
 

 سازمان علمي دانشنامه

 

 هيئت امنا. الف

«رئيسهيئتأمنا»حسن،اهللعالميآيت

وزيرجهادكشاورزي

مراتااوو،هااامعاااوووزياارورئاايس ااازماوجن اا 

آبخيزداري

معاووتو عهمديريتومنابوانساني

 يدعلي،دكترحسينياال المحجت

حسن،طارمياال المحجت

احمد،عابديدكتراال المحجت

اصغرعلي،نژادآقايهدايت

 مشاوران علمي. ب

«رئيسمشاوراوعلمي»حسن،عالمياهللآيت

 يدعلي،حسينيدكتراال المحجت

علي،آقايدكتررادمهر

علي،يشجاعقايدكترشاهآ

حسنمحمد،دكترعصارهآقاي

علي،كماليآقايدكتر

«دبيرشورايعلمي»تقي،متقيآقاي

عبا علي،مطلبيآقايدكتر

اصغرعلي،نژادآقايهدايت


 نوع همكاريويراستاران و همكاران، مؤلفان، محققان. ج

مؤلفاشكوري(، يدمحمد)اال المآصفآگاهحجت

  ازيمقاالتپژوهش ربخشآماده يدحسين،آقاياحمدي

ايعلميهوپرونده ازيمقاالتپژوهش ربخشآمادهمجيد،اشكياواال المحجت

عضوشورايعلميعليرضا،اهللاعرافيآيت

 مديرعلمي،عضوشورايعلمي،مؤلفيعقوبعلي،برجياال المدكترحجت

 ها رواژهطراحبانكاطالعاتمحسن،برجيآقاي

مديرهنريمصطفي،برجيآقاي

 يلمهايعيابيوپرونده رواژهبخشپژوهش ِرمحمود،جانياال المتوزندحجت

  ازيمقاالتبخشآمادهپژوهش ِرمحمد،جعفريقايآ

مقاالتمحتواييداوِرايرج،يجهان يرآقاي

 علمي¨يابيوپروندهپژوهش ربخش رواژهمحمد،قانيآقايچهره

 محتواييمقاالتداوِر،مؤلف يداحمد،حسينياال المحجت

 ميلعيابيوپرونده رواژهبخشپژوهش ِر يدعباس،حسينيآقاي

 ميلعضوشورايع،داور،مؤلف يدعلي،حسينياال المدكترحجت

 داورومديربخشتاريخوتمدومحمدحسن،حيدرياال المدكترحجت

 محتواييمقاالتداوِر،مؤلفمحمد،دشتياال المدكترحجت

 پنج



 

 محتواييمقاالتداوِر،مؤلفمحمد،رحمانياال المحجت

هايعلميبخشپروندهپژوهش ِرجواد،رحمتيآقاي

 داوِرمحتواييمقاالت،مؤلفمحسن،رهبراال المحجت

 ازيمقاالتپژوهش ربخشآمادهمحمدحسن،آقايزاهدي

  ازيمقاالتپژوهش ربخشآمادهمحمدعلي،آقايزاهدي

 محتواييمقاالتداوِر،مؤلفمحمدعلي، لطانياال المحجت

 هايعلميخشپروندهبپژوهش ِرمحمد،شفيعيآقاي

 ميلهايعيابيوپرونده رواژهبخشپژوهش ِراحمد،شورگشتياال المحجت

 ميلهايعيابيوپرونده رواژهبخشپژوهش ِرمجيد،شورگشتياال المحجت

مديربخشويرا تارياحمد،آقايشهدادي

 محتواييمقاالتداوِر،مؤلفاميرحسن،شيعيآقاي

مؤلفيمهد،آقايصيادي

طراحدانشنامهپژوهش ِراحمد،عابدياال المدكترحجت

مؤلفعلي،آقايعالمي

 مؤلفجالل،اال المعراقيحجت

 مؤلف يدطالب،علويآقايدكتر

 هايعلميبخشمدخ يابيوپروندهپژوهش ِرمحمدجواد،علويآقاي

مؤلفمحمدحسين،آقايفروغي

 هايعلميبخشپروندهپژوهش ِرعبدالهادي،فياضآقاي

 هايعلميبخشپروندهپژوهش ِرمحمدنجف،فياضآقاي

 ويرا تار،داوِرمحتوايِيمقاالت،مؤلفتقي،متقيآقاي

  ازيمقاالتپژوهش ربخشآماده يدمحمد،اال الممحمديحجت

داورعلميگياهاوداروييولياهلل،دكترمظفرياو

 علمي¨يابيوپروندهبخش رواژهپژوهش رمحمدجواد،آقايموحدي

 طراحدانشنامهپژوهش ِرمحمدعلي،رادمهدوياال المحجت

 هايعلميپژوهش ربخشپرونده يدمهدي،آقايميرحيدري

مؤلفرضا،ميقانياال المحجت

 مديربانكاطالعاتوپژوهش ر،مؤلفاهللحيات،ناطقياال المدكترحجت

 ميلهايعيابيوپرونده رواژهبخشپژوهش ِراحمد،آبادينعيماال المحجت

مديربخشگياهاودارويي،محتواييمقاالتداوِر،مؤلفمجتبي،هاتفقوچانياال المحجت

داورمحتواييمقاالتنژاد،محمدرضااال الموحيديحجت

 شش



 

 ها و اختصارات نشانه

ناام،مصار دراشاعار، اال¨جداكننده/

آو̈ه ورهوشمار

آياتمتوالي¨جداكننده ٭

آياتقرآنيواحاديث¨نشانه«»

نشانيآياتقرآني()

قمريوميالدي،مياو الشمسي¨فاصله-

متنيمتنيوبرووبرايارجا دروو‘

جلدج

صفحهص

ميالدي،بعدازكلمهم

شمسيش

مرگ،قب ازكلمهم

قمريق

هماواثردرارجا مكررهماو

قب ازميالد.م.ق

 اختصارات كتابشناسي

جهاوا الم¨دانشنامهادج

المعارفبزرگا الميدائرةابد

المعارفقرآوكريمرةئداق.د

 

 قدرداني و سپاسگزاري

مآخا ومناابو¨جاكهفاراهمشادوبخاشعمادهازآو

دو اتيوعنايااتخااصماديراومرهووفرهنگ،دانشنامه

لتايودوفرهن ايِ-هايعلمايي ازماورؤ ا،هاكتابخانه

منظاورباهشايستها ت،داخليوخارجيبودهخصوصيو

رويايكسانيكهپيو تهباگشاادهقدردانيو پا  زارياز

ناام،انادمحققاوايندانشنامهرادرتكمي منابويااريداده

.برخيازآناودراينجاذكرشود

آ تاوقدسرضوي¨كتابخانه

اهللالعظميمرعشيآيت¨نهكتابخا

المعارفا الميبنياددائرة¨كتابخانه

ا الموايراوتاريختخصصي¨كتابخانه

تخصصيفقهوحقوق¨كتابخانه

جاموجامعةالعلوم¨كتابخانه

المعارفبزرگا الميدائرة¨انهكتابخ

@دانش اهامامصادق¨كتابخانه

طبطبيعياحياي¨مؤ سه¨كتابخانه

مجتموآموزشعاليامامخميني¨هكتابخان

مجلسشورايا المي¨كتابخانه

كشاورزيجهادیوخدماتعلمیر انمرکزاطال ¨كتابخانه

مليايراو¨كتابخانه

الملليالمصطفي@پژوهش اهبين

پژوهش اهفرهنگومعارفا المي

جامعةالمصطفي@العالمية

درمانيكشورگياه¨جامعه

راويا الموایپزشکالمعارفةرئدا

فرهن ستاوعلومپزشكي

مجتموآموزشعاليفقه

مركزدائرةالمعارفقرآو

طبطبيعياحياي¨مؤ سه

علي رههند() يناابن¨مؤ سه

دهلي()دانش اههمدرد

دهلي()شورايمركزيتحقيقدرطبيوناني

رايزنيفرهن يجمهوريا الميايراودرهندادهلينو

.نمايندگيوليفقيهدروزارتجهادكشاورزي¨ريتمطالعاتوتحقيقاتحوزهمدي¨كتابخانه
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 دومهاي جلد  مدخل


 

ا طوخودوس

ا فرزه

ا فناج

ا فند

َاَ  

اشترخار

ِاشخيص

اشراس

ُاّشق

ُاشناو

اشنه

الصفراصابو

اصطب 

اصَطَرك

اطراطيقوس

اعراض

عود(‘)یاغالوج

َافتيموو

افسنتين

(مار‘)افعي

فلنجها

افيوس

افيوو

اقطا 

اكتمكت

الجب اكلي 

الملكاكلي 

(هندیعود‘)اگر

(وج‘)اگير

االغ

الماس

الَنج

(زردصبر‘)الوا

الوين

غيالواّم

كلباّم

الكبدوجوام

امدرياو

انار

(آناغالس‘)اناگير

انبه

انتله

انجير

حلتيت(‘)انغوزه

انفال

(عس ‘)ان بين

ان ور

(الدبعنب‘)رسخان ور

(الثعلبعنب‘)روباهان ور

 (غرب‘)اوجا

(گنجشکزباو‘)اهر

هليله(‘)اهليلج

(کابلیهليله‘)کابلیاهليلج

 و ن(‘)اير ا

(ارغيطوو‘)باباآدم

(غيالوام‘)باب 

(خشخاش‘)بابلس

باد

 هشت



 

بادام

بادمجاو

باراو

باز

باغ

باقال

ببر

بخورمريم



براق

برف

كتبر

برنج

بلب 

بلدرچين

بهار

بياباو

بيو



 نه هشت

 يعقوبعليبرجي:مديرعلمي





 






 وخودوسسطا 

 Lavandula»نااامعلمااياياانگياااه: ُاسططُووخودوس

Stoechas L1؛Lavandula Officinalis»2ا اتودرزبااو

5،ا اتوقدوس4،ا تقدوس3،ا طوخودوس»،بهآو،فار ي

ا ااپرمشاااه6،ا ااتخدوس،ا ااطوخوذوس،ا ااطوخدوس

درزباااوعربااي؛گويناادمااي8«وا ااپرغمرومااي7رومااي

11،شاهساافرمرومااي10ا ااطوخوذوس9،ا ااطوخودوس»

14،ممساكاالرواح،آناساالرواح13،آنس12ا پرغمرومي

درنزداهاالي؛ناميدهشدها ت17«وفاس16خرم15،خزامي

                                                           

معارف ؛015،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.1
گياهطان  ؛313،333،ص1،جهطاي كنط    توبيق نطام ؛212،ص0،جگياهي

 .082،ص2جدارويي، 
... ؛1،ص(4731) اسطووخودوس ؛23ص، 4731گزارش پژوهشي سطا   .2

 .22،21صهاي منم دارويي،   گونه
؛325صداروهاي قلبطي،  ؛122صمخزن األدوية، ؛21صلمؤمني ، تحفة ا.3

فرهنط  فارسطي   ؛2352،ص2،جنامه لغت؛152،ص2جها،  زبان خوراكي
 .222،ص1،جمحمد معي 

؛152صهطا،   زبطان خطوراكي  ؛21صهاي دشطوار،   فرهن  داروها و واژه.4

 .222،ص1جفرهن  فارسي معي ، ؛21صدرماني،  گياه
 .21صي، درمان گياه.5
 .222،ص1جفرهن  فارسي معي ، ؛2352،ص2،جنامه لغت.6
اسطما  األدويطة،   ؛53صحقائق اسطرار الوط ،   ؛225صتحفة المؤمني ، .7

،2جگياهطان دارويطي،   ؛21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛35ص

 .152،ص2جها،  زبان خوراكي؛212،ص0،جمعارف گياهي؛082ص

 .53صلو ، حقائق اسرار ا.8

؛251،ص2جالشامل، ؛232صالكليات في الو ، ؛32صكتاب األدوية، .9

األغطرا  الوبيطة،   ؛2صشرح أسما  العقار، ؛53صحقائق اسرار الو ، 
تطككرة  ؛32صبحر الجواهر، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛215ص

،2،جعمطدة المحتطاج  ؛122صمخزن األدوية، ؛22،ص1جأولي األلباب، 

،هطاي كنط    توبيق نام؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛015ص

 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛313،333،ص1ج

منتخ  جطام  المفطردات،   ؛332،ص1جالقانون، ؛23،ص25جالحاوي، .10
 .22صالجام  لمفردات األدوية، ؛88ص

 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .11

 .53صحقائق اسرار الو ، .12

 .122صمخزن األدوية، ؛23صتحفة المؤمني ، .13

فرهنطط  داروهططا و ؛35صاسططما  األدويططة، ؛122صمخططزن األدويططة، .14
دائرة المعارف ط  ؛212،ص0،جمعارف گياهي؛21صهاي دشوار،  واژه

 .125،ص1جاسالمي، 

 .125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .15

 ماو..ه16

معاروف19«دهاار»ومردمِ ندبه18«ا طيخادس»فرنگبه

22،«وودهاار21بشباش»بههندي20،«تروم»بهتنكابني؛ا ت

و25 احاوس24، اخاوس»به ارياني23،«تنتنه»بهبن الي

ياا28«حلحاال»باهمراكشاي27«ضرم»بهمكي26،« جادس

31،« نباجس»بهبربري30،«تيميرزا»بهامازغيه29،«اللحالح»

باهالتيناي،«حاائن»بهعجمي،« ميرهوثميله»بهاندلسي

 اااتخادسو33(Lavandula Stoechas)32«ارشميساااه»

(Stoikhas)3435،ارشنيسه نب احانيه»بهآو؛معروفا ت

اياانگياااهدر؛اناادنياازگفتااه37«ومكنسااه36كمااووهناادي

همينا ااسگروهايبر؛كندكشورهايعربينيزرشدمي
                                                                                      

 .12صحديقة األزهار، .17
 .015،ص2،جعمدة المحتاج.18
 .22صالصيدنة، .19

؛35صاسما  األدوية، ؛122صمخزن األدوية، ؛111صتحفة المؤمني ، .20

 .125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، 

 .152،ص2جها،  زبان خوراكي؛88صتحفة المؤمني ، .21

دائطرة المعطارف طط     ؛35صألدويطة،  اسما  ا؛122صمخزن األدوية، .22
 .125،ص1جاسالمي، 

 .35صاسما  األدوية، ؛122صمخزن األدوية، .23

 .35صاسما  األدوية، ؛222صتحفة المؤمني ، .24

 .21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛122صمخزن األدوية، .25

 .125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .26

فرهنطط  داروهططا و ؛35صاسططما  األدويططة، ؛122صمخططزن األدويططة، .27
دائرة المعارف ط  ؛212،ص0،جمعارف گياهي؛21صهاي دشوار،  واژه

زبطان  ؛15صپطاورقي(،  ) االبنية ع  حقائق األدوية؛125،ص1جاسالمي، 
 .152،ص2جها،  خوراكي

 الكليطات فطي الوط    ؛12صحديقة األزهار، ؛2صشرح أسما  العقار، .28
 .052صمصولحات(، بخش معجم )
،فنرس األدوية المفطردة( ) المنصوري؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .29

 .085ص
 .052صبخش معجم مصولحات(، ) الكليات في الو .30

 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .31
 .215صتفسير ديسقوريدوس، .32

