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مقدمه 

  سال امکان ِ مسافرت به ایران و البته۸حضرت ِ مسافری، سراجنام بعد از 
کودکی و وشیرین ِ  ــلخ  خاطرات ِ ـت اجدادی و  آباء و  شهر ِ   ـکــرمان - 
بود. بـلیط خـریدن ، چـمدان ـبسنت و ریز و دست آورده  به   جوانیاش- را 
 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.
داشت وـقتش را فوریه حـضرتِ مـسافری طـبق ِ معـمول   صُبح ِ روز ِ هـشتم 
 تلف میکرد که ناگهان  چشمِ مُبارکش به کتاب ِ «عِقد العُلی للموقفِ
الدین ابوـحــامد اـحــمدبن ِ ـحــامد ِ ـکــرمانی»  االـعــلی» ـنــوشتهی «اـفــضل 
کردنِ تورُّق  رداشنت و  به  «افـضل ِ کـرمان»  افـتاد و بیاختـیار از ـب  مـعروف 

آن کتاب  چارهای در خود ندید. 
 آدم وقتی که فکرش به جایی و چیزی مشغول باشد خود بخود نسبت به
امانوس - عکسالعـمل ـنشان مـیدهد. هر چـقدر دور و ـن  ـنشانههای آن - 
 اتفاقی که افتاد عینا مصداق ِ همین حُکم بود. حضرتِ مسافری  -مثل ِ
به تـصویر ِ که در مـیان ِ آلـبومِ رنگ و وارنـگی  ناگـهان چـشمش   عـاشقی 



صفحاتِ غرق در  ساعتها  یدایی از معـشوق بیفـتد-  صحنه و ناـپ  ـپشت ِ 
کتاب شد و در خِرَد و دانایی ِ همشهری ِ خود  « افضل» اندیشه کرد.
مورخ و منــشی ِ  فــاضل  ِ طبیب ،  الدین ابوحــامد  نویــسنده،     افــضل 
مُرده حدود   به احـتمال ِ قوی ـپیش از حملهی ـمغول و در هـمان   کـرمانی  
 است و اگرچه استاد ِ تاریخ و کرمانشناس ِ نامدار، باستانی ِ پاریزی، وی
ما از کـرمان میجـوید و اما از آنـچه مـسافر ِ   را «بیهـقی ِ کـرمان» مینـامد 
نتیجه   ـکـــــتاب ِ ـــــاصله دارد. در  ـــــرسنگها ـف سالها و ـف ـــــبد   میطـل
 «عِـقدالعُلی» با همهی اعـتبارش دَری از کـرمانِ  این  روز و روزگار و حـتا
رویش نخـواهد مانوس از کـرمان ِ ذـهنی ِ حـضرتِ ـمسافری را به   خاطرهای 
 گشود و چیزی جز همان نشانهی دور و نامانوس -که  تصادفا از نزدیک

به او چشمک میزند-  نیست.



رسالهی پزشکی

ضمن ِ بر کـتاب نـوشته،  که  شیرینی  پاریزی در مـقدمهی   استاد بـاستانی ِ 
با ـعـنوان ِ زیاد و  احترام ِ  با   مـعـرفی ِ اـفـضل از ـکـوشش ِ ـمـصحح ِ ـکـتاب  
استاد ـبــاستانی است.  کرده  یاد   نائینی  عامری   استاد ـعــلی مـحــمد ِ 
صحت-  در بر پیــشگیری و  -با تکــیه  ـزشکی  رسالهای در ـپ  همچنــین 
اثر ِ طــبع ِ افــضل ِ اصل-   که گــویا -در   انتــهای مــقدمه گنجانــدهاست 

حدود ِ  رساله  این  است.  بوده  صفحه۱۱ کـلـمه دارد و ۲۶۰۰ـکـرمان    
بیشتر نیست و موسوم است به: « صالح الصحاح فی حفظ الصحه». 
ـتا ندارد حقیـق ـرقاول را  وقت  و حــوصلهی زدن ِ ـق که  ـسافری   حــضرتِ ـم
آهوی ـلـنگ ـمـیگردد. ـنـاچار ـتـاریخ را ـکـنار  -ـبـقول ِ کرماـنـیها-  دـنـبال ِ 
که از صحه» میـچــسبد  رسالهی «ـحــفظ ِ  به  اشتیاق  با   ـمــیگذارد و 

عهدهی متامکردنش برآید.

