معرفیِ رسالهای در طبّ ِ پیشگیری
متعلق به قرن ِ ششم هجری
آستانهی سفر ِ حضرت ِ مسافری به کرمان

در
به قلم ِ یکی از مریدان ِ آن بزرگوار
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مقدمه
حضرت ِ مسافری ،سراجنام بعد از  ۸سال امکان ِ مسافرت به ایران و البته
کـــرمان  -شهر ِ آباء و اجدادی و خاطرات ِ تـــلخ وشیرین ِ کودکی و
جوانیاش -را به دست آورده بود .بلـیط خـریدن  ،چـمدان بـسنت و ریز و
درشت ِ امور را مُرتّب کردن یکسو و منتظر ِ روز ِ موعود و ساعت ِ مُقرّر
نشسنت از سوی ِ دیگر زمان را در درنگ و شتاب ِ خود به مُعدّل ِ خویش
نزدیک میکرد.
صُبح ِ روز ِ هـشتم فوریه حـضرتِ مـسافری طـبق ِ معـمول داشت وقـتش را
تلف م یکرد که ناگهان چشمِ مُبارکش به کتاب ِ »عِقد العُلی للموقفِ
االعـــلی« نـــوشتهی »افـــضل الدین ابوحـــامد احـــمدبن ِ حـــامد ِ کـــرمانی«
مـعروف به »افـضل ِ کـرمان« افـتاد و بیاختـیار از بـرداشنت و تورُّق کردنِ
آن کتاب چارهای در خود ندید.
آدم وقتی که فکرش به جایی و چیزی مشغول باشد خود بخود نسبت به
نـشانههای آن  -هر چـقدر دور و نـامانوس  -عکسالعـمل نـشان مـیدهد.
اتفاقی که افتاد عینا مصداق ِ همین حُکم بود .حضرتِ مسافری -مثل ِ
عـاشقی که در مـیان ِ آلـبومِ رنگ و وارنـگی ناگـهان چـشمش به تـصویر ِ

پـشت ِ صحنه و ناپـیدایی از معـشوق بیفـتد -ساعتها غرق در صفحاتِ
کتاب شد و در خِرَد و دانایی ِ همشهری ِ خود » افضل« اندیشه کرد.
افــضل الدین ابوحــامد نویــسنده ،طبیب  ،مورخ و منــشی ِ فــاضل ِ
کـرمانی به احتـمال ِ قوی پـیش از حملهی مـغول و در هـمان حدود مُرده
است و اگرچه استاد ِ تاریخ و کرمانشناس ِ نامدار ،باستانی ِ پاریزی ،وی
را »بیهـقی ِ کـرمان« مینـامد اما از آنـچه مـسافر ِ ما از کـرمان میجـوید و
میطلــــــبد سالها و فــــــرسنگها فــــــاصله دارد .در نتیجه کــــــتاب ِ
»عِـقدالعُلی« با همهی اعتـبارش دَری از کـرمانِ این روز و روزگار و حـتا
خاطرهای مانوس از کـرمان ِ ذهـنی ِ حـضرتِ مـسافری را به رویش نخـواهد
گشود و چیزی جز همان نشانهی دور و نامانوس -که تصادفا از نزدیک
به او چشمک میزند -نیست.

رسالهی پزشکی

استاد بـاستانی ِ پاریزی در مـقدمهی شیرینی که بر کـتاب نـوشته ،ضمن ِ
معــرفی ِ افــضل از کــوشش ِ مــصحح ِ کــتاب با احترام ِ زیاد و با عــنوان ِ
استاد عـــلی محـــمد ِ عامری نائینی یاد کرده است .استاد بـــاستانی
همچنــین رسالهای در پــزشکی -با تکــیه بر پیــشگیری و صحت -در
انتــهای مــقدمه گنجانــدهاست که گــویا -در اصل -اثر ِ طــبع ِ افــضل ِ
کــرمان بوده است .این رساله حدود ِ  ۲۶۰۰کلــمه دارد و  ۱۱صفحه
بیشتر نیست و موسوم است به » :صالح الصحاح فی حفظ الصحه«.
حــضرت ِمــسافری که وقت و حــوصلهی زدن ِ قــرقاول را ندارد حقیقــتا
بــقول ِ کرمانــیها -دنــبال ِ آهوی لــنگ مــیگردد .نــاچار تــاریخ را کــنارمـــیگذارد و با اشتیاق به رسالهی »حـــفظ ِ صحه« میچـــسبد که از
عهدهی متامکردنش برآید.
الرساله موسومه به صالح الصحاح فی طب

 ...حفظ ِ صحت یک نیمه از جزو ِ عم لاست از علم ] ِ پزشکی[
و نیمهی دیـگر عالج ِ بیـماران است ....نـدیدهام که در حـفظ ِ مُـفرد
)مـــفرد در اینـــجا یعـــنی »اختصـــاصا« و حـــفظ ِ مـــفرد یعـــنی اختصـــاصا
پیشگیری( تصنیفی پارسی کرده باشند...
میگوید عالج ِ بیماران یک نیمه از علم ِ پزشکی بیش نیست و نیمهی