 .128،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .33

 .333،ص1ج،هاي كن  توبيق نام.34
 .2صشرح أسما  العقار، .35
،فنرس األدوية المفطردة( ) المنصوري؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .36

 .085ص

دائطرة المعطارف   ؛33صبحر الجواهر، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .37
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جبستاني



 
 

 اسووخودوس / 2
 

بااانااام،ايدي اارتاااازگونااه،اناادبااهآولقاابعرباايداده

1؛باوييا اتتمايزيابدكهگياهباي«ا طوخودسليموني»

وگا آوراباهمكاي2«كمووهنادي»آوهمچنيننامب ر

دركشاور.انادناميده4«زهرا فرم»وبهعربي3«زهرالضرم»

ودر5شنا اندمايAlfazema, Alfajanپرتغالآورابهنام

معاروف«گا مقادس»:يعنيRomero Santoا پانيابهنام

, Stdarabie،درزبااوفرانساويباهآو6؛ا ت
7
 Stoechas 

Arabique, Lavande Stoechas,
8
 Stoechade9؛

 French Lavander, Topped:دران ليساااااي

:ايتالياااييزباااودر11؛Frender - Lavendel:آلمااانيدر

Lavanda Stecade, Steca Dimonte,،12Stecade 

Arabica, Stecade،13هايدي ارهمچنيننام.شودگفتهمي

،خياري،خيرِيدشتي،اخرام14،الواند»:اينگياهعبارتنداز

،گا الوناد،الوند،تلخ¨آالله،آالله،خزامي،خزاما،خيرالبر

زغلنتاه،زغلي 15،الواندوالا پيكام،الواندالورا،الوندوال

16.«ورزال هب

¨واژه17¨عرباايشااده،ا ااطوخودوس: شناسططي ريشططه

21ارواح¨دارنادهيان اه20موقف19،بهمعنايموافق18يوناني

                                                           

 .015،ص2،جالمحتاج عمدة؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.1
؛011،ص3،جدائطرة المعطارف بسطتاني   ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .2

 .025،ص2،جعمدة المحتاج

 .122صمخزن األدوية، .3
 .125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .4
 .هماو.5

 .هماو.6

 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛212،ص0،جمعارف گياهي.7

 .082،ص2جارويي، گياهان د.8

 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .9
 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .10
؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛212،ص0،جمعارف گياهي.11

 .082،ص2جگياهان دارويي، 
 .هماو.12
 .082،ص2جگياهان دارويي، ؛125،ص1جارف ط  اسالمي، دائرة المع.13
 .105صاسرار گياهان دارويي، ؛210،ص0،جمعارف گياهي.14
 .105صاسرار گياهان دارويي، .15
 .هماو.16

 .152،ص2جها،  زبان خوراكي.17

مخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .18
‘ 

Stoixados«ا اتوئيخاوس»يوناانِي¨التاضافها توازح

Lebunta«لبونتااا»برگرفتااهاز،«الواناادال»التينااِي¨وواژه

وجاه.مشاتقشادها ات23يا اتوخسروماي22، رياني

حفاظاتاز،نفايسبهتفسيرابن،داللتشبرمعانييادشده

24. المتروحوجلوگيريازگرايشآوبهتبااهيا ات

زيارا؛معناييوناني نبلهگرفتهشادها اتناماينگياهاز

هاامتاراكموفشاردهريختگ آوبهماننادهياات انبله

آو¨رانيزبهعناواوريشاه«ا طوخاس»واژهالتيني25.ا ت

به،«الور»ازنامالتين،نامعلمياينگياه26.انداحتمالداده

بناابار27.معنايشستنوپااككاردوگرفتاهشادها ات

شنا اااووگياااه،شااترحكيماااوطااب اانتيرويكااردبي

گيااهكاربردوناما طوخودوسبارايايانبه،داناوجغرافي

ايبااههماايننااامروا ااتكااهوارداتآوازجزياارهآواز

28.شادها اتگرفتهودرآنجافراواويافتمايصورتمي

                                                                                      

عمدة ؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني؛35صدوية، اسما  األ؛122ص
فرهن  فارسي ؛132،ص1جفرهن  فارسي عميد، ؛015،ص2،جالمحتاج
فنطرس  ) المنصطوري ؛152،ص2جها،  زبان خوراكي؛222،ص1جمعي ، 

 .085،صاألدوية المفردة(
 .32،صبحر الجواهر.19

حديقطة  ؛215صتفسطير كتطاب ديسطقوريدوس،    ؛251،ص2جالشامل، .20
تطككرة أولطي األلبطاب،    ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛12صاألزهار، 

فرهنطط  داروهططا و ؛015،ص3،جدائططرة المعططارف بسططتاني؛22،ص1ج
 .085،صفنرس األدوية المفردة() المنصوري؛21صهاي دشوار،  واژه
؛35صاسما  األدويطة،  ؛122صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، .21

هطاي دشطوار،    فرهن  داروها و واژه؛015،ص3،جائرة المعارف بستانيد
؛152،ص2جهطا،   زبطان خطوراكي  ؛025،ص2،جعمطدة المحتطاج  ؛21ص

 .085،صفنرس األدوية المفردة() المنصوري

 .21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه.22

 .22صالصيدنة، .23

 .251،ص2جالشامل، .24

 .015،ص2،جعمدة المحتاج.25
 .2352،ص2،جنامه لغت.26

 .1ص(، 4731) اسووخودوس.27
؛251،ص2جالشطططامل، ؛32صكتطططاب األدويطططة، ؛22صالصطططيدنة، .28

الجام  لمفردات ؛88صمنتخ  جام  المفردات، ؛12،ص2جالمختارات، 
؛122صمخزن األدوية، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، ؛22صاألدوية، 

؛21صهطاي دشطوار،    فرهن  داروها و واژه؛015ص،2،جعمدة المحتاج

مراصطد  ؛133،ص1جمعجم البلدان، ؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني
 .21،253صپاورقي(، ) الدا  والدوا ؛32،ص1جاالطالع، 
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؛درمنابوباانادكاختالفايياادشادها ات،نامآومكاو

غااافقي1،« ااتخادس»آوراجزاياار،نفاايسكااهاباانچناااو

ديسااقوريدسبيطاااربااهنقاا ازاباان2؛« ااطوخاذيس»

4« احاوس»عقيليورشيديبهترتيب3؛« نجادس»جزاير

محا ،برخايازمحققااو،البته؛انددانسته5«ا طيخادس»و

هااايافغانسااتاويااادهناادوكااوه¨رويااشآوراشاابهقاااره

تاواوگفاتگياهمير يايننامفا¨پيرامووپيشينه6.اندكرده

، فطردوس الحكمطة  در«شاها افرم¨»كهاگرازوجودواژه

به ببابهامداللتآوبار7،ترينمتنطبِيا الميقديمي

شادهدرقارويااد¨واژه،پوشايكنايما طوخودوسچشام

هدايطة  ،ترينماتنطباِيفار ايودرقديميچهارمهجري

هاايربرخينسخهيادشدهود8ا طوخودوس،المتعلمي 

هم11«واصطوخدوس10،ا طوخدوش9،ا طوخ وس»،آو

درقروششام،همچنين يدا ماعي جرجاني؛آمدها ت

طبيابهناديو،خاوواعظم12آوراا طوخودوسناميده

ازآوباااناااماو ااطوخودوسياااد،نااويسپزشااكپار ااي

13.كندمي

گيااه،ا طوخودوسازروزگاراوقديم: پيشينه تاريخي

ا تودرباازارمكاهآوايبينمسلماناوبودهشناختهشده

بيطاارگفتاها اتكاهابان14.شاناختندمي«ضرم»رابهنام

مغارب()دراندلسوشمالغربِيآفريقاا،حكمايمسلماو

                                                           

 .251،ص2جالشامل، .1

 .88صمنتخ  جام  المفردات، .2
 .22،88صالجام  لمفردات األدوية، .3

 .015،ص2،جعمدة المحتاج؛22،ص1جولي األلباب، تككرة أ.4

 .015،025،ص2،جعمدة المحتاج.5

 .22صالصيدنة، .6
 .352صفردوس الحكمة، .7

هاي دشطوار،   فرهن  داروها و واژه؛228،080،303صهداية المتعلمي ، .8
 .25ص

 .228صهداية المتعلمي ، .9

 .25صهاي دشوار،  روها و واژهفرهن  دا؛201صهداية المتعلمي ، .10

 .25صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛310صهداية المتعلمي ، .11

 .215صاألغرا  الوبية، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.12

 .35صاسما  األدوية، .13
فرهنطط  داروهططا و ؛35صاسططما  األدويططة، ؛122صمخططزن األدويططة، .14

 .21صهاي دشوار،  واژه

نازدحكيمااوطاب انتيو؛بردنادمايكارآورافراواوبه

15.بودها اتمو وم«شيحجبلي»ناممحققاوا المينيزبه

خاواصو،هاچيستينخستينمنابوطبا الميكهدرآو

آخرقارو¨متعلقبهنيمه،هايا طوخودوسيادشدهكاربرد

كهرازيبهنق چناو.چهارمهجريا ت¨ وموآغاز ده

هاايآورادراثارازحكماييوناوذكرخاواصوكااربرد

بخاريبهبرخيكاربردهاايآو16،ا تپزشكِيخودآورده

وتميميدربرخيتركيباتداروييازآويادكارده17اشاره

منااافوومضااّراتآورا،الاادينهاارويموفااق18؛ا اات

بادوو،دائرة المعارف طط  اسطالمي  در،حتي19برشمرده

شنا ايوحيااودرريخاتگفتاريازجابرابان،درجمنبو

وچووجابردراواخر20؛خواصا طوخودوسآمدها ت

،زيسات اومهجاريماي¨نخسات اده¨دومونيمه¨ ده

يادكردا اطوخودوسدرآثاارا االميباه¨روپيشينهازاين

درقروپانجمشااهدافازايش.گردددومهجريبرمي¨ ده

زيارا؛ا طوخودوسهستيم¨درباره،پژوهشاطبايا المي

،شنا اي ايناشارحمبساوطيازريخاتابان،دراينبرهه

مقدارمصرفآوارائهدادهمضارو،منافو،خواص،طبيعت

شنا ِيناامايانگيااهوباريشه،وافدبيرونيوابن21؛ا ت

خا ت اِهروياش،شنا يآوذكرديدگاهحكماونيزريخت

رشدتحقيقاتطبيباو،درقروششم22.اندآورابازگوكرده

،رشاديابادكاهابانايتاداوممايمسلماوباروندفزايناده

داراوآوماعي جرجااانيازطاليااهميمااووو اايدا اااباان

24ماهيت23،خواص،بهذكرطبيعت،بهترتيب،ايناو.هستند

                                                           

 .215صسير ديسقوريدوس، تف.15

 .23،ص25جالحاوي، .16

 .228،080،303صهداية المتعلمي ، .17
 .252،053صمادة البقا ، .18
 .15صاالبنية ع  حقائق األدوية، .19

 .125،123،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .20
 .21صدرماني،  گياه؛332،ص1جالقانون، .21

 .32صوية، كتاب األد؛22صالصيدنة، .22
 .232صالكليات في الو ، .23

 .2صشرح أسما  العقار، .24
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جساتار،درقاروهفاتم1.انادشنا اِيآوپرداختاهوريخت

تركيبااتوخاواص؛شنا ايگيااه¨درباره،حكيماِوا المي

؛ا اتغناايمباحاثگ شات اوافازودهبار،ا طوخودوس

خاواص،طبيعات،ماهيات¨نفيسدرباارهبرهمينا اسابن

بااه،وغااافقي2هاااييراگشااودهفصاا ،وتركيباااتآو

شنا اايآوشنا اايوخااواصريخاات،شنا اايواژهريشااه

بانقدموشكافانهديادگاِهاصاطفن،بيطارابن3؛پرداختها ت

 ااماو،ناامايانگيااه¨ايدربارهپژوهشمحققانه،بسي ابن

بهونااااممشاااا، اااجزيدرقاااروهشاااتم4؛دادها ااات

ودرقاروياازدهم5نمايادمايشنا يآوراواگوياهريخت

شنا ايوريخت،تحليليجاموازچيستي،انطاكيومؤمن

ازاطباايمتااخرنيازعقيلايباه6؛كنندخواصآوارائهمي

خواصومنافوآوپرداخته،كاربردها،شرحمبسوطماهيت

شاناختايانگيااهو¨بستانيورشايدينيازنحاوه7،ا ت

8.اندهاياطبايا الميرابهتفصي روايتنمودهديدگاه

9 ااالها ااطوخودوسگياااهيچنااد: شناسططي ريخططت

¨وخاااانواده11(Labiatae)نعناعيااااو¨ازتياااره10،خشااابي

Lamiaceae
داراي چاوبيو،آودراز اصالي¨ريشه؛ا ت12

ج ب قدرت،همچنين؛فراوانيا ت و هايمتراكمانشعاب

 اش ااقه.رادارد تاچهارمتريزميناعماق ه از رطوبت

همچاوو15رناگخااكي 14،ايپنباهبابافتچاوب13ضخيم

                                                           

 .132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛215صاألغرا  الوبية، .1
 .351-251،ص2جالشامل، .2
 .88صمنتخ  جام  المفردات، .3

 .215صتفسير كتاب ديسقوريدوس، .4
 .53صحقائق اسرار الو ، .5
 .21،22صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جاب، تككرة أولي األلب.6

 .122-122صمخزن األدوية، .7

 .015،025،صعمدة المحتاج.8

 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛1،ص(4731) اسووخودوس.9

هاي منطم    ... گونه؛1،ص(4731) اسووخودوس؛12صحديقة األزهار، .10
 .22صدارويي، 

اسرار ؛023،ص2جگياهان دارويي، ؛222ص،1جفرهن  فارسي معي ، .11
 .128،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛101صگياهان دارويي، 

 .22صهاي منم دارويي،   . گونه ...12

 .هماو.13
 .2ص(، 4731) اسووخودوس.14

 فراواو هايدارايانشعاب،تحتاني قسمت در و16«افتيموو»

ايآباييااقرماز ايريااهايشكوچكخوشهگ 17؛ا ت

بنفشوارتفااعشدرحادود ايتااشصات اانتيمتار

تاروبارياك19درازتاراما،صعتر¨ايشبيهبوتهبوته18.ا ت

در و ايشاك نيازه،تياره  ابز بهرناگ هابرگ20؛ ازدمي

 از هاااينبارگ 21؛گيرندقرارمي روي اقه،مقاب يكدي ر

25جاو¨شبيهُكرِكخوشاه24،رنگو رخ23باريك22ُكرِك
و 

 درانتهااي هااگا 26.ا ات ا انسپوشايده حاوي ¨نيزحفره

                                                                                      

،3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛252،ص2جالشامل، ؛332،ص1جالقانون، .15

؛21صهاي دشوار،  هن  داروها و واژهفر؛12صحديقة األزهار، ؛132ص

... ؛025،ص2،جعمطدة المحتطاج  ؛011،ص3،جدائرة المعطارف بسطتاني  
 .21صدرماني،  گياه؛22صهاي منم دارويي،   گونه

،3جخوارزمشططاهي، ¨ ذخيططره؛22صالصططيدنة، ؛332،ص1جالقططانون، .16

فرهنط  داروهطا و   ؛252،ص2جالشطامل،  ؛32صبحر الجواهر، ؛132ص
 .21صدرماني،  گياه؛21صهاي دشوار،  واژه
 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس.17