الرساله موسومه به صالح الصحاح فی طب

صحت یک نیمه از جزو ِ عملاست از علم ...     [ ِ   پزشکی]حفظ ِ 
که در ـحفظ ِ مُـفرد دیدهام  است.... ـن ماران   و نیمهی دـیگر عالج ِ بـی
ــجا یعـــنی «اختصـــاصا» و حـــفظ ِ مـــفرد یعـــنی اختصـــاصا  (مـــفرد در ایـن

  تصنیفی پارسی کرده باشند...پیشگیری)
 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
است و دیده  اشد، ـن کار ِ ـپزشکی ـب این ـقسمت از  به  به متامی مـربوط   که 

جای آن را خالی میداند. 
 در ویکیپدیا پس از نقل ِ همین جمله ( حفظ ِ صحت یک نیمه از جزو
دکتر قول ِ  است) از   ِ عمــلاست از ـعـلم و نیمهی دـیـگر عالج ِ بـیـماران 

مجید ِ ملکمحمدی آمده است:
رسالهی حـفظ ِ مذکور (  رسالهی  که سرتـاسر ِ   «این جمـله 
 صحه) و همیـنـــطور ـبـــرخی دـیـــگر از تألـیـــفات ـپـــزشکی ِ
به تـــشریح ِ آن اختـــصاص دارد، حـــکایتگرِ  آن  ابوحـــامد، 
 است که این داـنشمند و پزشک ارجمند ِ ـکرمانی، با اـلهام
 از ـمبانی ِ طبی ِ ایرانِ ـباستان، ـقرنها ـقبل از پزشکان ِ غربی،
آنها، درمان ِ  بر  ـقدّم ِ ـنـقش ِ پـیـشگیری از بیمــاریها   بر ـت
یان ِ بدین اعتـبار، وی را بـاید از باـن داشته و  احاطه   تأکـید و 
نه فـقط در کـرمان، و طبّ ِ پیـشگیری،   اصول ِ بهـداشت و 
شناخت و جاـیـگاه کُلّ ِ ـجـهان  ایران، بـلـکه در   نه ـفـقط در 

شامخ او را در این عرصه، ستود و ارج نهاد.»
صحت را اـعـــتدال ـمـــیداند و در حتـکـــیم ِ آن اصل ِ   اـفـــضل، نـخـــستین 

میگوید:
  با(در ـمنت مـنیکرد)... یکی از حکما در پرهیزکردن مبالغه میکرد 

من ـیشود. گــفت  ضعف ـم باعث ِ  ـسیار  ـیز ِ ـب که پرـه ـند   وی گفـت
که اعـتدال شد  پس معـلوم  که بـخورم.  زیم ، منـیزیم  که ـب  مـیخورم 
صحت آن که ـحـفظ ِ  جالینوس ـگـوید  صحت ِ بـقـاست....   سبب ِ 

باشد که آدمی آن خورد که موافق به طبع ِ او باشد....
رساله چـیزی جز همینگونه کـلیات نـیست، اما از  سه صفحهی نخـست ِ 
دستورالعملهایی ـهـستیم خـواندنی ، شاهد ِ  کار  تا پـایان ِ   به بـعد و   آن 
ساده و گاه  گاه اـعــجابآور و  گاه مُـــضحک،  که  ــنانه   ــیق و ریزبـی  دـق

سودمنداند. 



تباذوق تئودوکوس - 

 آوردهاند که نوشیروان با تباذوق ِ طبیب گفت: ای تباذوق پیر شدی
از علم ِ خود اثری بگذار تا یادگار ِ تو باشد. 

که قائمـمـقام ِ ـتـصنیفی  ـتـباذوق ـگـفت ای مَــلِک ـچـند کـلـمه ـبـگویم 
بزرگ باشد....

 بعید نیست که این تباذوق هم کرمانی بوده، چون حال ِ نوشنت ِ کتاب را
 ـنداشته است. ـناچار ـموسیوار به ده ـفرمان که قائمـمقام ِ ـتصنیفی بزرگ

باشد قناعت میکند.  
دستور ِ حفظ ِ به آب ِ زر بنوشتند و  این کلمات    ـنوشروان فرمود که 

صحت ِ خویش ساخت.
 آن ده فرمان  به قرار ِ زیرند:

عرضه کنی.(دستشویی )) پیش از خواب خود را بر متوضی ۱
یعنی جیش یادت نرود.   

) هر دو روز به گرمابه روی...۲
 واقعا جای ِ آفرینگفنت  دارد. در آن بیآبی ِ دامنگیری که در ایران بوده ،



چنین دستوری حقیقتا که حتسین برانگیز است.
) هر هفته قی کنی.۳

به قول ِ شیرازیها : دلت هم بزنه!
دندان۴ عده از  چه ـم کار نکـند  بر آن  تو  دندان ِ  که  خوری   )چـیزی ـن

ضعیفتر است.
با سختی  به  ـانا  که احـی ـزهایی میخــوردند  چه چـی مردم   معــلوم نـیـست 
مادربزرگ ِ همــین حــضرت ِ است.  بوده  کردن  خورد   دندانها قــابل ِ 
که ـکــسانی از ـگــرسنگی خبر میداد  روزگاری در ـکــرمان   ـمــسافری از 

هستهی خرما را آرد میکردند و نان میپختند.
) هیچ میوهی نارسیده نخوری۵
چون تـیـرانداخنت۶ خوردن  توانی ـهـیچ دارو ـنـخوری.... دارو  تا   ( 

است ، گاه صواب آید و گاه خطا.
) از مباشرت ِ بسیار محترز باشی...۷

یعنی زیاد از حد سکس نداشته باشی.
مرگ ِ مـفاجاة۸ سبب ِ  که آن  با ـپیران ـمجامعت نـکنی   ) زـنهار زـنهار 

