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 91/11/9311تاریخ دریافت مقاله: 

 23/9/9315تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 :چکیده 

 گذاری پایه برای آنها محتویات از استفاده علم، تاریخ شناساندن حیث از پزشکی خطی نسخ بررسی

 ای ویژه اهمیت از اند شده تألیف آن در که ای دوره  ادبی ویژگیهای از یافتن اطالع و نوین دانشهای

 آثار درجه یک ادبی نباشند،  حتی اگر در ردة آنها تصحیح و بررسی جهت همین به. است برخوردار

 مرس  ویژگیهای مهمترین مقاله این در. گیرد قرار حوزه این در فعال محققان یتواول در میبایست

ة سخن همراه با معرفی مختصر محتویات  -در سه سطح فکری، زبانی و ادبی -شناسی سبک و الخطی

 تابهایک مهمترین از یکی شیرازی، شوشتری الدین کریم بن معصوم اثر  «معصومی قرابادین» خطی

 معاصر و متقدم حکیم چهل از بیش آرای در آن  از  مؤلف که صفوی عصر در شده تألیف پزشکی

...  و والعالمات االسباب قانون، خوارزمشاهی، ةذخیر الصناعه، کامل چون معتبری منابع نیز و خود

این  .است رسیده ثبت به اسالمی شورای مجلس نةکتابخا در 2266  ةشمار به است و جسته بهره

ثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل قرابادین معصومی و أمیزان ت اوالَمقاله به این سوال پاسخ میدهد که 

و در ثانی معصومی در نگارش این اثر چه است  در این موضوع تا چه اندازه  دیگر کتب نوشته شده

سبک نوشتاری را با توجه به موضوع کتاب و دوره ای که در آن میزسته برای نگارش اثر خود برگزیده 

 است؟  

قرابادین معصومی، نسخه خطی، سبک شناسی، معصوم بن کریم الدین شوشتری  کلمات کلیدی:

 .شیرازی

                                                           
  .گروه زبان وادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد،ایراندانشجوی دکتری،    1

 

 

    .استاد گروه زبان وادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد،ایران 2
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 مقدمه  -1

خر مفت ادوار مختلف تاریخی ر شاعران و نویسندگان بزرگ دربه حضوان و ادبیات فارسی  همواره زب 

 دبدار فرهنگ و انها پرچمته نخود  نظیر  بی آثار نگاشتنبوده است. شاعران و نویسندگانی که با 

 یرانا اوضاع  سیاسی، اجتماعی و ادبی موثقی است که برهای سندها لیفات آنتأ و بومند بلکه این مرز

ادبی در سلک تحریر در آمده باشند و چه در  ةاین آثار چه در حوز میگذارد.  صحه در اعصار مختلف

ته های پیشینیان  در قرون گذشم نما که پیشرفتتما ای هستندآیینه  ،شاخه های مختلف علوم دیگر

  د.  نو سطح علمی مؤلفان خود را نمایان میساز

کی شایران  بسیاری از علوم از جمله علم پزدر عصر صفوی به سبب نفوذ اسالم به عنوان دین رسمی 

 یبا این حال حتّ .یابدت میگیرد و  نگارش کتابهای دینی و فقهی قوّو داروسازی در حاشیه قرار می

بی مهری دربار صفوی نسبت به  ةکوچ بسیاری از دانشمندان و حکیمان به  دیگر کشورها  به واسط

ینا ن قانون ابن سشود. هر چند در این دوره کتابی چونمینگارش کتب معتبر در این حوزه مانع   ،آنان

ا آثار مهمی در مطالعات بالینی و امّ ؛شودنمی تحریر  ،دانش مشروح پزشکی است که در بردارندة

خ تاری)ه میدارد.اکه چراغ کم سوی این دانش را همچنان روشن نگ تحریر درمیآیدة به رشتتجربی 

 (94:ص 2ج ،صفا،ادبیات ایران

 ازدهمدوم قرن ی ةنیمکه در  اثر معصوم بن کریم الدین شوشتری شیرازی «قرابادین معصومی»کتاب 

قرابادین )شده است وشتهن مفرد و مرکبة ، ادویسازیودر علم دار هـ.ق 1504و در سال

های مهمی چون قانون، اطالعات کتاب وامدار ،، عالوه بر ابداعات مؤلف در ترکیب ادویهپ(6،معصومی

  .و ... نیز هست الصناعه، منهاج البیان، ذخیره خوارزمشاهی کامل

های سبکی و نیز  برخی  ویژگیوشته نشده است؛ امّا به سبب این اثر با آنکه در موضوعی ادبی ن

  کار رفته در آن قابل توجه است.های کهن فارسی بساختار

 بیان مسئله  -9-9

 اوّل :یت فراوانی برای پژوهشگران دارندبر همگان آشکار است که نسخ خطی فارسی از دو جهت اهم

آنکه حفظ این آثار سبب انتقال اطالعات نهفته در محتویات کتاب فراخور موضوعی که در آن  نگارش 

 گویای ویژگیهای نظم و نثر رواج داشته در ادوار ادبی ایران است. ثانیاً ،یافته، میشود

اظ ا  بررسی این اثر از لحامّ ؛نوشته شده استکتاب قرابادین معصومی با آنکه در موضوع طب سنتی 

 و ریثیرپذیأت پاسخی باشد بر میزانهای سبکی و رسم الخطی به کار رفته در آن میتواند ویژگی

ون چند و چ و نیز موضوع این در شده نوشته کتب دیگر و معصومی قرابادین متقابل تأثیرگذاری

 گارشن برای میزسته آن در که ایدوره و کتاب موضوع به توجه با لفکه مؤ نوشتاری مخصوصی سبک

 .است برگزیده خود اثر



 

 

 

 

   

 

 21/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 ضرورت و اهمیّت  تحقیق  -9-2

و  از بعد محتوایی«  قرابادین معصومی»تحقیق بر آنیم تا با معرفی نسخة تصحیح ناشدة  در این

ر نگارش د سبک رایج شناساندن عالوه بر سطوح فکری، زبانی و ادبی  مختصات سبکی آن دربررسی 

 در  لفمؤ تعیین جایگاه  ،از دیگر بزرگان ادب فارسی تأثیر پذیری وی دورة صفوی، به کتب علمی

 .بپردازیم ادب فارسی تکامل مشخص نمودن تأثیر وی در جریان طبقه بندی آثار فارسی و 

 تحقیق  ةپیشین -9-3

تبری از کتب معهای پزشکی ه تجمیع حجم باالیی از نسخ از جهت «قرابادین معصومی»کتاب با آنکه 

ابداعات زمان صفویان نوشته شده است و نیز تا  چه در داخل و چه در خارج از مرزهای ایران که

رار ق تحقیق و پژوهش بازخوانی،  ا تاکنون موردامّآید؛ در این اثر کم نظیر به نظر می لفؤمدارویی 

وشته ن در مورد این کتاب  و فهرست نسخ خطی تاریخ ادبیات، کتب تذکره در آنچه که نگرفته است و

 آن است. ةنویسند نام  تنها محدود به نام این کتاب و شده است

 روش انجام پژوهش :  -9-1

دوم نسخ نوشته شده در  به نسخ خطی فارسی و در در درجة لاوّ در درجةنگارندگان  ةبه سبب عالق

اثر معصوم بن « قرابادین معصومی»از میان نسخ خطی موجود در این زمینه  ،موضوع  طب سنتی

کریم الدین شوشتری شیرازی را از میان انبوه نسخ در دسترس برگزید. از میان نسخ موجود از این 

برای  مجلس شورای اسالمی است ح این نسخ که متعلق به کتابخانةکتاب گرانمایه با بررسی دقیق اص

 حتوای اثر و  تحلیل ویژگیهای سبک شناسی آن برگزیده شد.بررسی و شرح م

 خطی قرابادین معصومی بررسی محتوایی نسخة -6

 قرابادین »خطی ةهای رسم الخطی نسخبررسی سبک شناسی و ویژگی سخنی از  پیش از آنکه

ور طالزم است ب  ،به میان آوریم ،مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود که در کتابخانة «معصومی

   .بپردازیمکتاب این محتویات  علم قرابادین و نیز مختصر به معرفی

به معنای رسالة مختصر است. این دانش به ترکیب داروهای  grafidion سریانی ةقرابادین از ریش»

مفرد با یکدیگر میپردازد. به کتابهایی که دربارة شناخت داروها و ترکیبات آنها نوشته میشود نیز 

 (7صقرابادین، سلطانی نژاد: میگویند.)« قرابادین»

به شناخت ماهیت و خواص  که علمی است  »آورده است:« قرابادین» ةدهخدا ذیل کلم ةلغت نام

 دهخدا، ذیل قرابادین( ة) لغت نام«ادویة مفرده و مرکبه مبپردازد.

پزشکی  اصلی درقرابادین، یا داروسازی یکی از مباحث »ابن سینا در تعریف قرابادین آورده است: 

است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس میشود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه  سنتی

در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. 