 .222،ص1جفرهن  فارسي معي ، .18
منتخط   ؛252،ص2جالشطامل،  ؛82صكتاب األدوية، ؛22صالصيدنة، .19

تطككرة أولطي   ؛22صالجام  لمفردات األدويطة،  ؛88صجام  المفردات، 
،3،جدائرة المعطارف بسطتاني  ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1ج، األلباب

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011ص

دائرة المعارف ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .20
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جبستاني

 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس.21
،2جالشطامل،  ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛332،ص1جالقانون، .22

تطككرة أولطي   ؛32صبحر الجواهر، ؛53صحقائق اسرار الو ، ؛252ص
دائطرة  ؛21صهطاي دشطوار،    فرهن  داروهطا و واژه ؛22،ص1جاأللباب، 

؛025،ص2،جعمطططدة المحتطططاج ؛011،ص3،جالمعطططارف بسطططتاني 

األدويطة  ؛22صهاي منم دارويطي،    ونه... گ؛1،ص(4731) اسووخودوس
 .21صدرماني،  گياه؛32صالمفردة في كتاب القانون، 

حديقططة ؛132،ص3جخوارزمشططاهي، ¨ ذخيططره؛332،ص1جالقططانون، .23
بحطر  ؛53صحقائق اسرار الوط ،  ؛252،ص2جالشامل، ؛12صاألزهار، 
درمطاني،   گيطاه ؛32صاألدوية المفردة في كتاب القانون، ؛32صالجواهر، 

 .21ص
،3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛252،ص2جالشامل، ؛332،ص1جالقانون، .24

تحفطة  ؛22،ص1جتككرة أولطي األلبطاب،   ؛32صبحر الجواهر، ؛132ص
،2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جدائرة المعارف بستاني؛21صالمؤمني ، 

 .21صدرماني،  گياه؛025ص
بحر الجواهر، ؛132،ص3جارزمشاهي، خو¨ ذخيره؛332،ص1جالقانون، .25

درمطاني،   گيطاه ؛21صتحفة المؤمني ، ؛53صحقائق اسرار الو ، ؛32ص
 .21ص
 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛1،2،ص(4731) اسووخودوس.26
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1هاايخوشاه باهصاورت،دهنادههاايگا  اقه
 مجتماو 

2آبي هابهرنگگ ؛گيرندقرارمي
4يا فيد3بهبنفش ماي  يا 

هاييتشكي شدها تكاهگ ازمجمو كا برگ؛هستند

¨باهپانجدنداناه،گا ¨كا اه.گيردچهارتخمكرادربرمي

رگبارگوجاود10تاا13،شودودرآومساويمنتهيمي

شودكاهتهيميايوبهدولبمنلوله،عمومًاجامگ ؛دارد

تقسيمشدهودي ريتحتانيو«لوب»يكيفوقانيوبهدو

اينگ همچنينچهاارپارچمباا.مركباز هلوبا ت

ايداشتهومادگيآوپاسازآميازشباهيكخانه«بساك»

 وبهشك  فندقه،ميوه5.شودايچهارقسمتيتبدي ميميوه

وهن اميكهباا6براقا ت و تيره،رنگ ايقهوه،مرغ تخم

آو¨هزارداناه ووزو 7؛دهادبويكافورمي،د تلمسشود

گفتناايا ااتكااه8.شااودگاارمباارآوردمااي1/1تااا80/5

و9دانساته«هااشايح¨»ا طوخودوسراازگوناه،ميمووابن

و10ياادكارده«خزاماي»ايازبستانيورشيديآوراگونه

11.ر ادقادممايآوبهدوتا اه¨اندكهبزرگيبوتهافزوده

12برگايباهرناگ ابزدارد،نو مرغاوبا اطوخودوس

                                                           

هاي منم   ... گونه؛1،2،ص(4731) اسووخودوس؛12صحديقة األزهار، .1
،2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جانيدائرة المعارف بست؛22صدارويي، 

 .025ص

دائطرة  ؛22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛1،2،ص(4731) اسووخودوس.2
 .128،ص1جالمعارف ط  اسالمي، 

هاي منطم    ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس؛122صمخزن األدوية، .3
 .128،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛22صدارويي، 

،دائرة المعطارف بسطتاني  ؛21صتحفة المؤمني ، ؛122صألدوية، مخزن ا.4

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3ج

 .0ص(، 4731) اسووخودوس.5
 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس.6

مخطزن األدويطة،   ؛132،ص3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛22صالصيدنة، .7
،2،جعمططدة المحتططاج؛015،ص3،جتانيدائططرة المعططارف بسطط؛122ص

 .21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛025ص

هاي   ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس؛0ص(، 4731) اسووخودوس.8
 .22صمنم دارويي، 

 .2صشرح أسما  العقار، .9

 .015،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.10

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جرف بستانيدائرة المعا.11

 .22صالصيدنة، .12

بهدونو روميومغربايتقسايم13گياهيبهاريا تكه

بيرونيباه15.ترا تالبتهنو روميآومرغوب14؛شودمي

ايا طوخودوسوارداتيبهشهرغزنيناشارهكردهوگونه

ستاوصاادرهايافغانايبينهندوكوهگويدكهازناحيهمي

تاروروميبازرگ¨ايننو ا طوخودوسازگونه،شودمي

،بنااابراين16؛متماياا بااهرنااگ اافيدتااا اارخا اات

¨گوناه،ا اطوخودوس.نو مشرقيهمدارد،ا طوخودوس

،برهمينا ااسبيروناي؛دارايتخموبدووتخمنيزدارد

آورا،ايانگيااه¨هن امروايتگزارشديسقوريدسدرباره

اودرتوصيفآواينچناين.بدووتخمدانستها ت¨هگون

هاايبارياك ااقه،هااا تكهاينگياهدربينبارگگفته

بودهوبدووتخام17«افتيموو»شبيه،خاكستريرنگداشته

داندكهروي ااقهما ويهآوراگياهيميليابنو18؛ا ت

 اخنهاردورا،عقيلي20.ودارايتخما ت19رشدكرده

،كاهدرناواحيجاازورومآنچاه،چاراكاه؛داندميدر ت

باتخمبودها اتو،رويدهايحاصلخيزميمغربوزمين

نرمايو،تلخي،زياد¨رايحه:هاييداردكهعبارتندازويژگي

هاايايدي رازآوكاهدر ارزمينگونه.بدووُكركبودو

عظايمآباادو،هناد¨قاارهمانندمناطقيازشبه،كممحصول

تخامباودهورويدبي رين ر(وبن الهمي)جهان يرنكراز

¨ايانگوناه.برخيباتخمريز فيدومايا باهزردا ات

هاي ياهتيارهونياز افيدوگياهيخشنبودهوبهرنگ

همچناين؛شاودُكاركديادهمايكميماي بهبنفشوباي

¨ايازا طوخودوسوجودداردكهچ اون يخوشاهگونه

،بارياك،آوپراكناده¨هاايخوشاهامادانه؛منيستآومعلو

                                                           

عمطدة  ؛015،ص3،جدائطرة المعطارف بسطتاني   ؛122صمخزن األدوية، .13
 .025،ص2،جالمحتاج

،015،ص3،جدائرة المعطارف بسطتاني  ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .14

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جستانيدائرة المعارف ب.15

 .21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛22صالصيدنة، .16
 .22صالصيدنة، .17

 .122صمخزن األدوية، .هماو؛18
 .22صالصيدنة، .19
 .122صمخزن األدوية، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.هماو؛20
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تنادترازيخااكيرناگوبااباوي،بايُكارك،اندكيبلند

ازگيااهيبااناام،جاالينوس1.هاايياادشادها اتگونه

ازپژوهشاا راو،ميمااووا ااطوخودوسنااامبااردهواباان

غيااراز،شااناسشاانيدها ااتكااهگياااهيااادشاادهگياااه

دوتنهاادرقاّوتبااهاما طوخودوسحقيقيا توآو

،هااازيكادي رمتفاوتنادشباهتدارندودر ايرويژگاي

ايتاريداردوگوناههاايپهانبرگ،ا طوخودوسواقعي

¨هن اامترجماه،بسي اصطفنبن،همچنين2؛ترا تمتراكم

رابها اطوخودوس« تخادس»، ومديسقوريدوس¨مقاله

اين،دادهقيقيكهانجامبيطاردرتحوليابن؛برگرداندها ت

تابدومعتقدا تكهاينگياهبا اتخادسترجمهرابرنمي

آو،دربياوچ اون ي اتخادس،ديسقوريدوس.فرقدارد

راگياهيدانستها تكهدرجزايريباهناام اتخادساز

رويدوبهناميكيازاينمجموالجزاير رزمينعالطيامي

هااِيبارگ،اما؛صعتردارد¨بوتهايمانندمو وما توبوته

.بااانادكيتلخايدارد،تاروطعمايتنادتربهنسبتكوتاه

ا تنباطكاردها ات،ازظاهرقولديسقوريدوس،بيطارابن

وا اطوخودوسازجانس«صعترها¨»كه تخادسازگونه

ماهيااتو،صاافات،ايااندودرويژگااي؛هاااا اات«شاايح»

دراندلسومغاربنياز تخادسكه.اثرگ اريتمايزدارند

هابودهوايمعروفنزداطبايآو رزمينگونه،يافتشده

يربااه»ايشاابيهكااافورداردكااهنااامشبااهالتيناايرايحااه

باهمعناايعشابه(Yerbaاز،ايا اپانياييواژه)«فشوشكه

،اماااگياااهيكااهبااها ااطوخودوسمشااهورا اات؛ا اات

دربهارشكوفهگ آو،اشداشتههاييدراطرافشاخهگره

اطبايانادلسو؛دهدودارايكاربردطبيفراوانيا تمي

كنندوآورادرعس وشكرپروراندهوا تفادهمي،مغرب

برا ااس.شاوددراندلسومناطقدي ربهوفوريافتماي

گونااهاز28تاااكنوو،ادعااايبرخاايازمااداركپژوهشااي

آنكاهدرايازگوناه3.ا طوخودوسشنا اييشادها ات

                                                           

 .122،123صمخزن األدوية، .1

 .2صأسما  العقار،  شرح.2

 .1،ص(4731) اسووخودوس؛2ص(، 4731) اسووخودوس.3

امروزنيزدركانووتوجاه،هايقديمموردا تفادهبودزماو

 .L(بانامعلمي True Lavand)ا طوخودوسحقيقي.ا ت

Angustifolia Mill = L. Officinalis Chaix = L 

Fragrans Salisbنامعلميا اطوخودوس.شودشناختهمي

 L. Fragrans SalisbL. Latifilia Medic= L =پهنبارگ

Spica Cavا اتوا اطوخودوسدوبارگL Burnati 

Brig.=L. Intermedia Emrricap Loisياالوانديننامياده

قبليدرطبيعتا تكهاز¨حاص تالقيدوگونه،شودمي

گياهااانيبااهنااام4.قااروشااانزدهمشااناختهشاادها اات

ر ندكاها طوخودوسدربازارداروييايراوبهفروشمي

 , Nepeta Isfahanica ,Npeta – Giomeruiosa:زعبارتنادا

Stachys- Lavandifoliaقابا ،البتهازنظرميزاوموادموثر؛

ايازگونه،درفلوررن يايراو5.قياسباگياهاصلينيستند

يادشدهكاهLavandula Strictaا طوخودوسبانامعلمي

،ايكوتااههياكميپوشيدهازُكرك،بدووُكرك،گياهيپايا

متارارتفاا در انتي125تا85ايستادهوپر اقها توبا

6.بنوپايهچوبيقراردارد

مح پراكنشآورانقاطمختلفاي،دانشمنداو: پراكنش

هااايمصااالياوجزيااره،ديسااقوريدوس:اناادمعرفاايكاارده

،بيروناي8،ياا اتخادس7 رزمينعاالطيابهنام انجادس

كهاكنووهماومنطقاه،برشاوردرهندبين،لنجستاو¨ناحيه

هااايونياازكااوه؛پيشاااورواقااودرخاااكپاكسااتاوا اات

ايدرجزياره،يااقوتحماوي9؛افغانستاوازجانبدهاك

از،عاالطياا،وافادوغاافقيابان10؛مجموالجزايردردرياا

،غساااني11؛هااياناادلسواقاودرا ااپانياياماروزيشاهر

                                                           

 .1ص(، 4731) اسووخودوس.4

 .22ص، 4731گزارش پژوهشي سا  .5

 .551/552/112،كد:1312شمارهانتشارفلور رنگي ايران، .6

هطاي دشطوار،    فرهنط  داروهطا و واژه  ؛22صالجام  لمفردات األدويطة،  .7
 .21ص

 .215صتفسير ديسقوريدوس، .8

دائرة المعارف ؛21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛22صالصيدنة، .9
 .135،ص1جط  اسالمي، 

 .32،ص1جمراصد االطالع، ؛133،ص1جمعجم البلدان، .10

 .88صمنتخ  جام  المفردات، ؛32صكتاب األدوية، .11
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،ميماووابان1؛هااختوكاوههاي اهايتاغياوزمينكوه

نفايس ارزمينوابان3بيطاارابن2؛مراكشومصر،مغرب

آبادنواحيعظيم، حاوس¨عقيليجزيره4؛اندلسوغيرآو

،خاااواعظاام6؛وجاهاااينمناااك5،وبن الااهواقااودرهنااد

،جزايارا اطيخادس،بالدعرب،بستانيورشيدي7؛بن اله

 ان الخوغيرمزروعايوهايزمين،نواحيجنوبيفرانسه

دربرخيازمنابواين.اندراذكرنموده8نيزاندلسوغيرآو

ايا تومنشا آوجناوباروپااذكارشادهگياهمديترانه

در،جناوبفرانساهوا اپانيا،يعنيدرجنوبايتاليا؛ا ت

متارياز اطح1355هاي بِكشنيودرارتفاعاتخاك

،بااهنظااريو اافي9.دروياادريااابااهصااورتخااودرومااي

،ويژهدرپنجشايربه،دراكثرمناطقافغانستاو،ا طوخودوس

باهصاورت،جاجيوبيشتردر النگوغوربناد،نجراب

همچنايندرفلاور10؛شاودخودرودركنارنهرهايافتماي

،مانندبنادرعبااس،نواحيجنوبشرقيايراو،رن يايراو

محا ،بنادرعباسكن اووايسندرنزديكي،ارتفاعاتگنو

Lavandula Strictaايازآوبااناامانتشارجغرافياييگونه

دربرخيمنابوطبيفار ينيزآمدها ات11؛يادشدها ت

،جزايارقنااري،پرتغاال،اروپاا،كها طوخودوسدرآ ايا

،ا ااتانبول،عربسااتاو،الجزاياار،مديترانااه¨مناااطقحاشاايه

هاايتپاه،هااهكاوهدامنا،صغيرومناطقجنوبيآلپآ ياي

برخي12.خشكوكمارتفا و واح درياهاپراكندها ت

خاودرويآودراياراوگازارشنشاده¨گويندكهگوناهمي

                                                           

 .10صحديقة األزهار، .1

 .21صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛2صعقار، شرح أسما  ال.2
 .215صتفسير كتاب ديسقوريدوس، .3
 .251،ص2جالشامل، .4