دیگر پیشگیری و سالم نگهداشنت ِ تن و جان است .و همین نیمهی اخیر
مورد ِ نظر ِ او در نوشنت ِ رساله است ،چرا که تا کنون در فارسی مطلبی
که به متامی مـربوط به این قـسمت از کار ِ پـزشکی بـاشد ،نـدیده است و
جای آن را خالی میداند.
در ویکیپدیا پس از نقل ِ همین جمله ) حفظ ِ صحت یک نیمه از جزو
ِ عمــلاست از عــلم و نیمهی دیــگر عالج ِ بیــماران است( از قول ِ دکتر
مجید ِ ملکمحمدی آمده است:
»این جمـله که سرتـاسر ِ رسالهی مذکور ) رسالهی حـفظ ِ
صحه( و همینــــطور بــــرخی دیــــگر از تألیــــفات پــــزشکی ِ
ابوحـــامد ،به تـــشریح ِ آن اختـــصاص دارد ،حـــکایتگرِ آن
است که این دانـشمند و پزشک ارجمند ِ کـرمانی ،با الـهام
از مـبانی ِ طبی ِ ایرانِ بـاستان ،قـرنها قـبل از پزشکان ِ غربی،
بر تــقدّم ِ نــقش ِ پیــشگیری از بیمــاریها بر درمان ِ آنها،
تأکـید و احاطه داشته و بدین اعتـبار ،وی را بـاید از بانـیان ِ
اصول ِ بهـداشت و طبّ ِ پیـشگیری ،نه فـقط در کـرمان ،و
نه فــقط در ایران ،بلــکه در کُلّ ِ جــهان شناخت و جایــگاه
شامخ او را در این عرصه ،ستود و ارج نهاد«.
افــــضل ،نخــــستین اصل ِ صحت را اعــــتدال مــــیداند و در حتکــــیم ِ آن
میگوید:
 ...یکی از حکما در پرهیزکردن مبالغه م یکرد )در مـنت منـیکرد( با
وی گفتــند که پرهــیز ِ بــسیار باعث ِ ضعف مــیشود .گــفت من
مـیخورم که بـزیم  ،منـیزیم که بـخورم .پس معـلوم شد که اعـتدال
سبب ِ صحت ِ بقــاست ....جالینوس گــوید که حــفظ ِ صحت آن
باشد که آدمی آن خورد که موافق به طبع ِ او باشد....
سه صفحهی نخـست ِ رساله چـیزی جز همی نگونه کلـیات نیـست ،اما از
آن به بـعد و تا پـایان ِ کار شاهد ِ دستورالعملهایی هــستیم خـواندنی ،
دقـــیق و ریزبیـــنانه که گاه مُـــضحک ،گاه اعـــجابآور و گاه ساده و
سودمنداند.

تباذوق  -تئودوکوس
آوردهاند که نوشیروان با تباذوق ِ طبیب گفت :ای تباذوق پیر شدی
از علم ِ خود اثری بگذار تا یادگار ِ تو باشد.
تــباذوق گــفت ای مَــلِک چــند کلــمه بــگویم که قائممــقام ِ تــصنیفی
بزرگ باشد....
بعید نیست که این تباذوق هم کرمانی بوده ،چون حال ِ نوشنت ِ کتاب را
نـداشته است .نـاچار مـوسیوار به ده فـرمان که قائممـقام ِ تـصنیفی بزرگ
باشد قناعت میکند.
نـوشروان فرمود که این کلمات به آب ِ زر بنوشتند و دستور ِ حفظ ِ
صحت ِ خویش ساخت.
آن ده فرمان به قرار ِ زیرند:
 (۱پیش از خواب خود را بر متوضی )دستشویی (عرضه کنی.
یعنی جیش یادت نرود.
 (۲هر دو روز به گرمابه روی...
واقعا جای ِ آفرینگفنت دارد .در آن ب یآبی ِ دامنگیری که در ایران بوده ،

چنین دستوری حقیقتا که حتسین برانگیز است.
 (۳هر هفته قی کنی.
به قول ِ شیرازیها  :دلت هم بزنه!
(۴چـیزی نـخوری که دندان ِ تو بر آن کار نکـند چه مـعده از دندان
ضعیفتر است.
معــلوم نیــست مردم چه چیــزهایی میخــوردند که احیــانا به سختی با
دندانها قــابل ِ خورد کردن بوده است .مادربزرگ ِ همــین حــضرت ِ
مـــسافری از روزگاری در کـــرمان خبر میداد که کـــسانی از گـــرسنگی
هستهی خرما را آرد میکردند و نان میپختند.
 (۵هیچ میوهی نارسیده نخوری
 (۶تا توانی هــیچ دارو نــخوری ....دارو خوردن چون تیــرانداخنت
است  ،گاه صواب آید و گاه خطا.
 (۷از مباشرت ِ بسیار محترز باشی...
یعنی زیاد از حد سکس نداشته باشی.
 (۸زنـهار زنـهار با پـیران مـجامعت نکـنی که آن سبب ِ مرگ ِ مفـاجاة
باشد!
مرگ ِ مفــاجاة یعــنی مرگ ِ ناگــهانی ،در اینــجا احیــانا یادآور ِ سکته
است.
 (۹خون بیعلتی کُشنده از تن بیرون نکنی.
این دستور نـشان مـیدهد که حـجامت هم در نـظر ِ تـباذوق و هم در نـظر ِ
افـضل یا بکـلی ناپـسند است و یا -دست ِ کم -به هر هـوسی تـوصیه
منیشود.
 (۱۰قصد ِ غذا نکنی اال به گرسنگی ِ صادق...
این بود ده فـــرمان ِ جـــناب ِ تـــباذوق که کـــرمانی دانـــسنت و حـــتا ایـــرانی
دانــستنش طی ِ حتقــیق ِ فــاضالنهای از سوی خامن ِ مــستورهی خــضرایی
محل ِ تردید است.
اینک فشردهای از نوشتهی خامن ِ خضرایی:

تياذق
تــياذوق ،پــزشکِ مخــصوص ِ حــجاج بن يــوسف ِ ثقــفی
)حک (۹۵-۴۵:حاکم اموی عراق ...تـشخيصِ هويتِ
او به سببِ اشتباهاتی که در امالی نام ِاو روی داده دشوار
است .ظاهرا شکلهای مختلـــفی برای نام ِ وی ضبط
کـردهاند از جمـله »تـيادوق « »ثـياذوق « و »تـياذق « ...
اومل ان )ص  ۲۲ـ  (۲۳تــــياذوق را صورتی احتــــمالی از
تئودوخوس دانسته است.
قفطی )متوفی  ( ۶۴۶دو پزشک به نامهای »تياذوق « و
»ثاذون « را ذکر کرده که در خدمت حــجاج بن يــوسف
بودند....
سزگني )ج  ۳ص  ۲۰۷ـ  (۲۰۸چـــهار اثر را که معـــلوم
نيـست در اصل به يـونانی بوده يا عـربی برای تـياذوق ذکر
کرده :
 (۱الکناش
 (۲قصيدة فی حفظ الصحة
 (۳کـتاب أبدال اال دوية و...

)در بارهی تهيهی

داروها و بدلهای داروها(
 (۴الفصول في الطب
از اين آثار چيزی باقی منانده اما برخی از حکيمان ِ دورهی
اسالمی در آثار خود از تياذوق نقل قول کردهاند .قدميترين
مؤلفی که او را ياد کرده عــبداهلل بن مــسلم بن قتيبهی
دينوری )متوفی  (۲۷۶است ....
تـياذوق عقـايد و آرای بهـداشتی ِخود را در ده دستور برای
حـجاج خالصه کرده از جمـله » :تا گـرسنه نـشده ای غذا
نخور ،تا وقتی که هنوز غذايی در معده باقی است چـيزی

نـخور ،از خوردن ِ چيـزهايی که دندانها منی توانـند آنـها را
خرد کنند بپرهيز  ،پس از غذا بالفاصله چيزی ننوش ،يک
روز در مـيان استحمام کن ،ادرارِ خود را نـگه ندار )حتی
اگر سواره باشی( ،بر مقدار ِخون در بدن بيفزای ،با شکم ِ
خالی آب ِ سرد ننوش ،قبل از خواب قضای حاجت کن «
)به نقل ابن ابی اصيبعه ص .(۱۷۹

غریبه نیا داخلمون
من آن نگین ِ سلیمان به هیچ نستامن
که گاه گاه دراو دست ِ اهرمن باشد
تباذوقی که بخواهد یک روز تبادق شود و یک روز تئودوخیلوس به دردِ
مــسافر ِ کــرمان منــیخورد .نــاسالمتی حــضرت ِ مــسافری دارد از سرمای
مالتیکالچرالیـــسم ِ کـــانادا فرار میکـــند .آدمی که خـــیز بـــرداشته و
میخــــواهد به مطــــبخِ دودگرفتهی مادربزرگش بــــرگردد حــــوصلهی
حجاجابنیـوسف خلیفهی اموی که هـیچ حـتا تاب ِ دقت در فرمایـشات ِ
فؤاد سزگین استادِ تُرک ِ دانـشگاه ِ گوتهی فرانکـفورت را هم ندارد.
احترام ِ دانـشمندان به جای خود اما مـسافر میخـواهد بـداند این جـناب ِ
ابوحـامد افـضلی که کـرمانی است چه گفـته و احیـانا حرف ِ حـسابش چه
بوده است .نــاچار تــباذوق را رها میکــند و باز سراغ ِ سخنان ِ افــضل
میرود:
هر گه هوا درست بـاشد و هر فـصلی از سال بر مزاج ِ خویش بود
سبب ِ تندرستی باشد) .یعنی بر خالف ِ آنچه در کانادا شاهدیم که جز