باشد!
سکته یادآور ِ  مرگ ِ ناگــهانی،  در اینــجا احیــانا   مرگ ِ مفــاجاة یعــنی 

است.
) خون بیعلتی کُشنده از تن بیرون نکنی.۹

 این دستور ـنشان ـمیدهد که حـجامت هم در ـنظر ِ ـتباذوق و هم در ـنظر ِ
هر هـوسی تـوصیه به  کم-   -دست ِ  یا  است و  یا بکـلی ناپـسند    افـضل 

منیشود.
) قصد ِ غذا نکنی اال به گرسنگی ِ صادق...۱۰

که ـکــرمانی داـنــسنت و ـحــتا اـیــرانی بود ده ـفــرمان ِ ـجــناب ِ ـتــباذوق   این 
خامن ِ مــستورهی خــضرایی سوی  ـاضالنهای از  طی ِ حتقــیق ِ ـف ـستنش    داـن

محل ِ تردید است.
 اینک فشردهای از نوشتهی خامن ِ خضرایی:



تياذق

بن يــوسف ِ ثقــفی   تــياذوق، پــزشکِ مخــصوص ِ حــجاج 
 ) حاکم اموی عراق... ـتشخيصِ هويت۹۵ِ-۴۵(حک:

دشوار نام ِاو روی داده  که در امالی  اشتباهاتی  سببِ  به   او 
ضبط نام ِ وی  برای  ــفی  شکلهای مختـل ظاهرا   است. 
ياذق » ... ياذوق »  و «ـت يادوق »  «ـث  کـردهاند از جمـله «ـت

ان (ص  صورتی احتــــمالی از۲۳ـ۲۲اومل  ) تــــياذوق را 
تئودوخوس دانسته است.

  ) دو پزشک به نامهای «تياذوق » و۶۴۶ قفطی (متوفی 
بن ـيـوسف خدمت ـحـجاج  که در  کرده  ذکر   «ثاذون » را 

بودند....

که مـعــلوم۲۰۸ـ ۲۰۷ ص ۳سزگني (ج  اثر را   ) ـچــهار 
ذکر برای تـياذوق  يا عـربی  بوده  به يـونانی  اصل   نيـست در 

کرده : 

  الکناش)  ۱    

 قصيدة فی حفظ الصحة)   ۲   

دوية و...        ) ۳  أبدال اال بارهی تهيهیکـتاب    (در 
داروها و بدلهای داروها)

  الفصول في الطب)    ۴ 

 از اين آثار چيزی باقی  منانده اما برخی از حکيمان ِ دورهی
 اسالمی در آثار خود از تياذوق نقل قول کردهاند. قدميترين
قتيبهی بن  بن مــسلم  کرده عــبداهلل  ياد  که او را   مؤلفی 

) است ....۲۷۶دينوری (متوفی 

برای دستور  ِخود را در ده   تـياذوق عقـايد و آرای بهـداشتی 
غذا کرده از جمـله : «تا گـرسنه ـنشده ای   حـجاج خالصه 
 نخور، تا وقتی که هنوز غذايی در معده باقی است چـيزی



دندانها منی توانـند آنـها را که  خوردن ِ چيـزهايی   نـخور، از 
 خرد کنند بپرهيز ، پس از غذا بالفاصله چيزی ننوش، يک
ندار (حتی خود  را ـنگه  کن، ادرارِ  استحمام   روز در ـميان 
 اگر سواره باشی)، بر مقدار ِخون در بدن بيفزای، با شکم ِ
خالی آب ِ سرد ننوش، قبل از خواب قضای حاجت کن » 

).۱۷۹(به نقل ابن ابی اصيبعه ص 



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
سرمای ـاسالمتی  حــضرت ِ مــسافری دارد از   مــسافر ِ کــرمان منــیخورد. ـن
که  خـــیز بـــرداشته و آدمی  فرار میکـــند.   مالتیکالچرالیـــسم ِ کـــانادا  
ـــرگردد حــــوصلهی مادربزرگش ـب دودگرفتهی  به مطــــبخِ   میخــــواهد 
دقت در فرماـیشات ِ تاب ِ  که هـیچ حـتا  اموی    حجاجابنـیوسف خلیفهی 
ندارد. هم  گوتهی فرانکـفورت  را  تُرک ِ دانـشگاه ِ  استادِ  سزگین   فؤاد 
 احترام ِ داـنشمندان به جای خود  اما ـمسافر میخـواهد ـبداند این جـناب ِ
انا حرف ِ حـسابش چه  ابوحـامد اـفضلی که ـکرمانی است چه گـفته و احـی
سخنان ِ اـفـضل سراغ ِ  باز  رها میـکـند و  ـاچار  ـتـباذوق را  است. ـن  بوده 

میرود: 
بود خویش  مزاج ِ  بر  سال  صلی از  هر ـف اشد و  درست ـب هوا  گه  هر    

 (یعنی بر خالف ِ آنچه در کانادا شاهدیم که جزسبب ِ تندرستی باشد. 