 .122صمخزن األدوية، .5
 .135،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .هماو؛6

 .35صاسما  األدوية، .7
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.8

 .1،ص(4731) اسووخودوس.9

 بخشا طوخودوس.نباتات طبي افغانستان، .10

 .551/552/112،كد:1312،شمارهانتشار11جفلور رنگي ايران، .11

دائرة ؛101صاسرار گياهان دارويي، ؛212،218،ص0،جمعارف گياهي.12
 .128،135،ص1جالمعارف ط  اسالمي، 

اماعطاراصفهانيمعتقدا تكهاينگياهدرايراو13؛ا ت

14.رويدبهصورتخودرومي

بيشاتر: هطاي ككولطوژيكي   شيميايي و نياز هاي تركي 

باه،كاهگ شاتچنااو،شنا ااوگياهحكمايطب نتيو

آگينكافورمانندگياها طوخودوساشاارهانتشاربويعطر

¨اينويژگيرابهوجاودمااّده،بستانيورشيدي15.اندكرده

نسبت17وزرگريبهخودگياها طوخودوس16« يروزين»

معاوناتتحقيقااتوگازارشا ااسهمچنينبار؛اندداده

ا اانس ¨دهندهتشكي  مواد،يآموزشوزارتجهادكشاورز

،«كااامفور»18،«لينااالول»،«ا ااتات لينالياا »:از عبارتنااد آو

يو افي20؛«ا ترول» و «فالونوئيد»،«كومارين»19،«گرانيول»

ياك،كيلاوگرِمآو125ازهار،ا تكهتقريباااظهارداشته

البتها اانسآوباهرناگ؛آيدكيلوگرما انسبهد تمي

،باهلحااااكولاوژيكي21.دهادورمايزردبودهوبويكاف

ا ات خشك نيمه و خشك مناطق گياهاو از،ا طوخودوس

رطوبات و گارم هواي،فراواو نور تابش به،رشد طول ودر

 ا تحرارتپاانزدهتاابيسات قادر اينگياه.دارد نياز كم

 وهن اام بهاار فص  در ولي؛راتابآورد  انتي راد ¨درجه

 براي زياد رطوبت.ا ت حساس اربسي  رما به،گياه رويش

 حااوي  ابكِ هاايخااك.نيسات منا اب ا طوخودوس

 هاايمنا ابيخااك،غ ايي مواد غنياز كلسيمو تركيبات

رشدايانگيااه براي منا بPHگياهبودهو اين كشت براي

                                                           

،بخااششططفا بطا گياهططان دارويطي  ؛212،218،ص0،جمعطارف گيطاهي  .13

 .135،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ا طوخودوس؛

 .101صاسرار گياهان دارويي، .14

مخطزن األدويطة،   ؛132،ص3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛22صالصيدنة، .15
هاي دشطوار،   فرهن  داروها و واژه؛025،ص2،جعمدة المحتاج؛122ص
 .015،ص3ج،دائرة المعارف بستاني؛21ص

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.16

 .083،ص2جگياهان دارويي، .17

(، 4731) اسطووخودوس ؛123،ص1جدائرة المعطارف طط  اسطالمي،    .18
 .22صهاي منم دارويي،   ... گونه؛2،ص(4731) اسووخودوس؛2ص

... ؛2،ص(4731) اسططططووخودوس؛2ص(، 4731) اسططططووخودوس.19
 .22صهاي منم دارويي،   گونه

 .22صهاي منم دارويي،   . گونه ...20

 بخشا طوخودوس.نباتات طبي افغانستان، .21
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1.باشدمي8/2-2/2

درديادگاهحكماايطاب انتي: هاي دارويي ويژگي

ا المي ا طوخودوس، 2،خلط(¨برندهتحلي )حل گياهيم،

 ادد4مفاّتح3ِ،خلاط(¨كننادهبخشورقياقلطافت)ملّطف

تمااام6جالدهنااده()جااالِي5،گرفت اايمجراهااا(¨بازكننااده)

همچنينداراي؛ا ت8وبلكهتمامجسم7،هايدرونياندام

                                                           

 .2،ص(4731) اسووخودوس؛22صهاي منم دارويي،   . گونه ...1

منتخ  جطام  المفطردات،   ؛12،ص2جالمختارات، ؛332،ص1جالقانون، .2
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 .32صكتاب القانون، 
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تيازي¨فرونشااننده)مطفاي12،(اخاالط¨قطعهقطعهكنناده)

مفارح16،مسه 15،كننده(گرم)مسخن14،مجّفف13،اخالط(

18تاوأمبااانادكيتلخاي،وطعميتند17آور(ا تشادي)

هاااييادشاادهاز ااويحكيماااومبتناايباارويژگااي.دارد

هاايهايعلمِيطّب نتيا تكهدراداماهازيافتاهيافته

دوم¨روايتايازمقالاهدر،رازي:شاودبرخيازآناويادمي
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؛خاكِي رددرتركيبمزاجا طوخودوسيادكاردها ات

،همچنينافزودها تكهتمامداروهاباتركيباتياادشاده

مقاوِيتماام،يجاال،ملّطاف،دارايخواصيهمچوومفّتح

                                                                                      

عمدة ؛011،ص3،جدائرة المعارف بستاني؛123صمخزن األدوية، ؛21ص
،2جها،  زبان خوراكي؛212،ص0،جمعارف گياهي؛025،ص2،جالمحتاج

 .153ص
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 .025ص
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وافدنيازا اتدالليماننادابن1.هايدرونيبدوهستنداندام

خاطرتلخيكهايانگيااهبه، يناابن،همچنين2.رازيدارد

در،نفايسابان3.داردآورامحل وملّطفيادكردها ات

تحقيقيجاموومبسوطمقدارتركيباتعناصرچهارگانهدر

دهدكاهگاوهرآوتركيبايازگونهشرحمياينگياهرااين

،عنصارخااكيآو¨دهنادهموادتشاكي ؛خاكوآتشا ت

خاصيتقب ،برخي ردوبرخيگرمهستندوبهترتيب

تنديآونيازناشاياز؛آورندتلخرادرگياهپديدمي¨ومزه

لطياف،جاوهرايانگيااه؛عنصرآتشدرتركيبآوا ت

ردشبيشتروآبآوزيراگوهرآتشينآوازخاك ؛ا ت

طعمآوتندوتلخا تكههن امتماس،البته؛نيزكما ت

اينگياهبهدليا ماهياتآتشاين4.شودبازباواحساسمي

باه؛اشجااليومفاّتحخاطرتلخايبه؛ملّطفومقطو،آو

؛مجّفاف،همراهباخاصايتتحلايلش،علتخشكِيشديد

خاطرويژگايبه؛نقيم،كنندگِيتوأمباجاليبهدلي خشك

؛بهدلي نيرويحارارتش؛تلطيفهمراهباتسخينشمنضج

هاوباوجاوداندام¨كنندهتقويت،قابضه¨خاطرقوهبه؛مسخن

كننده(پراكنده)مفشي،حرارتوخاصيتملّطفومحللش

آومازاج،هشتمجاالينوس¨بيطاربااشارهبهمقالهابن5.ا ت

دارايخاصاايتقبوضاايتوراناشاايازماهيااِتخاااكيِ

داندكاهباه اببباويژگيتلخايماي،گوهِرخاكِيلطيف

طعامآوتلاخودارايخاصايتقاب ،وجوداينتركيب

6.تماماعضايدرونيوبدوا ت¨كنندهاندكوتقويت

باهمناافو،حكيماومسلماوطب انتي،ازقديم: مناف 

ناايا ااطوخودوسپاايبااردهودراياانبااارهمطالاابفراوا

گيااه،گفاتكاهآنااوتواوبنديميدريكد ته.اندن اشته

نهايتشافابخشبارايخشبِيا طوخودوسراداروييبي

قفساه،هايگوناگووبادوانسااوهاود ت اهبافت،هااندام

                                                           

 .23،ص25جالحاوي، .1
 .32صكتاب األدوية، .2

 .21صدرماني،  گياه؛332،ص1جالقانون، .3
 .252،ص2.هماو،ج4

 .253،252.هماو،ص5

 .22صالجام  لمفردات األدوية، .6

د ات اه،ايبافاتماهيچاه،مجااريادراريودفعاي، ينه

شارح،دراداماه.انادعصبيود ات اهگاوارشياادكارده

انادامو،هاابهتفكياكد ات اه،هايحكيماوا المييافته

¨باارهدر.شاودبهتفصاي بيااوماي،هايگوناگووبدوبافت

هاايد ات اهعصابيازمنظار ودمنديآوبرايبيمااري

هاايا طوخودوسدردرمااوبيمااري،بيشتراطبايگ شته

صار 8،افساردگيمااژر()ماننادماليخولياا7،عصب ارد

،هايمختلافآووگونه10ورعشه9اللعصبي(نوعياخت)

؛بهتاريندارو ات12وارتعاش ر11همچوورعشهدماغي

كنادكاهمبتاليااوباهضاعف يناتوصيهمايروابنازاين

اعصابياكسانيكهبه بب رماازبيماارِيعصابرناج

13؛طورمداوممصرفنماينادشربتايندارورابه،برندمي

شربت(رابرايتحليا دردهااي)محلولدي راطبانيزاين

انادكاههمچناينتوصايهكارده14؛انادعصبتجويزكارده

                                                           

المختطارات،  ؛132،ص3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛332،ص1جالقانون، .7
درمطاني،   گيطاه ؛33صبحطر الجطواهر،   ؛250،ص2جالشامل، ؛12،ص2ج
 .21ص

االبنية عط  حقطائق األدويطة،    ؛332،ص1جالقانون، ؛123صالمنصوري، .8
؛215صاألغططرا  الوبيططة، ؛132،ص3جخوارزمشططاهي، ¨ ذخيططره؛15ص

الموجز فطي الوط ،   ؛250،355،ص2جالشامل، ؛12،ص2جالمختارات، 
تطككرة  ؛32صبحطر الجطواهر،   ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛158ص

،پطاورقي( ) ط  االئمه؛123صمخزن األدوية، ؛22،ص1جأولي األلباب، 

؛153،ص2جهطا،   زبطان خطوراكي  ؛213،ص0،جمعارف گيطاهي ؛023ص

 .21صدرماني،  گياه؛32صاألدوية المفردة في كتاب القانون، 

االبنيطة  ؛332،ص1جالقانون، ؛123صالمنصوري، ؛23،ص25جالحاوي، .9
الشطامل،  ؛132،ص3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛15صع  حقائق األدوية، 

الجام  لمفردات األدويطة،  ؛158صالموجز في الو ، ؛250،355،ص2ج
 “الئمطه طط  ا ؛123صمخطزن األدويطة،   ؛32صبحر الجواهر، ؛22ص
دائطرة المعطارف طط     ؛213،ص0،جمعارف گيطاهي ؛023،صپاورقي()

األدوية المفردة فطي  ؛153،ص2جها،  زبان خوراكي؛125،ص1جاسالمي، 
درمطاني،   گياه؛23ص، 4731گزارش پژوهشي سا  ؛32صكتاب القانون، 

 .21ص

مخطزن  ؛22،ص1جتككرة أولطي األلبطاب،   ؛250،355،ص2جالشامل، .10
دائططرة المعططارف ططط  ؛213،ص0،جمعططارف گيططاهي؛123صويططة، األد

 .153،ص2جها،  زبان خوراكي؛125،ص1جاسالمي، 

 .123صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، .11
 .33صبحر الجواهر، ؛20صالجام  لمفردات األدوية، .12

 .158صالموجز في الو ، ؛332،ص1جالقانون، .13
تطككرة أولطي   ؛20صالجام  لمفردات األدويطة،  ؛23،ص25جالحاوي، .14

‘ 
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ونياز1اكركرا(و اكبينج)مبتالبهصر آوراباعاقرقرحا

برخايدي ارنياز2باهعما آمادهبااآورابنوشاند ركه

واشاكال3صار ،ا طوخودوسرابرايدرمااوماليخولياا

تشانجو4،صار بلغمايو اودايي:وگوناگووآوهمچاو

5.اندمانندقِيعصبيمفيددانسته،برخيازاختالالتعصبي

گا اريا اطوخودوسدرنفيست ثيرهايابنبرا اسيافته

اخااالط،درماااوماليخولياااازآورو ااتكااهحاارارتآو

بههمايندليا مصاّفاو؛برد وداييوبلغميراازبينمي

شوداعثاصالحفكروتقويتذهنميب،ُملّطفروحبوده

،ازن ااهوي6؛آوردوفرحو روررادرَنْفسبهوجودمي

هاايمتاراكمكاهحاالتيماايوگااز)مولدريااح¨چووماده

؛بارداندمصارعه(راازباينباردهوآوراتحليا ماييافته

شارح.بارايدرمااوبيمااريبسايارمفيادا ات،روازاين

¨مااده،چنينا اتكاهبااا اتفراغ،رماوچ ون ِيفرايندد

هاياضاافيدخانيهراامالهنمودهوباخشككردورطوبت

7. اازدعوام پيدايشرياحصار زاراناابودماي،در ر

تهيهوا اتفادهازمعجاووآو،ارتعاش ر¨نفيسدربارهابن

باهاعتقااد،همچناين8؛ا تكردهدرفص بهارمفيدذكر،را

آوباعاثتساكيندردهااي¨ا تفادهازپختاهشاده يناابن

نهايات اودمندنفيسدارويايبايوازديدگاهابن9عصبي

باا،زيرا10؛هايعصبيا تاعصابوبيماري¨براي لسله

كنندگيوانقبااضحرارتيكهداردونيزباخاصيتخشك

                                                                                      

 .122صمخزن األدوية، ؛22،ص1جاأللباب، 
،2جالشطامل،  ؛132،ص3جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛23،ص25جالحاوي، .1

مخطزن  ؛21صتحفة المطؤمني ،  ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛351ص
 دائططرة المعططارف ططط ؛213،ص0،جمعططارف گيططاهي؛123صاألدويططة، 
 .125،ص1جاسالمي، 

 .20صالجام  لمفردات األدوية، ؛23،ص25جالحاوي، .2
 .123صمخزن األدوية، ؛32صبحر الجواهر، .3

 .123صمخزن األدوية، .4
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.5

 .250،ص2جالشامل، .6

 .252.هماو،ص7

 .355.هماو،ص8
 .158صالموجز في الو ، ؛332،ص1جقانون، ال.9
 .355،ص2جالشامل، .10

اعصاابوازباينباردو¨بهترتيبباعثگرمكردو لسله

از11.شاوديوآوونيزتقوياتجارمآومايهايمارطوبت

ضاربه)برايجنبيادودمااغ،ا طوخودوس،منظرحكيماو

و12لغزيادو(وماننادآو)ياا اقط،مغزي(ناشيازضربه

باهگفتاه ايدا اماعي .نيزمفيدا ات13 رگيجه()دوار

اينگيااه اوداوبلغامراازدلودمااغخاارج،جرجاني

هاايس ازگاريآوبرايبيماارينفيوازنظرابن14كندمي

كه؛عقيليآوراجاروبدماغناميدها ت15. رزيادا ت

واز16 اازدپاكيزهوپالودهماي،مغزراازك زوائدبلغمي

گفتنايا ات17.كنادريزشنوازلبهاعصابجلوگيريمي

ا طوخودوسراباراي،بابازگويي خن لمويه،كهرازي

حكمايطاب انتي18.دانستها تهاي رمفيدتمامدرد

دربياااوكاربردهااايمفياادا ااطوخودوسباارايد اات اه

شادهآوبااصاعترپختاه:انداينمواردرابرشمرده،گوارش

و19آويشن(وب ركرفسونوشيدوآوباادارويمساه )