بر مزاج ِ سردی و رطوبت نیــست( ...مزاج ِ مردم به اختالف ِ هوا
بگردد] ...کسی که دنبال ِ تندرستی است[ در هوای سرد هیچ عضو
را برهنه نکند ....در هوای گرم از گرمی ِ هوا و تپش ِ آفتاب احتراز
کـند .و در جایی که از تـپش ِ آفـتاب دور بـاشد مـقام کـند و آنجا آب
بزنـــند ) در ِ سرای مــــغان رُفــــته بود و آب زده( و اوانی ِ پاکیزه
)ظــرفهای متــیز( و میـوههای سرد و تر چون سیب و امرود و تـرها
)سبزیها( چون کاهو و کاشنی )کاسنی( و برگ ِ بید و برگ ِ مورد
]بگذارند و مصرف کنند[.
به این میگویند مطلبِ قابل ِ خواندن ،اما بعد:
و اما در تدبیر ِ طعامها ...مردم غذا]بـاید[ آنگاه خورند که شهوت ِ
صادق پــیدا شود و چون پــیدا آید ...زود غذا بــاید خوردن....و
کمتر)حد ِ اقلَش( آناست که]فرد[ در شبانروزی یک نوبت خورَد و
بیـشتر )حد ِ اکثرَش( آنکه دو نوبت ]و این [ به اعـتدال نزدیـکتر
]است[ و ]حالت ِ سوم[ آنکه در دو روز سه نوبت خورَد...
افـضل پس از این به مواد ِ غذایی ِ مفـید که خوردن ِ آنها الزمهی حـفظ ِ
صحت است میپردازد و از قول ِ جالینوس میگوید:
بهترین طعام آن است که میان ِ لطیف و غلیظ باشد چون نان ِ گندمِ
پاک و گوشت ِ مرغ و کبک و ماهی و صراحی...
اگرچه افضل از ماهیچهی گوساله و گوسفند ِ جوان هم که با استخوان
پختـهشود ،در نـظرات ِ جالینوس یاد میکـند اما واضح است که تکیهاش
بر به اصطالح گـوشت ِ سفید است ،و چهار نوعی که بر شمرده ) مرغ
و کبک و ماهی و صراحی( در اولویت قرار دارند .اگر از کبک و ماهی
بگذریم باید ببینیم منظورش از مرغ و صراحی چیست.
حساب ِ مرغ البته آسانتر رسیدگی میشود  .درست است که در ادبیاتِ
عــصر ِ افــضل و پــیش از آن عمــوما مرغ را در معــنای مطــلق ِ پــرندگان ِ
تخمگذار بکار میبردهاند اما از دیرباز گهگاه به معنای امروزی ِ آن یعنی
ماکیان نیز دیدهمیشود .مثال فردوسی میگوید:
سوم روز خوان را به مرغ و بره

بیاراسنت گونه گون یکسره
همچنین وجود ِ بعضی ترکیبهایی که با مرغ ساخته شده است از قبیل ِ
»مرغ ِ بـــسمل« و »مرغ ِ نیمبـــسمل« و »مرغ ِ بـــریان« که در زبان ِ
معاصرانِِافضل راهداشته است گواهی میکند که ما در مفهوم ِ مرغی که
او در کـنار ِ کـبک و صراحی میگـوید تـردید نکنـیم و آنـچه بالفـاصله به
ذهن متبادر میشود را صحیح بدانیم.
مشکل اما در واژهی »صراحی« است .اگر اشتباه ِ چاپی یا تصحیفی در
استنساخ صورت نگرفته باشد باید بپذیریم که مراد از صراحی »مرغابی«
است ،و اگر چنین باشد شاید این نخستین بار و شاید تنها موردی است
که این واژه در این معنی بکار رفته است .ارتباط ِ مرغابی و صراحی البته
واضح است چه از دیر باز چــنانکه استاد محــمد حــسن ِ سمــسار به ما
میگـوید از ورای هـزارهها صراحیها را به شکل ِ مـرغابی مـیساخته اند.
قسمتی از گفتههای ایشان را در زیر میخوانیم:
»....در اينجا ما بر آنـيم كه در پيرامون ِ گونه ای صراحیِ
ايــرانی گفتــگو كنــيم كه از سدههای بــسيار دور تا همــني
چـندی پـيش ،در ايران مـتداول و مـرسوم بود ،و هنرمـندان ِ
ايرانی به پيروی از سنت ِ پدران ِ خود آثاری به همان شيوه
و شكل پـديد مـیآوردند .اين گونه صراحی كه به اعتـبار ِ
شكل ِ آن در ادبــيات ِ فــارسی »به مرغ ِ صراحی« مــشهور
است گاهی به شكل ِ مـرغابی » بط« و زمانی به شكل ِ
خروس و يا پـرندگان ِ ديـگر ساخته مـیشده است .گونهی
اول را » بط ِ باده« يا » بط ِ شراب« و گونهی دوم را بــطور
ِكـــلی » مرغ ِ صراحی« میناميـــدهاند .به اين دو نام در
ادبيات ِ پارسی بسيار برمیخورمي.
 ...يــكی از نخــستني منونــههای ايــنگونه صراحی ،بــطی
است كه از حفرياتِ زيويه در كردستان بدست آمده و در
اوائلِ هزارهی اولِ پـــيش از ميالد ساخته شده است ،و
هنرمــــند ] ِ سازندهی آن[ بــــارنگ آمــــيزی ِ بدنهی بط
كوشيده است كه پر و بال ِ آن را مجسم سازد.
دومــني من ونه ،بــطی از جــنس ِ بُــرنز با پر و بال ِ برجــستهی