رطوبت نـیـست) سردی و  مزاج ِ  هوابر  به اختالف ِ  مردم  مزاج ِ   ... 
  در هوای سرد هیچ عضوکسی که دنبال ِ تندرستی است]بگردد... [

 را برهنه نکند ....در هوای گرم از گرمی ِ هوا و تپش ِ آفتاب احتراز
آنجا آب قام کـند و  اشد ـم تاب دور ـب پش ِ آـف که از ـت جایی   کـند. و در 

ــند  بود و آب زده)بزـن سرای مــــغان رُفــــته  پاکیزه( در ِ  اوانی ِ    و 
امرود و تـرها(ـظـرفهای مـتـیز) سیب و  چون  تر  سرد و    و میـوههای 

  و برگ ِ بید و برگ ِ مورد(کاسنی) چون کاهو و کاشنی (سبزیها)
.بگذارند و مصرف  کنند][

به این میگویند مطلبِ قابل ِ خواندن، اما بعد:
 ] آنگاه خورند که شهوت ِـبایدو اما در تدبیر ِ طعامها ...مردم غذا[

خوردن....و غذا ـبـاید  آید... زود  چون ـپـیدا  شود و   صادق ـپـیدا 
 ] در شبانروزی یک نوبت خورَد وفرد آناست که[(حد ِ اقلَش)کمتر

اکثرَش)بـیشتر  نوبت [(حد ِ  آنکه دو  این  تدال نزدـیکترو  به اـع   [  
 آنکه در دو روز سه نوبت خورَد...حالت ِ سوم] ] و  [است[

آنها الزمهی حـفظ ِ خوردن ِ   اـفضل پس از این به مواد ِ غذایی ِ مفـید که 
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
که تکیهاش است  واضح  اما  یاد میکـند  جالینوس  هشود، در ـنظرات ِ   پخـت
سفید است،  و چهار نوعی که بر شمرده ( مرغ  بر به اصطالح گـوشت ِ 
 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
مرغ را در معــنای مطــلق ِ پــرندگان  ِ  عــصر ِ افــضل و پــیش از آن عمــوما 
 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 ِ
زبان ِ که در  «مرغ ِ بـــریان»  «مرغ ِ نیمبـــسمل»  و   «مرغ ِ بـــسمل» و 
 معاصرانِِافضل راهداشته است گواهی میکند که ما در مفهوم ِ مرغی که
به اصله  یم و آـنچه  بالـف ردید نکـن صراحی میگـوید ـت  او در کـنار ِ کـبک و 

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
ما به  استاد مـحـمد ـحـسن ِ سـمـسار  باز ـچـنانکه  دیر  چه از  است   واضح 
اند. شکل ِ مـرغابی مـیساخته  به  صراحیها را   میگـوید از ورای هـزارهها 

قسمتی از گفتههای ایشان را در زیر میخوانیم:
 «....در اينجا ما بر آـنيم كه در پيرامون ِ گونه ای صراحیِ
تا هـمـني سدههای ـبـسيار دور  كه از   اـيـرانی گفـتـگو كـنـيم 
بود، و هنرمـندان ِ ايران مـتداول و مـرسوم   چـندی پـيش، در 
 ايرانی به پيروی از سنت ِ پدران ِ خود آثاری  به همان شيوه

ديد مـیآوردند شكل ـپ بار ِ. و  به اعـت كه  صراحی  گونه   اين 
صراحی«شكل ِ آن در ادـبـيات ِ ـفـارسی   مرغ ِ   ـمـشهور» به 

شكل ِ مـرغابی  به  گاهی   شكل ِ» بط«است  به  زمانی    و 
 گونهی. خروس و يا ـپرندگان ِ دـيگر ساخته ـمیشده است

باده«اول را  شراب«يا » بط ِ  گونهی دوم» بط ِ   را ـبـطور و 
صراحی«ِكـــلی  ــدهاند» مرغ ِ  نام در. مینامـي اين دو   به 

.ادبيات ِ پارسی بسيار برمیخورمي
صراحی، ـبـطی...  ـههای  اـيـنگونه   ـيـكی از نخــستني منوـن

 است كه از حفرياتِ  زيويه در كردستان بدست آمده و در
است، و شده  ساخته  ــيش از ميالد  هزارهی اولِ  ـپ  اوائلِ 
بط بدنهی  ـــيزی ِ  ـــارنگ آـم سازندهی آن] ـب ـــند [ ِ   هنرـم

كوشيده است كه پر و بال ِ  آن را مجسم سازد.
ونه،  ـبـطی از ـجـنس ِ بُــرنز بال ِ برـجـستهی  دوـمـني من پر و   با 



با كه دُم ِ  آن به دسته ـتبديل شده است  اين. قـلمزدهی  زـي
شده ساخته  پس از دورهی  سـاسانی  چه بايـستی   اگر   بط 
 باشد، اما ويژگیهای  فلزكاری ِ  عصر ِ ساسانی  را بخوبی