را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تمامی موارد مورد نیاز بیمار پاسخ دهد و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
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ها را کفایت نماید، بهتر است با همان داروی تکی معالجه گردد و از بکار بردن داروهای یبیمار و بیمار

 نون در طب،ترجمة عبدالرحمن شرفکندی(قا.«)مرکب پرهیز شود

 اثر «قرابادین»داروشناسی  و به طور اخص با موضوع  ارزشمند که کتابی است« قرابادین معصومی»

ان سفانه جزییات دوره متأک ان عصر صفوی استیماز حک وم بن کریم الدین شوشتری شیرازیمعص

در هیچ کتابی ثبث  وی  با وجود فراوانی تذکرههای نوشته شده در عصر او  و مرام و مسلک زندگی 

، ؤلفماست که به ذکر نام « الذریعه الی تصانیف شیعه»و تنها اثری که از او نام برده است نشده است 

الذریعه الی تصانیف ) معصومی بسنده کرده است.شیعه بودن و  هـ.ق(1504نام اثر، تاریخ نگارش آن) 

ن م»یث سادگی دستورات پزشکی به کتابقرابادین معصومی که از ح.  (265: ص2ج ،تهرانی،شیعه

ف المعار نخستین دایره-ذخیره خوارزمشاهی ة به شیوشبیه است کریا رازی ز« ال یحضره الطبیب

  نویسنده ط تسل گویای  از طرفی  این اثر بهنگاهی گذرا  است. به زبان فارسی نوشته شده -طبی ایرانی

 ةدر فاید  دارویی های یونانی، سریانی، هندی و عربی به سبب  ترجمه و تفسیر برخی ترکیباتبه زبان

ت و اس و هندی ( فارسی و عربی و یونانی به زبان معاجین و تراکیب ترجمة و تفسیر )در نهم مقدمه

را نشان   بر یکدیگر ثیر متقابل طب شرقی و اروپایی و طب ایرانی ای ملموس تأبه شیوهاز طرف دیگر 

 دهد.می

 :ن فصلای از نثر اینمونه

 ستا اسمی این و گویند تریاق کنند، مقاومت سموم با خاصیّت به که مرکّب دوایی : هرفاروق تریاق

 یونانی

 از ویندگ نیز کبیر تریاق و زهر قوّت دیگر و طبیعت ةقوّ یکی قوّت، دو میان کننده فرق یعنی فاروق:

 هست. ترکیب این در که خاصیّت و نفع بسیاری و بزرگی بهر

 . زمان آن پادشاه نام یا بوده ترکیب این متمّم که حکیمی نام و یونانی است اسمی مثروذیطوس:

 وّلا ماخسواندر که بود تریاقی اوّل و این شده مرکّب مفرد چهار از که یعنی است عربی: اربعه تریاق

 پ(66.)است کرده ترکیب

ت مواد نباتی، حیوانی و گیاهی بکار در مورد منافع و مضرا یعالوه بر آنکه اطالعات مهماثر مذکور 

 در اختیار خواننده قرار میدهد؛ شستن و سم زدایی از آنهاة و همچنین طریق اهرفته در ترکیب نسخه

مواد  ت که ذیل هرکدام به تفصیل به شرحاس مفرد و مرکبة از ادوی ینسخه های متنوع حاوی

ه خاین نس .پرداخته شده استمصرف هر دارو شیوة و  ذاریتهیه، روش تأثیرگ ة، نحویل دهندهتشک

 ةنسخ»و از آن با عنوان  ها خود ابداع کرده استلف با آزمودن آنای است که مؤها یا شامل ادویه

 کند : یاد می« مؤلف

 را موافق بود.: ضعف دل که به سبب سردی باشد و مزاج پیران مؤلّف نسخةیاقوتی دیگر، 



 

 

 

 

   

 

 22/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

کبار و قرفه و بادرنجبویه از  یک، سه درم؛ جند بیدستر و قاقلةص:  زرنباد و درونج و گاوزبان از هر 

هر یک، دو درم؛ مرجان، اشنه و قرنفل و زنجبیل و بهمنین از هر یک، سه درم، یاقوت و بسّد و 

اشهب از هر یک، نیم درم؛  مروارید بکر و مرجان از هر یک، دو درم، فادزهر و مشک خالص و عنبر

. ر(22زر محلول دو دانگ. اجزا کوفته و بیخته با سه چندان عسل بسرشند و شربتی یک مثقال بدهند.)

 ،از کتابهای مهمی چون االسباب و العالمات، قانون، منهاج البیانهای او  حاصل مطالعه و یادداشتیا  و 

از بقراط و جالینوس و افالطون  دیگرة چهل نویسندخوارزمشاهی و آثار بیش از کامل الصناعه، ذخیره 

نسی، عماد الدین محمود  شیرازی، میر ریا رازی،  بدرالدین قالکو یوحنای سریانی گرفته تا محمد ز

 به نام آنان اشاره شده است.که در متن ... محمد باقر داماد، میرزا منصور خان، موالنا شمس اردبیلی و

مجوسی الصناعه  کامل ،م برده شده ارادت معصومی به قانون ابن سینانا و حکیمان  از میان آثار

بیش از دیگر آثار است و در مواردی که دارویی خاص دارای ترکیبات  و منهاج البیان ابن جزله  اهوازی

 است: « کامل الصناعه»استناد به به شنیان است ترجیح او متفاوت در کتب پی

همه مشوّش است و هر نسخه که در کتابی است با دیگری تر اینکه نسخهای این معجون و عجب»

برابر نیست هم در اوزان دواها و هم در مقدار و هم در ترتیب متفاوت و مختلف است و نسخه ای که 

 صاحب کامل الصناعه آورده است، این است:

رم؛ ابریشم ص : مشک خالص دو درم؛ مروارید ده درم؛ورق طال و نقره از هر یک، نیم درم؛ زرنب نیم د

مقرض چهار درم؛ زعفران ده درم؛ قرنفل و سنبل الطیب از هر یک هشت درم؛ ایرسا یک درم؛ حماما، 

 ر(01)«دو درم؛ مصطکی سه درم؛ دبق و سادج از هر یک، هشت درم؛ حب بلسان نیم درم...

موارد  .نمیشود از آنها  تنها محدود به ذکر ترکیبات دارویی آثار حکیمان  متقدممعصومی از ة استفاد 

 :  تنگارش حکیمان پیش از خود اسةزیر گویای الگوبرداری وی از شیو

ترین کتابی که ذخیره خوارزمشاهی به عنوان جامع مقایسه ای اجمالی میان قرابادین معصومی و -1

هر چند قرابادین  تحریر در آمده است، نشان میدهد کهة در طب سنتی به رشت مؤلفپیش از 

ولوژی یهای مربوط به فیزاقد بخشو فمعصومی از حیث کامل و جامع بودن به پای این اثر نرسیده 

در  معصومیا امّ م و نشانه های بروز و بهبود بیماری است،ها و عالئفرایند تشخیص بیماری ،بدن

ان های متنوع و بیها و فصلبندی کتاب به باب -دی کتاب، طبقه ایجاد نظم منطقی در عنوانبن

پیرو شیوه ای است که اسماعیل جرجانی در کتاب خود  مطالب به شیوه ای مستدل و همگون

 تنظیم کرده سه بخش اصلی قرابادین خود را در معصومی مالک قرار داده است. بر همین اساس

  :باب و اشاره به شرح ذیل استفصل، است که هر بخش شامل چندین فایده، مقاله، 

 اوّل مقدمه ای شامل دوازده فایده:بخش 

یان دوم:در بفایدة  مرکّبه ؛ة اوّل: در بیان سبب احتیاج به دوای مرکّب و کیفیّت ترکیب ادویّة فاید

 ]و[ مرکّبه که باید سوختة سوختن ادویّة بیان قاعد سوم:در فایدة شستن حجریّات و غیر ذلک؛
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بریان نمودن بذور و مشوی نمودن سَقمونیا و اِسقیل تکلیس نمودن حجریّات و فلزّات و معدنیّات و 

پنجم: در دانستن  فایدة اجساد سبعه و روش پروردن ادویّه؛ة چهارم:در بیان تنقی فایدة و مانند آن؛

ششم: دراستخراج عسل بالدر و گرفتن دخان  فایدة حلّ طلق و عقد سیماب و کیفیّت ساییدن طال؛

: فایدة هشتم  مفرده؛ ة: دربیان معرفت بدل ادویّفایدة هفتم دبق؛کندر و خفه کردن ذراریح و اصالح 

اسامی ة نهم: در تفسیر و ترجمفایدة  در بیان اوزان و اکیال و الفاظی که در اوزان مصطلح اطبّاست؛

دهم: در دانستن هنگام استعمال و زمان مزاج فایدة  تراکیب به زبان عربی و فارسی و یونانی و هندی؛

یازدهم: در امتحان تریاق فاروق و مقدار تناول در هر مرض و فایدة  و اثر تراکیب؛  بقا ثانی و مدّت

دوازدهم: در معرفت مزاج مرکّبات و دانستن درجات آن به گرمی فایدة  آداب خوردن و چگونگی آن؛

 و سردی.