قلـمزدهی زيـبا كه دُم ِ آن به دسته تـبديل شده است .اين
بط اگر چه بايـستی پس از دورهی سـاسانی ساخته شده
باشد ،اما ويژگ یهای فلزكاری ِ عصر ِ ساسانی را بخوبی
نشان میدهد )دهانهی قيفی شكل ِ پشت ِ بط كه محل ِ
ريخــنت ِ باده در آن بوده ،شكــسته است( .زمان ِ ساخنت ِ
اين بط بـايد اواخر ِ سدهی هفـتم و يا آغاز ِ سدهی هـشتم ِ
ميالدی بـــاشد و اين خود نـــشان مـــیدهد كه ايـــنگونه
صراحی در دورهی سـاسانی رواج داشته است .از اين بط
كه بگذرمي متأسفانه تا دورهی صفوی بطی چون دو بطِ ياد
شده در دست نيست .اما شواهد ِ ادبی ِ بسياری در دست
است كه ايـنگونه صراحی در ايران مـتداول و معـمول بوده
است .در فرهنــگهای فــارسی ايــنگونه صراحی را»بطِ
می« » ،بط ِ باده« » ،بط ِ شراب« » ،بط ِ صهبا« » ،بطِ
سرخاب زای« و غـــــيره ناميـــــدهاند و همهی فرهنـــــگها
نـــوشتهاند كه گونهای صراحی است كه بـــصورتِ بط
سازند«
در ادامه ،آقای سمسار مثالهای زیادی از ادب ِ فارسی آورده است که به
مرغ ِ صراحی اشاره دارد از جمله این بیت ِ خاقانی:
پنجهی ساقی گرفت مرغ ِ صراحی به دام
زاتش ِ صبح اوفتاد  ،دانهی دلها به تاب
اما در همهی این مثــالها و مثــالهای فرهنــگهای مــوجود مراد از مرغ ِ
صراحی در واقع »صراحی« است و هیــچجا مراد »مرغ« نیــست ،کــما
ایـــنکه در همـــین بـــیت ِ خـــاقانی؛ پنجهی ساقی مرغ را منیگـــیرد بلــکه
صراحی را میگـــیرد .اگر افـــضل صراحی را در معـــنای مـــرغابی بـــکار
بردهبـاشد -غـیر از بدیعبودن در کاربرد ِ واژه -برای مـسافر ِ کـرمان جای
این شگفتی هم باقی میمــاند که چــگونه یک پــزشک ِ کویری که در
کرمان و کوهبنان فعالیت داشته و گیرم مدیر ِ بیمارستانی در یزد بوده به
مردم گـوشت ِ ماهی و مـرغابی تـوصیه میکـند .واال هِه همـین حـضرت ِ
مسافری که نیمقرن بیشتر از عمر ِ مبارکش منیگذرد به خاطر منیآورد که
در کرمان کسی مرغابی بخورد و حتا تا زمان ِ تاسیسِ فروشگاه ِ »شرکت

ِ سهامیِ شیالت ِ جنوب« در کرمان حدِاقل شخص ِ شخیص و بزرگواری
چون او ماهی نـخورده بود مـگر ساردینهای خشـکشدهای که با گونی
میآوردند و در قدمگاه میفروختند.
البـــته حـــساب ِ مـــلک ارسالن ِسلجوقی )م  (۵۷۳و ملکدیـــنار ِ غُز
)م  (۵۹۱از بقیهی مردم جـــــداست و صدایـــــشان از جای ِ گـــــرمی
برمیخاسته ،به قول ِ همشهریها »وَر مُنکِرِش نَعلَت«.

میوه
از آفتهای هضم آن است که طعامهای مختلف بههم خورند )به قول ِ
کرمانــیها وَرهَــمخوراکی( یا ترتـیب گوش نـدارند )رعایت نکنــند( و
طعـامهای غلـیظ پـیش از لطـیف خـورند ) یعـنی بـاید نخــست مایـعات ِ
داخل ِ مـعده را تـقویت کرد آنـگاه دست به خوردنـیهای دیر هـضم بُرد
همین که امروزه مثال پیش از خوردن ِ استیک ممکن است سوپ یا ساالد
سفارش دهــیم( یا روزگار ِ دراز در خوردن ِ یک غذا بـاشد ،چـنانچه
نعمتهای سخت از زمان ِ آبسنت دور افتد...
در این دو جملهی مغـشوش ِ آخر میگـوید که از آفات ِ هـضم یا هـمانکه
ما امروز عـوامل ِ سوءِهـاضمه مـیگوییم آن است که به دالیـلی فرد مجـبور
بـاشد که یک نوع غذا )یا انواع ِ نـزدیک به هم( بـخورد و مـثالش را هم
در ویار ِ حاملگی مـیزند که مادر را به مدتی طوالنی از دسـترسی به
انواع ِ خوردن یها دور میکند .گمامن باید جملهی » چنانچه نعم تهای
سخت از زمان ِ آبــسنت دور افــتد «.را به » چــنانچه نعمــتها سخت از
زمان ِ آبــستنی دور افــتد «.تــصحیح کرد تا تعقــید ِ آن مرتــفع گردد .به
هـرحال حـضرت ِ مـسافری نه نُـسَخ ِ متـعددی در اختـیار دارد و نه حال ِ آن
را که تفحـصی بکـندعجالتا ادامهی رساله را میخـواند که میگـوید فرد

