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چکيده
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سهدستةبیماریها،داروهاواصطالحاتطبییجایداد.ایننوشتهگوشهایازاطالعات
نخشبیرادرکاربرداینمواردبررسیمیکند.قابلذکراستکهطوطینامةنخشبیدرسال
فتحاهلل مجتباییوغالمعلیآریاچاپشدهاست؛دراینپژوهش،
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مقدّمه 
« خواجهضیاءالدییننَخْشَبیمتخلصبهنخشبییاضیاءِنخشبیازنویسندگانوشعراءِ
معروفقرنهشتماستکهازوآ ارنسبةًزیادیدردستداریم.ویاصالًازمردمنَخْشَب
یانَسَف(نزدیکسمرقند)بودوازآنجادرروزگارجوانیبههندوستانرفتودرشهر
بداؤنسکنیگزیدوبسال711درگذشت»(صفا .)1293-1294:3/2،1372،
« اینکتابکهازجملةداستانهایمعروفدرادبیاتفارسیاستاصالًمأخوذاستاز
نخشبیمیگوید

میآمدوبنابرآنچهضیاءِ
ادبیاتسانسکریتودرمبداءازهفتادافسانه پدید 
دانشمندیپیشازوآنرابپارسیمصنوعمتکلَّفیدرآوردهبودوعبارتاوچناندشواربود
مندنمیتوانستندشدویکیازبزرگانزماننخشبیرامأمورکرد

کهخواصهمازآنبهره
کهآنراکوتاهتروپیراستهترسازدواوبعدازآرایشوپیرایشواصالحوتهذیبوانتخاب
مجموعاًپنجا هودوداستانرابرگزیدوبهابیاتواشعارآراستوطوطینامةنخشبیازین
راهپدیدآمدودرسال732هجریپایانیافت»(همان .)1294:
قسمتهای نقلیوخبری،یادآورنثرهایمرسلاست،از

سبککتاب ازلحاظسادگی
ویژگیهای دیگرماننداستشهادبهآیاتواحادیثواشعاروامثلة فارسیوعربی،

لحاظ
آوردناغراضشعری،معانیواصطالحاتعلمیومحسناتبدیعیشبیهنثرهایفنی .
 نویسندگانیکهدرحوزةنثرفنیفعالیتداشتند،درآ ارخویشازدانشهایمختلفی
استفاده کردهاند .کاربرد اصطالحات دانشهای گوناگونی نظیر طب ،نجوم ،موسیقی و
جوا هراتدراینمتوننشانتسلطوواقفبودنمؤلفاناینآ اربهاینعلوموفنوناست.





روش تحقيق
روشتحقیقبهصورتکتابخانهایاست.دراینروشکلکتابطوطینامهمطالعهشد
ولغاتواصطالحاتطبی،اسامیبیماریهاوداروهافیشبرداریگردید.بعدبامراجعهبه
منابعطب یکهن،ایناصطالحاتتبیینوتشریحشد.تالششدهاستایناصطالحاتاز
کتابهایطبیدستاولتعریفشود .
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پيشينة پژوهش
کتاب طوطینامه را در سال  1372انتشارات منوچهری چاپ کرد .این کتاب را دکتر
فتحاهللمجتباییودکترغالمعلیآریاتصحیحکردند .

دکتر انزابی نژاد در سال  1314در مجلة دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز مقالهای چاپ
کردندباعنوان«بحثیگذرادرادبیاتعامیانه:تحلیلیگذرادرطوطینامهها»کهدرآنبه
نسخههایچهلطوطیپرداختهاند.علیرضاذکاوتیقراگزلودرسال 1373درمجلة
معرفی 
نشردانشمقاله ایباعنوان«طوطینامةضیاءنخشبی»چاپکردهاندکهبهنقدومعرفی
کتابطوطینامةچاپفتحاهلل مجتباییمیپردازد.شمسآلاحمددرسال 1373درمجلة
امه«کهبهبررسیدربارة
طوطین 

دربارة
ستاری 
ج
ادبیاتداستانیمقالهایچاپکردباعنوان« 
یپردازد.پیوندباالنیدرسال1383درمجلةادبیاتداستانیمقالهای
چاپهایطوطینامهم 
قصههایعامیانهدر
قصههایعامیانهوطوطینامه»کهبهبررسیعناصر 
چاپکردباعنوان« 
طوطینامه پرداخت.علیرضانبیلوومنوچهر اکبریدرسال 1386درمجلةپژوهشهای
مقالهای با عنوان «تحلیل عناصر داستانی طوطینامه» چاپ کردهاند که به عناصر
ادبی  
داستانیپرداختهاند .
الف ـاسامی بيماريها :
نخشبی بیماریهای مختلفی را در حکایات کتاب ذکر کرده است .بیماریهایی چون:
اختالط عقل (اختالل) ،برسام ،برص (مبروص) ،جذام (مجذوم) ،جنون (دیوانگی) ،جوع
بقر،حماقت،خمار،خیالباطل (سودایفاسد)،سرسام،سکته،شهوتکلبی،صداع،قولنج،
کلفه،کوری،گرگن،گنگی،لرزه،لکنت،هذیانویرقان(زردی)رادرکتابآورد.دربرخی
ازایننامهابهتناسبوتقابلبدیعیتوجهکردهاست؛مثالً«برسام»و«سرسام»راکهکنار
هم می آورد ،سجع دارند.در برخی از اینها به مترادفات توجه کرده است؛ مثالً مترادف
بیماری«یرقان»راکه«زردی»است،آوردهاست.دربرخیازاینکلمات صفت مفعولی
کلمهرانیزمیآورد؛مثالًبرای«برص»و«جذام»«،مبروص»و«مجذوم».دربرخیازاینها
بهایهامتناسبتوجهمیکند؛مثالًذکر«انبساط»درکنار«اختالط»،ایهامتناسبیبهاصطالح 
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پزشکی«انبساط»دارد .
اختالط(اختالل) :
«اگرتشویشوتغییردرنیرویتفکر وتخیلپدیدآیدچنانکه فکر رابهچیزیمشغول
داردکه  وجودنداردیاناپسندیدهراپسندپندارد،اینحالترااختالطعقلگویند»(ابن
سینا .)17:3/1،1372،
نباید که این اختالط سبب وبال شما شود و این انبساط موجب نکال شما گردد.
ص(همان48:و )47
نهاوبااختالطعقلهوسیداردونهباانبساطدولترغبتی(.همان )229:
مخییلةاودرخللافتادهواورااختاللدماوشده(.همان )369:
«انبساط»درتقابلبا«اختالط»کهدراصطالحپزشکی،گشادگیتجویفدماواست،ایهام
تناسبدارد .
برسام :
« برساموسرسامدوکلمةفارسیهستند.سامیعنیآماسوبیماری«،بر»:سینه،وسر:
پردههاینازک
سراست»(ابنسینا«.)84:3/1،1372،گاهیاتفاقافتدکهحجابهایدرونی ،
دندهها ،به ورمهای
چههای اطراف سینه  ،
چههای سینه ،ماهی 
پوشش اندامهای درونی ،ماهی 
خونی بسیار آزارمند مبتال میشوند ،که این ورمهای خونی را به نامهای شوصه ،برسام،
ذاتالجنب،نامگذاریکردهاند»(همان .)414:
طبعرابهشراببنفشهوشرابآلووآبانار،نرم بایدداشتوشببهوقت

عالج« :
خوابدود رماسبغولاندرجالبخامبدهندوشیافوحقنهنرمبهکاربرندوشربتها
چونشرابغورهوشرابصندلوآبکدوکهاندرخمیرجوگرفتهباشندواندرتنور
پختهباآبغورهآمیختهوشکربرنهادهوآبخربزههندىباشکروکشکابنیکبدهند»

(جرجانی .)76:1381،
حرقاتتببرساموسرسامرابهشربتیازاشربةخودفرونشانم(.همان )49:
عالجتببرسامهمانطورکه«جرجانی»گفتهاست،بااشربهیاشربتهابودهاست .
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بَرَص(مبروص) :
« بهکوبرص(پیسگی)هردوسیاهوسفیددارندوهردوعبارتازلکههاییهستندکه
بر پوست بدن دیده می شوند و غیر از آن لکهها است که از خون مردة خزیده به زیر
پوستناشیمیشوند»(ابنسینا .)118:1،1367،
رای «کامرو» مدیتی است که زحمت برص دارد؛ تو توانی که این علّت ازو ببری و
زحمتجذامازویقطعکنی؟(همان )12:
بهیک  نظر،صدمبروصراشربتصحیتچشانموبهیکلقیههزارمجذومراخلعت
تندرستیبپوشانم(.همان )12:
شریف،فروشندةخورشید،بهعلّتبرصوجذاممبتالشد(.همان )271:
دراینشواهد«،برص»و«جذام» راباهمآوردهاستوشکلصفتمفعولیایندورا
همآوردهاست .
جُذام(مجذوم) :
«مشتقازجذمبهمعنىقطعاست؛جهتآنکهدرآخراینمرض،اعضاریختهومنقطع
ازهمجدامى گردندبهسببآنکهحادثازسوداىفاسدغیرطبیعىاستدربعضىاعضا

باشددربدنورفتهرفتهتیرهتروسیاه


هاىسرختیرهمى

ویادرهمهآنهاودرابتداداو
مىگردد واز آن چرک آبنیز و رطوبات لزج دفعمىگردد ودر انتها ،اعضا [را] فاسد

مىاندازدولهذاآنرابهفارسىخورهنامند»(عقیلیعلویشیرازی.)41:3،1381،
مىگرداندو 

رای «کامرو» مدیتی است که زحمت برص دارد؛ تو توانی که این علّت ازو ببری و
زحمتجذامازویقطعکنی(.همان )12:
بهیکلقیه،هزارمجذومراخلعتتندرستیبپوشانم(.همان)12:
شریف،فروشندةخورشید،بهعلّتبرصوجذاممبتالشد(.همان )271:
جُنون(دیوانگی):
« بضمجیموسکونواوونوندرآخربفارسىدیوانگىنامندوآنمرضىاستکهاز
احتراقاخالطفاسدههرخلطىکهباشدبهممیرسدوحواسرامختلمیداردوعقلرااز 
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تدابیربدنىبازمیداردومعزولمیسازد»(عقیلیعلویشیرازی .)134:1،
کنیزکچوندیوانگیخواجهبدیدازودیوانهترگشت(.همان )391:
چندینپردهاستکهآنمخصوصاستبهاهلعقلوچندیندیگرمختصیاستبه
اصحابجنون(.همان )123:
نخشبیذوفنونشدنکاریاستجهلدرآدمیجنونباشد 
(همان )134:
جُوع بَقَر :
«گرسنگیگاویراعرب«جوعالبقر»گویندوباگرسنگیسگیجداست.درگرسنگی
سگی انسان مبتال هر چند خوراکبخورد باز گرسنه است ،اما در بیماری گرسنگی گاوی
معده تقاضای خوراک نمیکند لیکن سایر اندامان بدن گرسنه هستند و بیمار بدون اشتها
میخورد.اینبیماریگرسنگیگاویاکثراًدنبالهروگرسنگیسگیاستکهیکهومعدهاز
تقاضایخوراکدستمیکشد»(ابنسینا .)127:3/2،1372،
عالج«:بیمارراوادارکنکهشرابریحانیخوشبوشدهرابنوشدیااقالجرعههاییازآنرا
فرودهد.اگربیمارگرممزاجبود،کافورراباشرابریحانیبیامیز»(همان .)128:

شراب...شهوتکلبیوجوعبقریراببرد(.همان )21:
حماقت:
«اگرنیرویتفکروتخیلبهکلیازکارافتادآنراعقلازدستدادهگویند.اگرایننیرو
ناتوانگرددوبهکلیازبیننرودآنرا«احمقی»خوانند،کهسبباینهردوحالتوجود
سرد مزاجیقسمت جلو مغز است یا چنانکه گویند رطوبتیا خشکی هم هست» (ابن
سینا «.)17:3/1:1372،رعونتوحماقتکاهشکنشفکرییاازکارافتادنآناستو
حالتیاستکهبهخرفشدنوحالتکودنانهمیماند»(همان .)116:
علّتحماقتعلّتیاستکهآنراهیچطبیبحاذقعالجنتواندساخت.ص(همان147:و )146
خمار :
« خمارعبارتازآناستکهشرابانهضامنیابدوفضلةآندرمعدهبماندوبخارآنبه 
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 سویدماوآیدپساگربااینفضلةمذکورهرطوبتمختلطشدهباشداحداثصداعو
قلسرنمایدو اگرصفراءباآنفضلهمخلوطگشتهباشدتهویعوقیبههمرسد»(عقیلی
علویشیرازی .)812:2،1381،
هیچگلیبیزحمتخارنیستوهیچملیبیمشقّتخمارنه(.همان )181:
خمرخـوشخوارهبیخـمارکهیافت 