 بخش دوم : شامل هفت مقاله و هر مقاله مشتمل بر چند باب و هر باب شامل چند فصل 

اوّل : در ذکر تریاقات و مفرّحات و انواع معاجین و جُوارشات و اطریفالت و اَیارِجات، مشتمل  ةمقال

 بر شش باب:

 باب سیّم: در انواع معاجین، مشتمل بر پنج فصل؛ باب دوم: در مفرّحات؛ باب اوّل: در تریاقات؛

ه قدر محسوس افیون  داشته فصل اوّل: در معاجینی که عمده و جزو معتمد آن افیون است یا آنکه ب

فصل سیّم: در بیان لبوب و معاجین مُبَهّی که  فصل دوم: در ذکر معاجین کبار کثیرُالفایده؛ باشد؛

: در فصل پنجم فصل چهارم: در بیان معاجین مسهل و ملیّن؛ [ تقویت باه خصوصیّت بیشتر دارد؛]در

 باقی معاجین معروف و مشهور که مستعمل است؛

 در انواع جوراشات، مشتمل بر سه فصل:باب چهارم: 

فصل سیّم: در باقی جوارشات مقوی  فصل دوم: در جوارشات مبهّی؛ فصل اوّل: در جوارشات مسهل؛

 باب ششم: در ذکر اَیارِجات باب پنجم: در اِطریفالت؛ و مُمَسّک و غیرمُمَسّک؛

و لَعوقات و مربَیات، رُبّوب و انواع سکنجبین و حَلَویّات و لَعوقات  ]ها لة دویم: در ذکر و بیان شرابمقا

 مشتمل بر شش باب: 

 باب اوّل: در شربتها[، مشتمل بر دو فصل؛

 فصل دویم: در شرابهای مقوی و مبهّی و ممسّک و غیره؛ فصل اوّل: در شرابهای مسهل و ملیّن؛

باب پنجم: در انواع  باب چهارم: در ذکر رُبّوب؛ ات؛باب سیّم: در ذکر مربیَّ باب دوم: در ذکر لَعوقات؛

 باب ششم: در حَلویّات و سَفوفات مُسمِّن؛ سکنجبین

سیّم: در بیان حبوب و اقراص و شیافات و بَنادق و سَفوفات و ذَرورات و نفوخات و بخورات و ة مقال

 مشمومات، مشتمل بر نه باب:

 باب اوّل: در ذکر حبوب، مشتمل بر دو فصل:

 فصل دوم: در حبوب ممسّک و غیرمسهل؛ فصل اوّل: در حبوب مسهل ]و[ ملیّن؛
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 باب سیّم: در بنادق و شیافات مسهل و قابض؛ باب دویّم: در انواع  اقراص مسهل و ممسّک  غیر ذلک؛

 باب چهارم: در سفوفات، مشتمل بر دو فصل:

 ک و غیرممسّک و مقوی.فصل دویم: در سفوفات ممسّ فصل اوّل: در سفوفات مسهل و ملیّن؛

باب هفتم: در  باب ششم: در ذرورات که در قروح و جروح مستعمل است؛ باب پنجم: در سفوفات؛

 باب نهم: در مشمومات؛ باب هشتم: در بخورات؛ نفوخات؛

چهارم: در نقوع و مطبوخ و نطول و غرغره و قطور و سعوطات و در مایعات و مایشبه بالمایع ة مقال

 مشتمل بر هشت باب:فی القوام، 

 اوّل: در بیان ماءالعسل و ماءالجَبن و ماءالشعیر و ماءاللحم و ماءاالصول و خَل عنَصل و آبکامه؛]باب[  

 باب پنجم: در غَرغَرات؛ باب چهارم: در نَطوالت؛ باب سیّم: در لَعوقات؛ باب دویم: در مطبوخات مسهل؛

 هشتم: در سَعوطات.باب  باب هفتم: در قطورات؛ باب ششم: در مضمضه؛

پنجم: در ذکر ضمادات و اطلیه و غسول و خضابات و ادِّهان و مراهم، مشتمل بر هفت بابةمقال  : 

باب پنجم:  باب چهارم:در خضابات؛ باب سوم:در غسول؛ باب دوم:در اطلیه؛ اوّل :درضمادات؛]باب[  

 باب هفتم: در مراهم.  هان؛باب ششم: در ادّ در صبوغی که تغییر رنگ و عارضی و غیرعارضی کند؛

ها و شیافات مسهل و ممسّک و مبهّی و فرزجات، مشتمل : در بیان مقیئات و انواع حُقنِششمةمقال

 بر چهار باب:

 باب دوم: در بیان انواع حُقنِهای مسهل و ممسّک، مشتمل بر دو فصل: باب اوّل: در مُقیِّئات؛

 حقنهای ممسّک و مبهّی.فصل دوم : در  فصل اوّل: در حقنهای مسهل؛

 باب سیّم: در شیافات مسهل و ممسّک مشتمل بر دو فصل:

 فصل دوم: در شیافات ممسّک. فصل اوّل: در شیافات مسهل؛

 باب چهارم: در بیان فرزجات و حموالت که مخصوص به امراض زنان است.

ج باب:مرکّبه که در امراض عین متعلّق است، مشتمل بر پنة هفتم: در ادویّة مقال 

باب پنجم:  باب چهارم: در شیافات؛ باب سیّم: در برودات؛ باب دویم: در ذرورات؛ باب اوّل: در کحلها؛

 در بیان اطلیه و ضمادات که در امراض عین خصوصیّت بیشتر دارد.

 بخش سوم ، خاتمه ای  در بیان اموری که متعلّق است به بیخ چینی و فادزهر، مشتمل بر دو

 فصل:

 اوّل: در اموری که به بیخ چینی متعلّق است و این فصل متضمن است بر هفت اشاره:فصل 

سیّم:  ةاشار دویّم: در معرفت طبیعت بیخ چینی؛ة اشار اوّل: در بیان کیفیّت ظهور بیخ چینی؛ة اشار

پنجم: در شرایط  ةاشار چهارم: در شناختن خوبی و بدی چوب چینی؛ ةاشار در بیان دانستن نفع آن؛

هفتم: در ذکر معاجین که از این بیخ ة اشار ششم: در آداب پختن و آشامیدن؛ةاشار وردن آن؛خ

 مستعمل است. 
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فصل دوم خاتمه:  در بیان معرفت فادزهر و دانستن فواید و طریق امتحان و روش خوردن آن، مشتمل 

 بر سه اشاره:

 سیّم:ة اشار بیان فواید و خاصیّت آن؛ دویّم: درة اشار اوّل: در معنی لفظ پادزهر و شناختن آن؛ة اشار

 در کیفیّت خوردن آن و شرایط سبعه.

ه جزء و جزء ب شرح کامل   ،پزشکی ةنثری ساده در بیان مطالب پیچیدیری گکارگذشته از این ب-6

، تجویزهای حاصل  تقدیم نشدن آن به شخصی خاص ،چگونگی آماده سازی جزء مرکب در هر دارو

نثر  ،از مطالعات بالینی و نیز استفاده تمام و کمال از اصطالحات پزشکی و غیر پزشکی زبان فارسی

هـ.ق  422 سال  اثر مظفر بن محمد حسینی شفایی متوفی« قرابادین شفایی»این کتاب را به نثر 

امع االطراف بودن نویسندگان افزون بر آن تشابه میان عناوین هر دو اثر نمایانگر جنزدیک میسازد. 

 هر دو اثر و اعتبار یافتن بیش از پیش متن قرابادین معصومی است.

 :  قبل از  وی وجه تمایز قرابادین معصومی با دیگر قرابادینهای نوشته شده  -2-9

وحفظ امانت در ذکر منابع  مورد  نقش اجتماعی معصومی در شناساندن حکیمان متقدم  -2-9-9

 : استفاده

 ناستادانام معصومی در میان قرابادین نویسان تنها کسی است که ملزم به آوردن نام منابع یا 

حتی در مواردی که نام حکیمی ؛ ها را در کتاب خود درج کرده استداروشناسی است که ترکیبی از آن

 اعده برنبوده از این قهور نبوده و کتابی نیز از وی در دسترس چندان مش ،از وی دارو نقل شده که

. این اقدام معصومی عالوه بر آنکه  نتافته و به دقت تمام نام منبع یا کاشف آن را ذکر کرده است

و استفاده از حجم انبوهی از دست نوشته های طبی مهم  پیش از  ضمانتی بر آگاهی پزشکی وی 

پیش از خود در کنار تذکره نویسان آن  گمنام  را در شناساندن حکیمان اوست، نقش اجتماعی او

 از این نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  .کنددوران پر رنگ  می

 محمّد زکریا رازی/  معجون زراوند تألیف محمّد زکریا: و این را معجون ربو نیز گویند که ربو و