 دهانهی  قيفی شكل ِ  پشت ِ بط كه محل ِ (نشان میدهد
است بوده، شـكـسته  باده در آن  ساخنت ِ). ريـخـنت ِ   زمان ِ 

سدهی هـفتم و يا آغاز ِ سدهی  ـهشتم ِ  اين بط ـبايد اواخر ِ 
ــنگونه كه اـي ــیدهد  ــشان ـم خود ـن اين  ــاشد و   ميالدی  ـب

داشته است بط. صراحی  در دورهی  سـاسانی رواج   از اين 
 كه بگذرمي متأسفانه تا دورهی صفوی بطی چون دو بطِ ياد

 اما شواهد ِ ادبی ِ بسياری در دست. شده در دست نيست
بوده كه اـينگونه صراحی در ايران مـتداول و معـمول   است 

صراحی را. است  بطِ«در فرهنــگهای  فــارسی  ايــنگونه 
باده«، »می شراب«، »بط ِ  صهبا«، »بط ِ   بطِ«، »بط ِ 

 و غـــــيره ناميـــــدهاند و همهی فرهنـــــگها» سرخاب زای
بط كه ـبــصورتِ   است  صراحی  گونهای  كه   ـنــوشتهاند 

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

مرغ ِ مراد از  ـوجود  ـالهای فرهـنـگهای ـم ـالها و مـث این مـث  اما در همهی 
«مرغ» نـیـست، ـکـما مراد  ـچجا  است و هـی «صراحی»  واقع   صراحی در 
مرغ را منیـگــیرد بلــکه ساقی   اـیــنکه در هـمــین ـبــیت ِ ـخــاقانی؛  پنجهی 
ــکار ــرغابی ـب صراحی را در مـعــنای ـم ــضل  اگر اـف  صراحی را میگـــیرد. 
جای برای مـسافر ِ کـرمان  کاربرد ِ واژه-  بدیعبودن در   بردهبـاشد -غـیر از 
که در کویری  یک ـپـزشک ِ  که ـچـگونه  باقی میـمـاند  هم  شگفتی   این 
 کرمان و کوهبنان فعالیت داشته و گیرم مدیر ِ بیمارستانی در یزد بوده به
ماهی و مـرغابی تـوصیه میکـند. واالهِه  همـین  حـضرت ِ  مردم گـوشت ِ 
 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
گونی با  که  ساردینهای خشـکشدهای  بود مـگر  ماهی ـنخورده   چون او 

میآوردند و در قدمگاه میفروختند. 
ِسلجوقی (م  ارسالن  غُز۵۷۳البـــته حـــساب ِ مـــلک   ) و ملکدیـــنار ِ 

جای ِ گـــــرمی۵۹۱(م ــــشان از  مردم جـــــداست و  صداـی  ) از بقیهی 
برمیخاسته، به قول ِ همشهریها «وَر مُنکِرِش نَعلَت».    



میوه

  (به قول ِاز آفتهای هضم آن است که طعامهای مختلف بههم خورند
دارند کرماـنـیها وَرهَــمخوراکی)  گوش ـن یب    و(رعایت نکـنـند)یا ترـت

یش از لطـیف خـورند یظ ـپ   ( یعـنی بـاید نـخـست مایـعات ِطعـامهای غـل
بُرد دیر هـضم  به خوردنـیهای  دست  کرد آنـگاه   داخل ِ مـعده را تـقویت 
 همین که امروزه مثال پیش از خوردن ِ استیک ممکن است سوپ یا ساالد

غذا بـاشد، چـنانچهسفارش دـهـیم) یک  خوردن ِ  روزگار ِ دراز در  یا    
نعمتهای سخت از زمان ِ آبسنت دور افتد...

آفات ِ ـهضم یا ـهمانکه  در این دو جملهی مغـشوش ِ آخر میگـوید که از 
 ما امروز ـعوامل ِ سوءِـهاضمه ـمیگوییم آن است که به دالـیلی فرد مجـبور
 ـباشد که یک نوع غذا (یا انواع ِ ـنزدیک به هم) ـبخورد و ـمثالش را هم
به طوالنی از دسـترسی  مدتی  به  مادر را  که  حاملگی مـیزند  ویار ِ   در 
 انواع ِ خوردنیها دور میکند. گمامن باید جملهی « چنانچه نعمتهای
سخت از به « ـچـنانچه نعـمـتها  زمان ِ آـبـسنت دور اـفـتد.» را   سخت از 
به گردد.  تا تعـقـید ِ آن مرـتـفع  کرد   زمان ِ آـبـستنی دور اـفـتد.» ـتـصحیح 
 ـهرحال حـضرت ِ ـمسافری نه نُـسَخ ِ مـتعددی در اخـتیار دارد و نه حال ِ آن
فرد که میگـوید  رساله را میخـواند  که تفحـصی بکـندعجالتا ادامهی   را  



مرادش از گرم بــخورد و  سرد و در زمــستان  غذاهای   بــاید در تابــستان 
که ـمــیخوریم. است  غذایی   سردی و ـگــرمی درـجــهحرارت ِ فیزـیــکی ِ 

