................................................................................ ارجیا آن صفت

 ۱۲۷ ........................................................................................... کمی و ستیب باب
 ۱۳۲ ....................................................... نموده اختراع ایّ زکر محّمد کھ یحبّ  صفت
 ۱۳۲ ................................................. شوند مست زود کھ نگذارد گر،ید یدوا صفت
 ۱۳۲ ..................................................................................... گرید یدوا صفت
 ۱۳۳ ......................................................................................... حبّ  نیا صفت

 ۱۳۳ .......................................................................................... میدو و ستیب باب
 ۱۳۷ .............................................................................................. اول عالج
 ۱٤۰ ..............................................................................................میدو عالج
 ۱٤۲ ............................................................................................. ومیس عالج
 ۱٤٤ ........................................................................................... چھارم عالج
 ۱٤٦ ..............................................................................................پنجم عالج
 ۱٤٦ ............................................................................................. ششم عالج
 ۱٥۰ .............................................................................................. ھفتم عالج
 ۱٥۰ ............................................................................................. ھشتم عالج
 ۱٥۱ ............................................................................................... نھم عالج
 ۱٥۲ .............................................................................................. دھم عالج
 ۱٥٤ ........................................................................................... ازدھمی عالج
 ۱٥٦ ......................................................................................... دوازدھم عالج

 ۱٥۷ ......................................................................................... ومیس و ستیب باب
 ۱٥۸ ...........................................................................................شربت فتص

 ۱٥۸ .................................................... دانستھ دیمف نوسیجال کھ گرید یشربت صفت
 ۱٥۹ ............................................................................................... آن صفت
 ۱٥۹ ............................................................................................. حبّ  صفت
 ۱٦۰ ........................................................................................... ضماد صفت

 ۱٦۲ ....................................................................................... مچھار و ستیب باب
 ۱٦٤ ................... رسد ھم بھ شراب از کھ  یورم و یتمدد و یقروح ا،یاع قسم سھ عالج

 ۱٦٥ .......................................................................................... پنجم و ستیب باب
 ۱٦٦ ......................................................................................... ششم و ستیب باب

 ۱٦۷ ...........................................................................................شربت صفت
 ۱٦۸ ............................................................................................. حبّ  صفت

 ۱٦۸ .......................................................................................... ھفتم و ستیب باب

 



 بفھرست مطال

 ۷ ................................................................................................................. درآمد

 ۹ ............................................................................................................. شگفتاریپ
 ۱۲ ................................................................................................. سندهینو زبان

 ۱۳ .............................................................................................. یاصفھان شیگو
 ۱٥ .............................................................................................. کتاب یھانسخھ
 ۲۱ ................................................................................................ شیرایو روش

 ۲۳ .......................................................................................................... کتاب متن
 ۲۷ .......................................................................................................... مقدمھ
 ۳۰ ........................................................................................................ تیحکا
 ۳۲ ....................................................................................................... اول باب
 ۳٤ ...................................................................................................... میدو باب
 ۳۷ ..................................................................................................... ومیس باب
 ٤۲ .................................................................................................... چھارم باب
 ٤۳ ...................................................................................................... پنجم باب
 ٥٥ ...................................................................................................... ششم باب
 ٦۹ ...................................................................................................... ھفتم باب
 ۷۰ ..................................................................................................... ھشتم باب
 ۷۱ ........................................................................................................ نھم باب
 ۸۲ ....................................................................................................... دھم باب
 ۸٥ ................................................................................................... ازدھمی باب
 ۸۷ ................................................................................................. دوازدھم باب
 ۸۸ .................................................................................................. زدھمیس باب
 ۹٤ ................................................................................................. چھاردھم باب
 ۹۷ .................................................................................................. پانزدھم باب
 ۱۰۰ .................................................................................................. ھفدھم باب
 ۱۰۱ ................................................................................................. ھژدھم باب
 ۱۰٦ ................................................................................................ نوزدھم باب
 ۱۰۹ ................................................................................................... ستمیب باب

 ۱۱۱ ......................................... رسد یم ھم بھ شراب افراط از کھ معده سوزش عالج
 ۱۱۲ ...............................................رسد یم ھم بھ شراب افراط از کھ یخوابیب عالج
 ۱۱۳ .................................................................................. کورمذ قرص صفت
 ۱۱۳ .............................. رسد یم ھم بھ شراب افراط از کھ حصبھ و محرقھ  یحم عالج
 ۱۱۷ .................................................. رسد ھم بھ شراب از کھ خناق و سرسام عالج
 ۱۱۷ ................................................. رسد ھم بھ شراب افراط از کھ دھن گنده عالج

 



 
 

 



 ی عباسیجام جھان نما
 در منافع شراب

 
 

 قاضی بن کاشف الدین محمد
 ھجری قمری ۱۰۳۷
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