 پ(76بلغمی را نافع باشد.)ة ضیق النفس و سرف

عاقرقاحا و چینی ریوند و کبر بیخ پوست و بیدستر جند: سریانی یوحنای سریانی/ تریاق یوحنای 

 ر(25و... )

ل تفریح و نشاط و دفع وسواس مثة حکیم عزیز اهلل/ مفرح دلگشا: تألیف حکیم عزیز اهلل به واسط

 ر(22) .ندارد

سوادوی و وسواسابوالبرکات: امراض قلب و معده را نافع باشد و امراض ة ابوالبرکات/ برشعثا نسخ 

 ر(90).و مالیخولیا و بیخوابی و استسقا را سود دهد

بلغمی و ضیق   النفس و اسهال ة غیاثی/ معجون غیاثی: امراض بلغمی و صداع مزمن و صرع و سرف

 ر(92).کهنه را نافع بود
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یع جم ةبوسلیم / معجون ابوسلیم: این ترکیب را فریادرس نیز خوانند؛ زیرا که تسکین دهند

 (ر97).ردهاستد

صحه گذاشتن بر اثر های سیاسی به جهت شخصیتاستفاده شده در درمان ای ذکر داروه -2-9-2

 بخشی آنها: 

چون اسکندر، شاه طهماسب، اهلل وردی خان و ... در میان  ؛وجود نسخه هایی به نام افراد صاحب نام

دیگر نسخ تجویز شده  در این کتاب، گویای این مطلب است که مهارت پزشکان در بهم آمیختن 

ذار در درمان بیماریهای مختلف نه تنها دارای مقبولیّت بدست آوردن ترکیب مناسب و تأثیرگ ادویّه و 

های شخصیّتهای مهم به آنجاست که برای درمان بیماری ین داروها تااعتبار ا ةعام بوده، بلکه درج

 کشوری مورد استفاده قرار میگرفته است.  نمونه هایی از این نسخه ها عبارتند از : 

مفرّح دیگر از اطبّای قزوین جهت شاه طهماسب ترکیب کرده بودند:  نشاط آورد و تقویت باه را *

 ر(23نافع بود و ...) سودمند باشد و ضعف دل و دماغ را

ارسطاطالیس:  که از بهر اسکندر ساخته.طعام هضم کند و بوی دهان خوش کند و دل را  سفوف*

 ر(192)اصالح آورد و زردی رنگ را برطرف سازد.فاسد را ب ةقوّت دهد و معد

ان خیاقوتی کبیر: سیّد سلمان که رئیس  و مقدّم اطبّای شاه عباس صفوی بود از برای اهلل وردی *

حاکم فارس که در نهایت جبروت بود، ساخته و فواید و نفع آن معجون بسیار بود از جمله قوّت بدن 

 ر(02نگاه دارد و سنگ و ریگ گرده و مثانه بریزاند و امراض سوداوی و....)

ور طبه عنوان اولین اثری که به  به معرفی گیاه بیخ چینیکتاب  ةل خاتمفصل اوّ اختصاص -2-9-3

 :  به بررسی و شرح خواص این گیاه پرداخته است و جامع مکتوب

 در ابتدای این فصل آورده است :  مؤلف

فرموده خود ن ةپوشیده نیست که ذکر این داروی  جلیل القدر کثیرالمنفعت را قدما در کتب متداول »

شاهده م تکرار در استعمال در امراض منافع بسیار و فواید عظیم یافته و ةاند و متأخرین به حسب تجرب

کرده اند؛ لهذا امور متعلّقه به طریق که الحال بین الجمهور متعارف است، در ضمن هفت اشاره بیان 

 پ(622)«میشود

وی اولین کسی است که به طور جامع و کامل در اثر خود به معرفی بیخ  که از متن بر میآیدمانطوره

که  تا زمان مؤلف در میان حکیمان چندان شناخته شده نبوده و در  این گیاه  خواص  چینی و 

ق . معصومی عالوه بر بررسی دقیمیگرفته، پرداخته استترکیبات ادویه نیز کمتر مورد استفاده قرار 

شخصی او در درمان بیماران با این ترکیبات دارویی جدیدی را که حاصل تجربیات  خواص این گیاه،

وی در ادامه میافزاید که . این فصل یادداشت کردهدر  ضمن هفت اشاره، در گیاه شفابخش است

  .خود تنها اشاره ای مختصر به  منفعتهای این گیاه داشته است ةحکیم عماد الدین محمود در رسال
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آن را  ةکشف خواص درمانی این کتاب پرداخته و  پیشین ةل این کتاب نویسنده به نحواوّ ةدر اشار 

ه بساکنان آن منطقه به سبب یافت نشدن غذا بحر چین بر میگرداند که جزایر  قحطی در  بروز به

خوردن  ،دن گیاهان و برگ درختان روی آورده بودند و بیخ چینی چون شیرین و شکننده بودهرخو

آن را ترجیح میدادند و رفته رفته استعمال آن سبب بهبود بیماران مبتال به جذام، آتشک، قروح و 

ة ردر اشا مؤلفت آن در درمان سودایی مزاجان نیز آشکار شده است. یر شده و رفته رفته خاصیّبواس

چهارم  با  ذکر   ةهای بیخ چینی پرداخته و سخن خود را در اشاردوم و سوم به ذکر طبیعت و نفع

دگان نهای غذایی خوربه ذکر پرهیز مپنج ة. در اشاردهدکیفیت این گیاه ادامه میبا  ةهای گونویژگی

ة طبخ آن را آموزش ششم نحوة پردازد و در اشارجهت اثر بخشی بیشتر این گیاه می این گیاه به

  به ذکر نسخه های حاوی این گیاه میپردازد.  پایانی  ةو در اشاردهد می

 :  با استناد به سخنان ابن سینا رد نسخه های  منسوخ تجویز شده پیش از او -2-9-1

شده توسط معصومی از داروهای موجود در منابع طب شرقی و اروپایی در میان ترکیبات دارویی ذکر 

 ونانیی به زبان معاجین و تراکیب ةترجم و تفسیر» نهم  اثر او که به  طور اخص به  ةخصوصاً در فاید

ضمن اشاره به  مؤلفخوریم که گاهی به مواردی بر میاختصاص دارد « و هندی  فارسی و عربی و

می یو حکم  حک در آرای دیگر حکیمان از پایبندی به مسایل اخالقی تخطی نکرده  بخشی آنه فاید

 ند : کانسته و به صراحت به آن اشاره میییدکنندگان آن دارو دأارجحتر از ت راسینا  بزرگ چون ابن

 و ستا منکر ابوعلی شیخ شمار.  بی عجایب بسیار آن در اطبّا اند شده ضامن یعنی: شلیثا معجون»

  پ(66)«ندیدم معجون آن در من اند، گفته اطبّا آنچه ویدگمی

 جامع بودن آن از حیث معرفی داروهای مشابه در درمان بیماری واحد -2-9-5

بسامدی میزان معرفی داروهای مشابه در درمان یک بیماری ة بررسی متن قرابادین معصومی و مقایس

که پیش از آن  -خوارزمشاهی و  قرابادین شفایی ه واحد در این کتاب  با  آنچه که در متون ذخیر

ن که بیش از یک قرن پس از قرابادی -حکیم گرانقدر عقیلی خراسانی  ةو مخزن االدوی -نوشته شده اند

دهد که هیچ یک به خوبی نشان می به آمده،  -هـ.ق ( نوشته شده است 1130معصومی)

 .    ندای بیماری یکسان برخوردار نیستاز تنوع  تجویز ادویه  بر «قرابادین معصومی»ةانداز

 «قرابادین شفایی»  ةبه شیو برای داروهای کثیر المنفعه« مبارک» کاربرد لفظ  -2-9-6

ملی ابتکار عةدر متن قرابادین معصومی  در شرح و یا نام گذاری برخی داروهای کثیر الفایده به شیو

رهن که البته واضح و مباستفاده شده « مبارک»از لفظ صورت گرفته است  «قرابادین شفایی»که در 

مون مبارک و می شفابخش بودن آن در درمان چند بیماری و نیز است که استفاده از این لفظ به سبب

 بوده است.  فرد مبتالبودن آن در بیرون راندن عامل بیماری از بدن رنجور 

 در قرابادین شفایی آمده است : 



 

 

 

 

   

 

 29/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 و لطیفتر و بود سفید نفط از گرمتر و دارد بسیار خواص گویند، المبارک هندُ را که آن:آجر روغن»

 ،باشد خورده بذرالبنج و افیون که کسی و عقرب گزیدن جهت و دارد سود غایتب را بارده امراض

 : در قرابادین معصومی میخوانیم (022. یزدی:صشفاییقرابادین ) .»بود نافع

 مند نهایت فایدهب معجون مبارکمیر محمّد باقر داماد علیه الرحمه: این ة معجون درع الصحة، نسخ»

است و از تریاق است. حرارت غریزی نگاه دارد و حفظ بیفزاید و باه را قوّت دهد و درد اعضا برطرف 

 ر(97«)کند.