میگوید این گرما و سرما نباید در حد ِ داغ و یخ زده  باشد.
سیار تر کـند از ـب وههای  ترک ِ مـی که  واند  اگر  کـسی ـت یوه   ...اما ـم

رنها ایمن شود و اگر نتواند بر  انگور و اجنیر اختصار کند...
 از همینجا معلوم میشود که میوههای تازه چقدر برای گوارش مشکلزا
شکموها برای  آنها مـیگذرد و   بـودهاندکه افـضل یکـسره از خـیر ِ همهی 
که ـین معــلوم مــیشود  ـوصیه میکــند. همچـن ـگور و اجنــیر را ـت ـاگذیر اـن  ـن
غذاهای استفاده از برـگـههای مـیـوهجات در  صنعت ِ ـخـشکبار و   شیوع ِ 
بردن ِ امـکان ِ نـگـهداری زیرـبـنای باال  صورت ِ مُتَنـجـنه ـغـیر از  به   پخـتـنی 

بهداشتی هم داشته است.     
 در ادامه برای جنات از تُخـمگی یا همان نَفخ ، مثالی میزند 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
ایارج و تزبد به آن بار کردهـباشند، که   کند. چون اطریفل ِ ـکوچک 

با جوارش ِ سفرجل ماجب صبر....
بار به آن  ــزبد  ایارج و ـت که  ــفل ِ کـــوچک  حل معـــمای « اطرـی  برای 
 کردهـباشند، با جوارش ِ سفرجل ماجب صبر» ـباید ـکمی جـستجو کرد و
چه مـعـجون ِ که  شود  تا مـعـلوم  خرج داد  به   ـکـمی بـیـشتر از آن ابـتـکار 
با گـیاهان ِ محـلی ترکـیب راهم آورده و   مُـسهلی از هـند و چـین و روسیه ـف
حاال سنگ بگــذارند آب مــیشود.  این دارو را  روی  اگر   کــردهاست.  
مردم ِ که یـبـوست ِ   جزـئـیات ِ مـعـجون را ببیـنـید و ـخـوتان ـقـضاوت کـنـید 

کویر یعنی چه !
است (یـعـــنی ترـکـــیب ِ تریپهلهی هـــندی   اطریـــفل احتـــماال مُــــعرب ِ 
 سهگانه)و نام ِ ـمسهلی ـمرکب از هلـیله و بلـیله و آـمله. دـهخدا به ـنقل از
نوعی از بد  که ال بدیعی در تـعــریف ِ «اطرـیــفل ِ ـکــوچک»   اخـتــیارات ِ 

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 : ـپوست هلـیله ٔ کابلی و هلـیله ٔ سیاه و ـپوست
هر ـیــکی ده  هلـیــله ٔ زرد و آـمــله ٔ مـقــشر و ـپــوست بلـیــله از 
کوفته وبیخــته و ـکی ده درم  هر ـی ـیل و فلــفل از   درم ، زجنـب
کف گرـفـته سه ـچـندان ـعـسل  با  کرده  چرب  بادام   ـبـروغن 
تا دو این  قوت  استعمال کنـند و  ماه   بسـرشند و بـعد از دو 

 تا دو مثقال بود و نافعسال می ماند و شربتی از یک مثقال 
 که از بخار معده بود و معده را قوتاست از جهت صداع 

دهد و بغایت نافع بود. (اختیارات بدیعی ).
در بارهی ایازج هم توضیح ِ زیر را از اینترنت میتوان یافت:

 بـسیار مفـید و بهـرهرسانمعـجونِ  مـسهلی ، ایارج ِ لوغـاذیا
 اسهالناباب پاکسازی کرده و اخالط ِ را از بدن متامِ . است
 .اسهالی در حد اعتدال که اذیت کننده منیباشد. میدهد

 .استخربق سیاه عمود ترکیب در این معجون ریشه گیاه ِ 
اکثراً از طـریق بوده و  آلپ  این گـیاه کوهـهای  اصلی   موطن 

وارد ایران میشود.روسیه 
 اما در ثبت ِ کلمهی تزبد تصحیفی صورت گرفته است. این کلمه باید

« تُربُد» باشد و تربد نیز مسهلی است به شرح ِ زیر:
 دوایی است ـمعروف که اسهال آورد. (ـبرهان ). نام دوایی
ـــند. (غــــیاث اللــــغات ) ـــسوت گوـی  مــــسهل ، بهــــندی ـن
اسهال آورد، و آن را ـتـــربد که   (آـنـــندراج ). دوائـیـــست 
که از ـهـند  ـمـجوف خواـنـند. (اجنــمن آرا). رـیـشه ٔ ـمـسهل 
ومبیض بود  (ناظم االطــباء). بــهترین ِ آن چیــنی   آورند. 
 مدور مصمغ مجوف و در سودن مفیدتر گردد و زود کوفته
سطبری به  بود و کـهن و بـاریک نـبود و  صمغ  سرهای  بر   و 
 ـمیان خـنصر و بـنصر بود و چون بکوـبند و بـپزند ـهیچ رـیشه
بوقت که  ـاید  بود و ـب سوراخ  ـرویزن مـنـاند و ـتـنک  سر ـپ  بر 
 خارج کردن اول بخـراشند و ـبروغن بادام چرب کـنند آـنگاه