مـلـکخورشـیـدبـیزوالکهدیـد؟ 



(همان )181:
چـهافـیـونبـودانـدرجـامدوشین 



کهسـررفتونرفـتازسـرخمارم 
(همان )129:

خيال باطل(فسادتخییل) :
«بیمار چیزهایی را خیال میکند که وجود ندارد ،میپندارد چیزهایی را دیده که اصال
ندیدهاست .
نکه
انگیزةاینبیماریدوچیزاست:یاخلطمراریبرقسمتجلومغزچیرهآمده،یاای 
سوءمزاجگرمبدونمادهغلبهیافتهاست .
دربعضیحاالتبیمارقوةتخیلشناتواناستوخیالهاکاملنیستندوکمترخوابو
رؤیامیبیندواگرخوابدیدزودفراموشمیکند،تصویرمحسوساترازودفراموشمی کند


ودرخیالشجاینمیگیرند»(ابنسینا .)122:3/1،1372،
ا ینچهسودایفاسداستکهدرسرتوافتادهواینچهخیالباطلاستکهدرمخییلة
تومتمکّنشده؟(همان )62:
ترکیب«سودایفاسد»رادربرابر«خیالباطل»آوردهاستکهمترادفوهممعنیهستند .
سرسام :
« گویندبهکسرسیناویلاصحاست.لفظىاستمرکبازفارسىویونانى؛زیرا کهسر
بهفارسىبهمعنىرأساستوسامبهیونانىبهمعنىمرضوترکیبهردوبهمعنىمرض
سراست.وشیخگفتهکهسامبهمعنىورماست،یعنىورمسروبهاینمعنىمشهوراست
وآنحقیقىوغیرحقیقىاست:
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حقیقىورمىاستحارکهدریکىازدوحجابدماو،یعنىرقیقمتصلبهمغزدماویا
غلیظمتصلبهکاسهسرویادرهردوویادرجوهردماوویادرهمهآنهابههمرسد،و
سه نوع است :دموى و آن را «قرانیطس» خوانند؛ صفراوى و آن را«قرانیطس خالص» و
بلغمىکهآنرا«لیثرغس»نامندوسوداوىرااسمخاصىنیست .
وغیرحقیقىعبارتازاختالطعقل ،حاصلبدونورماستبلکهبهسببصعودابخره
وادخنهاستبهدماو،چنانچهدرحمیاتحادهواوجاعصعبهمىباشدواطبااطالقسرسام

گویندنفسدماومتورمنمىشودواینهردوقولباطلاست


نمایندومى

رابرورمحارمى
بهادلهقاطعه»(عقیلیعلویشیرازی .)18-19:3،1381،

بهقولشیخالرئیس
طبعرابهشراببنفشهوشرابآلووآبانار،نرم بایدداشتوشببهوقت

عالج«:
خوابدودرماسبغولاندرجالبخامبدهندوشیافوحقنهنرمبهکاربرندوشربتها
چونشرابغورهوشرابصندلوآبکدوکهاندرخمیرجوگرفتهباشندواندرتنور
اآبغورهآمیختهوشکربرنهادهوآبخربزههندىباشکروکشکابنیکبدهند»

پختهب
(جرجانی .)76:1381،
حرقاتتببرساموسرسامرابهشربتیازاشربةخودفرونشانم(.همان )49:
عالجتبسرسامهمانطورکهجرجانیگفتهاست،باشربتهابودهاست .
سکته :
«معطلوبازماندنا عضااستازحسوحرکتبهسببسدیهتامىکهدرتمامىبطون
دماوبههمرسدومانعآیدنفوذورسیدنروححیوانىرابهدماووسایراعضاوهمچنین

روح نفسانى را و [بازماندن ] اعضاء را از حس و حرکت حتى از تنفس بازدارد و دفعتاً
عارض گردد .و مسمیا گشته به اسم الزم خود که سکوت است» (عقیلی علوی شیرازی،
 .)62:3،1381
علّتسکتهمهرسکوتبردرچکحکایتاونهاد(.همان )178:
ازاونزعروحنشده؛بلکهسکتهاوراساکتگردانیدهاست(.همان )179:
شهوت کلبی:
«اشتهایسَگانه(جوعالکلب)عبارتازحالتیاستکهانسانهرچندخوراکبخورداحساس 
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میکندکههنوزگرسنهاست»(ابنسینا .)121:3/2:1372،
 
عالج« :ناشتا در اندازة زیاد ،شرابی را بخورد که گسمزگی و ترشمزگی اصال از آن
حس نشود (همان.)124 :شراب «خونرا اندر تن گوشت گرداند و تندرستی نگاه دارد ،و
رگهاراازاخالطبدبهشوید،وشهوتکلبىرابهبرد»(جرجانی .)92:2،1382،
شراب...شهوتکلبیوجوعبقریراببرد(.همان )21:
صُداع (دردسر) :
« دردى است که در اعضاى سر بهم رسد از اسباب بسیار و بفارسى درد سر نامند»
(عقیلیعلویشیرازی .)142:1،
گرچهشیراستباشهامتوزورهمدراندیشةصداعوتبیاست 
(همان )142:
قولنج :
قولنجیکیازبیماریهایرودهاستکهدردوآزارداردومانعآنمیشودکهمادةبیرون

«
ریختنیازراهطبیعیبیرونریزد .
قولنجدرحقیقتآننوعازبیماریراگویندکهسبببیماریدررودةستبروکلفتـ
کهنامشقو لوناستـودراطرافقولونمنشأدارد؛کهسبببیماریدرحقیقتازا ر
سردییاستکهبرقولونتأ یرگذاشته»(ابنسینا .)6:3/3،1372،
بادى را
برد،وقولنج  

رگهاراازاخالطبدبهشوید،وشهوتکلبىرابه
عالج :شراب« 
بهگشاید،وغذارازودبهاطرافتنبهرساند»(جرجانی .)92:2،1382،
شراب...قولنجبادیوبلغمیرابگشاید(.همان )21:
کَلَفَه (کلف) :
لکههائىکهبرروىماهوآفتابدیدهشود.وهرلکةسیاهرنگکوچکىبراندامآدمىکه
« 
بسنجوتفسهنیزگویند»(نفیسی .)2826:4،2131،
«گاهیرخمیدهدکهنقطهمانندهایمایلبه سرخیاسیاهبرپوستظاهرمیشوندو
گاهیمیبینیکهلکهایصافمخالفبارنگطبیعیپوستبرپوستپیدامیشود ...

/ 600

بازتابطبدرطوطینامهنخشبی

اگر آن خال مانندهکهبرپوستپیداستمتمایلبهسرخباشد،آن رانمش گویند ،و اگر
بیشتربهسیاهبزندبرشگویند،وباالخرهاگرصافباشدوشبیهبهمالیدهبرپوستباشد،
آنراکلف(لکه)گویند.امابسیاریازطبیبانهمانتکخال مانندهاراکلفمینامند»(ابن
سینا .)112:1،1367،
به کمال معرفت ،کلفه از چهرة ماه ببرم و به رموز تجارب و مهارت ،زردی از روی
آفتابدفعکنم(.همان )12:
کوري :
«باطلشدنفعلحاسهبصراستبالکلبحدىکهصاحبآنچیزىرانبیندوبفارسى
کورىنامند»(عقیلیعلویشیرازی .)144:1،
درآنشهرکوریبودوعصاکشیداشتکوژ(.همان )344:
گَرگِن :
هاىکوچکاستکهبربدنبرمىآیدو


نامند؛دانه
«جَرَب:بهفارسى«گرى»و«خارش»
در اویل سرخ رنگ مىباشد و خارش بسیار مىکند به سبب آن که مادة آن اخالط عفنة
فاسدةبورقیهاستکهطبیعتآنهارابهطرفبیروندفعمىنماید.وآندونوعاست:یابس

ورطب»(عقیلیعلویشیرازی.)32:3،1381،
وقتیاسبگرگنشدهبودوخصماوراازخانهبیرونکرد(.همان )236:
گُنگی (اللشدن):
«اللشدنوغیرهکهآسیبزبانندچندینسببدارد :
  -1آسیب از مغز و در جای بیرون آمدن عصبیکه به زبان آید و زبان را به حرکت
درآورد،یادرحوالیآنرخداده .
-2شایدآسیببهماهیچههارسیده .
 چگونگیآسیبیاتشنج،یاکشیدگی،یاسفتی،یاسستی،یاکوتاهیزردپی،یاگره-
خوردگیاززخمبهبودیافته،یاورمسختکهاینحالت...اکثراًازرطوبتاستوگاهی
ازیبوستمیباشد،یاشایدسببازورموقرحههاییباشدکهدرزبانواطرافآنروی
میدهد .
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اگر در تلفظ اولین کلمه عاجز ماند و بعداً توانست به سخن ادامه دهد ،باید چنین
شخصیبا صدایبلندونفسبلندحرفنزند،یواشکیشروعکندوبعدازعادتگرفتن
بهروانیسخنمیگوید ...
اگربعدازسرسامباشد،زدندورگزیرزبانبسیارخوباست»(ابنسینا .)329:3/1،1372،
شراب...عقدةلکنتراازالسنةگنگبرباید(.همان )21:
لرزه (رَعشَه) :
«نوعیبیماریاستکهازناتوانشدننیرویحرکت بخشبهماهیچهرویآوراست.
دهندةحرکتوانتقالطبیعیراخللمیرساندوحرکت

اینحالتناتوانی،نیرویحرکت
میآمیزد؛یاسکونو باتارادیراباحرکتغیرارادیقاطی
ارادیراباحرکاتغیرارادی 
میکند،کهمیتوانآنراآسیبنیرویحرکتدهندهگفت»(ابنسینا .)194:3/1،1372،

نخشبیپیرهمچوطفلیدانطفلازضعفخودبهلرزهبود 
(همان )139:
زحمتحرارتازآتشبردیوعلّتلرزهازآبدفعکردی(.همان )47:
خفقانشوقتوبطانةحالمرادرلرزهآورد(.همان )116:
لُکنَت :
«سستیزبانگاهیانسانراازسخنگفتنمنعمیکندیازبانبهزحمتکلماتراادا
میکندیابهلکنتوتتهپتهمیافتد .
گاهیبچهتازمانیدرازحرفنمیزند.کسیکهدرحرفزدنزبانشگرهکند،هرگاه
مبتالبهبیماریگرمشد،رطوبتزبانـکهسببگرفتگیشدهـمیگدازدوزبانبهحال
طبیعیدرمی آید؛زیرارطوبتمذکوردربیخعصبزبانبندآمدهاست.کودکهمازاین
رطوبتاستکهکلماتراصحیحادانمیکندو«الثغ »1

.1اَلثَغ«:آنکه در زبانش شکستگی باشد یعنی حرف«س»را «ث» یا «ر» را «و» یا حرفی را بجای حرف


دیگرتلفظکند»(دهخدا.)3181:2،1377،
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هرگاهبزرگشدورطوبتِجسمکامالطبیعیشد،زبانسالمتوفصیحمیشود»
میشود .
(ابنسینا .)321:3/1،1372،
عالج « :بدنرابایدوسیلةمعجونهایکوچکوسپسمعجونهایبزرگپاکسازیکرد؛
آنگاهمداوایویژةسررااستعمالکن»(همان) .
شراب...عقدةلکنتراازالسنةگنگبرباید(.همان )21:
هَذَيان :
«نوعیدیگرازبیماریهایمغزی،کهحسازآنهازیانبیندعبارتازدرهمبرهمشدن
هوشوپرتوپالگوییاست»(ابنسینا .)114:3/1،1372،
هذیان را اختالط ذهن گویند» (جرجانی .)166:1،1382 ،

هذیان سخنان بیهشانه باشد و طبیبان

«
























میگوید(.همان )369:
اورااختاللدماوشدهوهمهروزراهمجانینمیپویدومثلاینهذیان 
يَرَقان(زردی) :
علتیرقان  علتىاستکههرگاهکهمردمراآنراهکهمیانجگروزهرهاستبسته