شاربتآو.مانودلپيچاها ات20،نيزشربتآوبهتنهايي

وبااقاوت24دهمعا23بارودت22،دردپهلوها21،مفشينفخ

                                                           

 .252.هماو،ص11

الجطام   ؛215صاألغرا  الوبيطة،  ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.12
 .123صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22صلمفردات األدوية، 

 .123صمخزن األدوية، .13
 .215صاألغرا  الوبية، .14

 .252،ص2جلشامل، ا.15
 .213،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية، .16
 .123صمخزن األدوية، .17

 .23،ص25جالحاوي، .18
بحطر الجطواهر،   ؛20صالجام  لمفردات األدوية، ؛351،ص2جالشامل، .19

،0،جمعارف گياهي؛83صمجم  المناف ، ؛122صمخزن األدوية، ؛33ص

 .213ص
 .83صمجم  المناف ، ؛22،ص1جاأللباب، تككرة أولي .20
،1جتككرة أولي األلبطاب،  ؛21صتحفة المؤمني ، ؛252،ص2جالشامل، .21

عمدة ؛011،ص3،جدائرة المعارف بستاني؛122صمخزن األدوية، ؛22ص
 .025،ص2،جالمحتاج

،دائرة المعارف بسطتاني ؛122صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، .22

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3ج

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جدائرة المعارف بستاني.23
مجمط  المنطاف ،   ؛355،ص2جالشامل، ؛20صالجام  لمفردات األدوية، .24

 .122صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، ؛00ص
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نافو،همچنين2؛طحالوغيرآوا ت،كبد1،مقوي،ترياقيه

معدهو¨وبرايخلط رد وزاننده3امراضكبديوطحال

شادهآوخيساندهوپختاه4.نهايت ودمندا تبي،بوا ير

برايدرماوورم ردكبدوا تسقاوتنقياهطحاالوكلياه

6.شاودايشاكممايهاوباعثازبينرفتنان  5مفيدبوده

هاااايبرخااايازويژگاااي¨ضااامنواگوياااه،نفااايسابااان

،اينگياهرابه ببحرارتيكهداردمحل ،ا طوخودوس

منضجودارايخاصيتقب وتقويتيادنماودهو،مفّتح

روآورابراياحشايبدومفيدومقويآودانستهوازاين

اعتقاادهمچنينباه؛شماردفضوالتآومي¨كنندهنيزخشك

زياراكاهازخاواصمفاّتحو؛نافوكبدا ت،ويايندارو

¨وا اطهجاليومنضجوقب قويبرخاوردارا اتوباه

غلاي و¨مااده¨ويژگيحادومقطاوونيازا اتفراغدهناده

افزايدايانداروعقيليمي7. وداييبرايطحالمفيدا ت

اويرامرطوبو اود¨بلغميه¨اخالطفا ده،مسهلهباقوت

شودكها اطوخودوسامروزهگفتهمي8كندازبدودفومي

د ات اهگاوارشرا،برايهضمغ اهاي ن ينمفيدا ت

كراماپرودهومعاده،كندوضادكاماشاتهاييتقويتمي

اثاراتمفيادا اطوخودوسبارايد ات اه¨دربااره9.ا ت

خااطرزدودوگاوهرروحدرقلابوگردشخووآورابه

وباهدليا قاب 11،مفارحومقاويقلاب10،ودامغزاز 

                                                           

 .122صمخزن األدوية، .1

 .هماو.2

 .123.هماو،ص3
تحفة المطؤمني ،  ؛122صمخزن األدوية، ؛20صم  لمفردات األدوية، الجا.4

 .21ص

مخزن األدويطة،  ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .5
 .122ص

 .15صاالبنية ع  حقائق األدوية، .6

 .255،ص2جالشامل، .7

 .213،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية، .8

 .115صويي و درمان، گياهان دار.9

مجمط  المنطاف ،   ؛32صبحر الجواهر، ؛22صالجام  لمفردات األدوية، .10
 .122صمخزن األدوية، ؛82ص
الجطام  لمفططردات  ؛258،ص2جالشطامل،  ؛222،صسطينا  مؤلفطات ابط   .11

؛22،ص1جتككرة أولطي األلبطاب،   ؛32صبحر الجواهر، ؛22صاألدوية، 

عمططدة ؛011،ص3،جلمعططارف بسططتانيدائططرة ا؛01صمجمطط  المنططاف ، 
‘ 

آوراازويژگاايتقويااتجااوهرروحدرقلااب،اناادك

ا اطوخودوس فشاار،عاالوهباراين12؛داننادبرخوردارمي

¨درباره13.كندخووباالراتنظيموگردشخووراتسريومي

؛برايد ت اهحركتينيزمطالبيآمادها ات،نفواينگياه

 انتيآورامساكندردهاايبرهمينا اسحكمايطب

آبيكاهدروو)نطول،براياينمهم14مفاص ذكركردهاند

گااهآوداروريختهبجوشاانندوب  ارناد اردشاودوآو

آوو¨شادهبااپختاه16ياضاماد15برعضودردناكبچكانند(

.انادراتجاويزنماوده17آو(¨شادهكمپرسبهپختاه)تكميد

باا طوخودوس،ت اهتنفسيهايد بيماري¨معالجه¨بارهدر

18،برايدردهاي اينه،آورامانندزوفا¨حكيماوپختهشده

 ارفه(ونزلاه)جهات اعال،اشراشدهوآشاميدوپخته

20وهمچنينعقيدهدارنادكاهشاربت19زكام(مفيددانسته)

ايانگيااه؛دهادآودردهاايپهلاوراكااهشماي21¨وپخته

تن اي،آ ام)ربويهمچنيننافو رماخوردگيمخاطيو

هايريهكاهبااضاعفهماراهنفس(مرطوبونيزبيماري

                                                                                      

 .025،ص2،جالمحتاج
بحر الجواهر، ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛222،صسينا مؤلفات اب .12

 .325صداروهاي قلبي، ؛82صمجم  المناف ، ؛32ص

 .115صگياهان دارويي و درمان، .13
الجطام  لمفطردات   ؛158صالموجز فطي الوط ،   ؛355،ص2جالشامل، .14
تككرة أولطي  ؛85صمجم  المناف ، ؛33صبحر الجواهر، ؛20صدوية، األ

،3،جدائرة المعارف بسطتاني ؛122صمخزن األدوية، ؛22،ص1جاأللباب، 

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011ص

 .33صبحر الجواهر، ؛355،ص2جالشامل، .15

 .85صمجم  المناف ، ؛20صالجام  لمفردات األدوية، .16

،دائرة المعارف بسطتاني ؛122صمخزن األدوية، ؛10صاألزهار، حديقة .17

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3ج
،3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛32صكتاب األدوية، ؛23،ص25جالحاوي، .18

الجطام   ؛88صمنتخ  جطام  المفطردات،   ؛258،ص2جالشامل، ؛132ص
؛122صن األدويطة،  مخز؛21صتحفة المؤمني ، ؛22صلمفردات األدوية، 

دائطرة المعطارف   ؛025،ص2،جعمطدة المحتطاج  ؛30صمخزن المفردات، 
 .011،ص3،جبستاني

 .122صمخزن األدوية، .19

تطككرة أولطي   ؛20صالجام  لمفردات األدويطة،  ؛23،ص25جالحاوي، .20
عمدة ؛122صمخزن األدوية، ؛21صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جاأللباب، 
 .011،ص3،جدائرة المعارف بستاني؛025،ص2،جالمحتاج

 .132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛332،ص1جالقانون، .21
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مفيادباودو¨دربااره2.وضدانوا گريپا ت1هستبوده

آورا،ا اطوخودوسباراياناداممجااريادراريودفعااي

موجاب،زيارا3؛داننادباعثا اتحكاممجااريادرايماي

وباعثتقوياتمجااريباول،درنتيجه؛انقباضبدوشده

درايان؛شاودآوماي¨ازبينرفتنرطوباات ساتكنناده

برايرحمونيزبهبودضعفو ستيمثانهمفياد،صورت

ونيازبارايدرمااو4،ازتسلس ادرارجلوگيريكرده،بوده

 اودمنديباراي¨درزميناه5.هايمقعدمفيدا اتبيماري

نفيسا طوخودوسراباعاثتقوياتابن،هايحسياندام

وانطااكيافازوده6هايحسييادنمودهودي راندامبينايي

شادوچشاموموجابروشان«ماءالعس »كهتركيبآوبا

عقيلينيزايانگيااهرابارايبيمااري7شودتقويتديدمي

8.دانادمفيادماي،...تيرگيچشم(ناشايازضاربهو) در

؛اينياز اودمندا اتبرايبافتماهيچاه،ا طوخودوس

انقبااضو)لايآورابارايدرمااواضاطرابعقي،روازاين

 9.تشنجشديدعضالت(منا بدانستها ت
ا اطوخودوسرابارايتماام،رازيبهنق از لمويه

وبخااريآورادرتركياب10داناددردهايبدومفيادماي

دارويمسه برايبرطرفكردو وداازبيماراوج اميو

باارعاودكتابنوباهكاههرچهاارروزيا)الربونيزحمي

، يدا اماعي جرجااني¨بهگفته11.كند(گنجاندها تمي

رشاادنياازآورااباان12.بااردنفااخشااديدراازبااينمااي

                                                           

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.1

.115صگياهان دارويي و درمان، .2

؛355،ص2جالشططامل، ؛10صحديقططة األزهططار، ؛332،ص1جالقططانون، .3

تحفططة ؛82صمجمطط  المنططاف ، ؛22،20صت األدويططة، الجططام  لمفططردا
 .21صدرماني،  گياه؛122،123صمخزن األدوية، ؛21صالمؤمني ، 

 .355،ص2جالشامل، .4
 .122صمخزن األدوية، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .5

 .253،ص2جالشامل، .6

 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .7

 .123صمخزن األدوية، .8

 .هماو.9
 .23،ص25جالحاوي، .10
 .080صهداية المتعلمي ، .11
 .132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.12

براياحساسخست يدروجودقلماداد، ودمندتريندارو

زيرابهاعتقااداوخسات يازنااتوانيقاوادر؛نمودها ت

شودوا طوخودوسكاهازويژگايحم اخالطناشيمي

خست ي؛هايدرونيبدوبرخوردارا تقويتتماماندامت

13.كندرارفومي

 
 ااالووكساانيكاهاينگياهرابارايكهان،نفيسابن

14منا بيادكارده،هاي ردومرطوبهستنددارايمزاج

كنندگيخودرطوباِتزمينهباقدرتخشك:وافزودها ت

داروييا اتكاهاز،بنابراين؛برد اِزعفونتراازبينمي

امروزهنيز15دهدعفونتپيش يريكردهياآوراكاهشمي

كاشقاوييااد يلينبهعنواوميكروبازآوهمچووپني

باا اكنجبينونماكهنادي،بهاعتقادانطااكي16.شودمي

                                                           

 .232صالكليات في الو ، .13

 .253،ص2جالشامل، .14
 .252.هماو،ص15

 .152،ص2جها،  زبان خوراكي.16
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هاراا هالنمودهازبدودفوهايبدخيموعفونتكيموس

وممصرفمرباِيگاِ مؤمننيزاظهارداشتهكهتدا1.كندمي

برايرفو وداوايجااد،بهتجربه،همراهشكروعس ،آو

عقيلينيزآورامصاّفاومفاّرحروحو2.آرامشمفيدا ت

3.تمامقوايظاهريوباطنيذكركردها ت¨كنندهتقويت

وافادوابان،رازي: كاربردهاي پزشكي و غير پزشكي

هكاربردا اطوخودوسب،بيطاربهنق ازديسقوريدوسابن

برخاايازداروهااايمعجااوويااا رشااتنياشاااره¨درتهيااه

داراي،تماماجزايايانگيااه،نفيسبهاعتقادابن4؛اندنموده

بيطارازا طوخودوس اركهازنظرابن5.كاربردطبيا ت

نفاخو،هااگيرندوآورابهمنظاورتحليا غلظاتنيزمي

بو ارديمفارطباهكاارعص،هاهاودندهدردهايپهلو

كنادكاه ااختنازشريفنق ماي،ويهمچنين؛برندمي

6.درتسكيندردهايمفاص كاربرددارد،پزآوضمادباآب

باه،ولايماؤمن7؛عقيليورشيدينيزچنيننظريدارناد

آوبارايدردمفاصا ونقارس¨كاربرديضمادپخته¨جنبه

دارايكااربرد، اعوطا اطوخودوس8.اشارهنمودها ات

هايمهامايانداروازكابرد.زيادينزدحكمايطبا ت

اهااالياناادلسبااهآولقااب،روازاياان9؛دماااغا اات¨تنقيااه

،همچناين.انادداده11«جاروِبدمااغ»،وعقيلي10«مكنسه»

عقيليبهكااربردبخاوراياندارويگيااهيبارايا اترخا

اءالعسا وآوبام¨شده¨ضمادوپخته، ستياعضا(،فلج)
                                                           

 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .1
 .22صتحفة المؤمني ، .2

 .123صدوية، مخزن األ.3
الجام  لمفطردات األدويطة،   ؛32صكتاب األدوية، ؛23،ص25جالحاوي، .4

 .22ص

 .252،ص2جالشامل، .5
 .20صالجام  لمفردات األدوية، .6
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛122صمخزن األدوية، .7
 .21صتحفة المؤمني ، .8
منتخطط  جططام  ؛252،355،ص2جالشططامل، ؛10صحديقططة األزهططار، .9

؛33صبحر الجطواهر،  ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛88صالمفردات، 

 .123صمخزن األدوية، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، 

دائطرة المعطارف   ؛33صبحر الجواهر، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .10
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جبستاني

 .23ص، 4731رش پژوهشي سا  گزا؛123صمخزن األدوية، .11

جمااودوشااخوص،نياازا ااهالباااآودربيمااارينسااياو

پيرامووخود،تنهاباحسبينايي،حركتيكهفردبيماريبي)

.(اشااارهكااردها ااتCatalepsay:دهاادراتشااخيصمااي

،جناوو¨همچنينبهگفتهويپختاهآوباهمنظاورمعالجاه

كاارتشانجواضاطرابباه، ستيبادو،و واِس وداوي

باعاث،ظاهرزيبايايانگيااهپاسازگا دادو12.ودرمي

شودتادربرخيازنواحيبهعنواوگياهزينتاينيازباهمي

پارورشآوباهتثبياتخااكنياز13.پرورشآواقدامكنند

برايدرمااو)وازآودرتركيبدارويآلتيب14كمككرده

كودكااو(ا اتفاده¨خوابيوترِسشبانهبي،اضطرابموقت

وتوليادماواد16 اازيايانگيااهبارايصاابوو15.شودمي

درپانسااماو،كاااربردزياااديداردوا ااانسآو17آرايشااي

ودرصانعتعطر اازي18بهحالترقياقشاده()هازخم

20.وعطرآوشهرتجهانيدارد19موردا تفادهقرارگرفته

ا اتعمالعطارومحلاول،بهگفتهيو فيازقديمتااكنوو

واجداشاتهوروميااوبارايمعطارزيباييا اطوخودوسر

 اختناتاقازچندقطرهعطرا اطوخودوسكاهبارروي

ازابتالبهزكامو رماخوردگيجلوگيري،ريختندآتشمي

برايزيباييپو ت،هاورومياويوناني،همچنين؛كردندمي

ا اطوخودوس(را)عارقالونادر،خوددرهن اما تحمام

 ارزمين¨ملكه)يوناووكلئوپاترا¨هملك.بردندكارميزيادبه

باهايان21.كردنادبهاينمنظاورآوراا اتعمالماي،ني (

الدينهروينيزاشارهموفق،ويژگِيكاربرديا طوخودوس

                                                           