بــاید در تابــستان غذاهای سرد و در زمــستان گرم بــخورد و مرادش از
سردی و گـــرمی درجـــهحرارت ِ فیزیـــکی ِ غذایی است که مـــیخوریم.
میگوید این گرما و سرما نباید در حد ِ داغ و یخ زده باشد.
...اما مـیوه اگر کـسی تـواند که ترک ِ میـوههای تر کـند از بـسیار
رنها ایمن شود و اگر نتواند بر انگور و اجنیر اختصار کند...
از همینجا معلوم میشود که میوههای تازه چقدر برای گوارش مشکلزا
بـودهاندکه افـضل یکـسره از خـیر ِ همهی آنها مـیگذرد و برای شکموها
نــاگذیر انــگور و اجنــیر را تــوصیه میکــند .همچنــین معــلوم مــیشود که
شیوع ِ صنعت ِ خــشکبار و استفاده از برگــههای میــوهجات در غذاهای
پختــنی به صورت ِ مُتَنجــنه غــیر از باال بردن ِ امـکان ِ نگــهداری زیربــنای
بهداشتی هم داشته است.
در ادامه برای جنات از تُخمـگی یا همان نَفخ  ،مثالی م یزند که خواننده
گمان میکند احیانا به زبان ِ ساکنان ِ مریخ است:
به تدبیر ِ آن داروی مُسهل باید خورد ،تا معده و جگر و روده را پاک
کند .چون اطریفل ِ کـوچک که ایارج و تزبد به آن بار کردهبـاشند،
با جوارش ِ سفرجل ماجب صبر....
برای حل معـــمای » اطریـــفل ِ کـــوچک که ایارج و تـــزبد به آن بار
کردهبـاشند ،با جوارش ِ سفرجل ماجب صبر« بـاید کـمی جـستجو کرد و
کــمی بیــشتر از آن ابتــکار به خرج داد تا معــلوم شود که چه معــجون ِ
مُـسهلی از هـند و چـین و روسیه فـراهم آورده و با گیـاهان ِ محـلی ترکـیب
کــردهاست .اگر این دارو را روی سنگ بگــذارند آب مــیشود .حاال
جزئــیات ِ معــجون را ببینــید و خــوتان قــضاوت کنــید که یبــوست ِ مردم ِ
کویر یعنی چه !
اطریـــفل احتـــماال مُــــعرب ِ تریپهلهی هـــندی است )یعــــنی ترکــــیب ِ
سهگانه(و نام ِ مـسهلی مـرکب از هلیـله و بلیـله و آمـله .دهـخدا به نـقل از
اختـــیارات ِ بدیعی در تعـــریف ِ »اطریـــفل ِ کـــوچک« که ال بد نوعی از
اطریفل است میگوید:
ازبرای استرخاء معده سودمند بود و رطوبت آن و بواسیر را
دفع کند و ذهن را نیکو گرداند و سلس البول را نافع است

 .اخالط آن  :پـوست هلیـله ٔ کابلی و هلیـله ٔ سیاه و پـوست
هلیـــله ٔ زرد و آمـــله ٔ مقـــشر و پـــوست بلیـــله از هر یـــکی ده
درم  ،زجنبــیل و فلــفل از هر یــکی ده درم کوفته وبیخــته و
بــروغن بادام چرب کرده با سه چــندان عــسل کف گرفــته
بسـرشند و بـعد از دو ماه استعمال کنـند و قوت این تا دو
سال می ماند و شربتی از یک مثقال تا دو مثقال بود و نافع
است از جهت صداع که از بخار معده بود و معده را قوت
دهد و بغایت نافع بود) .اختیارات بدیعی (.
در بارهی ایازج هم توضیح ِ زیر را از اینترنت میتوان یافت:
ایارج ِ لوغـاذیا ،معـجونِ مـسهلی بـسیار مفـید و بهـرهرسان
است .متامِ بدن را از اخالط ِ ناباب پاکسازی کرده و اسهال
م یدهد .اسهالی در حد اعتدال که اذیت کننده منیباشد.
عمود ترکیب در این معجون ریشه گیاه ِ خربق سیاه است.
موطن اصلی این گـیاه کوهـهای آلپ بوده و اکثراً از طـریق
روسیه وارد ایران میشود.
اما در ثبت ِ کلمهی تزبد تصحیفی صورت گرفته است .این کلمه باید
» تُربُد« باشد و تربد نیز مسهلی است به شرح ِ زیر:
دوایی است مـعروف که اسهال آورد) .بـرهان ( .نام دوایی
مــــسهل  ،بهــــندی نــــسوت گویــــند) .غــــیاث اللــــغات (
)آنــــندراج ( .دوائیــــست که اسهال آورد ،و آن را تــــربد
مــجوف خوانــند) .اجنــمن آرا( .ریــشه ٔ مــسهل که از هــند
آورند) .ناظم االطــباء( .بــهترین ِآن چیــنی بود ومبیض
مدور مصمغ مجوف و در سودن مفیدتر گردد و زود کوفته
و بر سرهای صمغ بود و کـهن و بـاریک نـبود و به سطبری
مـیان خنـصر و بنـصر بود و چون بکوبـند و بپـزند هـیچ ریـشه
بر سر پــرویزن منــاند و تــنک سوراخ بود و بــاید که بوقت
خارج کردن اول بخـراشند و بـروغن بادام چرب کنـند آنـگاه
بکوبند.
پس از این با اصطالح ِ بامزهی » بار کردن« مواجهیم که دقیــقا هــمان
 loadingدر اصطالحات ِ روزمرهی کامپوتر است .که برای افزودن ِ