«
شود،وآنصفراکهمى بایدکهبهزهرهاندرشودباخوناندرهمهتنبرود،پوستمردمو

سپیدىچشمهازردشود»(جرجانی.)28:1،1382،
یرقانعشقتو،دیدةوقتمرازردکردوخفقانشوقتو،بطانةحالمرادرلرزهآورد.
(همان )116:
به کمال معرفت ،کلفه از چهرة ماه ببرم و به رموز تجارب و مهارت ،زردی از روی
آفتابدفعکنم(.همان 12:


نخشبیگفتِهرکسیمشنو 

تارخلعلتونگرددزرد 
(همان )11:

«زردی»نامدیگر«یرقان»استومترادفآناست،درشاهداویل«،یرقان»و«زرد»را
دریکعبارتآوردهاستو«زرد»ایهامتناسبیبهمعنیبیماری«یرقان»دارد .
ب ـ اسامی داروها :
عالوهبرداروهاییکهخاصپزشکی هستند،گیاهانیکهخواصیداروییدارند،درایندسته 
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قرار گرفتهاند .نخشبی اسامی داروهای مختلفی را در حکایات کتاب ذکر کرده است .داروهایی




















چون  :افیون ،تریاک (پازهر) ،تریاک اکبر ،تنبول ،جلّاب ،دواء السنه ،زهر هالهل ،سلیمه
(سلیم)،شراب(بادهوخمر)،صندل،محمودهومعجونراآوردهاست.دربرخیازاین
داروها از مترادفات نامها نیز استفاده کرده است؛مثالً برای تریاک ،پازهر را آورده است.
برخیازایناسامیرابهصورتتقابلیوایهامتناسبآوردهاست؛مثالًمحمودةروزو
سلیمة صبح که هر دو نام دارویی هستند و ایهام تناسب دارند ،در این ترکیب در معنی
داروییبهکارنرفته اندواسمشخصهستند.برخیازاسامیداروهارابهصورتاضافة
تشبیهیبهکاربردهاست؛مثالًجلّابوصال .
افيون :
«افیُونعصارةخشخاشسیاهاستسَردوخشکست اندرآخردَرجهی سیُموخدربر
مردم افکند چُنانکه  همه اندام را بخواباند ،و سردی اندر اندام مردماز حَد ببرد ،و تشنُّج
برافکند،وخوناندراندامبفسراندوبدَلویتُخمبنگست،وگوشاسببرافکندوبسردی
بیآگاه کند آنجایرا،وطبیعت
بکشد،وازبهرایناندامیکه دردکند دَرْدشبنشاندکه  
بازگیرد،ومقدارآنکه اومردمرابکُشَد ازنیم مثقال تامثقالیاست،ومضَرّتافیونبقی
کردن بروغنشیرهیابزیتیابگاوروغنبازدارندوبحُقنههایگرموسکنگبینِ انگَبین،و
بشراب کهن اندر وی دارصینی و پلپل کرده ،و پلپل نیز بوی گیرد با دارصینی و تمامتر
شربتیازاومثقالیاست»(هروی .)39:1346،
میگشت(.همان )147:
افیونخوردهبیهوش 
مینمود،چونشخص 
هرکهآنزمزمهرااستماع 
معجونبیهوشیوافیونسکربهزادراداد(.همان)219:





چـهافـیـونبودانـدرجـامدوشین 



کهسررفتونرفتازسرخمارم 
(همان )129:



همانطورکه«ابومنصور هروی»گفتهاست،ویژگیافیون،بهخدرانداختنوبیهوشکردن


استکهدرسخنان«نخشبی»نیزدیدهمیشود .
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ترياک(پادزهر) :
«تر یاقوپادزهرداروییراگویندکهتندرستیونیرویروحرانگهمیدارندتابتواند
زیانسمراازخوددفعنمایدگواینکهپادزهرمصنوعیراتریاقمینامندوواژهپادزهربه
داروهای پادزهری ساده اطالق میشود که طبیعی و غیر صنعتی هستند و شاید نباتیات
شایستگیاسمتریا قرابیشترازمصنوعاتداشتهباشندواحتمالاینهمهستکهبسیار
تفاوتمیانایندواسمنباشد»(ابنسینا .)31:2،1372،
« خاصیییتاوآنستکههرکرازهردادهباشند،یاجانوریزیانکارگزیده(باشد)،دانگی
پادزهرسودهبدهند.زهربعرق[وچرک]ازوبیرونآید»(نصیرالدیینطوسی .)131:1363،
هیچافسونیسودنکردوهیچتریاکینافعنیامد(.همان )167:
اییام ...اگر یکی را در صبح زهر دردی بچشاند ،عاقبت در شام تریاک درمانی برساند.
(همان )212:
هردردیرادرمانیاستوهرزهریراپازهری(.همان )142:
چونوقتفراوآید،درددرمانشودوزهرپازهرگردد(.همان )341:
گهزتریاکزهـرکـمگرددزهرتریاکهمشودگهگه 
(همان )261:
نخشبیدربرخیمواردازمترادفاتاستفادهمیکند.همانطورکهدراینشواهددیده
میشود،بهجایتریاک،پازهررابهکاربردهاست .
ترياک اکبر(تریاقفاروق) :
بدانکهچوناطالقکردهشودلفظتریاق،مىخواهندازآنتریاقافاعىراکهمرکبو

«
مخترع آن اندروماخس اول است به جهت آن که هرگاه لفظ عام مطلق مذکور شود،
مىگردد منصرف به سوى فرد کامل و کاملتر از تریاق افاعى تریاقى ،بلکه نزد یونانیین

مرکبى نیست مثل آن و لهذا آن را تریاق اکبر و تریاق کبیر نیز نامند به سبب بزرگى و
بسیارىمنفعتوخاصیتاینمرکبوتریاقفاروقنیزنامندبهسببآنکهمىباشداین

مرکبفاروقمیانموتوحیات،ویاآنکهفاروقاستمیانسموطبیعتانسانیهدروقتى 
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کهاستعمالکردهشودبهجهتسمومیاگزیدنجانورانسمى»(عقیلیعلویشیرازی،
.)118:3،1381
چندانکهمهندسوهماز

همةمتاعسواحلواقمشةدریاازکبریتاحمروتریاکاکبر...
ادراکاوحایرماند(.همان )129:
اینسخنازکبریت احمرغریبتراستواینحکایت ازتریاک اکبرعجیبترباشد.
(همان )138:
تَنْبُول :
«تنبولرابَرگشببرگگُوزماند،وبَرّاقباشَدوتیزبویوبَدلِویْورَقساذجبُوَد،واو
بگیردسختتجفیفکُنَد،وفَمِّمعدهقَویکُندچُونبخایند،وتیزبکُندچشمرا،ولبرا
سُرخکندچونبدودرمالند،وداءالثعلب رامویبرانگیزدواوگرماستوخُشکاندرآخر
درجهیدُوَم»(هروی82:1346،و .)81
ازاینجابیتنبولوشربتبازگشتهاست(.همان )324:

جُلّاب:
ازجملهاشربهاستکهجهتتقویتقلبورفعخفقانوتوحشومالیخولیاوامثال

«
سبهمىآشامنددستورساختنآنآنستکهبکیرندنبات

اینهاترتیبمىدهندوباعرقهاىمنا

سفیدویاشکرسفیدمقداریکمنوباسهمنکالببآتشمالیمبجوشانندوکفآنرا
بکیرندوصافنمایدتابنصفهرسدپسیکدرهمزعفرانبکالبسودهداخلنمایندودر
ظرفىنکاهدارندوعندالحاجتباآبسردویابایکىاز عرقهاىمناسبهحلکردهتخم
بالنکو ویافرنجمشک ویا ریحان ویا امثالاینها بران پاشیده بنوشند و اکر حرارت در
مزاجغالبباشدبذرقطونابرانبپاشندواکربرودتغالبباشدعنبرومشکازهریکدو
است» (عقیلی علوی
دانک داخل جالب نمایند درآخرطبخ جالب طبی عبارت از همین  
شیرازی .)329-328:1382،
سالهااینپیرحلوایهوسماپخت،امیاچوناینجلّابروزیتوبود(.همان )66:
اگرچه 
درشبکارخیرازجلّابوصالخوداویلقطرهایدرحلقمنچکانی(.همان )116:
درترکیب«جلّابوصال»کهاضافةتشبیهیاست،وصالبهجلّابتشبیهشدهاست .
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دواءالسنه:
« این دوا جوارش بالدر است و جوارش اسکندر نامند بجهت آنکه از براى اسکندر
اندچوندرتمامسالاستعمالمیشودآنرادواءالسنةنامیدهاندوآنراجوارش


ترتیبداده
بالدراستوجوارشاسکندرنامندبجهتآنکهازبراىاسکندرترتیبدادهاندچوندر

الاستعمالمیشودآنرادواءالسنةنامیدهاندوآنراجوارشالملوکنیزنامند ...

تمامس
چونیکماهخوردهشودموىسفیدراسیاهکندوچونتمامسالمداومتکردهشود
معدهراقوتدهدباصرهراقوىکرداندولکنترااززبانوبرودتاعصابوعروقرا
بهبرد»(عقیلیعلویشیرازی .)821:1،

شراب...عقدةلکنتراازالسنةگنگبرباید(.همان )21:
همانطورکه«عقیلیعلوی»گفتهاست،داروی«السنه»لکنتراازبینمیبرد،نخشبی
دراینجاایهامتناسبیهمبهاینداشتهاست .
زهر هَالهِل :
« بیخیاستکهمنبتاوبالدچینوکوهیکههالهلنامندولهذازهرهالهل،عبارت
ازاوستوآن،سریع النفوذترازسمیافعیاستوقلیلاقسامآن،کمترازدوساعت،قاتل
است»(حکیممؤمن .)1:226،1392،
مرازهرهالهلدرکارمیبایدکردوزحمتاوازمیانهبرمیبایدداشت(.همان )361:

سليمه (سليم) :
حُب سلیمکه در پاکسازی سراز مواد بد و سردردآور بسیار خوب است .داروهای
ترکیبی اشازاینقراراست:تربدوالوا...پیههندوانةابوجهلوسقمونیا...رازیانةشامیو
نمک(ابنسینا .)418:1،1367،
محمودةروزظاهرشدوسلیمةصبحچهرةلمعانیبگشاد(.همان )281:
نخشبیدراینجا«سلیم»راکه دارویترکیبیاست،با«سقمونیا»یا«محموده»کهعصارة
گیاهیداروییاست،باهمآوردهاستوایهامتناسبیبهداروبودنهردواشارهدارد.به
«محموده»نیزمراجعهشود .
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شراب(بادهوخمر) :
« حرارتغریزی...بفزایدوطعامراهضمنیکوکند،وخلطهاینامعتدلرااندرتن
معتدلکند.وخونراپاکیزهکند،ورنگرویمردمرانیکوکند،وناقهانرافربهکند،و
صفرا،کهباخونآمیختهباشد،بهادراربیاردوبلغمخاموفسردهرابهگدازد،وقویتروح
مردمزیادتکندوخونرااندرتنگوشتگرداندوتندرستینگاهدارد،ورگهارااز
اخالط بد بهشوید ،و شهوت کلبی را بهبرد ،وقولنج بادی را بهگشاید ،و غذا را زود به
اطرافتنبهرساند»(جرجانی .)92:2،1382،
شراب...رویکهرباییرالعلبدخشانیکندوگونةزعفرانیرارنگارغوانیدهد؛آیینة
دلرااززنگغمبزدایدوعقدةلکنتراازالسنةگنگبرباید؛آتشغریزیرافروغیدهد؛
اخالطنامعتدلرابهاعتدالآورد؛خونتیرهراکسوتصفوتدهدولونمتغییرراخلعت
بقابخشد؛عروقرااززوایددنییهبشویدوصفرایبهخونآمیختهرادفعکند؛بلغمفسرده
راتحلّلدهد؛سقیمالبدنراشفادهد؛صحیحالمزاجرادرطربآرد؛شهوتکلبیوجوع
بقریراببردوقولنجبادیوبلغمیرابگشاید(.همان )21:
ملکخـورشـیدبیزوالکهدید؟ 

خمرخوشخوارهبیخمارکهیافت 



نخشبیبادهبوالعـجبچیزیاست 



نـگــذاردبــهسـیـنــهزایدهای 

گـرچـهازرویشـرعناپاکاست 



نـیـستمسکینبرونزفـایدهای 

(همان )181:

(همان )21:
همانطورکهدیدهمیشود،گفتههای«نخشبی»باکمیتغییراز«ذخیرةخوارزمشاهی»است .
صندل:
««صندل»چوبیاستوبعضیازوبهلونزردبودوبعضیسرخوخوشبویبودونام
هندیاورا«چندن»گویند»(ابوریحانبیرونی .)449:1،1318،
« صندلوبویژهصندلسرخرنگمانعتراوشرطوبتبدناست...صندلوبویژهسرخ
رنگشورمگرمراتحلیلمیبرد.بربادسرخمالندمفیداست...درعالجسردردبدنیست ...
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خور دنی و مالیدنی تپش ناشی از تبها را عالج است...صندل و بویژه سفیدرنگ
مقاصیریدرعالجتبهایگرمسودمنداست»(ابنسینا .)284:2،1372،
« دردسروخفقانگرمرانفعرساندونقرسووجعالمفاصلرادفعکندودلودماو
را قویت دهد و تبهاى حاریه و مرّةصفرا و جگر گرم و محرورى مزاج را به غایت نفع
دهد»(یوسفیهروی.)121:1391،
مسلمانمتعجیبشدکهبهت،زنّاردرگردنوصندلبرپیشانی،آننانویغنیچگونه
میخورد(.همان )312:

صندلبرپیشانی،اشارهبهعالجسردرددارد .
زنرایبیامدوطاسیصندلبیاوردوبهپایرایمالیدنگرفت(.همان316:و )311
اشارهبهویژگیضددردودفعوجعالمفاصلدارد .
محموده :
نامند.عصارهنباتىاستپرشیرکهشاخههاىبسیارازیکبیخ

اورابهعربىمحموده

«
مىرویدواو،بهقدرسهچهارذرعبرزمینپهنمىشود»(حکیممؤمن .)492:1،1392،

محمودةروزظاهرشدوسلیمةصبحچهرةلمعانیبگشاد(.همان )281:
با«سلیمه»مقایسهشود .
معجون :
« باصطالحاطباءادویةچندسائیدهکهبشهدیاقوامقندآمیختهباشدخواهخوشمزهباشد
یاتلخبخالفجوارشکهدرآنخوشمزهبودنشرطاست»(رامپوری .)393:2،
«معاجینمرکباتىراگویندکهمحتوىومتضمنباشندبهتفتیحوتقطیعوجالوتحلیل
وتسمینوحفظصحتوغیرهاراوآنجمعمعجونمشتقازعجینوعجناستکهبه
معنىخمیراست،یعنىدواىمرکبمخمرسرشتهشدهاجزاىآندرهمباعسلویاشیره
شرطکردهاندکهاجزاىآنهاباید

قندویاهردوویااشربهدیگربهقوامآوردهشدهولهذا
که بسیار نرم باشند تا آنکه به زودى با همفعل و انفعال نموده مزاج  انوى وصورت
وحدانىصناعىترکیبىبرآنفائضگرددتابهمجردوروددربدناحداثکیفیتىوخاصیتى 
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جدیدنمایندازرفعمرضوحفظصحتوتقویتبدنوغیرها»(عقیلیعلویشیرازی،
.)291:3،1381
معجونبیهوشیوافیونسکربهزادراداد(.همان )219:
نخشبیاعتقادراسخدارزهرمعجونعصیدهنتوانگفت 
(همان)42:
ج ـ اصطالحات طبّی :
نخشبیاصطالحاتمختلفپزشکیرادرحکایاتآوردهاست.اصطالحاتیچون:آتش
غریزی (حرارت غریزی) ،اخالط ،ارکان مزدوجه ،اعتدال مزاج (صحیح مزاج) ،افسون،
امراض (رنجوری و مترادفات زیاد) ،انبساط ،انحالل ،اندمال (مندمل) ،بارد ،بلغم ،تب،
تحلّل ،تعویذ ،تقدمه المعرفه ،تکسیر ،تنقیه (تصفیه) ،جراحت (جروح ،خسته ،زخم،
مجروح) ،حر ز ،حس ،خفقان ،خون تیره ،دارو (ادویه) ،داروخانه ،درد ،درمان (مداوات)،
دلیل،سبب،سوءالمزاج،سودا،شربت(اشربه)،صفرا(تلخه)،طبع(طبایعومزاج)،طبیب،
طال،عارضه،غلبةخون،فاسد(استحالت)،قوا(قویه)،گرممزاج،مادیه،محجمه،مرضموت،
مرهم،ممتلی،نبضونشتر  بهکاربردهاست.در ایناسامینیزبهمترادفاتتوجهکرده
استوبازهمایهامتناسببهکاربردهاست.برخیازاصطالحاترابهصورتتشبیهبه
کاربردهاست؛مثالًمحجمهرابهمغربتشبیهکردهاست .
آتش غريزي(حرارتغریزی) :
«آنحرارترا»حرارتغریزییه»نامندکهتقویتوحفاظتوکدخدائیتبدنبداناست
و تمام می گردد با آن افعالی که مضطرّ است به سوی آن طبیعت در بقاء بدن؛ از جذب
مالیمودفعمنافروامساکوهضم»(عقیلیخراسانی .)798-799:2،1381،
شرابحرارتغریزى...بفزایدوطعامراهضمنیکوکند(جرجانی .)92:2،1382،
شراب...آتشغریزیرافروغیدهد(.همان )21:
ازبسکه سکته  درجوارحاوظاهرشده،همهمفاصلومنافذفروبستهوآتشغریزی
مغلوبومسلوبشده(.همان )179:
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اخالط :
است اندرتنمردمروان،وجایگاهطبیعىمرآنرارگهاست،واندامهایى
خلطرطوبتى 

«
کهمیانآنتهىباشد،چون  معدهوجگروسپرزوزهره،وایناخالطازغذاخیزد،و
بعضىازخلطهانیکباشدوبعضىبدباشد،آنچهنیکباشدکهاندرتنمردماندرافزاید،
وبهبدلآنتریهاکهخرجمی شودبایستد،وآنکهبدباشدآناستکهبدینکارنشاید،و
اینآنخلطباشدکهتنازآنپاکبایدکردبهداروها.وخلطهاچهارگونهاست:خون
استوبلغموصفراوسودا»(جرجانی .)21:1،1382،
شرابتندرستىنگاهداردورگهاراازاخالطبدبشوید(جرجانی.)92:2،1382،

شراب...اخالطنامعتدلرابهاعتدالآورد(.همان )21:
ارکان مزدوجه(آب،آتش،بادوخاک) :
«ارکان(...عناصر)نوعیاجسامسادههستندکهاجزایاولیهتنآدمیوموجوداتدیگر
یدهند.عناصرهرگزبهاجزائیکهازلحاظظاهر(شکل)مختلفهستندتقسیم
راتشکیلم 
زهها هستند و از آمیزش عنصرها با همدیگر ،انواع
نمیشوند .عنصرها بخشهائی از آمی 
یآیند ...
موجودات...بوجودم 
قسماند...ازاینعناصردوعنصرسبک ودوعنصردیگرسنگینهستند.
عناصرچهار 
عناصر سبک عبارتنداز آتش وهوا و عناصر سنگین عبارتنداز آب و خاک» (ابن سینا،
11:1،1372و .)12
اگرآتشگرمی درمیانآرد،آباورابرجایسردکندواگرآبازلطافتجنبد،خاک
اورافروبرد واگرخاکازوقارسخنگوید،باداورابرزمینزند(.همان )249:
در اجساد بدیع حیوانی آ ار طبایع مفرده و ارکان مزدوجه و جواهر تسعه و طبقات
عشرییهمشاهدهکردةمناست(.همان )499:
اعتدال مزاج(صحیحمزاج) :
«نزدیکطبیبانمعنیاعتدالتمامیِبخشهراندامیاستازهرکیفیتیواینچنانباشد
کههراندامیازاندامهاییکسان،چندانکهاورابهکارآیدازگرمیوسردیوتریوخشکی 
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یافته باشد و مزاجی که او را شاید پدید آمده .از بهر آنکه هر اندامی را از اندامهای
یکسان ،چندانکهاورابکارآیدمزاجیواعتدالیخاصهاست.واگرمزاجاندامیبگردد
بدانحدیکهمزاجاندامیدگرگیرداعتدالاوباطلشود»(جرجانی .)12:1،1382،
شراب...صحیحالمزاجرادرطربآرد(.همان )21:
امزاجاستحالتیافتهرابهاعتدالبرم(.همان )49:
افسون :
«کلمات  واورادیراگویندمشتملبرتعبیراتمخصوصمقرونبسوگندانوتأکیدو
اصراروالحاحکهآنرابرایایجادامریعجیبازقبیلتحریکجماداتواحضارارواحو
اعمالتسخیریازفرشتهوپریوعناصروستارگانوگزندگانوامثالآنمیخوانندو
میدمندتامقصودبرآوردهومنظوررامگردد»(همایی .)72-71:1331،
 افسونیادعایضدتبوبندآمدنخون...بایدریسمانیراریسیدوسهالکردوبنا
بهمورد،گره هاییزدوبربازوبست.درموردبندآمدنخوننیزبایددعاییراکهمشتمل
برسهکلمهاست،بنابهمورد،دفعاتیخواند(تفضّلی .)178:1378،
کسیکه بهافسونوطلسمگلراماههاتازهتواندداشت،تواندانستکه بهمکر وحیله
چهکارهاتواندکرد(.همان )42:
دخترپادشاهرامارگزید.هرچندکوشیدند،هیچافسونیسودنکرد وهیچتریاکی نافع
نیامد(.همان 167:
امراض(رنجوری،سقامت،سقیم،علّت،علل،مرضومریض) :
« بیماریحالیناطبیعیاستاندرتنمردموازآنحالاندرفعلیک قویتازقوتهای
اندامهایااندربیشترآفتیواجبگرددبهذاتوآنحالیامزاجیناطبیعیباشدیاترکیبی
ناطبیعی»(جرجانی .)149:1،1382،
سقیمالبدنراشفادهد(.همان )21:
شراب ...
زحمتحرارتازآتشبردیوعلّتلرزهازآبدفعکردی(.همان )47:
«علت»باتوجـهبه«لرزه»بهمعنیرعشـهدراصطالحپزشکی،ایهـامتناسبیبهمعنی 
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بیماریدارد .
برهیئت اصحابعللواربابامراضِبلیتوسکیت درآمد...خجستهگفت:سبباین
سقامتوموجباینرکّت چیست؟طوطیگفت:تکسیر  جسمانیوعارضةابدانیندارم.
(همان )138:
علّتحماقتعلّتیاستکهآنراهیچطبیبحاذقعالجنتواندساخت(.همان147:و )146
ازمداواتدقیق،هواراازعلّتبادمناصدادی(.همان )172:
«علت»باتوجهبه«مداوات»ایهامتناسبیبهمعنیمریضدارد .
عنقریبکاربهمرضموتکشید(.همان )178:
دررنجوریشدو 
نکالتوسقامتاوبهصحیتبدلگرددوعالجاینعارضهآنستکهاینمریضرابه
دوالیدرشتوچوبباریکچندانبزنندکهحرارتیدرباطناوظاهرشود(.همان )179:
میپوشیدند(.همان )271:
میرسیدندولباسصحیت 
اصحابعللومرضازاطراف 
بیماردرشفاخانهرفتورنجوردرمنزلطبیبافتاد(.همان )294:
انبساط :
« اجزاىدماوکهگردتجویفمیانیناندرآمدهاست،برشکلکرمىاست،وزرداواز
درازا است تا برسان آنکهکرم گاهى خویشتن را درازکند و گاهى به هم باز نشیند این
اجزاىدماواینهردوحرکتمیکندومعنىشکلکرمىاندروىایناستوبدینسبب
اورادودهخوانندوهرگاهکهایندودهخویشتندرازکندتجویفاودرازگرددوبسته
شود.واینراحرکتانقباضگویند.وهرگاهکهبههمبازنشیندتجویفکوتاهشودو
گشادهگرددواینراحرکتانبساطگویند»(جرجانی .)126-127:1،1382،
نباید که این اختالط سبب وبال شما شود و این انبساط موجب نکال شما گردد .ص
(همان48:و )47
نهاوبااختالطعقلهوسیداردونهباانبساطدولترغبتی(.همان )229:
میانایشانازدواجیوامتزاجیحاصلشدوعنقریببینهماانبساطیواختالطیظاهر
گشت(.همان )332:

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
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انحالل :
«درنزدپزشکانقدیمتفرقاتصالیاستکهبیناعضاءمشابهایجادمیشود.وچنانکهاز
قانونابنسینااستنباطمیشود انحاللمرادفتفرقاتصالاستخواهدراعضاءمتشابهو
خواهدراعضاءآلیه»(دهخدا .)3481:3،1377،
« هرجزوىکهبهجزوىدیگرنزدیکترآیدبهضرورتازجزوىدیگردورشودواین
کهحالتهارا
تفرقاالتصالباشد،وحسیالمازاینباشدنهازمزاجسرد.واندرمحسوسات 
ناخوشآید...سبباینناخوشىتفرقاالتصالاست،چنانکهحسیبصرازدیدنسپیدیهاو
روشنایىمفرطبهسببتفرقاالتصالخیرهشود»(جرجانی.)264-261:2،1382،
اگراینعقودازتوانحاللنیابد،ازتوچهکار  آیدواگراینجروحراازتواندمالی
حاصلنشود،ازتوچهغرضبرآید؟(همان )27:
یآیم که  عقودظاهرمراازتوانحاللیبودوجروحباطنمراازتو
بداننییتوامنییتم 
اندمالیشود(.همان )383:
تقابل«انحالل»و«اندمال»کههردواصطالحپزشکیهستند،مشهوداست .
اِندِمال(مندمل) :
«بهشدنزخموجراحت»(رامپوری«.)126:1،جراحتیکهگوشش1فراهمآمدهبهشده
باشد»(همان .)432:2،
اگراینعقودازتوانحاللنیابد،از توچهکار  آیدواگراینجروحراازتواندمالی
حاصلنشود،ازتوچهغرضبرآید؟(همان )27:
اورابکشندوخوناوبدینطالکنند؛اینپختگیفراهمآیدواینجراحتمندملگردد.
(همان )47:
بعدازمدیتیآنزخمهافراهمآمدوآنجراحتهامندملشد(.همان )242:
یآیم که  عقودظاهرمراازتوانحاللیبودوجروحباطنمراازتو
بداننییت وامنییتم 
اندمالیشود(.همان )383:
.1در متن فرهنگ چنین آمده است؛ ولي «گوشتش» درست است.
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کارمنشیفتهکیمستقیمشودوجراحتمنمتأمیلکیمندملگردد؟(همان )384:
بارد(حار،رطبویابس) :
«یکی ازامزجةنهگانةطبقدیم...وباردبردوگونهاستباردبالفعل،چونبرفو
باردبالقوه،چونکاهووکاسنی ...
ـباردبالفعل؛سردیکهبالمسسردیآنرادریابی ...
ـباردبالقوه؛سردیباشدکه چونازحرارت غریزیهمنفعلشوددربدناحداث
برودتکند»(دهخدا .)4232:3،1377،
گونهاند:مُعْتَدِل:میانه.حاری:گرم.بارِد:سرد.رَطْب:تر.یابِس:خشک.حاریالرَّطب:
مزاجهانه 
« 
گرممرطوب.حاریالیابِس:گرمخشک.بارِدُالرَّطب:سرد مرطوب.باردُالیابس :سردخشک»
(خوارزمی .)171:1362،
چندینپردهاستکهآنمخصوصاستبهاهلعقلوچندیندیگرمختصیاستبه
یابساندوچندحاریوبارد(.همان )123:
اصحابجنونوازینمیان،چندرطبو 
بلغم :
«خلطرطوبتىاستاندرتنمردمروان،وجایگاهطبیعىمرآنرارگهاست،واندامهاییکه
میانآنتهىباشد،چونمعدهوجگروسپـرزوزهره.وایناخالطازغذاخیزد،وبعضی
ازخلطهانیکباشدوبعضیبدباشد،آنچهنیکباشدکهاندرتنمردماندرافزاید،وبهبدل
آنتریهاکهخرجمی شودبایستد،وآنکهبدباشدآناستکهبدینکارنشاید،واینآن
خلطباشدکهتنازآنپاکبایدکردبهداروها.وخلطهاچهارگونهاست:خوناستو
بلغموصفراوسودا»(جرجانی .)21:1،1382،

«ه رگاهکهمزاججگرمعتدلباشدخونصافىباشدوازصفراوسوداکهباوىتولد
کندطبیعىباشد.وهرگاهکهبهگرمىمیلداردصفرابیشترتولدکند.وهرگاهکهسخت
گرمباشد،صفراىسوختهتولدکندوآنراسوداگویند.وهرگاهکهمزاججگرسردباشد
فسردهتولدکندوآنراهمسوداگویند»

هسختسردباشدبلغمی

بلغمتولدکند،وهرگاهک
(همان .)31:
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شراب« ناقهانرافربهکند،وصفرا،کهباخونآمیختهباشد،بهادراربیاردوبلغمخام
وفسردهرابهگدازد»(جرجانی.)92:2،1382،
شراب...بلغمفسردهراتحلّلدهد(.همان )21:
تب :
«تب عبارت از حرارتی بیگانه است که در قلب شعلهور میشود و به وسیلة روان و
میکندودرنتیجهسراسرِبدنِ
خون،اینحرارتالتهابیازقلببهشریانهاورگهاسرایت 
یتواندکارهای الزم و
یماند و نم 
انسان چنان شعلهور میشود که از کاربُردطبیعی عاجز م 
طبیعیخودراچنانکهبایدوشایدانجامدهد»(ابنسینا .)1:4،1372،
حرقاتتببرساموسرسامرابهشربتیازاشربةخودفرونشانم(.همان )49:
گرچهشیراستباشهامتوزورهمدراندیشةصداعوتبیاست 
(همان )142:
تحلُّل :
«نزد اطباء ،استفراغی است غیر محسوس و آنرا تحلیل نیز نامند ...و نیز تحلل را در
بحران آنچنانی که در مدتی دراز بسوی تندرستی میرود اطالق کنند» (دهخدا به نقل از
کشّافاصطالحاتالفنون .)6487:1،1377،
شراب...بلغمفسردهراتحلّلدهد(.همان )21:
تَعْويذ(عینالکمال) :
«در اصطالح خاصی اهل فنّ چیزى را گویند که بقصد حفظ از آفات و بلییات و دفع
گزند مخصوصاًچشمزخم بر گردنآویختهباشند،از قبیل ادعیهوالواح وطلسمات کهبر
پوست کدو یا پوست آهو نوشته آن را با اشیاء دیگر از جمادات و نباتات و منسوبات
مهرههاى صدفى و حلزونى
حیوانى مانند شاخ افعى و دندان مار و مرجان و مازوو شبه و  
کبود و سیاه و سپید که بتازى خرزه و وَدَعهو درمحاورات فارسى باختالف لهجات مهره
الجیبوهمچنینبعض

پیسهوکُجکوکُجىوکجىگربهوکالچکنامیدهمىشودوقصب
مىکند و
چشمزدگى جلوگیرى  
گیاهها و چوب درختان دیگر که باعتقاد عامیه از آسیب  
رشتهیىکردهبرگردناطفالآویزندبراىاین 
مىشـود،وامثالآنهمهرادر 
بعربىمُعوَّذگفته 
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کهازآفتجنونوفزعوچشمزخموگزندهاىدیگرایمنومحفوظباشندوآنرادر
چشمک]چشمزدودراصطالحمتداول

زبانفصیحادبىچشمپناموخرمکیاچژمک[=
عامیهنظرقربانىونظربندوچشمبندونظایرآنگویند»(همایی .)71-74:1331،
شاپورازهجومعینالکمالوحدوثشینالزوالازملکدورشد(.همان )221:
چونحمایلزریینآفتابدربرخاتونمغربکردندوتعویذنقرةماهدرگردنعروس
مشرقافکندند،خجستهباحمایلزریینوتعویذسیمینبهطلبرخصتبرطوطیرفتو
گفت:ایطوطی،توتاکیبهخونمنتعویذخواهینبشت؟(همان )421:
منتعویذیدارمازحرزهایسلیمانیدرزبانسریانی(.همان )411:
اینتعویذبهمندهکهمضموناینواقعهمعلومشود(.همان )412:
چونپادشاهاینتعویذبرسینةتونهد،خودرادرخوابساز(.همان )412:
چرختعویذطلسمبرسینةشبنهاد(.همان )413:
تَقدِمَه المعرفه :
« اتفاقاستکهتقدمهالمعرفهتأملطبیباستاندراحوالتنبیمارواندربیمارىکه
پدیدمى آید،واستداللکردناستازآنحالهاتابداندکهحالبیماروبیمارىچهخواهد

بودوچگونهخواهدبود»(جرجانی .)1341:178،
اصطالحنبضودلیلرانیکودانموتقدمهالمعرفةامراضرابهصوابکنم(.همان )49:
تکسّر :
المىاستکهگویىعضورامى شکندوبتازىتکسیرگویندوسببآنمادهباشدیا

«
ستخوانرسد و آن رافراز هم

بادى اندر میان استخوان و غشاى اویاسرمایىکه بغشاء ا
فشارد»(جرجانی .)172-171:1341،
طوطیگفت:تکسیرجسمانیوعارضةابدانیندارم(.همان )138:
تَنقيَه(تصفیه،حُقنَه) :
« حُقنَهـنزداطبیاءـعبارتازاسترسالوفرستادنمایعاتبهمعا مستقیمیارحماست
بهآلتمقرّره ...
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حقنه ،دوای مبارک کثیرُالمنافع و معالجه[ای] نیکوی و سریعاأل ر است اکثرامراض را؛
خصوصاً درامزجةعاصیةمکرهةعاقّهازآشامیدنادویةمسهله؛جهتآنکهمخرِجفضول
مجتمعهدرامعاست .
ونسبتآنبهامعا،مانندنسبتقیاستبهمعده»(عقیلیخراسانی1273:2،1381،و  .)1272




یگوید...اوبهتنقیهوتصفیهمحتاجاست(.همان )369:
هذیانم 
جراحت(جروح،خسته،زخمومجروح) :
« بکسرجیموفتحراءمهملهدراصطالحپزشکان،جداییپیوستگیدرگوشتبدناست
درصورتیکهگوشتبدونچرکباشدولیاگرمقرونبهچرکبودآنراقرحهگویند.
قرشیگوید،جداساختن اتصالگوشتاگرتازهباشدآنراجراحتنامندواگرمدتیازآن
گذشتهوچرککردهباشدآنراقرحهخوانندـانتهی.بنابراینقرحهغیرجراحتاست.و
دروافیهاستکهجراحتازقرحهاعمباشدآنجاکهگوید :تفرقاتصالاگربگوشتفرو
شودآنراجراحتگویند.واگرجراحتریمآردآنراقرحهگویند»(دهخدابهنقلازکشّاف
اصطالحاتالفنون .)7191:1،1377،
میشدوا رگازهرساعتمستزادمیگشت(.همان )47:
جراحتپسرکوتوالهرروززیادت 
خوناوبدینطالکنند،اینپختگیفراهمآیدواینجراحتمندملگردد(.همان )47:
ازداروخانةوصالخواهراو،جراحتخودرامرهمبسته(.همان )213:
اگرباطنتوازدشنةفراقمجروحاست،امشبشبمرهمآنجراحتاست.بهسعادت
برخیزوجانبدوستشووجراحتخودرامرهمنه(.همان )213:
بعدازمدیتی،آنزخمهافراهمآمدوآنجراحتهامندملشد(.همان )242:
جراحتتورااندمالیتوانمکرد(.همان )294:
یآیم که  عقودظاهرمراازتوانحاللیبودوجروحباطنمراازتو
بداننییتوامنییتم 
اندمالیشود(.همان 383:
کارمنشیفتهکیمستقیمشودوجراحتمنمتأمیلکیمندملگردد؟(همان )384:
آنکهازبـرگگلشودخسته 

 

طاقتزخـمخارکیآرد؟ 
(همان )212:
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دردمندممنازجراحتتو 
(همان )223:

حرز:
«درلغتبمعنىمایةحفظوجاىاستواراستوگویند(حِرزحَریز)یعنىجاىامنونیک
استوار.ودراصطالحنوعىازتعویذبمعنىعامیاستمخصوصاًالواحوادعیهکهبراىحفظ
ازبلییاتوشرّاعداءوحوادثوآفاتناهنجارنوشتهباخوددارند»(همایی.)121:1331،
درحقّگربهتلطّفوتعطّفبسیارنمودواورادرحرزحمایتوحصنوقایتخود
داشتنگرفت(.همان )141:
منتعویذیدارمازحرزهایسلیمانیدرزبانسریانی(.همان )411:
حس:
«نیرویمدرکةظاهریعبارتازنیرویحسیاست...اگرایننیروراپنجحسبشمار
آوریماینپنجحسعبارتنداز:نیرویبینائی،نیرویشنوائی،نیرویبویائی،نیرویچشائی،
نیرویبساوائی 
نیروی مدرکة درونی ...دربرگیرنده پنج نیرو است -1 :نیروئی که آنرا حس مشترک و
خیالمینامند -2...نیروئیاستکهاطباءآنرانیرویمتفکروپژوهشگرانگاهیآنرانیروی