 .123صمخزن األدوية، .12

 .1ص(، 4731) اسووخودوس؛083،ص2جگياهان دارويي، .13

 .1ص(، 4731) اسووخودوس.14

 .25ص، 4731گزارش پژوهشي سا  .15
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 .083،ص2جگياهان دارويي، .18

،2جگياهطان دارويطي،   ؛132،ص3،جپطاورقي( ) خوارزمشطاهي ¨ ذخيره.19

 اسططووخودوس؛123،ص1جدائططرة المعططارف ططط  اسططالمي،  ؛083ص
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 .153،ص2جها،  زبان خوراكي.20

 بخشا طوخودوس.نباتات طبي افغانستان، .21
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1.نمودها ت

¨بيشاترحكيمااوطاب انتيآورادردرجاه: طبيعت

3،وافدابن2.اندكردهخشكياد،دوم¨نخستگرمودردرجه

؛اناداولگفتاه¨گرموخشكدردرجه5وغساني4جزارابن

آنكاهداراي¨ناو تاازه¨ويژهدرباارهعقيلياينديدگاهرابه

6.تاردانساتها اتايزيادوطعميتندا تدر ترايحه

و7اول¨آوراگارموخشاكدردرجاه،الدينهرويموفق

دومياااد¨گاارموخشااكدردرجااه،ما ااويهومااؤمناباان

مزاجآومركاب،دركلماتحكيماوطبا المي8.اندكرده

وجوهرآتشينلطيافضابطشاده10 رد9ازگوهرخاكِي

11.ا ت

حكيماوطب نتيباراياننظارهساتندكاه: مضّرات

12؛برايصفراويمزاجاوخوشايندنيسات،مصرفاينگياه

14.ونيازعطاشآورا ات13چووموجابا اتفراغشاده

                                                           

 .15صائق األدوية، االبنية ع  حق.1

؛12،ص2جالمختطارات،  ؛222،صسينا مؤلفات اب ؛332،ص1جالقانون، .2

¨ ذخيطره ؛232صالكليطات فطي الوط ،    ؛20صالجام  لمفردات األدوية، 
الموجز في الوط ،  ؛215صاألغرا  الوبية، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، 

ردات، مخطزن المفط  ؛123صمخزن األدوية، ؛32صبحر الجواهر، ؛158ص
؛125،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛325صداروهاي قلبي، ؛30ص

 .32صاألدوية المفردة في كتاب القانون، 

 .15صكتاب األدوية، .3
 .22صالجام  لمفردات األدوية، .4
 .10،صحديقة االظنار.5

 .123صمخزن األدوية، .6

 .15صاالبنية ع  حقائق األدوية، .7

 .21صتحفة المؤمني ، ؛22صفردات األدوية، الجام  لم.8

دائطرة المعطارف   ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛23،ص25جالحاوي، .9
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جبستاني

 .332،ص1جالقانون، .10
دائرة المعطارف  ؛22صالجام  لمفردات األدوية، ؛23،ص25جالحاوي، .11

 .025،ص2،جة المحتاجعمد؛011،ص3،جبستاني

¨ ذخيططره؛20صالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛332،ص1جالقططانون، .12
؛22صتحفة المؤمني ، ؛255،ص2جالشامل، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، 

عمططدة ؛011،ص3،جدائطرة المعطارف بسطتاني   ؛122صمخطزن األدويطة،   
دائطرة المعطارف طط     ؛13،ص0،جمعارف گياهي؛025،ص2،جالمحتاج

 .128،ص1جسالمي، ا

،2جالشطامل،  ؛20صالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛332،ص1جالقانون، .13

،2،جعمططدة المحتططاج؛011،ص3،جدائططرة المعططارف بسططتاني؛255ص
‘ 

هجماوصافراويمزاجااومزاجااورانيازباگرم،نفيسابن

هااوباعثتشديد وءمزاجصفراوي:افزودهوگفتها ت

هاراگرفتارعطاشوقايآو،روايناز؛شودمزاجاوميگرم

افزايدكهاينگياهبرايمعدهبسيارمضّرويمي15. ازدمي

تولياد،مزاجااووياژهگارمبه،اشخاص¨زيرادرمعده؛ا ت

خاطرخشكيزيادوخاصيتنبهاوهمچني16.كندتلخيمي

مصارف،واكنشاندكهواوعنصرخاكگرمدرايندارو

واظهار17مزاجاوزياوآوردانستهآورابرايجواناووگرم

باعااثغضاابشااديد،مزاجاااوداشااتها ااتكااهدرگاارم

برافروخت اِيآواشااره¨عقيلينيزبهايانجنباه18.شودمي

يلاايدرشاارحآثااارمااؤمنوعق،انطاااكي19.نمااودها اات

ناخوشاايندي(ومغثاي)بهترتيببهمكرب،بخشآوزياو

¨برطارفكنناده،اشارهنماوده21مزاجاوگرم20آوري(تهو )

اندكاهبارايافزوده22.اندآثاريادشدهرا كنجبيندانسته

جزارنق شادهكاها اطوخودوسازابن23.ريهمضّرا ت

شايدوشاربتآوباااماانو؛نيازيبهدارويمصالحنادارد

نفيساهللنيزهمچووابنمحمدفض 24. كنجبينبهترا ت

باارياادآورابرايكسانيكهدارايمزاجگرمهستندزيااو

برخايازحكيمااو.ا ات25كردهومصلحآوراكتيراگفته
                                                                                      

 .025ص
¨ ذخيططره؛20صالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛332،ص1جالقططانون، .14

، المطوجز فطي الوط    ؛255،ص2جالشامل، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، 
دائطرة المعطارف   ؛122صمخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، ؛158ص

،0،جمعطارف گيطاهي  ؛025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3،جبستاني

 .21صدرماني،  گياه؛13ص
 .255،ص2جالشامل، .15

 .هماو.16
 .253.هماو،ص17

 .250.هماو،ص18

 .123صمخزن األدوية، .19

 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .20

 .122صمخزن األدوية، .21

مخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .22
 .122ص

مخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .23
 .122ص

 .22صالجام  لمفردات األدوية، .24

 .30صمخزن المفردات، .25
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1.اناديادكارده«فرا يوو»بدلا طوخودوسرا،طب نتي

«شايح»،فاتنشاودچنانچهفرا ايوويا،غسانيگفتها ت

مؤمنوعقيلينيزماوادجااي زينآو2.بدلآوخواهدبود

«افتيماوو»ودرتنقياه اودا«فرا يوو»،رادرآالتتنفس

اهللبادلآوراباهگاويشهناديمحمادفضا 3.انددانسته

4.يادكردها تكههماوافتيمووا ت«اكاسبي »

طاورا اطوخودوسراباه،نفايسبهباورابان: مصرف

مرباايآوباه.تاواومصارفكاردمستقيموغيرمستقيممي

ندرتبهتنهااييقوتحرارتوخشكياينگياهبودهوبه

آوراباامصالحآومصارف،درعاوض؛شاودمصرفمي

وي5.كنندتاباعثتعاادلحارارتوخشاكيآوشاودمي

نوشيدنيآورانسابت،هايعصبيبيماري¨درباره،همچنين

،زيرااينشاك داروياي؛داندخودآومفيدترمي¨بها تفاده

امادربيمااريمرباوطباه؛كندبهآ انيدرعصبنفوذمي

جرماينداروباه اببمانادگاريزيااددرمعادهو،دماغ

ازديادگاه6؛تبخيربيشتربه ويدماغمفيدترخواهادباود

ا اطوخودوسدر8ونيازطباقنظارارما اوس7نفيسابن

يجنبيدودماغمفيدا تكهدارويآوباعس صورتيبرا

 ايد،مقدارمصرفآورابرايايانبيمااري؛مصرفشود

،ا ماعي جرجانيبهاندازهدودرهم نگا اطوخودوس

چهارياپنجدرهمبهصورتپختهشدهگفتاه،همراهباآب

مؤمنبرايننظرا تكهبايديكدرهمازاينگيااه9ا ت

ويافزودها تكه.خلوطنمودهوآشاميدراباآبعس م

چ ون ي10.بايدبهتنهاييمصرفشود،دماغي¨برايرعشه

                                                           

؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، ؛112هاجالادكاو،ص؛من22صالصيدنة، .1

 .122صمخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، 
 .10صحديقة األزهار، .2

 .122صمخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، .3

 .30صمخزن المفردات، .4

 .252،ص2جالشامل، .5

 .252،253.هماو،ص6

 .252.هماو،ص7
 .22صاألدوية،  الجام  لمفردات.8
 .215صاألغرا  الوبية، ؛132،ص3جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.9

 .21صتحفة المؤمني ، .10

جزءآوباا2صرف،مصرفآوبرايبهبوديبرودتمعده

غساانيو11.كبرو رشتنآوباعسا ا ات¨پو تريشه

نفيسكهايننسخهرابارايهارخلاط اردواخاالطابن

مقدارمصارفآوراكمتار،انددهآوردرمعدهتجويزكردرد

،از ويصااحباوتجرباه،اينتركيِبمصرفي12.انددانسته

معدهواز ويماؤمنوعقيلاي¨برايخلط رِد وزاننده

ا تفادهاز¨شيوه¨درباره13.برايبوا يرنيزتجويزشدها ت

قاواريسآب2انادكاهباياددرآودربيماريصر گفتاه

خودوسرادرخميريختاهو ارآويكمنا طو،ان ور

آورابااعااقرقرحاا، اپس؛داشاتماهبستهن اه2راتا

¨بخااريدرتهياه14.اكركرا(و كبينجبهفردبيمارنوشااند)

درهم نگيادكارده0مقدارمصرفآورا،دارويصدا 

رعشهواضطراب¨ايننسخههمچنينبرايمعالجه15؛ا ت

درهاما اطوخودوسرا1،يبهگفتاهعقيلا؛منا با ت

روز30درهمايارجفقيرامخلوطكاردهوتاا1 ائيدهوبا

بارايايجاادنشااطوخاارج16.طورمداوممصرفكنندبه

بايدمرباياينگياهكهازگ ، اختنخلط وداييازبدو

مصارف،ا اتدربهاارتهياهشاده17آوباعس يااشاكر

1مقادارگا ماوردنياازرا،مصارف¨انطاكيدراينشيوه

وافزودها تكهمصرفمداوممربايآو19مثقاليادكرده

مصرفي¨نسخه20.كند ردردرابرطرفمي،باعس ياشكر

زدودِو،وو واس ودايي21رفو ودا،آوبرايايجادفرح

                                                           

تحفة المطؤمني ،  ؛00صمجم  المناف ، ؛20صالجام  لمفردات األدوية، .11
 .213،ص0،جمعارف گياهي؛122صمخزن األدوية، ؛21ص

 .355،ص2جالشامل، ؛10صحديقة األزهار، .12

تحفة المؤمني ، ؛122صمخزن األدوية، ؛20صلجام  لمفردات األدوية، ا.13
 .21ص

 .123صمخزن األدوية، .14

 .228صهداية المتعلمي ، .15

 .123صمخزن األدوية، .16
مجم  المنطاف ،  ؛20صالجام  لمفردات األدوية، ؛10صحديقة األزهار، .17

 .82ص

 .82صناف ، مجم  الم؛20صالجام  لمفردات األدوية، .18

 .82صمجم  المناف ، .19

 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .20
 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛22صتحفة المؤمني ، .21
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عبارتازخاوردوماداوم1هايدي رغمواندوهوبيماري

باهصاورت،كروعسا يكمثقالگ ا طوخودوسباش

آوراباعسا ،دماغ¨درا تفادهازآوبرايتنقيه2.مربا ت

دارويماايعي)« عوط»يكدرهمازآو¨ رشتهوبهاندازه

طوركام بااچكانند(تهيهنمودهومغزرابهكهدربينيمي

ورم)رماد،برايبرطرف ااختنزكاام3. ازندآوپاكمي

ارتخاا،هاايكلياه(مگلاومرولور)ترها ،چشم(¨ملتحمه

كام)«صامم»،آ ام(،ناوعيتن اينفاس)رباو، ستي()

 اومآوبايادبااياك،ناشنوايي(وضعفبيناايي،شنوايي

،نهامآوچهاارمآومرزنجاوشوياكياك،گشنيزخشك

معجاونيتهياه،كاابليوكنادر¨هريكازمصطكيوهليله

مصارفطاورماداومباه،نمودهياجوشاندهآوراهرشب

هاايمقعادي(بيمااري)هاياندامدفعيبرايبيماري4.كرد

آودر¨خيسانده)يانقو 5همراهباپو تكندر، ومآويك

برايدرماوارتعاش اربايادآورا6.شودآب(ا تفادهمي

8.يابهصورتكوبيدهونرمشادهنوشايد7تنهاييآشاميدبه

دوازه،دارويمساه مقدارمصرفآورابهعنواو، يناابن

كاارگيريآورادرميزاوبه،تميمي9.كشوتيادكردها ت

گوينادومي«فاروق»كهبهآو«درياقاكبر» اختنتركيب

¨وبارايتهياه10هفاتمثقاال،مفيدا ت،برايدفو موم

هب نيزمقدارابن11.دودرهميادكردها ت«معاجينكبار»

                                                           

 .123صمخزن األدوية، .1
،دائرة المعطارف بسطتاني  ؛123صمخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، .2

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛011،ص3ج

بحطر الجطواهر،   ؛22صالجام  لمفردات األدويطة،  ؛252،ص2جالشامل، .3
 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، ؛33ص