  :در ترکیب ادویه هاخنثی کردن اثر سوء آن مواد معدنی و های کشتن فلزات واشاره به روش -2-9-7

 خشب دین معصومی در میان کتابهای نوشته شده در طب سنتی یکی از معدود کتابهایی است کهقرابا

ه بمعدنیّات(  و  نمودن فلزّات کلّس و سوختنة قاعد بیان )درسوم این کتاب ةدر فاید راای جداگانه 

دویه اختصاص داده در ترکیب ا ها کارگیری آنبه منظور ب و مواد معدنی زدایی از فلزات  سم ةشیو

ر تبا وجود گسترده «ذخیره خوارزمشاهی» و  «قرابادین شفایی»در جای خالی آن است به طوری که 

 محسوس است. « قرابادین معصومی»  به نسبت  هابودن موضوعات به بحث گذاشته شده در آن

 : آمده است» قرابادین معصومی»در 

 قدری کی هر از آمله و بلیله و هلیله و  ها سازندتنگ و مصفّا فوالد از که است آن: فوالد کشتن طریق»

 در را فوالد صفایح و دهند جوش مس دیگ در بار دیگر و نمایند صاف و جوشانیده مس دیگ در

 ات برند فرو آب آن در و ساخته سرخ خوب تافته آتش در باز برند، فرو آب آن در و سازند سرخ آتش

 چه هر نموده صاف را آن پس برند. فرو جات هلیله آب در تافته را فوالد صفایح مکرر بار یک و بیست

 نشین هت فوالد اجزای از آنچه باز و برد فرو گاو بول مقداری و بردارند باشد، نشسته ته در فوالد ثقل از

 و بسایند نرم کرده، ضمّ باشد، شده جمع جاتهلیل آب از آنچه با سازند صاف گاو بول از باشد شده

 آب اب بار هر و بگذارند گاو سرگین آتش در کنندو محکم حکمت گِل به را بوته سر کرده، بوته در

 ر(11«)ننشیند آب و به ته نماند آب روی بر که، محلّی تا دهند آتش و کنند سحق جاتهلیل

 نسخ موجود از قرابادین معصومی:  -2-2

 ازکتاب قرابادین معصومی نسخ متعددی در ایران در دسترس است که  به قرار زیر است : 

مسجد جامع  ةکتابخان ةنسخ ،619و 123و   612نسخ مرکز اسناد دانشگاه تهران، کدهای دستیابی : 

،  2266مجلس شورای اسالمی، کد دستیابی:  کتابخانة ةنسخ ،729گوهرشاد مشهد، کد دستیابی: 

 ف :1440ملی ایران ، کد دستیابی ةکتابخان ةنسخ

 های رسم الخطی ویژگی  -2-3

کتابها در ادوار مختلف تاریخی دارای خصوصیات رسم الخطی گوناگونی هستند. ما در این جستار به 

بب مجلس شورای اسالمی به سة متعلق به کتابخان خطی نسخة اتاختصار به  بررسی برخی خصوصی

 میان  دیگر نسخ خطی شناسایی شده از این اثر میپردازیم.اکمل و اصح بودن آن در 
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 برخی از مهمترین ویژگیهای رسم الخطی این اثر به شرح زیر است:

  کتابت شده است.« ک»بصورت « گ»در تمام برگهای نسخه 

کشنیز خشک کوفته و بیخته در دهان ، ر(172که کرانی کوش و کرم که در کوش باشد )

 ر(139بپاشند)

طه گذاری غالبا ً مسامحه شده است.در نق 

زنجپنل و ، پ(90قسط ثلح و فو اسارون / تلخ )، پ(35چندبیدستر از هر یک دو درم/جندبیدستر)

 .ر(121فرفیون و عاقرقرحا و ریوند چینی از هر یک، یک مثقال/زنجبیل)

  حذف گردیده است. « ه»بیان حرکت به شیوة سبک قرن هفتم « های»در جمع بستن کلمه با        

 و مثقال پانزده ایرسا و، پ(25اخالط غلیظ لزوج و فضلهای بد که در گرده و مثانه باشد، پاک کند)

قسط و سندروس از هر یک جزوی همه ، پ(64نیست) نسخها در است، افزوده مثقال نه انیسون

 .ر(102مساوی کوفته و بیخته گلولها)

 خود نگاشته شده است. بعد از  ةکلمدر اکثر موارد متصل به « به» اضافه حرف 

 پ(16باعتقاد اهل هند اشتها بیاورد)، ر(42مالحظه کند که بخار آن بدماغ نرسد )

 .در برخی موارد کلمات به صورت متصل کتابت شده است 

 بیدانه زرشک       /عاجز باشد  کسیکهاز برای 

«متصل به فعل نوشته شده است« می:  

  پ(2میشود) معاجین و تریاقات داخل آنچه اقراص از و

 نوشته شده است.« ت»و گاه با « ه»ختم می شود،  گاه با « ت»کلمات عربی که به 

وکحلها ، ر(612ت بدهد و صحت چشم نگاه بدارد)قوّ، ر(7خورد)آنکه عسل را می هچوب و سفال به جه

 پ(611دهد) هکه مقوی و بصر است قوّ

  .افعال مرکب اغلب  پیوسته نوشته شده است 

، پ(625بعد از آن غذا میلنموده )، ر(92)5های دابر برطرفکندندان و وسواس را سودمند بود و تبدرد د

 ر(665چندان جوشداده که غلیظ شود )

  .در اکثر موارد عدد و معدود پیوسته نوشته شده 

 ر(99کافور قیصوری یکدانگ ونیم)، پ(92بعد از ششماه مقدار شربتی برابر نخودی باشد.)

«کلمة قبل ختم میشود متصل به « ای»یا مصوت قبل از آن به صامت ةدر مواردی که واژ« است

 از خود نوشته شده است. مانند: 

م؛ چنانکه معمولست با مغز پسته پانزده در، پ(2بهتر آنست که اجزای جوارش بسیار نرم بکوبند)

  پ(153)فانید و بسرشند

 :حرکت ضمه در اکثر کلمات گذاشته شده است.  مانند 



 

 

 

 

   

 

 21/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 ر(115از علف و چُوب پاک نمُوده و به دستور گُل قند سازند)، پ(41)ناصُور و قُروح مُزمن

فعلی به اسم  ةعدم اتصال شناس 

 الخطاطیف دواء در که  قرقومعما، پ(1حکمت پژوهان حذاقت آئین که سیاحان گردون مسیراند)

 پ(62) زعفران از اند مشتق داخل است،

«و جدا از فعل نوشته شده است: «به»مضارع التزامی به صورت« ب 

، پ(21منقّی یک من؛ مویز و آمله در دوازده من آب به پزند تا دو بهره آب برود ) مویز و شیرة آملة

 ر(104مجموع را به بپزند )

 و جدا نوشته شده است .   «نه»به صورت نون نفی فعل 

هر چند که در این عصر متروک و عبث ، پ(01و مشقّت ساختن و اشکال خوردن با نفع آن نه ارزد)

 پ(01است و مشقّت ساختن و اشکال خوردن با نفع آن نه ارزد)

 تاکید به کار رفته است.« ب»افعال همراه با 

مورد رسیده، مقداری که خواهند،  بگیرند از دانة، ر(150برد)تبهای بلغمی و امراض رطوبتی بتحلیل 

 ر(116بکوبند و بفشارند و صاف نموده، بجوشانند و بقوام آورند.)

  نوشته شده است : « دوصد»عدد دویست به صورت 

چوب چینی خوب کوبیده نباشد دو ، پ(61بود) درم هشتاد دوصد و درم به و مثقال شصت صد و

 ر(667)صد و پنجاه مثقال

.اعداد کسری به سه صورت صورت ذکر شده است 

 دو عدد پشت سر هم آورده شده است :  -1

پس پنج رطل از این آب ، ر(06) دواها ةهم. یک ده مکلس فوالد ورق، پنجاه یک، هر نقره و طال ورق

 ر(116با سه رطل مثلث جوش دهند تا سه، یک بماند)

 تصغیر « ک»همراه با  -6

 پ(157ده درم؛ قند کهنه یک چارک،)سعد بیست درم؛ آمله 

 به صورت عربی  -2

اصفهانی دو درم؛ نمک اندرانی  ةسرم، پ(112و به آتش نرم جوش دهند تا ثلث بماند، نگاه دارند)

 ر(619ربع درم)

مفعولی و مفعول   ةپیوسته نوشتن نشان 

 ر(13وره بجوشانند)پس آنرا در میان روغن تات، پ(10پس تخمرا در سفال بریزند و از آتش فروگیرند)

 وشته استن« هجده»و  «هژده»صورت دوبه هر  را 13عدد. 