بکوبند.
که دقـیـقا ـهـمان مواجهیم  کردن»  بار  بامزهی «  اصطالح ِ  با  این   پس از 

loadingِ افزودن برای  که  است.  کامپوتر  روزمرهی  اصطالحات ِ     در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%87%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%82_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86


جوارشِ «با  پس از آن ترـکـیب ِ  استفاده ـمـیشود و  بر ـچـیز ِ دـیـگر   ـچـیزی 
ضمن ِ ـاباپور  آقای ـیـوسف ـبـیگ ـب که  داریم  صبر» را  ماجب ِ   سفرجل ِ 
«یا شکل ِ  به  رساله پرداخـته آن را  به نـقد و بـررسی ِ همـین  که   مـقالهای 
کار است. اـیـشان در  کرده  صبر»  ـتـصحیح  حبّ ِ  با  سفرجل   جوارش ِ 

ام داده در  که اجن این ـمــقاله ۱۱دقـیــقی  صفحهی  چاپی و۶۱  اشتباه    
با احـتـساب ِ که  است. یـعـنی ـنـشان داده  کرده   استـنـساخی را شـنـاسایی 

صفحه  هر  کم در  دست ِ  به چـشم مـیخورد، همـین۶تکـراریها    غـلط 
چرا ـهـرچه میخــواند که  ـسافری تـعـجب میکــند  که حــضرت ِ ـم  است 

چیزی منیفهمد!
به به منـظور ِ کـمک  که  است   گوارش معـجونی  یا  جوارش  حال  هر   به 
 ـهضم ِ غذا میخـورند حـکم ِ دِسِر یا ـپسغذا را دارد. سفَرجَل  هم ـهمان

بِه است و جوارش ِ سفرجل  باید حلوای به باشد. دهخدا میگوید:
سفرجل. [ گ ُ رِ ش ِس َ ف َ ج َ ] (ترکـــــیبِ  گوارش 
است (یعـنی گوارش تُـفاح  دستور ِ  به   اضافی ، اِ مـرکب ) 
است) و سیب  دستور ِ ـپخت ِ حـلوای  اساس ِ  بر   دستورش 
سیب) و  در ـتــقویت ـمــعده اـبــلغ از آن (یـعــنی از ـحــلوای 
 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
دستهی است از  گلِ گالب گـیاهی  اساس ِ گیاهشنـاسی ِ  بر  صبر   است. 

سوسنها که صمغ ِ آن بسیار تلخ و مسهلی قوی است.
که «با» را در مـیانهی ترکـیب ِ  است  اباپور ترجـیح داده   « اطرـیفل ِآقای ـب

      جوارش ِ سفرجلباکوچک که ایارج و تزبد به آن بار کردهباشند،    

 ماجب صبر» را به «یا» تغییر دهد که از شدت ِ مُسهل بکاهد اما جناب
به حقالیقـین رسـیـدهاست فاجعه را ـمـیداند و در آن  که ـعـمق ِ   ِ ـمـسافری 
 همان «با» را درستتر میداند! به ویژه اینکه این یبوست ِ خانهخراب با

بر  افزون  بودن ِ  ساعت در هواپـیما و۲۴خـریدن ِ بـلیط ِ هواپـیما و ـتصورِ    
 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
هر ـعــضو ـبــرساند... آب در ـمــیان ِ ـطــعام نـبــاید به   ـبــاشد و آن را 
یا اشد  خورد، مـگر مخـمور ـب خواب نبـاید  شب بـعد از   خورد... در 

 (یعنی میزده و تبدار)....محرور
رعایت هم  صحت ِ آن  خورده ـبـاشد در ـحـفظ ِ  شراب  اگر ـکـسی   و 
 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
با درجهی انواع اغـلب عـرقهایی  این  شراب گفـته مـیشود.  به آن   امروزه 
اشتباهی در اگر  شراب  شراب ِ  است.  مورد آبـجو  یک   باالی الـکل و در 
شراب که از  است  است و عـــرقی   استنـــساخ نبـــاشد هـــمان کُنـــیاک 
با برای عرقگرـفـنت  دوشاب و ـخـرما ـبـسیار مـنـاسب   میگـیـرند. همچـنـین 
عرق ِ یا  ساکی  یادآور ِ  هم  ـرن  شراب ِ ـب باال هــستند و  ـکل ِ   درصد ِ اـل
 مخصوصِ ژاپنیست. مبنای اینگونه شرابها بر تقطیر است در حالیکه



شرابی که ما امروزه شراب میخوانیم بر مبنای تخمیر ساخته میشود.
یک ـمـستی ماهی  زیان دارد و بیـمـاریها آورد، و در  ـتواتر   ـمـستی ِ ـم
شود که از ـمستی زود ـهشیار  دادهاـند....اگر ـکسی ـخواهد   رـخصت 

سرکه به آب بیامیزد و سه قدح از آن باز خورد.
ما به  بار  این  ـضل  است. اـف خواب  نوبت ِ  ـوشیدن   خوردن و ـن ـعد از   ـب

میآموزد که:
به عده  دهن ِ ـم عام از  که ـط رقت خُـسبد  که آن  اید  نان ـب   ـخوابمدار ـچ
دست ِ بر  شود  نخـست  خواب  جامهی  چون در  اشد...  تاده ـب عر اـف  ـق
که از آن عادت دارد، ـجـهد ـکـند  اگر روزْخـفـنت   راست خُــسبد .... 