؛011،ص3،جدائطرة المعطارف بسطتاني   ؛22،ص1جتككرة أولي األلباب، .4

،2،جعمطدة المحتطاج  ؛122صمخطزن األدويطة،   ؛22صتحفة المطؤمني ،  

 .025ص
 .22،ص1جتككرة أولي األلباب، .5
 .122صوية، مخزن األد.6

 .28صمجم  المناف ، .7
 .33صبحر الجواهر، ؛20صالجام  لمفردات األدوية، .8

 .332،ص1جالقانون، .9
 .252صمادة البقا ، .10
 .053.هماو،ص11

از،بيطاارابن.ا ت12گفتهآورادرديارجبقراطيكدرهم

كندكهد تورتوليدشربتپنجمديسقوريدسنق مي¨مقاله

:افزايادويماي؛مانندتوليدشربتافسنتينوزوفا ت،آو

هااوعصابودردهاايپهلاو،نفاخ،برايتحليا غلظات

يكجزءا اطوخودوس،درششحواريسعصير،برودت

¨مقادارا اتفادهبستانيورشايدي13.شوداضافهشدهومي 

خيسانده(ياكتاا)ويژهبهصورتمنقو هايآورابهبرگ

14.انددودرهمگفته

جساااتجوپيراماااوو: اسطططووخودوس در روايطططات

،اماا؛ا طوخودوسدرمنابورواييبه ارانجامينينجامياد

؛بهمياوآمدها ت«خزامي»و«شيح»دراينمنابوذكرياز

ا اطوخودوس16بيطاروابن15ميمووابن،كهگ شتوچناو

ايآوراگونه،هادانستهوبستانيورشيديشيح¨راازگونه

:درروايتيامامصادق#فرمودند17.اندازخزامييادكرده

خزامايو،قيصاوم،اذخار،اشكالنداردكهدرحالاحارام

18.شيحوگياهانيمانندآوراا تشمامكني

هصاورتخاودرواينگياهب: داشت و برداشت، كاشت

فقاطباهصاورت،وليدراياراو؛وكشتشدهوجوددارد

دراخيار االچندكاشتآودر.شودكشتشدهيافتمي

19.فضاهاي بزيامزار گياهاوداروييمر ومشدها ات

كاشتوتكثيرا طوخودوسبهدوروِشكشاتبا رواز

گياردكاهروشتكثيارقلماه(صاورتماي)طريقرويشي

درروش20.تاارازكشااتباا را ااتمتااداول،نساايجغياار

دوما افند(¨نيماه)آذر(يااواي بهاار)فص پاييز،نخست

                                                           

 .12،ص2جالمختارات، .12

 .20صالجام  لمفردات األدوية، .13

 .025،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.14

 .2صشرح أسما  العقار، .15

 .215صتفسير ديسقوريدوس، .16

 .015،ص2،جعمدة المحتاج؛015،ص3،جدائرة المعارف بستاني.17

،وسائل الشيعة؛350،ص0،جالتنكي ؛233،ص2،جم  اليحضره الفقيه.18

 .211،ص5،جمستدرك الوسائل؛151،ص0ج

 .23ص، 4731گزارش پژوهشي سا  .19

گطزارش  ؛2،ص(4731) اسطووخودوس ؛8،ص(4731) اسووخودوس.20
 .20،صهاي منم دارويي  ... گونه؛23،ص4731پژوهشي سا  
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.هاوايآزادا ات¨زماومنا بيبرايكشتبا ردرخزاناه

بههفتتانهكيلوگرمبا روبيسات،برايهرهكتارزمين

اواخرشهريورتاااوايا مهرمااه اال.هزاربوتهنيازا ت

هايمنا بيبرايانتقاالنشااهاباهزمايناصاليزماو،بعد

تكثيِررويشيا طوخودوسازطريق،درروشدوم1.ا ت

هاايخشابيهاي بزوجواويا اقهريشهداركردو اقه

دربهاار،هاياصليهابهزميندراواي شهريوروانتقالآو

كنتارل،داشات¨درمرحلاه2.باشادياپااييز االبعادماي

هارِساناداِمهاوايِي،همچناين؛هرزالزما اتهايعلف

،هاايمتعادد ببتوليدشااخه،گياهاودر الاولودوم

شوددهندهميهايگ شدوگياهورشديكساو اقهپرپشت

هرچهاريااشاش،هوادرگياه¨وبراي هولتعم تهويه

هاراتاعماقچها تااشصاتبايدخاِكبيِنرديف، ال

هن اام،بهترينزماوبرداشتآو3.برگرداوكردمتري انتي

كهگياهبيشترينمقدارا انسرايعنيزماني؛دهيا تگ 

برداشاتهاشدوگ وازبدوبازرواز الدومايناز؛دارد

هااوتنهاگا ،درهن امبرداشت4؛شودمحصولشرو مي

تواو االياومتمااديمي5.شودپيكررويشيآوبرداشتمي

دوميازاوآوازپانصادتاا.بردارينماودازگياهكاشتهبهره

بهتارين،همچناين6؛هزاركيلوگرمدرهرهكتارخواهدبود

ايتيارههن اميا تكهرنگآوقهاوه،زماوبرداشتب ر

7.شدها ت
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

األدوية ؛ش1331دانش اهتهراو،دوم،تصحيحاحمدبهمنيار،تهراو،

احمد،تحقيق:مهندعبداالمير ليماوابن،المفردة في كتاب القانون

اسرار گياهطان  ؛م1582االعسم،عراق،دارالشئووالثقافيةالعامة،دوم،

؛ش1382احمدحاجيشريفي،تهراو،حاف نوين،چهارم،،دارويي

                                                           

 .20،صهاي منم دارويي  ... گونه؛0(،ص4731) اسووخودوس.1

... ؛0،ص(4731) اسططووخودوس؛12-8،ص(4731) اسططووخودوس.2
.20،صهاي منم دارويي  گونه

 .2،ص(4731) خودوساسوو.3
 .20صهاي منم دارويي،   ... گونه؛3هماو،ص.4

 .23ص، 4731گزارش پژوهشي سا  ؛2ص(4731) اسووخودوس.5

 .22ص، 4731گزارش پژوهشي سا  .6

 .20صهاي منم دارويي،   ... گونه؛3،ص(4731) اسووخودوس.7

:وزارتجهاادكشااورزي،رضااميدبي ي،باهتماام،اسووخودوس

تهياهو،«اسطووخودوس »؛ش1335انتشاراتفنيمعاونتتارويج،

عبادالعليبشايراعظمي،وزارتكشااورزي،-تنظيم:احمادراشات

دفتراماوركا وگياهااوزينتاي،دارويايو-معاونتامورباغباني

حكايم،أسما  األدوية؛ش8،1330هايخوراكي،نشريهشمارهقارچ

مطالعااتتااريخپزشاكي،¨م(،تهراو،مؤ ساه1551)م.اعظمخاو

األغطرا  الوبيطة و المباحط     ؛تااطبا الميومكم ،اّول،باي

تهااراو،بنيااادق(،031)م.حساانجرجااانيا ااماعي باان،العالئيططة

موجاوددركتابخاناهمركازي¨عكسنسخه)ش1320فرهنگايراو،

يو فمحمدبن،لجواهربحر ا؛ق(385دانش اهتهراو،تاريخكتابت:

احياايطابطبيعاي،قام،¨ق(،تحقيق:مؤ سه538زندهدر)هروي

 ايدمحماد،تحفة المؤمني ؛ش1383انتشاراتجاللالادين،اول،

ق(،تصحيحوتحقياق:روجاا1535ن ارشكتابدر)مؤمنتنكابني

تككرة ؛ش1382رحيميوهمكاراو،تهراو،مؤ سهنشرشاهر،اول،

عماراننطااكيداوودابان،اب و الجام  للعج  العجابأولي األلب

هطاي كنط     توبيطق نطام  ؛تااق(،بيروت،مكتبةالثقافة،باي1558)م.

احمدرضااخوت،تهاراو،-احمدقهرماو،هاي علمي گياهان با نام

تفسيركتاب ديسقوريدس في األدوية ؛ش1383دانش اهتهراو،اول،

ماراد،ق(،تحقيق:ابراهيمبن222)م.لقيبيطارعبداهللماابن،المفردة

؛م1555تونس،المؤ سةالوطنيهللترجماةوالتحقياقوالدرا اات،

ق(،تحقيق:حسان225)م.حسنطو يبنمحمد،تنكي  األحكام

؛ش1320مو ااويخر اااو،تهااراو،دارالكتااباال ااالمية،چهااارم،

ماالقيبيطاارعباداهللاباناألغكيطة،  الجام  لمفطردات األدويطة و  

محماد،الحطاوي فطي الوط    ؛خطاي()ق(،بينا،بايتاا،222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتاابالعلمّيااة،اول،313)م.زكريااايرازيباان

أبوالقا ام،حديقة األزهار فطي ماهيطة العشط  و العقطار    ؛ق1221

ق(،تحقياق:محمادالعرباي1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبانبن

،حقائق اسرار الو ؛ق1250باال االمي،الخطابي،بيروت،دارالغر

احياايطاب¨ق(،تحقياق:مؤ ساه332)م.محمد جزيمسعودبن

دائططرة المعططارف ططط  ؛ش1383طبيعااي،قاام،جاااللالاادين،اول،

ش(،قام،ارمغااويو اف،اول،1382)م.مصطفيناوراني،اسالمي

،دائرة المعارف و هو قاموس عطام لكطل فط  و مولط     ؛ش1382

الطدا  و الطدوا  فطي الوط      ؛اني،بياروت،دارالمعرفاةفطرسبسات

دارالر اول-محسانعقيا ،بياروت،دارالمحجاةالبيضااء،القدما 

داروهاي قلبي... بطا نگطاهي بطه طبيعيطات و     ؛ق1212االكرم،اول،

محمادبااقر،سطينا  ابط  ¨ األدوية القلبيه¨ پزشكي كن  بر پايه رساله

ضاويبرقعاي،تهاراو،مو وي،تصاحيحوتحقياق: ايدحساينر

ق(،232)م. ايدا اماعي جرجااني،خوارزمشاهي¨ ذخيره؛1383
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تصحيحوتحشيه:محمدرضاامحارري،تهاراو،فرهن ساتاوعلاوم

غياا الادينجزاياري،،هطا  زبان خوراكي؛ش1382پزشكي،اول،

حازمعليبان،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382تهراو،اميركبير،

ظبي،نشرياتالمجماوأبو،تحقيق:يو فزيداو،ق(283)م.قرشي

ميمااوومو اايباان،شططرح أسططما  العقططار؛ق1221الثقااافي،اّول،

؛م2550ق(،تحقيق:ماكسماايرهوف،پااريس،داربيبلياوو،251)م.

محمدصاادقرجحااو،تهاراو،كتابفروشاي،شفا با گياهان دارويي

ق(،225)م.ابوريحااوبيروناي،الصطيدنة فطي الوط    ؛خيام،بيتاا

؛ش1335تصحيح:عباسزرياب،تهراو،مركزنشردانشا اهي،اول،

ق(،شارحو2قارو)م.ابنابسطامعبداهللوحسين، “طّ  االئمة

دارالر ولاالكرم،-تعليق:محسنعقي ،بيروت،دارالمحجةالبيضاء

حيااتاهلل،طالي خودرو يا نباتات طبي افغانسطتان ؛ق1223دوم،

-www. Greengold. Fr/Nabatat-Tebbiباهنقا از اايت:يو في،

Afghanistan. Htmlعمدة المحتاج في علمي األدويطة والعطالج  ؛،

علاايالرشاايدي،اشااراف:مكتاابالبحااو وحساانبااناحماادباان

فردوس الحكمطة  ؛ق1222-1220الدرا ات،بيروت،دارالفكر،دوم،

محمادزبيارق(،تحقياق:230)م.طباريربانعلايبان،في الوط  

فرهنطط  داروهططا ؛م1528آفتاااب،دوم،¨صااديقي،باارلين،مطبعااه

كتطاب األبينطة عط  حقطايق      ¨هاي دشوار يا تحقيطق دربطاره   وواژه

فرهنط   ؛ش1303منوچهراميري،تهراو،بنيادفرهنگايراو،،األدوية

؛ش1330ش(،تهراو،اميركبيار،نهام،1308)م.حسنعميد،عميد

چهاارم،ش(،تهاراو،اميركبيار،1308)م.حسنعميد،فرهن  عميد

،دانشكدهعلاومدانشا اهاحمدقهرماو،فلور رنگي ايران؛ش1332

؛شنا ايبخاشگيااه-هااومراتاوتهراو،مؤ سهتحقيقااتجن ا 

ق(،228)م. ايناعبداهللمعروفبهابانحسينبن،القانون في الو 

كتططاب األدويططة ؛ق1222بيااروت،داريحياااءالتاارا العربااي،اول،

ق(،تحقياقوترجماه:ل.ف.223)م.وافادالمطرفبنابي،المفردة

اغيريديكاتر،ا پانيا،المجلاساالعلايلالبحاا العلمياةالوكالاة

؛للتعااووالادوليCOOPERACION ESPANOLA CSICاال ابانية

رشادابن،الكليات في الو  م  معجم بالمصولحات الوبية العربية

ق(،مقدمهوشارح:محمادعابادالجاابري،050)م.مداحمحمدبن

گططزارش ؛م1555بيااروت،مركاازدرا اااتالوحاادةالعربيااة،اول،

،بخش تحقيقطات گياهطان دارويطي اصطفنان     4731پژوهشي سا  

،تهيهكنندهوويارايش:بخاشتحقيقااتگياهااوداروياي22شماره

مركاازتحقيقاااتكشاااورزياصاافهاو،اصاافهاو،مركاازتحقيقااات

گطزارش ننطايي ططرح تحقيقططاتي    ؛ش1330شااورزي،ا افندماهك

هاي منم دارويي بصورت ديم و كبطي در   بررسي سازگاري گونه»

كااريمباااقرزادهوهمكاااراو،وزارتجهاااد،«منططاطق اسططتپي سططرد

مركزتحقيقاتكشاورزي-معاونتآموزشوتحقيقات)كشاورزي

،رويطي و درمطان  گياهان دا؛ش1381ومنابوطبيعياصفهاو(،بهار

غالمرضابخشيخانيكي،تهراو،دانش اهپيامناور،-ابوالقا ممتين

معاصاار(،تهااراو،)علاايزرگااري،گياهططان دارويططي؛ش1381اول،

فرشاتهكريماي،شايراز،نوياد،درماني گياه؛ش1323اميركبير،دوم،

ش(،1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغطت ؛ش1382شيراز،اول،

مطادة  ؛ش1335ش اهتهراو،شركتچاپافساتگلشان،تهراو،دان

محماد،البقا في اصالح فساد النوا  و التحرز مط  رطرر االوبطا    

ق(،تحقياق:يحيايشاعار،القااهرة،معهاد335)م.احمدتميمايبن

المنظمااةالعربيااةللتربيااةوالثقافااةوالعلااوم،-المخطوطاااتالعربيااة

لمفيطد فطي الوط  و يليطه     مجم  المناف  البدنية و يليطه ا ؛ق1225

تحقياق:،مجموع رسائل داوود األنواكيه الوبية() المكي في الو 

المختطارات  ؛ق1222فريدالمزدي،بيروت،دارالكتبالعلمّياة،اول،

ق(،دكان،دائارةالمعاارف215)م.هب عليبغداديابن،في الو 

انيمحمدحسينعقيليخرا ،مخزن األدوية؛ق1322العثمانيه،اول،

ق(،تهراو،انتشااراتوآماوزشانقاالبا االمي،دوم،12قرو)م.

اهللمحمدفض ،مخزن المفردات معروف به جام  األدوية؛ش1331

ق(،تهراو،مؤ سهتاريخپزشكيطبا الميو12قرو)م.صديقي

،مراصد االطالع علي اسما  االمكنه و البقاع؛ش1382مكم ،اول،

ق(،بيروت،دارالجي ،اول،335)م.حقالبغداديعبدالعبدالمؤمنبن

ميرزاحسينناوري،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ق1212

معططارف ؛ق1258،اول،“ق(،قاام،مؤ سااةآلالبياات1325)م.