 پ(12کرده) تازه سرکه بار سه روز هجده تا و کنند تازه را سرکه باز، (130درم)  صبر سقوطری هژده

«است شده بدل« ف»فارسی گاهی بهکلمات در «پ 
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سیّم از فصل دویّم از  اشارة، (ر626کهربا )فادزهر آزموده وقرنفل و فرفیون و قسط بحری و یاقوت و 

 (پ925کتاب : در بیان کیفیت خوردن فادزهر) ةخاتم

دهد که مؤلف در بکارگیری واژگان ومی نشان میتنوع در نگارش :بررسی متن قرابادین معص -2-3-9

  :خاصی پیروی نمیکند.  مواردی از آن به شرح ذیل است های نگارش و خطاطی از قاعدةشیوه و نیز

 یک کلمه به چند صورت نوشته شده است . یگاه  -2-3-9-9

جالب  -گالب 

همه را در سیصد مثقال ، پ(37کوفته و بیخته به دستور با جلّاب شکر طبرزد قوام آورده، بسرشند)

 پ(79فانید که در گالب و آب در پاتیله گداخته ...)

سک/ سرکه 

اذخر و سک و قرنفل و دارچینی از هر و ، ر(47برآورند) سرکه از پس بخیسانند سرکه در روز چهار

 پ(177یک، دو درم)

بالنگو/بادرنجبویه 

و بهمنین و ، ر(120سیاه و تمر هندی از هر یک، ده درم؛ گاو زبان و بالنگو از هر یک، چهار) هلیلة

 ر(662زرنباد و بادرنجبویه ازهر یک سه درم)

ا خه اکثر کلمات یتنوع در نگارش کلمات با شنگرف  یا مرکب سیاه : در این نس -2-3-9-2

و نیز عنوان داروها با « ص»یا « صفت آن»عبارت مهم مانند عناوین بابها، فصلها و مقاالت ، عبارت 

 شود. ؛ امّا استثنائاتی نیز مشاهده میشنگرف نوشته شده است

 کسره باةنشان نشانه هایی چون مد  و یا همزة  گذاری  مدخلها  و یادیده میشود که نقطه  یگاه 

 :مرکب سیاه نوشته شده است

پ( 19وری)خببا مرکب سیاه نوشته شده است، « ء» صغیر)همان(  ؛ حرفء پ(/اقرویا2کبیر) ءانقرویا

 مرکب سیاه گذاشته شده است . اب« خ» ةنقط

 مانند :  :حروف مدخل از مرکب سیاه استفاده شده استحرکت گذاری  گاه دیده میشود که برای

 ر( -2اَنقَرویا )

 گاهی عنوان  دارو کامال با  شنگرف و گاهی قسمتی از آن با مرکب سیاه و قسمتی با شنگرف

 :نوشته شده است

که اسهال سفوفی ، پ(،  کل عبارت به شنگرف نوشته شده17)تریاقی که دفع ضرر مسموم میکند

  .نوشته شده پ(، سفوف به شنگرف و مابقی با مرکب سیاه 22)معدی را نافع باشد 

 ی بخشی از یک مدخل با مرکب سیاه و پاره ای از آن با شنگرف نوشته شده استگاه:  

پ( 33ل)قشیاف ث .حروف با شنگرف نوشته شده است ةبا مرکب سیاه و بقی« مر»ر(  7وسیاه)مرا

  .با مرکب سیاه نوشته شده است« ق»سمع حرف



 

 

 

 

   

 

 22/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 ( رکابه 74در برگ )با شنگرف نوشته شده است« دیگر نسخة»ر. 

 سبک شناسی در  قرابادین معصومی :  ةهای  برجستبررسی برخی ویژگی  -2-1

مغول و  ةتحت تأثیر فتنة  صفویه های تاریخ ادبیات میخوانیم نثر فارسی در دورطور که در کتابهمان

. آثار به وجود آمده در دهدمیهای تیموریان صالبت و استواری پیشین خود را از دست تاخت و تاز

 مایعل از بسیاری  کردن کوچ و عثمانیان  و صفویان مذهبی اختالفات به سبب سویی از این دوره

 نباشتها علمی، زبان عنوان به ایرانی نویسندگان میان در عربی زبان  رواج آن طبع به و ایران به شیعه

 شورهایک و ایران میان ارتباطات در نوین فصلی آغاز تأثیر تحت  دیگر سوی از و  است عربی کلمات از

 نی،یونا ترکی، سریانی، کلمات از بسیاری وامدار آنها  میان علوم ةمبادل و شرقی آسیای و اروپایی

 (157 ص:الگودطب در دوره صفویه.). است... و هندی

ن حال در عی گیری از قوانین نحو عربی و  ، بهرهتکرار مترادفات، اطنابصفوی های نثر از دیگر ویژگی

ک سب)تاریخی و توصیفی دیده میشود.  علمی، بیشتر در نثرهای کهاست سادگی و عوام فهمی 

ا  را ب کتاب ةا و خاتمهلسرفص، دیباچه علمیهای بکتا اکثردر  انمؤلف(250ص: 2ج .بهار شناسی نثر.

، ا به محض ورود به مبحث اصلید؛ امّنکنر عین حال مصنوع و متکلف آغاز مینثری آهنگین و د

 (003 ص: 9ج.صفاتاریخ ادبیات ایران.) گراید.می به سادگی انکالمش

ه مهترین ویژگیهای سبکی این اثر ب نیز از ویژگیهای یاد شده مستثنا نیست.  «قرابادین معصومی»

 شرح زیر است :  

 سطح زبانی  2-3-9

های عربی در متن بسیار باالست تا جایی که نویسنده حتی در مواردی که بسامد استفاده از لغت

ا این ب ا امّ ؛لغات عربی را ترجیح میدهدکار گیری ، باز واژه ای فارسی استفاده کندبراحتی میتواند 

 :  عربی باشد کمتر یافته میشود  که کامالًوجود عبارت یا جمله ای 

و مازوی سبز سوخته و خبث ، (پ96)کبار و شیطرج هندی و لسان العصافیر و درونج عقربی قاقلة

مری ، پ(663) .در موضع لدغ مارگزیده وعقرب زده طال کنند، پ(135 )الحدید از هر یک، سه درم

به قرابادین  هالمُوسُوم هکتابُ المِیمونَ، ر(126) .که به فارسی آبکامه گویند و به عربی مری گویند

 پ(67بالصواب) اعلم و اهلل اوّل درجة آخر دو در است خشک، پ(1المعصومی)

ته شده شبه سبب استفاده از منابع معتبر نوسریانی و رومی میزان استفاده از واژه های هندی، یونانی، 

 :باال است  در متن قرابادین معصومی مؤلفها توسط این زباندر 

  هندی : 

شیطرج هندی و سادج هندی از هر ، پ(135)آب پهنکره مقداری که اجزا در آن خیسانیده شود 

 ر(33)درم یک، چهار 

  :یونانی 
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قرا سفید و ایارج فی تربد  افتیمون و اسطوخودوس و حجر ارمنی و بسفایح و غاریقون و کمافیطوس و 

 پ(24)است الخروع حب بدلش سقمونیا:، پ(22)

  رومی : 

 ر(61است ) صید سمکه آن بدل سقنقور:

  سریانی : 

 )است سر سریانی به قوقایا، پ(136)نار از هر یک یک جزو برابر هم کوفتهو اقاقیا و گل و شیاف مامیثا

 (پ62

  جمالت کوتاه و مستقل 

طبع را نرم دارد و جگر را قوّت ، پ(153دو نیم من آب بجوشانند و صاف نموده و با قند بقوام آورند. )

 پ(169دهد، تفتیح سدّه کند و یرقان را نفع دهد.)

 و در هم ریختگی اجزای جملهنثر عربی  تقدیم فعل به شیوة 

 در است خشک و ربع، درجه یک در گرم است، ر(15خواهند) که مقداری ندیده، آب آهک بگیرند،

 پ(62و سیّم) اوّل

  وجه وصفی  درکاربرد افعال 

با روغنها جوش داده تا آب رفته، ، ر(153.)مجموع را در آب صاف خیسانیده، بجوشانند و دست مالیده

 ر(140) .روغن بماند

 کاربرد افعال پیشوندی 

 .شندکبا آب مرزنجوش در بینی بر، پ(154).اندک در هاون نگاه دارند و آب آن فرو برنداندک 

 پ(625).شندکقلمی در در دهان گرفته، فرو ، پ(179)

  تکرار 

 ،پ(22آب سیب و آب به و آب انارین وآب حماض و عرق بید مشک و گالب از هر یک بیست مثقال)

 با گاهی و طعام دیگ میان در گاهی و روغن میان در گاهی و شیر میان در گاهی سال یک تا پس

 ر(13بیندازند)  گیاهان برگ آب

  نمونه های تخفیف در برخی لغات 

گالب   کتان کرده در سه، چار یک در کیسة، پ(6هجرت هزار و پنجه و نه) ]ز[که گذشته بود

 ر(155دارند.)نگه  مصطکی سوده در آن آمیخته و در ظرف شیشه، پ(47بجوشانند)

  با » در معنی« به»کاربرد» 

دیگر با عسل  سه جوش دهند و فرو گرفته و-سلطانی مقداری که خواهند در دیگ سنگی دو ةآلوچ 