چــیزی بر چــیز ِ دیــگر استفاده مــیشود و پس از آن ترکــیب ِ »با جوارشِ
سفرجل ِ ماجب ِ صبر« را داریم که آقای یــوسف بــیگ بــاباپور ضمن ِ
مـقالهای که به نـقد و بـررسی ِ همـین رساله پرداخـته آن را به شکل ِ »یا
جوارش ِ سفرجل با حبّ ِ صبر« تــصحیح کرده است .ایــشان در کار
دقیـــقی که اجن ام داده در  ۱۱صفحهی این مـــقاله  ۶۱اشتباه چاپی و
استنــساخی را شنــاسایی کرده است .یعــنی نــشان داده که با احتــساب ِ
تکـراریها دست ِ کم در هر صفحه  ۶غـلط به چـشم مـیخورد ،همـین
است که حــضرت ِ مــسافری تعــجب میکــند که چرا هــرچه میخــواند
چیزی منیفهمد!
به هر حال جوارش یا گوارش معـجونی است که به منـظور ِ کـمک به
هـضم ِ غذا میخـورند حـکم ِ دِسِر یا پـسغذا را دارد .سفَرجَل هم هـمان
بِه است و جوارش ِ سفرجل باید حلوای به باشد .دهخدا میگوید:
گوارش سفرجل ] .گ ُ رِ ش ِس َ ف َ ج َ [ )ترکـــــیبِ
اضافی  ،اِ مـرکب ( به دستور ِ گوارش تُـفاح است )یعـنی
دستورش بر اساس ِ دستور ِ پـخت ِ حـلوای سیب است( و
در تـــقویت مـــعده ابـــلغ از آن )یعـــنی از حـــلوای سیب( و
طریق ِ ساخنت در گوارش ِتُفاحْ مذکور است به جای سیب
بِه ِ شیرین باید کرد) .حتفه ٔ حکیم مؤمن (.
میماند حب ِ صبر که به علت ِ تلخی ِ زیاد آن را با حلوای بِه جتویز کرده
است .صبر بر اساس ِ گیاهشنـاسی ِ گلِ گالب گـیاهی است از دستهی
سوسنها که صمغ ِ آن بسیار تلخ و مسهلی قوی است.
آقای بـاباپور ترجـیح داده است که »با« را در مـیانهی ترکـیب ِ » اطریـفل ِ

کوچک که ایارج و تزبد به آن بار کردهباشند ،با

جوارش ِ سفرجل

ماجب صبر« را به »یا« تغییر دهد که از شدت ِ مُسهل بکاهد اما جناب
ِ مــسافری که عــمق ِ فاجعه را مــیداند و در آن به حقالیقـین رسیــدهاست
همان »با« را درستتر میداند! به ویژه اینکه این یبوست ِ خانهخراب با
خـریدن ِ بلـیط ِ هواپیـما و تـصورِ بودن ِ افزون بر  ۲۴ساعت در هواپیـما و
فرودگاه خود بخود رشد ِ اکسپوننشیال ِ خود را در مختصات ِ بدن آغاز
میکند.

آب و شراب
و باید دانسنت که آب در بدن هیچ عمل نکند جز آنکه بدرقهی طعام
بـــاشد و آن را به هر عـــضو بـــرساند ...آب در مـــیان ِ طـــعام نبـــاید
خورد ...در شب بـعد از خواب نبـاید خورد ،مـگر مخـمور بـاشد یا
محرور )یعنی میزده و تبدار(....
و اگر کــسی شراب خورده بــاشد در حــفظ ِ صحت ِ آن هم رعایت
واجب است .اوال انواع ِ شراب که از شراب و خرما و دوشاب و جو
و برن سازند البته نباید خورد که دماغ را زیان آورد .اگر اتفاق افتد
که خورد ،نشاید که بر گرسنگی خورد...
از انواعی که نام برده معلوم میشود مرادش از شراب آن چیزی نیست که
امروزه به آن شراب گفـته مـیشود .این انواع اغـلب عـرقهایی با درجهی
باالی الـکل و در یک مورد آبـجو است .شراب ِ شراب اگر اشتباهی در
استنـــساخ نبـــاشد هـــمان کُنـــیاک است و عـــرقی است که از شراب
میگیــرند .همچنــین دوشاب و خــرما بــسیار منــاسب برای عرقگرفــنت با
درصد ِ الــکل ِ باال هــستند و شراب ِ بــرن هم یادآور ِ ساکی یا عرق ِ
مخصوصِ ژاپنیست .مبنای اینگونه شرابها بر تقطیر است در حالیکه