تخیلوگاهینیرویمفکرمینامند-3...سومی...همانقسمتپنجمیاچهارماستوآن
عبارتازنیرویحافظهیانیروییادآوراست-4...یا-1نیروئیکهازنیروهاینفسدرک-
کنندهباقیمیماندهمانانیرویناطقةانساناست»(ابنسینا161:1،1372،و .)163
از چهارطبع و پنج حس ،شانزده نوع سوءالمزاج به نظری ازنظرهای خود دفع کنم.
(همان )49:
سرمحلّعقلودماواستوبیشترحواسدروباشد(.همان )288:
خفقان:
میآورد،سببخفقانعبارت
«خفقاننوعی پریدنوتپش غیرعادیاستکهبهقلبروی 
استازهرچهآزاربهقلبمیرساند»(ابنسینا .)132:3/1،1372،
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مرادلازغمتوطپاناستوجانازاندوهتودرخفقان(.همان )22:
خفقانشوقتوبطانةحالمرادرلرزهآورد(.همان )116:
خون تيره:
«خونناطبیعیدوگونهباشد :
یکی آن باشدکه مزاج او بد شود ،چنانکه گرمتر شودیا سردتر بیآنکه چیزی با وی
بیامیزد .
دومآنکهصفراییفزونییاسوداییفزونییابلغمیفزونیباویبیامیزدوآنراتباهکند،
بدینسببرنگوبویومزهآنبگردد»(جرجانی .)26:1،1382،
شراب«خونراپاکیزهکند،ورنگروىمردمرانیکوکند»(جرجانی.)92:2،1382،
شراب...خونتیرهراکسوتصفوتدهد(.همان )21:
دارو(ادویه) :
« دوا.ودرمانوعالجوچارهومعالجهوشفا.وسکنجبینوترکیبسرکهباانگبین.و
مسکراتمایع»(نفیسی .)1449:2،2131،
«درطبقدیم،دوا...بههرمادهایاطالقمیشدکهدربدنتأ یرکندـاعمازاینکهبرای
درمان کردن یا بعنوان زهر بکار رود .داروشناسان اسالمی میان ادویهی مرکبه (داروهای
مرکب)وادویه یمفرده(داروهایساده)تفاوتمیگذاشتند،ونیزادویهراازلحاظمنشأ
آنهابهنباتیوحیوانیومعدنیتقسیممیکردند»(مصاحب .)942:1،1341،
دارویایندردومرهماینجراحتنیست؛مگرخونهمانبوزنهکهاینگازاوست.
(همان )47:
جانبی،اجناسعللواسامیادویهوخواصیاشیاوهیئتنبضودلیلبازنمود(.همان )71:
زهرةاوبادارویطبیبخورد(.همان )172:
اوبهتنقیهوتصفیهمحتاجاستوبهادویهواشربهمفتقر(.همان )369:
داروخانه :
«دواخانهوآنجائیکهداروهارامیسازندومیفروشند»(نفیسی .)1449:2،2131،
همةشبازداروخانةوصالخواهراوجراحتخودرامرهمبسته(.همان )213:
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درد:
«دردعبارتازاحساسیاستکهناگهانازتا یرکنندههایمخالفبوجودمیآیدودرد
همانحسشدةمخالفاستکهناگهانرویآوردهاست»...تغییرمزاج»آنیموجبدرد
است ...
دردنیرورامیگدازد،اندامهاراازادایوظیفهبازمیدارد،همچنینتنفسآنراازحالت
داردویادرکارتنفساندامدردمندایجاداختاللمیکند،یااینکهکنشاندامرا


طبیعیبازمی
ازنظامخودخارجمیسازدودرآنخللواردمیکند.دردبطورکلیاندامراازروالطبیعی
خودمنحرفمیسازدوبراهغیرطبیعیمیکشاند»(ابنسینا217:1،1372،و .)214
دردنادانیدردیاستکهآنراهیچلبیبصادقدفعنتواندکرد(.همان )146:
اگریکیرادرصبحزهردردیبچشاند،عاقبتدرشامتریاکدرمانیبرساند(.همان )212:
اگرتوایندردرادرمانکنی،دامنوجیبتوپراززروگوهرکنم(.همان )411:
درمان(مداوات) :
«آنچهدردرابزدایدوچارةبیماریکند»(دهخدا .)12613:7،1377،
هردردیرادرمانیاست(.همان )142:
ازمداواتدقیق،هواراازعلّتبادمناصدادی(.همان )172:
اگریکیرادرصبحزهردردیبچشاند،عاقبتدرشامتریاکدرمانیبرساند(.همان:
 )212
اگرتوایندردرادرمانکنی،دامنوجیبتوپراززروگوهرکنم(.همان )411:
دليل(قاروره):
«قارورة،واطباءبولرااختصاصبهدلیلدادهاندبسبباینستکهدخالتبسیاریبر
احوال بدن دارد ...بول رنجور را گویند که طبیب مرض بیماران را از آن معلوم میکند»
(دهخدا.)11264:7،1377،
اصطالحنبضودلیلرانیکودانم(.همان49:
جانبی،اجناسعللواسامیادویهوخواصیاشیاوهیئتنبضودلیلبازنمود(.همان)71:
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سبب :
آن چیزباشدوازبودنآناندرتن
سبببهنزدیکطبیبانچیزىراگویندکهنخست  

«
مردم حالى پدید آید؛ و بعضى سببها آن است که سبب تندرستى است خاصه ،و بعضى
سبببیمارىاستخاصه،وبعضىآناستکههرگاهچنانباشدکهباید،وچندانکه
باید،وآنوقتکهباید،سببتندرستىباشدوهرگاهکهبرخالفاینباشدسبببیمارى
گردد.واینسببهاىچنین،ششجنساستوطبیبانآنرااالسبابالستهگویند:یکىهوا
است،دومطعاموشرابوداروهاوسازهاىدستکاران،وسومخوابوبیدارى،چهارم
حرکتوسکون،پنجماستفراوواحتقانیعنىبیرونآمدنچیزىازتنوناآمدن،چون
طبعکهاجابتکندیانکندوعرقکهآیدیانیاید،وچیزىکهازسریاازراهبینىپاالیدیا
نپاالیدوغیرآن.ششماعراضنفسانىچونشادیهاوغمهاوخشموخشنودىومانندآن»

(جرجانی.)4-1:1،1382،
نباید که این اختالط سبب وبال شما شود و این انبساط موجب نکال شما گردد.
ص(همان48:و )47
خجسته گفت :سبب این سقامت و موجب این رکّت چیست؟ طوطی گفت :تکسیر
جسمانیوعارضةابدانیندارم(.همان )138:
«سبب»دراینشواهدایهامتناسبیبهاصطالحپزشکیاشدارد .
سوءالمزاج(معلولالمزاج) :
اندامهاى  یکسان از آمیختن گرم با سرد و خشک با تر حاصل شده است .پس

مزاج 
« 
بیرونشدنمزاجىازاعتدالیاچنانباشدکهاندریککیفیتبیرونشودچنانکهیاگرمِتر
شودآنمعتدل[است]یاسردِتریاترِتریاخشکترواینراسوءالمزاجمفردگویندویا
چنان باشدکه اندر دوکیفیتاز اعتدال بیرون شود چنانکهیا گرمِتر و خشکِتر شود یا
گرمِتروترِتریاسردِتروخشکِتریاسردِتروترِترشود،واینراسوءالمزاجمرکّبگویند.
بیرونازاینهشتمزاجکهیادکردهآمدمزاجىدگرممکننیستازبهرآنکهمزاجگرمو
سردوتروخشکممکننیست.پسمعلومشدکهسوءالمزاجاینهشتنوعاستکهیاد
کردهآمدچهارمفردوچهارمرکب.
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وسوءالمزاجیابیمادهباشدیاباماده،وسوءالمزاجبیمادهراسوءالمزاجسادهگویند
المزاج

وبامادهراسوءالمزاجمادىگویند.پس انواعسوءالمزاجشانزدهاست:چهارسوء
مفردباماده[،وچهارسوءالمزاجمفردبیماده]وچهارسوءالمزاجمرکببیماده،وچهار
سوءالمزاجمرکببامادیه»(جرجانی .)113:1،1382،
از چهارطبع و پنج حس ،شانزده نوع سوءالمزاج به نظری ازنظرهای خود دفع کنم.
(همان )49:
یحتاجالیالعالج.

معلولالمزاج

منلمیهییجهالربیعوانوارهولمیحرّکهالمزمارواوتارهفهو
(همان )123:
سودا:
سوداازاخالطچهارگانهاست .
« خلطرطوبتىاستاندرتنمردمروان،وجایگاهطبیعىمرآنرارگهاست،واندامهایی
کهمیانآنتهىباشد،چ ونمعدهوجگروسپرزوزهره.وایناخالطازغذاخیزد،و
بعضىازخلطهانیکباشدوبعضىبدباشد،آنچهنیکباشدکهاندرتنمردماندرافزاید،
وبهبدلآنتریهاکهخرجمی شودبایستد،وآنکهبدباشدآناستکهبدینکارنشاید،و
اینآنخلطباشدکهتنازآنپاکبایدکردبهداروها.وخلطهاچهارگونه است:خون
استوبلغموصفراوسودا»(جرجانی .)21:1،1382،

سودابردونوعاست:سودایطبیعیوسودایناطبیعی .
«سودایطبیعیدردورسوباتوتیرگیخوناست...اماروندسودایغیرطبیعیبرتهنشین
شدنودردگشتننیست،بلکهبرراهخاکسترشدنوسوختناست.چونهرچیزنمناکی
کهبا(ماده)خاکیآمیزد،آنرابهیکیازدوحالتسوقمیدهد(:ماده)خاکییاتهنشین
میگرددوسودایطبیعیمیشودویابخشلطیفآنتحلیلمیرودوبخشغلیظشمیماند
وحالتسوختگیرابخودمیگیردوازآنخونواخالط،سودایزائدبوجودمیآیدو
آنراخلطسیاه(یاسودا)مینامند»(ابنسینا .)38-39:1،1372،
« دربیماریکهسوداچیرهمیشود،پوستویخشکوپژمردهوخونشسیاهوغلیظ
می شود؛وسوسهوخیاالتشزیادمیگردد»(همان .)281:
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اینچهسودایفاسداستکهدرسرتوافتادهواین چهخیالباطلاستکهدرمخییلة
تومتمکّنشده؟(همان )62:
نهقویتآناستکهترکاینکارگیردوپختنسودایبیهودهبگذارد.ص(همان66:و )61
شربت(اشربه):
«شربتعبارتازآبمیوهاویادواهاوکلهاىتروخشکدرآبخیسانیدهجوشانیده
باشکروباعسلبقوامآوردهاستوایضاجالبرانامند»(عقیلیعلویشیرازی.)946:1382،
ایراکههمةمزهوخواصشمربوطبهخودمیوهباشدشربتمینامیم؛اما

«افشرةمیوه
اگربرا رپختنیاشیرینکردناینافشره،بعضیازخواصآندیگرمربوطبهاصلمیوه
نباشد،آنراربیمیگوئیم»(ابنسینا .)339:1،1367،
حرقاتتببرساموسرسامرابهشربتیازاشربةخودفرونشانم(.همان )49:
بهیکنظرصدمبروصراشربتصحیتچشانم(.همان )12:
اوبهتنقیهوتصفیهمحتاجاستوبهادویهواشربهمفتقر(.همان )369:
صفرا(تلخه) :
صفراازاخالطچهارگانهاست .
«خلطرطوبتىا ستاندرتنمردمروان،وجایگاهطبیعىمرآنرارگهاست،واندامهایی
کهمیانآنتهىباشد،چونمعدهوجگروسپرزوزهره.وایناخالطازغذاخیزد،و
بعضىازخلطهانیکباشدوبعضىبدباشد،آنچهنیکباشدکهاندرتنمردماندرافزاید،
وبهبدلآنتریهاکهخرجمیشو دبایستد،وآنکهبدباشدآناستکهبدینکارنشاید،و
اینآنخلطباشدکهتنازآنپاکبایدکردبهداروها.وخلطهاچهارگونه است:خون
استوبلغموصفراوسودا»(جرجانی .)21:1،1382،

«صفرابدوقسمطبیعیوناطبیعیتقسیممی شود :
الف-صفرایطبیعیهمانکفخوناستکهرنگآنسرخاستومادهایاستسبک
وتند،وهرقدرگرمترباشدبرسرخیرنگشافزودهمی شود ...
ب-صفرایناطبیعیدردوحالتپیشمیآید :
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درحالتاولبسببآمیختنباموادبیگانهایازحالطبیعیخارجمی شودودرحالت
دوم،علتخارج شدنازحالتطبیعیدرخودآناست»(ابنسینا 37:1 ،1372 ،و  .)36