عادت بگذرد.
هم از ورزش و ـمـاساژ حتت ِ ـعـنوان ِ« رـیـاضت» و پس ـکـمی  ازین   اـفـضل 

«مالیدن» اگر به اعتدال باشد دفاع میکند:
اگر کـسی از ستگی و  رفق و آـه به  که  اید  تد ـب اضتی اـف فاق ِ رـی  اگر اـت

درد ِ سر نالد ، ریاضت ِ او به رفنت و پای مالیدن باشد.
 ـجـناب ِ ـمـسافری از ایـنـکه هـمـشهری ِ ـفـاضلش ـکـمتر از ورزش ـپـشتیبانی

میکند احساس ِ پشتگرمی میکند و به بحث ِ فرافکنی!! میرسد:
تدبیر ِ حـفظ ِ باب ِ  چه در  اما آـن است  سیار  استفراغ ـب انواع ِ  چه   اگر 
ـسهل داروهای ـم است و  ـصد  است ، ـف واجب  رعایت ِ آن   صحت 

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
نتیجه به آن مـیـگرن میگوـیـند. در  امروزه  که  است   واین ـسـرسام ـهـمان 
 هرسه بیماری مربوط به انواع ِ سردردها هستند . وی به این گونه بیماران

که نا معـلوم»از ـتـوصیه میـکـند  شههای دور و خـیاالت ِ  «اندوه و اندـی   
پرهیز کنند.  



            
  چشم و گوش و ذوق و ملس

باید که چشم را از گرد و دود نگه دارد و بسیار در آفتاب ننگرد. 
شرح یک  یک  که در هرفــصلی بــاید در چــشم کــشید  داروهایی   وی 

میدهد و در این بین غوره را دوبار تکرار کرده است.
آید ....چون از گـرمابه بـیرون  است  حواس  سمع عزیزتـرین   حس ِ 
گوش چکانـند که هـرچه در  است  سازد... و قـاعده  پاک   گوش را 

نیمگرم باشد.
گُل را در ـعــارضههای روغن ِ   اـفــضل از جـمــله  مرزـنــگوش و ـتــریاک و 

مختلف با دقت توصیه کرده است.
قدری ـسواک کــند ... و  ـامداد ـم ...هر ـب صحت ِ ذوق   در حــفظ ِ 

قرنفُل بخاید...
 در حفظ ِ صحت ِ ملس .... روغنهای لطیف و خوشبو در دست مالد

تا دست را نرم دارد.
در حفظ ِ آالت ِ تناسل:



تا ـته  شُشها گرـف درونی از  اندامهای  مراد از آالت ِ تـنـاسل کلیهی   ـگـویا 
برای داروهایی  دقت  با  شامل ـمـیشود . اـفـضل  غدد ِ جـنـسی را   ـجـگر و 
مورد ِ عالقهی ـحــضرت ِ به ـقــسمت ِ  ویز میـکــند و آرام آرام   ـهــریک جت
 ـمسافری یـعنی ـتقویت ِ قوهی مرداـنگی ـمیرسد. حاال شرحش زیاد است
که سود دارد. ـحـضرت ِ ـمـسافری ـبـهخاطر میآورد  شیر   عجاـلـتا ـخـرما در 
 پدرش شیر را اشتباها با ـماست ـعوضی گرـفته بود و دائم «ـماست خـرما»
اشتباه ِ یک  با  اما  چه زحـمـتها ـکـشید  خدا رحـمـتش ـکـند   ـمـیخورد. 

ساده همهرا بیحاصل کرد. 
با که  درمان ِ  ـحـصبه دارد  به  هم اخـتـصاص  پاراگراف  یا   آـخـرین ـفـصل 

تفصیل داروها و دستورها را آورده است و آخرین جمله هم اینکه:
حق سبحانه و تعالی صحت دهد.

امضای کاتب :
ابواحلسن بن محمد اجلربادقانی 

  ۱۰۳۳رمضان ِ 
 در اینجا حضرت ِ مسافری کالهش را به احترام ِ این همشهری ِ بزرگ از

سر بر میدارد. 
حدود ِ  که  سال ِ پـــیش چـــشم از جـــهان بـــسته چـــگونه۸۰۰مردی    

بیتعصب و خردمندانه به جهان مینگریسته است.   
۲۰۱۴ فوریهی 

کمترین غالم ِ حضرت ِ مسافری
مهران ِ راد - اتاوا

  
  

      

         