اجزا کوفته و بیخته به روغن گاو چرب نموده به سه چندان عسل ، پ(111یا به قند بجوشاند)

 پ(33بسرشند.)
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 «از»در معنی « به» 

 ر(155).از هر یک جدا یا با هم هرچه خواهندبه ترش یا شیرین 

 کاربرد قید تکرار 

 روی مثقال سه و، پ(151).بعضی بالنگو و نعناع داخل کرده اند لحظه لحظه کیسه دواها را بمالند

و قطره قطره در بینی چکانند و ر(، 13).بدهند سیماب خورد به اندک اندک کرده، صالیه نرم سخت،

 ر(170کشند.)به نفس باال 

 جمع بستن کلمات عربی با نشانه های جمع فارسی 

 و بکوبند، باشد، کوفتنی آنچه، ر(95).ها بسیار داردنفعهای مرکّب مزمن را سودمند بود و دیگر و تب

 ر(73).بخیسانند شراب در قرصها و  صمغها

 جمع بستن کلمات فارسی با نشانه های جمع عربی 

 فوفل و بهمنین، پ(22عرق بید مشک و گالب از هر یک بیست مثقال)آب انارین و آب حماض و 

 پ(25).بوداده مدبر کرمانی ةو زیر سفید

معرب  کلمات بسامد باالی استفاده از 

، (ر141).یک عدد نارجیل درست از مغز خالی نموده، ر(16).میشود جمع شنجرف طریق به چیزی

 (ر120آمیخته، بیاشامند. )شکر سرخ ده درم در آخر اضافه نموده در جالب 

 جاندار  غیربرای « وی»و « او» کاربرد ضمیر 

همه را نرم ساییده، قدری از وی ، پ(14).است وی بدل حضض، گویند و خرنوب است آن بدل اقاقیا: 

 پ(179با روغن نیلوفر در بینی بکشند. )

 عربی آن معمول است ی کلمات فارسی که هم اکنون واژةاستفاده از برخ.  

  گرده به جای کلیه 

دل و دماغ و جگر و گرده را ، پ(67).دهد سود را مثانه و گرده درد و بلغمی خنّاق و النّفس ضیق

 ر(27قوّت دهد و غشی و خفقان و توحّش و وسواس)

  سپرز به جای طحال 

صالبت سپرز را نرم کند و سدّه بگشاید و درد معده ، ر(92جگر و سپرز بگشاید ) ةبادها بشکند و سدّ

 پ(23را نافع باشد.) و گرده و تب کهنه و امراض بارده 

  کاربرد فراوان بای تاکید بر سر افعال 

ین در انگب شکوفه به آنچه خواهند، برگ شکوفه را بگیرند و با قند در هم بمالند و به دستور گل 

سه جوش بدهند و از دیگ برارند و -ترنج در دیگ کند، دوپوست  ،پ(115آفتاب بگذارند.)

 ر(111بشویند)

 تن صفت از اسم + ین ساخ 
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 دیگ در، پ(19نهند) گلین ظرف در ساخته، قرصها ،پ(7باشد) شده قلعی تازه که مسی یا سنگین یا

 پ(16بگذارند) هم باالی گلین

  های مترادف در متن.واژهکاربرد فراوان 

 قرحه/زخم/ریش 

 پ(179)...قطوری که سوزش و قرحه و ریش مجرای بول و حرق البول را 

 متالشی/مضمحل 

 پ(17).شود مضمحل و متالشی سیماب اجزای چندانکه

 قی/غثیان/تهوع 

و قی و غثیان برطرف سازد و ، (پ44).تقویت معده کند و فواق بنشاند و قی و غثیان و تهوع باز دارد

 (147رنگ را صاف کند.)

 سمسم/کنجد 

 پ(32) .،کنجد مقشّر ده درمجوارش سمسم: شهوت طعام بیاورد و معده را قوّت دهد

 نطرون/بوره ارمنی 

 تلخ آن نمک بدل ارمنی: ةبور، پ(125نطرون و راتینج از هر یک جزوی با قدری موم و روغن گل)

 پ(14).بود

را«اربرد انواع ک» 

 «برای» به معنی« را » 

خداوند خنازیر  را سودمند بود و منافع این بسیار است، خصوصخنازیر و بیماری سوداوی و بلغمی 

صفرا دفع کند و طبع را نرم دارد و محروری مزاج را موافق و مناسب باشد، جزام را نافع ، ر(45را)

 ر(42) .باشد

 «از»به معنی « را» 

 (ر656).قدر حاجت به همین روغن حل نمایند چنانچه اثری را صموغ معلوم نشود

 چنانکه»به جای« نانچهچ»کاربرد» 

 مناسب عرق میکشند چنانچه بر مزه با ادویة، پ(62و میگویند) کرده اند تحقیق تحقیق، اهل چنانچه

 (ر660هفتم که به معاجین و عرق) اشارة

 کردن»به جای  «هادنن»استفاده از فعل»  

ن بهرهمند آ عبادُاهلل از نتایجدر ضمیر افالطون منشانِ ربع مسکون، به قدر کفایت ذخیره نهاده تا سایر 

شنیده شد که سکان جزایر بحر چین سالی از بسیاری قحط و تنگی و نایابی  اطمعه ، (پ1باشند)

 (پ666بیشه ها و جنگلها نهاده) روی در 

 به جای دوم « دویّم»و « سوم»به جای « سیّم»کاربرد 



 

 

 

 

   

 

 22/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 (ر667روز سیّم آنچه اجزا کوفتنی باشد نیم کوب نموده)

 (پ2دویم: در سفوفات ممسّک و غیرممسّک و مقوّی)فصل 

 ها ، کلماتی است که صورت لفظی آنها در متون ادبی باقی منظور از این واژه ار:های فریبکواژه

 ( 126 : صسمیعیهای فریبکار.واژه)مانده؛ امّا معنی آنها تغییر کرده است.

 «پ(133خداوند بیماریهای صفراوی را سود دارد ) : «صاحب»در معنی  «خداوند 

 «و عنبر را در روغن بلسان افیون را در مثلث حل کنند « : چیزی سه بخشی» در معنی « مثلث

 ر(127بگذارند.)

 «ر(24. )را سرخ سازد  قوّت باه بیافزاید و گونه  «:رنگ» در معنی « گونه 

  «پ(157.)گرم بگذارند ةک هفته در خان:ی« اتاق»در معنی « خانه 

  «کثیر المعانه مستعمل که احتیاج  ةدر ذکر معاجین مشهور قلیل المای« : انسان»در معنی « مردم

 (ر23.) آن بیشتر است مردم به

 «پ(45این علّت از بدن پاک سازد.) گر ده روز متواتر بخورند، مادّةا:  «بیماری»در معنی « علت 

 «دوای سرد و معتدل از افعال مذکوره قاصر است، و دلیل بر آنکه زیرا که « : نشان»در معنی « دلیل

 ر(613بدن احداث نمیکنند .) حرارت در

 کهنو افعال  کلمات کاربرد: 

  پاتیل/پاتیله :  

آب انگور رسیده ، ر(159).باز پنج من آب صاف اضافه کنند و در پاتیل به آتش مالیم جوش داده

 ر(151در پاتیله کنند.) شیرین بیدانه از مقداری که خواهند

   فانید 

فانید سه وزن ، پ(21فلوس خیار شنبر تازه نیم من و فانید سه من، اندرین آب حل نموده) ةشیر

 ر(07ادویّه کوفته و بیخته همراه فانید معجون سازند.)

  سحق کردن 

 مس، وزن دو، پ(94).ورق طال و نقره را محلول همراه جواهرات، مکرر با شراب مذکور سحق کنند

 پ(16).کنند سحق تازه صبر ةشیر با زرد گوگرد

   شوصه 

صداع و تبهای صفراوی ، پ(76).کهنه و درد سینه و شوصه و درد معده و جگر را سودمند بود ةسرف

 ر(25).و سرفه و ذات الجنب و شوصه را نافع باشد

  طال کردن 

حاجت بر صدغین طال  کاهو سرشته، در وقتةهمه مساوی در وزن، کوفته و بیخته به عصار

 پ(196).اطفال طال کردن سودمند بود ةدر سعف ، پ(195).کنند
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   گردکان 

گزر تراشیده یک من ، پ(112مغزگردکان و کنجد مقشر هر یک بیست درم؛ بالدر پنج عدد کوفته)

 ر(112پخته در هاون چوبی نرم بکوبند و مغز پسته و مغز گردکان و مغز بادام و مغز نارجیل)

   کردن مهرا 

خرمای فربه بیدانه دو ، ر(131).اجزا را مساوی کوفته و بیخته در قدری آب طبخ نمایند تا مهرا شود

 ر(112) .من، در دو من آب بجوشانند تا مهرا شود

  کفچه زدن 

یک دانگ مشک و یک دانگ زنجبیل و یک پیاله گالب به آتش مالیم کفچه زنند تا زمانی که پخته 

 ر(112).شود

  امرود 

آب سیب و آب امرود و گالب و ، ر(02آب انار شیرین و آب به و پوست هلیله وآب سیب و آب امرود)