شرابی که ما امروزه شراب میخوانیم بر مبنای تخمیر ساخته میشود.
مــستی ِ مــتواتر زیان دارد و بیمــاریها آورد ،و در ماهی یک مــستی
رخـصت دادهانـد....اگر کـسی خـواهد که از مـستی زود هـشیار شود
سرکه به آب بیامیزد و سه قدح از آن باز خورد.
بــعد از خوردن و نــوشیدن نوبت ِ خواب است .افــضل این بار به ما
میآموزد که:
خـوابمدار چـنان بـاید که آن رقت خُـسبد که طـعام از دهن ِ مـعده به
قـعر افـتاده بـاشد ...چون در جامهی خواب شود نخـست بر دست ِ
راست خُــسبد  ....اگر روزْخفــنت عادت دارد ،جــهد کــند که از آن
عادت بگذرد.
افــضل ازین پس کــمی هم از ورزش و مــاساژ حت ت ِ عــنوان ِ» ریــاضت« و
»مالیدن« اگر به اعتدال باشد دفاع میکند:
اگر اتـفاق ِ ریـاضتی افـتد بـاید که به رفق و آهـستگی و اگر کـسی از
درد ِ سر نالد  ،ریاضت ِ او به رفنت و پای مالیدن باشد.
جــناب ِ مــسافری از اینــکه همــشهری ِ فــاضلش کــمتر از ورزش پــشتیبانی
میکند احساس ِ پشتگرمی میکند و به بحث ِ فرافکنی!! میرسد:
اگر چه انواع ِ استفراغ بـسیار است اما آنـچه در باب ِ تدبیر ِ حـفظ ِ
صحت رعایت ِ آن واجب است  ،فــصد است و داروهای مــسهل
خوردن و قی کردن...
از اینجا معلوم میشود که مراد از استفراغ هرگونه بیرون ریخنت ِ محتوای
دستگاه ِ گوارش  ،عروق و احتماال دیگر ِ اعضاست.
در بارهی فصد میپندارد که از زُکام و سَرسام و صُداع جلوگیری میکند
واین ســرسام هــمان است که امروزه به آن میــگرن میگویــند .در نتیجه
هرسه بیماری مربوط به انواع ِ سردردها هستند  .وی به این گونه بیماران
تــوصیه میکــند که از »اندوه و اندیـشههای دور و خـیاالت ِ نا معـلوم«
پرهیز کنند.

چشم و گوش و ذوق و ملس
باید که چشم را از گرد و دود نگه دارد و بسیار در آفتاب ننگرد.
وی داروهایی که در هرفــصلی بــاید در چــشم کــشید یک یک شرح
میدهد و در این بین غوره را دوبار تکرار کرده است.
حس ِ سمع عزیزتـرین حواس است ....چون از گـرمابه بـیرون آید
گوش را پاک سازد ...و قـاعده است که هـرچه در گوش چکانـند
نیمگرم باشد.
افـــضل از جمـــله مرزنـــگوش و تـــریاک و روغن ِ گُل را در عـــارضههای
مختلف با دقت توصیه کرده است.
در حــفظ ِ صحت ِ ذوق ...هر بــامداد مــسواک کــند  ...و قدری
قرنفُل بخاید...
در حفظ ِ صحت ِ ملس  ....روغنهای لطیف و خوشبو در دست مالد
تا دست را نرم دارد.
در حفظ ِ آالت ِ تناسل:

گــویا مراد از آالت ِ تنــاسل کلیهی اندامهای درونی از شُشها گرفــته تا
جــگر و غدد ِ جنــسی را شامل مــیشود  .افــضل با دقت داروهایی برای
هـــریک جت ویز میکـــند و آرام آرام به قـــسمت ِ مورد ِ عالقهی حـــضرت ِ
مـسافری یعـنی تـقویت ِ قوهی مردانـگی مـیرسد .حاال شرحش زیاد است
عجالــتا خــرما در شیر سود دارد .حــضرت ِ مــسافری بــهخاطر میآورد که
پدرش شیر را اشتباها با مـاست عـوضی گرفـته بود و دائم »مـاست خـرما«
مــیخورد .خدا رحمــتش کــند چه زحمــتها کــشید اما با یک اشتباه ِ
ساده همهرا بیحاصل کرد.
آخــرین فــصل یا پاراگراف هم اختــصاص به درمان ِ حــصبه دارد که با
تفصیل داروها و دستورها را آورده است و آخرین جمله هم اینکه:
حق سبحانه و تعالی صحت دهد.
امضای کاتب :
ابواحلسن بن محمد اجلربادقانی
رمضان ِ ۱۰۳۳
در اینجا حضرت ِ مسافری کالهش را به احترام ِ این همشهری ِ بزرگ از
سر بر میدارد.
مردی که حدود ِ  ۸۰۰سال ِ پـــیش چـــشم از جـــهان بـــسته چـــگونه
بیتعصب و خردمندانه به جهان مینگریسته است.
فوریهی ۲۰۱۴
کمترین غالم ِ حضرت ِ مسافری
مهران ِ راد  -اتاوا