نشانههاىغلبةصفرازردىروىباشدوزردىزبانوچشم؛تلخىوخشکىدهان،ومنش
« 
گشتن،وتشنگىبسیار،وخوشآمدنهواىشبوخنکىبامداد»(جرجانی .)174:1،1382،
 شرابناقهانرافربهکندوصفراکهباخونآمیختهباشد،بهادراربیاردوبلغمخامو
فسردهرابگدازد(همان .)92:2،
شراب...صفرایبهخونآمیختهرادرطربآرد(.همان )21:
شبی در اییام ربیع و هنگام بهار در باغی میچریدند .ناگاه تلخة درازگوش بجنبید و
نهمتیکهبداشت،درکارشد(.همان )336:
یکیازنشانههایغلبةصفرا،خوشآمدن  هوایشباست.اینجاهمعلتغلبةصفرا،
چریدندرهوایشباست .
طب (برودت،حار،حرارت،رطوبت،طبایع،مزاجویبوست) .
« مزاجمصدربمعنیمستزجباهممفعولاستوآنباالجمالعبارتاستازکیفیت
عنصریةمتوسطةحاصلهازکیفیاتبسیطةمتضادهوبالتفصیلعبارتازکیفیت انویهمتشابة
متوسطةحاصلهازکیفیاتاربعهوامتزاجعناصراربعهاستهنکامىکهبسیارریزهریزهشوند
اجزاىآنهاوباهممتصلومختلطگردندوفعلوانفعالنمایندبهحدىکهصورتهرواحد
صورتوحدتکیفیتدیگرىرابشکندوصورتوحدانیبهمرسانندکهازهمممتازنکردند
وعناصرکهارکانواسطفسواصلنیزنامندچهاراندآتشوهواوآبوخاکوکیفیات
ورطوبتویبوست»(عقیلیعلویشیرازی .)11:1382،

نیزچهاراندحرارتوبرودت

امزاجاستحالتیافتهرابهاعتدالبرم(.همان )49:
ازچهارطبعوپنجحس،شانزدهنوعسوءالمزاجبهنظریازنظرهایخوددفعکنمودر
اجساد بدیع حیوانی آ ار طبایع مفرده و ارکان مزدوجه و جواهر تسعه و طبقات عشرییه
مشاهدهکردةمناست(.همان )49:
خاصیییتطبایعدسیاسه،وهیالحرارهوالبرودهوالرطوبهوالیبوسه،نیکودانم(.همان )12:
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مزاجقوایحسیاسه -وهیالباصرهوالسیامعهوالشّامیهوالذّایقهواللّامسه -نیکوشناسم.
(همان )12:
جهانیانازیکطبعومزاجنیستند(.همان )164:
از اغذیة ناموافق و اطعمة نامطابق رطوبت در اعضای او مستولی شده و برودت در
اجزایاومتالشیگشته(.همان )179:
یدهد وکدامرطوبتو
کدام حرارتوبرودتاستکه شبهو بلورراسوادوبیاضم 
یبوستاستکهفیروزهوبیجادهراسبزیوکبودیمیبخشد(.همان428:و )427
طبيب :
«وظیفهطبیبآناستکهازکیفیتیکحالتبهعللپیبردواگرنتواندبوسیلهمعاینه
مقدماتی،چگونگیحالترادریابدازحرفهخویشاستمدادجوید...طبیببایداندامهاو
وظایفآنهارابوسیلهتشریحوحس...بشناسدوآنچهکهالزماستطبیبدرذهنخود
تصورنمایدوبرآندلیلبیاورد،بیماریهاوموجباتجزئیوعالئمآنبیماریهاستو
بایدبداندکهبیماریچگونهبرطرفمی شودوتندرستیچگونهپایدارمیماند»(ابنسینا،
 .)8:1،1372
ایطبیبمطابقوایلبیبموافق،یرقانعشقدیدةمرازردکرد(.همان )27:
علّتحماقتعلّتیاستکهآنراهیچطبیبحاذقعالجنتواندساخت.ص(همان147:و  )146




طبیبداروییبدودادوگفت:ایندارورابازهرةطاووسبخور(.همان )172:
طال (طلی):
ادویةمایعىرانامندکهبرعضوبمالندوازضمادرقیقترباشند»(عقیلیعلویشیرازی،

«
.)962:1382
خوناوبدینطالکنند،اینپختگیفراهمآیدواینجراحتمندملگردد(.همان )47:
عارضه :
«بیماریحالتیاستغیرطبیعی...عارضهنشانهبیمارینتیجهوتابعاینحالتغیرطبیعی 
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 است.پسعرض(رویآورد)...نیزچیزیاستغیرطبیعی،خواهآنرویآوردمخالف
حالتطبیعیباشد،ماننداحساسدردازبیماریقولنجوخواهمناسبحالتطبیعیباشد
مانند ظهور سرخی در گونه انسان در اشخاصی که به ذاتالریه مبتال شدهاند» (ابن سینا،1372،

 .)167:1
خجستهگفت :سبباینسقامتوموجب اینرکّتچیست؟ طوطی گفت:تکسیرجسمانی

وعارضةابدانیندارم(.همان )138:
عالج این عارضه آن است که این مریض را به دوالی درشت و چوب باریک چندان
بزنندکهحرارتیدرباطناوظاهرشود(.همان )179:
غلبة خون :
«اگرعالئمامتالیآوندهاازخلطپدیدآیدوخون ،پرکنندهآوندباشدسنگینیزیادی
شودوبویژهبیخچشمهاوسرودوگیجگاهشخصسنگینیمیکنند؛

بهبدنعارضمی
تمطط(ازهمکشیدگی)وخمیازهبهشخصدستمیدهد،خوابگرانودیرپابیماررا

کرشراهمییابد .بدنشخصبدونرنج

فرامیگیرد،وتیرگیبهحواسویوکندیبهف

کشیدنوکارکردنقبلیخستهمیشود»(ابنسینا .)282:1،1372،

پسریداشتمجوان؛ناگاهخونبروغالبآمدوعقلشوریدهشد(.همان 293:
فاسدواستحالت :
« هرجسمىکهفروسوىکرهماهاستآمیختهوسرشتهاستازچهارمایهکهآنراارکان
گویندوعناصرنیزگویندوهرمایهراکیفیتىاستوکیفیتبهپارسىچگونگیباشدو

حکما این کیفیتها را صورت گویند و طبیعت نیز گویند؛ و این کیفیتها هر چهار ضد
یکدیگرندوگوهرهمهمایههایکساناست،وهرچهاربدینکیفیتهامخالفیکدیگرند،و

کیفیتهاا رکننده استو گوهرهاا رپذیرنده وهریکبهکیفیتخویشاندرگوهریکدیگر
ا رکنندوگوهرهاازکیفیتیکدیگرا رپذیرند،وهرگاهکهدوضداندریکدیگرا رکنند
اگریکىغلبهکندوقوى ترآیداینراکهغلبهوقوتاورابودهاستکاینگویند.وآنراکه
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غلبهبروىبودهاستفاسدگویند.واگردوکیفیتبایکدیگربازکوشندوهریکاندرگوهر
استحالتگویند»(جرجانی .)11:1،1382،

یکدیگرا رکنندوگوهرهردوازحالبگرددآنرا
امزاجاستحالتیافتهرابهاعتدالبرم(.همان )49:
مادیةفاسدمعدهراممتلیکرده(.همان )179:
قوا(قویهومخییله):
هارانشانمیدهند،


شوند.قواییکهکنش
قواوکنشهابهوسیلةیکدیگرشناخته می
عبارتانداز:قوةنفسانی.طبیعی.حیوانی(.ابنسینا.)112:1،1372،قوایطبیعیدودسته-
اند:کارفرماوفرمانبردار.قوایکارفرمادونوعاند:نوعاویلغذارسانتنآدمیاستواین
نوع  نیز بر دو بخش است :بخش اویل غذادهنده(غاذیه) و بخش دوم رشد و نمودهنده
جاکردنغذایاندامهایتنرابهعهدهداردوآننیزبردو

(نامیه)است.نوعدومکارجابه
بخشاست:بخشاویلپدیدآورنده(مولّده)وبخشدومهیولیدهنده(مصویره)است(همان:
.)114نیروهایطبیع یخدمتگزار:نیرویجذبکننده،نیرویگیرنده،نیرویهاضمه،نیروی
دفع کننده (همان .) 116 :نیروهای مدرکة نفسانی :نیروی حس کننده (مدرکه) و نیروی
حرکتدهنده(محرّکه).نیرویمدرکةظاهری:نیرویبینایی،نیرویشنوایی،نیرویبویایی،
نیروی چشایی ،نیروی بساوایی.نیروی مدرکة درونی -1 :نیرویی که آنرا حس مشترک و
خیالمینامند  -2.نیروییاستکهاطباآنرانیرویمفکروپژوهشگرانگاهیآنرانیروی

تخیل و گاهی نیروی مفکر مینامند (متخیله) -3.سومی نیروی حافظه یا نیروی یادآور
است -4.یا -1نیروییکهازنیروهاینفسدرککنندهباقیمی ماند،همانانیرویناطقة
انساناست(همان .)163-161:
درهیاکلشریفانسانی،انوارقویتمتحرّکهوشوکتمدرکه...معاینةدیدةمن(است).
ص(همان12:و )49
درمعرفتقویةغاذیهونامیهومولّدهومصویره،منمعروفاموبدانستنشهواتجاذبه
وماسکهوهاضمهودافعه،منموصوف(.همان )12:
مزاجقوایحسیاسه-وهیالباصرةوالسیامعةوالشّامیةوالذّایقةواللّامسة-نیکوشناسم.
(همان )12:
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چندروزشدکهمخییلةاودرخللافتادهواورااختاللدماوشده(.همان)369:
گرممزاج :
« اگر گرمی مزاج ،طبیعی و نه بر ا ر بدمزاجی باشد ،مزاج درست و نیرومند است و
نیرویبسیارزیاددارد...گرمیمزاجیکهتابعبدمزاجیباشدچنانچهزیادشودنیروناتوانتر
میگردد»(ابن سینا 321 :1 ،1372 ،و  .)322












چونپلنگگرممزاجآفتابازکوهسپهردرغارمغربرفت(.همان )213:
چوناینسخنبشنید،مزاجگرمکرد(.همان )267:
مادّه :
« هرریموچرکیکهدرتنپدیدآیدوآماسکندبادردوبیدرد،هررطوبتوخلط
کهدرجائیازتنگردآید.ریموخونکهدرریشیگردآید.درتداولعامهچرکوخون
بهمآمیختهازقرحه»(دهخدا .)19933:13،1377،
مادیةفاسدگشتهرابهاصالحآرم(.همان )49:
مادیةفاسدمعدهراممتلیکرده(است)(.همان )179:
محجمه:
« آلةحجامتکردنوآناسترهباشدکوچککهبهندیپچهنهگویندیاشیشةحجامیا
کدویحجامکهدرآنخونمیکشدوحجامتدراینجابمعنیاسترهزدناستبرایخون
کشیدن»(رامپوری.)327:2،
محل حجامت و موضعى که در آن حجامت کنند .شیشه حجامت و شاخ حجامت
(نفیسی .)3164:1،2131،
چون حجیام سپهر آینة زریین آفتاب بر محجمة مغرب نهاد ومزیین ماه با نشتر سیمین
ازحمیاممشرقبیرونآمد(.همان )361:
محجمةمغرباضافةتشبیهیاستومحجمهبهمغربتشبیهشدهاست .
مرض موت:
«بیماریکهشخصدرآنازاینعالمبدرودکند»(نفیسی.)3262:1،2131،

نامهیتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 

616 /

در رنجوری شد و عنقریب کار به مرض موت کشید و علّت سکته مهر سکوت بر
درچکحکایتاونهاد(.همان )178:
مرهم :
« معرب است یا مشتق از رِهمة است به معنی باران ضعیف  ،بسبب نرمی آن و بدان
جهتکهمرهمطالینرماستکهبرجراحتمالند»(دهخدا .)22724:13،1377،
«مراهم...داروهاییاستکهبوسیلةآنهاجراحاتیادُمَلهارادرمانمیکنند»(خوارزمی،
 .)169:1362
«دوایبسیارنرمسائیدهکهباموموروغنترکیبکنندومداوایزخموجراحاتبعضی
اورام«ورمهایبدن»بآنکنندآندوارامرهممیگویند»(سقّاباشی421:1372،و .)422
کردوهیچمرهمینافعنمیآمد(.همان )47:


هیچداروییسودنمی
همةشبازداروخانةوصالخواهراوجراحتخودرامرهمبسته(.همان )213:
اگرباطنتوازدشنةفراقمجروحاست،امشبشبمرهمآنجراحتاست(.همان )213:
ممتلی:
« عبارت از پرى بدن است از اخالط و مشرف بودن بر مرض و گاه اطالق مینمایند
برداءتاخالطبحسبکیفیتواینراامتالءبحسبکیفیتمینمایندوگاهاطالقمینمایند
برکثرتکمیتاخالطوارواحبحدىکهپرکننداوعیهوامکنهخودراوبکشنداعضارا
هرچندبحسب کیفیتصالحباشندواینراامتالءبحسباوعیهنامندزیراکههرگاهمکان
چیزىپرشودالبتهعرضآنمىافزایدوازطولآنمیکاهدهمینباعثکشیدگىدرطول

وانضغاطاطرافخوداستدرعرضوگاهبرپرىمعدهازطعاموشرابونیزاطالق
مینمایند»(عقیلیعلویشیرازی129:1،؛عقیلیعلویشیرازی.)17-18:3،1381،
مادیةفاسدمعدهراممتلیکرده(.همان )179:
نبض:
حرکت  شریانها را گویند ،و هر نبضی از دو حرکت است و دو سکون .یک

«نبض 
حرکت،حرکتانبساطاستویکسکون،سکونىکهازپسانبساطباشد.وحرکتدوم 
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حرکتانقباضاست،وسکوند ومسکونىکهازپسحرکتانقباضباشد...حرکت
انبساط حرکت باز شدن شریانها را گویند ،و حرکت انقباض حرکت فراز هم آمدن آنرا
گویند»(جرجانی .)179:1،1382،
اصطالحنبضودلیلرانیکودانموتقدمهالمعرفةامراضرابهصوابکنم(.همان )49:
جانبی،اجناسعللواسامیادویهوخواصیاشیاوهیئتنبضودلیلبازنمود(.همان )71:
نِشتَر :
« آلتیفلزیسرتیزکهبرایفروکردندرگوشتبهکاربرندتاخونوریمبیرونآید»
(دهخدا .)22492:14،1377،
چون حجیام سپهر آینة زریین آفتاب بر محجمة مغرب نهاد ومزیین ماه با نشتر سیمین
ازحمیاممشرقبیرونآمد(.همان )361:
نشترسیمیناضافةتشبیهیاستونشتربهسیمینتشبیهشدهاست .
د ـ شيوههاي درمان بعضی از بيماريها:
در اینجا روش درمان برخی از بیماریهاکه در طوطینامه آمده است،آوردهمیشود.
برخیازاینروشهایدرمانیدرکتابهایطبیییافتشدهوبعضییافتنشدهاست .
سکته :
یکی از روش هایی که برای عالج سکته آورده است ،زدن مریض با دوالی درشت و
چوب باریک بوده است تا حرارت غریزی ظاهر شود .این روش برای عالج سکته در
کتابهایطبیییافتنشد .
ازبسکهسکتهدرجوارحاوظاهرشده.همةمفاصلومنافذفروبستهوآتشغریزی
مغلوبومسلوبشده.عالجاینعارضهآناستکه این مریضرابهدوالیدرشتو
چوبباریکچندانبزنندکهحرارتیدرباطناوظاهرشودوبندهایمفاصلاوگشاده
گردد(.همان )179:
کوري:
نخشبیپختةگوشتمارسیاهرابرایعالجکوریآوردهاست.درکتابهایطبیییافت 
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نشد .
روزیازبرایدفعکورماریسیاهبیاوردوآنرابرطریقماهیببریدودردیگکردو
کورراگفت:ازبرایتوماهیآورده ام.توآنرابپز.کورازشغفماهیبرخاستوپیش
دیگداننشستوآتشراتفکردنگرفت.چوندیگنیمپختهشد،کوردیگبگشادو
پرکالهای را ا ز آن در دهن نهاد .چون بخار دیگ در چشم او رفت و گوشت در شکم
برسید،کوردرحالچشمبگشادوبیناشد(.همان )341:
گاز گرفتن بوزنه:
یکیازروش هاییکهنخشبیبرایگازگرفتنبوزنهآوردهاست،طالکردنخونبوزنه
استکهالبتهدرکتابهایطبییچنینشیوهایبرایدرمانگازگرفتنبوزنهیافتنشد .

طبیبیحاذقولبیبیصادق کهبهمداومتدقیقوبهمعالجتو یقزحمتحرارتاز
آتشبردیوعلّتلرزهازآبدفعکردیوبادراازرنجخفقانخالصدادیوخاکرااز
آسیبخشکیمناصبخشیدی،برسیدوآنزخمگازبدید.گفت:دارویایندردومرهم
این جراحتنیست؛مگرخونهمانبوزنهکهاینگازاوست.اورابکشندوخوناوبدین
طالکنند،اینپختگیفراهمآیدواینجراحتمندملگردد(.همان )47:
مارگزيدگی:
عالج «:تدبیرآنبدستورىاستکهدرقواعدکلیهمزبوراستوبالجملهبستنباالىآن
پىدرپىبقوتتام
نمحجمهبرآنموضعومکیدن  

عضواستسختومحکموکذاشت
یک دودفعهبالشروطوبعدازآنباشرطومکیدنبدهننیزخوباستبدینقسمکه

شخصىقوىالقوةجوانکهروزهنباشدودندانهاىآنکرمنزدهباشدوعلتىدرلثهوفماو
نباشددهنخودراپاکبشویدوروغنبمالدبرلبهاودهانخودوبقوتتمامبمکدوآب
دهانراوآنچهازسمیتجذبکندساعتساعتبیندازدوبعدازمکیدنمحجمهنارى
برآنموضعبکذارند»(عقیلیعلویشیرازی .)612:1،
دخترپادشاهرامارگزید...خالصدهنبردهندخترنهادوبمکید.هرزهریکهدراومتالشی
شدهبود،همهبیرونآورد(.همان )167:
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عالجمارگزیدگی،همانطورکه«عقیلیعلوی»گفتهاست،مطابقباسخن«نخشبی»است .
ناباروري:
عالجناباوریهمانطورکه«عبدالهادیمراغی»گفتهاست،زهرةطاووسوداروییدیگر
استکه«نخشبی»همهمینراگفتهاست .
«زهرةطاوسباسکنجبینوآبگرمبخورند،شکمرابزودىبستهگرداند؛وزهرهتنها
زدهگى (عیناً) را نیک باشد.چنگ اوبر
چشم 
بخورند دیوانه شوند .استخوان او بر خویش بندند  

آتشنهندتادودبهزنرسدکهبهدشخوارىبچهآرد،بهآسانىبارنهد»(مراغی .)139:1388،
زنبرهمنبرفتوقصةبیفرزندیخودبازنمود.طبیبداروییبدودادوگفت:این
دارورابازهرةطاووسبخور(.همان )172:
نتيجه 
طوطینامه از جملة کتابهایی است که تاکنون ناشناخته مانده و تحقیقی بر روی آن
تهااز
انجامنگرفتهاست.مؤلفاطالعوسیعیازعلوممختلفداشتهودرجایجایحکای 
آنهابهرهگرفتهاس ت؛کاربرداصطالحاتطبییعالوهبراظهارفضلنویسندگان،اینبودهکه
نویسندگاناستفادهازاینعلومرابرایمضمونپروریحکایاتبهکارمیبردندوکاربرد
دیگرایناستکهنثرچنینمتنهایکنواختنباشدوبرایاینکهخوانندهدرمتنومعانی
دیگراینلغاتواصطالحاتتفکرکند،ایناصطالحاترابهکارمیبردند.درواقعدوکلمه
کهدرعلمطباصطالحهستند،بهطریقةایهامتناسبمعانیطبیآنهارادرنظرخواننده
می آورندتاخوانندةآشنابهاینعلمواصطالحات،بهوفورفضلواحاطةنویسندگانپی
ببرند.همانطورکهدرمتناشارهشد،نخشبینظریبهکتابهایجرجانیداشتهاستو
نوشتههایاوراباکمیتغییرآوردهاست .
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 .1ابنسینا،حسینبنعبداهلل.)1367-1372( .قانون در طب،ترجمةعبدالرحمنشرفکندی،


تهران:سروش .
 .2ابوریحان بیرونی ،محمدبن احمد .)1318( .صَيدَنه ،ترجمة فارسی از ابوبکربن علیبنعثمان




















کاسانی؛بهکوششمنوچهرستودهوایرجافشار،تهران:شرکتافستسهامیعام .
 .3تفضّلی ،احمد .)1378(.تاريخ ادبيّات ايران پيش از اسالم ،بهکوشش ژالة آموزگار،
تهران:سخن .
 .4جرجانی ،اسماعیل بن حسن .)1341( .األغراض الطّبيّه و المباحث العالييّه ،تهران :بنیاد








رهنگایران.

ف
 .1ـــــــــــــ(.)1381يادگار در دانش پزشکى و داروسازى،بهاهتماممهدیمحقق،
تهران:دانشگاهتهران،مؤسسةمطالعاتاسالمى.

 .6ـــــــــــــ ( .)1382-1384ذخيرة خوارزمشاهی ،تصحیح و تحشیة دکترمحمدرضا
محرری،تهران:فرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسالمیایران .
 .7حکیم مؤمن ،محمد مؤمن بن محمدزمان.)1392(.تحفه المؤمنين مشهور به تحفة
حکيم مؤمن ،تصحیحوتحقیقمؤسسةاحیایطبیطبیعی،قم:نوروحی .
 .8خوارزمی،محمد.)1362(.مفاتيحالعلوم،ترجمةحسینخدیوجم،تهران:مرکزانتشارات
علمیوفرهنگی .
 .9دهخدا،علیاکبر.)1377(.لغتنامه،تهران:دانشگاهتهران،مؤسسةانتشاراتوچاپ .
 .12رامپوری،غیاثالدیین[.بیتا].غياثاللغات،بهکوششمحمیددبیرسیاقی،تهران:کانون
معرفت .
 .11سقّاباشی،علیاکبر.)1372(.راهنماي نجات از مرگ مصنوعی،تهران:شرکتسهامی
طبعکتاب .
 .12صفا،ذبیحاهلل.)1372(.تاريخ ادبيات در ايران،تهران:فردوس .
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 .13عقیلی علوی شیرازی ،محمدحسین بن محمدهادی[ .بیتا] ،قرابادين کبير ،تهران:
مؤسسةمطالعاتتاریخپزشکی،طبیاسالمیومکمل .
 .14ـــــــــــــــ(.)1382مخزناالدويه ،دايرةالمعارف خوردنیها و داروهاي پزشکی
سنتی ايران،تهران:باورداران .
 .11ــــــــــــــــ(.)1381خالصهالحکمه،تصحیح،تحقیق،ویرایشاسماعیلناظم،قم:
مؤسسةاسماعیلیان .
 .16مراغی ،عبدالهادیبن محمد .)1388( .مناف حيوان ،به کوشش محمید روشن ،تهران:
بنیادموقوفاتدکترمحمودافشار .
 .17مصاحب ،غالمحسین.)1341(.دايرهالمعارف فارسی ،تهران :شرکت سهامی کتابهای
جیبی .
 .18نخشبی،ضیاءالدیین.)1372(.طوطینامه،تصحیحدکترفتحاهللمجتباییودکترغالمعلی
آریا،تهران:منوچهری .
 .19نصیرالدیینطوسی،محمدبنمحمد .)1363(.تنسوخنامة ايلخانی،مقدیمهوتعلیقاتاز
محمیدتقیمدریسرضوی،تهران:اطّالعات .
 .22نفیسی،علیاکبر.)2131(.فرهنگ نفيسی،تهران:خییام .
 .21هروی ،موفقبن علی .)1346(.األبنيه عن حقايق األدويه ،به تصحیح احمد بهمنیار،
تهران:دانشگاهتهران،مؤسسةانتشارات .
 .22همایی،جاللالدین.)1331(.کنوزالمعزمّين،تصنیفابوعلی سینا؛بامقدمهوحواشیو
تصحیحجاللالدینهمایی،تهران:انجمنآ ارملی .
 .23یوسفی هروی ،یوسفبن محمد .)1391(.رياضاالدويه،بامقدمهوتصحیحسیدمحمید
نظری،تهران:انتشاراتالمعی .