 پ(102صندل و کافور از هر یک قدری با گالب آمیخته، ببویند. )

  دور کردن 

کهنه در دیگ اندازند که شیر بریده شود و از آتش برداشته،  ةهمین که به جوش آید به قدری سرک

گوشت تازه از پشت مادّه گوسفند که همان ساعت کشته ، ر(103).یر از آن دور کردهصاف نموده و پن

 پ(103).باشند، جدا نموده و کباب کنند و چربی و فربهی از آن دور سازند

  صالیه کردن 

 کرده.  بریان نمک مجموع وزن به و، پ(97).دار فلفل و شنجرف شسته به آب لیمو  نرم صالیه کرده

 ر(13).کنند صالیه خوب هم با را همه

 ویژگیهای ادبی  -2-1-9

اد تعدا در امّ ؛لیف شده استأت سازیبا آنکه قرابادین معصومی اثری است پزشکی که در علم دارو

که جز در  میتوان مشاهده کرد های محدود از آرایه های لفظی و معنوی رااستفاده اندکی از برگها

ه به موضوع با توج ادبی بلکه اثر یک آفرینش قصد به نه موارد دیباچه و سطرهای پایانی کتاب در بقیة

های مختلف در کنار هم مزاج وانواع گیاهان، مواد معدنی، اجزای حیوانات بنا به ضرورت  و کتاب

تعاره و استشبیه کاربرد  اند.را پدید آورده  و تضاد تکرار ،مراعات النظیرفهرست شده و گونه هایی از 

ترین صورت ممکن است. نمونه هایی از کاربرد آرایه های لفظی و سادهو به در متن انگشت شمار 

  زیر است.به کار رفته در این کتاب به قرار  معنوی

 : سجع متوازی 

 (پ621)مروتفلک  بدرفروزندة ،فتوت سپهر مهر درخشندة



 

 

 

 

   

 

 29/معرفی "قرابادین معصومی" و بررسی ویژگیهای رسم الخطی و سبک شناسی آن

 :ازدواج 

دامنگیر ، (پ621سبزی و سروری سزاوار و برازنده اورنگ بلند اختری) شجره ةثمر حضرت قادر متعال

 پ(2).مستعمل استجروح و  قروحدر ذرورات که در ، ر(6اضعف عباداهلل) فاتر خاطر

 : سجع مطرف 

ت قند به ماء الحیاوشربت گل خوشگوارو مطبوخ و حلویاتش  سازگارنوشداروی مقبولش در مذاق حال 

به  مخاطبو ، پ(1سبحان صوامع افالک)تذکار  اعتذارتحمیدی که لسان ، (پ621)برقرار زندگانی

 ر(6است) ﴾یُوحَى وَحْیٌ إِلَّا هُوَ إِنْ﴿مستطاب  خطابِ

  متوازن: سجع 

 ر(6)تحریرو  ترقیمدر سلک ، ر(6نخواهد بود) مستورو محجوب هوشمندان دانش گزین، 

 مراعات النظیر 

 تحقیق ،اجزا آن مفردات از خشکی و تریو  سردی و گرمی را مرکّب مزاج اختالف و همچنین

قوای نامیه را قوّت اهتزاز پدید  دبورو صبا  وجنوب  و شمالتا به دستیاری عطّاران ، پ(62).نموده

 ر(621رمانی) یاقوتناسفته و مرواید موده شش قیراط،فادزهر آز، پ(1).آید

 تضاد 

 یا صبحبعد از شش ماه ، پ(62) .باشند مساوی بوستی و رطوبت و برودت و حرارت آنکه در از بعد

 ر(41در وقت فرو بردن) شب

  تشبیه 

حکمت پژوهانِ شاه باز بلند پرواز اوهامِ ، ر(6حکمت گزین که مالک) پیک تیزرو افهام دانشمندان

 پ(13گردد) سفید مروارید ةدان چون سیماب....، پ(1ین)حذاقت آی

 استعاره 

، رنجور آن دست لطفشیری  که به نبض، ر(6قند ایمان) شهادت اسالم و گلشهد  را درکام جان 

 ر(6علّت گناه از شربت عناب شفاعتش شفا یافته ند)

فکری  نمیتوان سطح ،علمیقرابادین معصومی کتابی است  توجه به اینکه با  سطح فکری : -2-1-2

به  شیرازیشوشتری معصوم بن کریم الدین  عالقةا بدون شک امّ ؛مشخصی را برای آن تعیین کرد

لف مؤارادت و اعتماد همچنین  فن داروسازی و درمان بیماران سبب نگارش چنین اثری شده است.

 لبه حکیمان بزرگی چون ابوعلی سینا، مجوسی اهوازی، ابن جزله ، ابن عوض کرمانی و سید اسماعی

ی گذاشتن به جا ة. دقدقخوردبه چشم میها در جای جای کتاب جرجانی با ذکر نسخه هایی از آن

وی به آثار بیش از چهل نویسنده و حکیم  اثری جامع توسط نویسندة قرابادین معصومی سبب مراجعة

    متقدم و متأخر ایرانی و انیرانی  شده که در فصلهای مختلف کتاب از آنان نام میبرد. 

 نتیجه  -3
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از آنچه که گذشت مشخص میشود که کریم الدین شیرازی نه تنها حکیمی است حاذق است که 

تجربیات خویش و دیگر پزشکان  هم عصر و پیش از خود را در قالب کتابی جامع در اختیار ما قرار 

ن نفوذ صرف و نحو زبا ةدر ساینوشته شده در عصر صفوی داده است؛ بلکه در روزگاری که اکثر آثار 

 تألیفند تا حد ممکن از ویژگیهای نثر فارسیضعف ب علمی دچار درباریان به کت توجهی - ربی و بیع

 مؤلف اگرچه بهره جسته و با نثری شیوا و رسا به انتقال مفاهیم علمی پرداخته است.  دی آنو توانمن

ربی، ع قیل ث کلماتاز استفاده  به ناگزیر  و شرایط حاکم در عصر صفوی به سبب موضوع کتاب

ار با بکا تالش وی برای حفظ سادگی و عوام فهمی نثر کتاب امّ ؛است ...هندی، سریانی ، یونانی و

رایه که استفاده از آضمن آن قابل ستایش است.کوتاه بر خالف اطناب رایج در این دوره  عباراتبستن 

ا در امّ ؛انجام نشدههای ادبی در متن کتاب هرچند بسیار اندک است و به قصد تحریر یک اثر ادبی 

 تلطیف موضوع کتاب تأثیرگذار بوده است.

 فهرست منابع

 هاالف(کتاب

 .7. ص435شمارة  ،هفته نامه پزشکی امروز ،(1246)، کامران ،سلطانی نژاد ،«قرابادین» .1

سال  ،نامه فرهنگستان ،ترجمه حکیمه دسترنجی ،(1272)، احمد ،سمیعی ،«واژه های فریبکار» .6

 .197-121صص ،شمارة یادزده ،سوم

 ب( مقاله 

چاپ  ،جلدسوم ،تلخیص از دکتر محمد ترابی ،(1232)، تاریخ ادبیات ایران.ــــــــــــــــ. .1

 .تهران: انتشارات فردوسی ،ششم

انتشارات تهران:  ،چاپ هجدهم ،جلد چهارم ،(1237) ،ذبیح اله صفا، ،در ایران ادبیات تاریخ .6

 .فردوسی

 ،: محمدرضا محرریتصحیح و تحشیه ،(1235) ،اسماعیلجرجانی، سید  ،ذخیره خوارزمشاهی .2

 : موسسه انتشارات نزهت.تهران

 .: انتشارات امیر کبیرتهران ،چاپ هفتم ،جلد سوم ،(1272) ،محمد تقی بهار، ،سبک شناسی نثر .9

تهران: انتشارات دانشگاه  ،جـاویدان مـحسن :ترجمه ،(1207) ،سیریل الگود،، طب در دوره صفویه .0

 .تهران

تهران: موسسه نشر  ،چاپ بیستم ،(1231) ،همایی، جالل الدین ،غت و صناعات ادبیفنون بال .2

 .هما

 ،چاپ چهارم ،عبدالرحمن شرفکندی دکتر ةترجم ،(1275)، حسین ،ابن سینا ،قانون در طب .7

 .تهران: انتشارات سروش
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اصفهان:  ،به کوشش عبدالغفور یزدی ،)بی تا( ،حسینی شفایی، مطفر بن محمد ،قرابادین شفایی .3

 مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان.

، 2266نسخة خطی شماره  ،هـ.ق(1504) ،شیرازی، معصوم بن کریم الدین ،قرابادین معصومی .4

 .کتابخانه مجلس شورای اسالمی

 : میترا.تهران ،چاپ سوم ،(1233) ،شمیسا، سیروس ،کلیات سبک شناسی  .15

تهران:  ،به کوشش حسین حاتمی ،(1237) ،عقیلی خراسانی، سید محمد حسین ،مخزن االدویه  .11
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