ش(،تهاراو،دفتارنشارفرهناگ1352)م.حسينميرحيادر،گياهي

ق(،222)م.يااقوتحماوي،معجم البلطدان ؛1380ا المي،ششم،

،م  اليحضره الفقيطه ؛ق1355بيروت،داراحياءالترا العربي،اول،

ق(،اشارافعلاي381)م.عليمعروفباهشايخصادوقبنمحمد

منتخط   ؛ق1252تصحيحه:حسيناعلمي،بياروت،االعلماي،اول،

ق(،3قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،جام  المفردات للغطافقي 

ق(،تحقيق:د.ماكسمايرهوف282)م.العبريغريغريوسابن¨گزيده

المنصطوري فطي   ؛م2550ود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،تحقياق:حاازمالبكاري325)م.زكرياايرازيمحمدبن،الو 

مننطاج  ؛ق1258الصديقي،كويت،معهدالمخطوطااتالعربياة،اول،

ق(،208.)مابينصارعطاارا ارائيليابن،الدكان و دستور االعيان

كوشش:حسنزغله،آلماو،معهدتاريخالعلومالعربياةواال االميةبه

علاي،المطوجز فطي الوط    ؛ق1213فياطارجامعةالفرانكفورت،

ق(،مقدمهوتعليقه:يحييمراد،بيروت،283)م.أبيالحزمقرشيبن

حساين،سطينا الوبيطة   مولفات ابط  ؛ق1220دارالكتبالعلمّية،اول،

ق(،درا اةوتحقياق:محماد228)م. اينااهللمعروفبهابانعبدبن
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زهيرالبابا، وريه،منشاوراتجامعاةحلابمعهادالتارا العلماي

المنظمةالعربيةللتربيهوالثقافةوالعلوممعهادالمخطوطاات-العربي

احماداخاوينيربيوبن،هدايةالمتعلمي  في الو ؛ق1252العربية،

جااللمتيناي،دانشا اهفردو ايمشاهد،دوم،ق(،باهتمام:313)م.

محماد،وسايل الشيعة الطي تحصطيل مسطائل الشطريعة    ؛ش1331

ق(،قم،مو سةآلالبياتححيااءالتارا ،1152)م.حسنعامليبن

 .ق1211اول،

 يدطالبعلوي

 اسفرزه

ب ر،«Plantago Psyllium»ا فرزهبانامعلمِي: اسفرزه

،شاوذه،ا افيوو»:ابهفار ايگياهيكوچكا تكهآور

،ا ااپغ ،ا ااپغول،ا اابغ ،ا اابغول،ا اافيوس،بزرقطونااا

،ا ااپيوس،درياادهشااكم،بن ااو،ا ااورزه،ا ااپرزه،ا اافرزه

ناماين.گويندمي«ا فيوشوخرغول،ورقبن و،ا فيدش

باه:هايدي ربهايانشارحا اتهاوگويشگياهبهزباو

حشيشاة،يرغاوثي،جا فن،با رقطونا،البا رقطونا»عربي

،البرغااوثي،بسااليوو»بااهيوناااني؛«البراغيااثوبرزقطونااا

،شاابيهبالبراغيااث،تسااليوو،فسااليوو،قوريااوس،قسااليوو

بااه؛«قاااطووبشااوليوو»بااه اارياني؛«فسااوليووو االيوو

نازد؛«بساي »بهعجميانادلس؛«بثالهوآ فيوش»عجمي

برليساة»مازشگونهقر،درمصر؛«قرو طاليوو»اه  قيليا

ناازداهاا فاااس؛«صااعيدي» ااياهش¨وگونااه«برليساايا

،بنكااو»درشاايراز؛«ا ااپرزه»دراصاافهاو؛«الزرقطونااا»

،ايساپ ول،ا ابغ ،ا ابغول»درهناد؛«دريدهوبن وشكم

قارني»و«قارنيباروق»بهتركي؛«كستيالوا پغ ،ا پغول

در؛«وبشااوليو»درروماااني؛«بزرقطونااا»درعااراق؛«يااارخ

بااه؛«قااارنيباااروق»بااهتااوراني؛«حااّبالزرقااه»بحاارين

باااهالتيناااي؛« ااان دهبيح»و«ايشااادگول» انساااكريت

«Plantago Ovata Ispagula،Plantago Cyllium،

Plantago Ispagula،Plantago Psyllium،Plantago 

Ovata Forskal،Plantago Tirchophylla Nab»باااه؛

 Sapgul Seed،Psyllium،Fleawort،Flea»ان ليساااي

Seed،Clammy-Plantainy،Pale Psyllium Seeds،

Spongel Seeds،Indian Plantago Seeds،Blonde 

Psyllium»بهفرانساوي؛«Psylle،Psyllium،Herbe Aux 

Puces،Oeil De Chien،Puciere،PsylliumPlantain،

Ispaghula».قرولن،شبطه»:ازهايدي رآونيزعبارتندنام،

،برغاو ،ان افيوس،قونوماوا،قونوقيفالوو،ب رالبراغيث

.«بشليوووعشبةالبراغيث،حشيش

ذكركارده2«أ فيوس»و1«الب رقطونا»نامآورا،رازي

ناام4،«البرغوثي»و3«بسليوو»اشبيليناميونانيآورا.ا ت

«بثالاه»شراانامعجماي5،«اال فيووالشوذه»اشرافار ي

هاايدي ارشراونام«بزرقطونا»آورا¨عربيشده،فار ي

ميماووناامابن.گفتها ت«وبزرالبراغيث7قرولن6،شبطه»

وغاافقيآورانازد8،«بساي »ايندانهرابهعجمياندلس

قونوقيفاالووو9،فساوليوو»ونيز«قرو طاليوو»اه  قيليا

بيطاارناامابان.دانساتها اتهايدي ارآورانام«قونوموا

كهبهمعنايبرغاوثيا اتبيااو10،«قسليوو»اشرايوناني

ذكار«قوريوس»كردهوگفتها تكهديسقوريدوسآورا

                                                           

،القانون في الو ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، ؛3،ص25جالحاوي، .1

منتخ  ؛5صشرح أسما  العقار، ؛80،ص1جعمدة الوبي ، ؛225،ص1ج
؛123،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛85،صجام  المفردات غافقي

؛250،صتفسطير ديسطقوريدوس  ؛15،صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة   

حديقطة  ؛123،102،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛253،ص2جالشامل، 
اسطما   ؛212صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المؤمني ، ؛23صزهار، األ

؛38،صهاي كنط   توبيق نام؛323،ص2،جمعارف گياهي؛05صاألدوية، 

 .31،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه

منتخ  جطام  المفطردات   ؛5صشرح أسما  العقار، ؛3،ص25جالحاوي، .2
المعتمد في األدوية ؛123،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛85،صغافقي
؛212صمخطزن األدويطة،   ؛250،صتفسير ديسقوريدوس؛15،صالمفردة

؛221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛05صاسما  األدوية، 

 .38،صهاي كن  توبيق نام؛323،ص2،جمعارف گياهي

.38،صهاي كن  توبيق نام؛80،ص1جعمدة الوبي ، .3

،المعتمد في األدوية المفردة؛123،ص1ججام  لمفردات األدوية، ال.هماو؛4

اسطما   ؛212صمخطزن األدويطة،   ؛250،صتفسير ديسطقوريدوس ؛15ص
.05صاألدوية، 

.38،صهاي كن  توبيق نام؛80،ص1جعمدة الوبي ، .5

.هماو.6

.هماو.7

.5صشرح أسما  العقار، .8

.05صسما  األدوية، ا؛85صمنتخ  جام  المفردات، .9

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛123،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .10
.221،ص1،جاسالمي
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1«فساليوو»غّسانينيزناماينب ررابهيونااني.كردها ت

.يادكردهكهت ويلشهماوبرغوثيا ت

وناامعجماي2،رابزرقطوناادانساته«برغاو »انطاكي

كهبه،«تسليوو»اشراوناميوناني3«أ فيوش»بزرقطونارا

معنايشبيهبهبراغيثا تذكركردهوگفتها اتكاهدر

 ااياهشرا¨وگونااه«برليسااة»قرماازآورا¨گونااه،مصاار

غّسانيگفتها تكهبهنظارماادر.گويندمي4«الصعيدي»

يمماؤمنناامشرادرحك.نامندمي5«الزرقطونا»فاسآورا

.ذكاركاردها ات7«بنكاو»ودرشايراز6«ا پرزه»اصفهاو

وناام«ا بغولوا ابغ ،ا فيوس»عقيلينامفار يآورا

ويباه¨باهگفتاه.يادكاردها ات«ا بغ »هنديآورانيز

.ناامدارد9«قارنيباروق»وبهتركي8«دريدهشكم»شيرازي

قرمازآودر¨كندكهباهگوناهاوهمچنينازانطاكينق مي

خااوناامشراباهحكايماعظام.گوينادمي«برليسيا»مصر

و11«ا اپغول»باهفار اي،«بشاوليوو»و10«قااطو» رياني

و14«ايسپ ول»وبههندي13،«بن و»بهشيرازي12،«ا پغ »

16،ا افرزه»ناوراني.گفتها ات«كستيال»ونيز15«ا پغول»

                                                           

مخزن ؛250،صتفسير ديسقوريدوس؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة.1
.38،صهاي كن  توبيق نام؛05صاسما  األدوية، ؛212صاألدوية، 

.123،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

.38،صهاي كن  توبيق نام؛102.هماو،ص3

.212صمخزن األدوية، ؛102،ص1،جتككرة أولي األلباب.4

.38،صهاي كن  توبيق نام؛28صحديقة األزهار، .5

؛05صاسطما  األدويطة،   ؛212صمخزن األدوية، ؛82صتحفة المؤمني ، .6

.38،صهاي كن  توبيق نام

،هطاي كنط    توبيطق نطام  ؛212صزن األدوية، مخ؛82صتحفة المؤمني ، .7

.38ص

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛05صاسما  األدوية، ؛212صمخزن األدوية، .8
.38،صهاي كن  توبيق نام؛132،ص1،جاسالمي

.هماو.9

.221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛05صاسما  األدوية، .10

،132،ص1،جمعارف بزرگ ط  اسالميدائرة ال؛05صاسما  األدوية، .11

.38،صهاي كن  توبيق نام؛323،ص2،جمعارف گياهي؛222

؛221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛05صاسما  األدوية، .12

.38،صهاي كن  توبيق نام؛323،ص2،جمعارف گياهي

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛05صاسما  األدوية، .13

.221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛05صاسما  األدوية، .14

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛05صاسما  األدوية، .15

هايآودانساتهوباهعربايامراازن18«وا ورزه17ا پرزه

و19«نجا ف»وي.ذكاركاردها ات«با رقطونا»نامشرا

بن او،ا پرزه،ا پغ »هايعربيوراهمازنام20«يرغوني»

هايفار يآودانستهوا اميآوراراازنام«دريدهوشكم

باه21،«ا افيوسوا افيدش،ا اپيوس»بهفار ايقاديم

به انساكريت،«قارنيباروق»بهتوراني،«شوليوو»روماني

وSapgul Seed»22»بهان ليسي،« ن دهبيح»و«ايشدگول»

Plantago Cyllium،23Plantago Ispagula»باهالتاين
و24

Plantago Ovata Ispagula»25ميرحيادرناامش.گفتها ت

در26،«حشيشااةالبراغيااث»هااايطااب اانتيرادركتاااب

 Psyllium،27Flea»يسايوبهان ل«قارنييارخ»آذربايجاو

Seed،Flea Wort»،28بااهفرانسااوي«Psylle،Psyllium،29

Herbe Aux Puces»اشراوناااامعلماااي«Plantago 

Psyllium»30زرگاريناامشراباهعرباي.ذكركردها ت

،Puciere»،«Plantain Psyllium»وبهفرانسوي«برزقطونا»

Oeil De Chien»وباهان ليساي«Clammy – Plantainy»

ناامالتاين،گياهي ايران¨ فارماكوپهدركتاب31.گفتها ت

                                                                                      

،معطارف گيطاهي  ؛132،221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.16

؛38،صهطاي كنط    توبيق نام؛152،ص2جگياهان دارويي، ؛323،ص2ج

.31،صگياهي ايران، بخش نخست¨ اكوپهفارم

،معطارف گيطاهي  ؛132،221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.17

.323،ص2ج

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.18

.221.هماو،ص19

.هماو.20

.38،صهاي كن  توبيق نام؛323،ص2،جمعارف گياهي.هماو؛21

.221،ص1،جط  اسالمي دائرة المعارف بزرگ.22

.222.هماو،ص23

.هماو.24

.هماو.25

هطاي   توبيق نطام ؛152،ص2جگياهان دارويي، ؛2،323،جمعارف گياهي.26
.38،صكن 

.152،ص2جگياهان دارويي، ؛2،323،جمعارف گياهي.27

.هماو.28

.هماو.29

،1،جميدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطال     ؛2،323،جمعارف گياهي.30

.38،صهاي كن  توبيق نام؛133ص

.152،ص2جگياهان دارويي، .31
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نااامان ليساايآورا،«Plantago Ovata Forskal»آورا

«Indian Plantago Seeds،Blonde Psyllium،Pale 

Psyllium SeedsوSpongel Seeds»اشراونامفرانساوي

«Ispaghula»1.ذكرشدها ت

 
ا افرزهرادوگوناهزمساتانيوبوعلي: شناسي ريخت

واشابيليآوراگيااهيمعاروفو2تابستانيمعرفيكارده

هاايرويادودر االكهدراواي بهارمي3 الهدانستهيك

ويبارگايان.كندگاهدرزمستاونيزرشدمي،اعتدالهوا

تارازآنكاهولايبلنادتروپهان،«متناو»گياهراشبيهبرگ

دانستهكهُپرزهاييمانندغبااربار،داردهايكوچكيدندانه

.شاوددارمنتهايمايهايمدّوروگارهآوهستوبه اقه

¨هايايانگيااهباهبلناديياكذر ا اتوازنيماه اقه

هايكوچكيمانندارزهوجاودخوشه،اشتابااليآو اقه

                                                           

.31،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه.1

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛225،ص1،جالقانون في الو .2

.221ص

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛23صحديقة األزهار، ؛80،ص1جعمدة الوبي ، .3

.152،ص2جدارويي،  گياهان؛323ص

هايجعدههاييمث  رشاخه رشاخه،آو¨باالي اقه؛دارد

هايشبيهشكوفه،هاي فيدهاشكوفهرويآوهستكهبر

باّراقومايا ،نازك،رنگهايآو ياهدانه؛گندمقراردارد

اينگيااهدر.كك(شبيها ت)به رخيبودهوبهبراغيث

هااايمياااوزمااين¨مياااوكشااتزارهاودرفاصااله،هااادشاات

روياادوباا رشدرآخاارماااِهماايخااارجكشاااورزيمااي

،«قوروناوبس»برگا فرزهراماننادبارگغافقي4.شودمي

ر دهايشتايكوجبميطولشاخه.دانددارايُكركمي

هاايآودوياا رشااخه.شاودكهازو طگياهخارجماي

هايي افتو اياهشك ا تودانهايايودايرهشاخه ه

كهبخشموردا تفادهگياه،هاقرارداردشبيهبراغيثدرآو

نفيسبرگآوراشابيهبيطاروابنابن.ها تنهنيزهميندا

نفيسا افرزهراابن5.اندگفته«قوريوس»برگگياهيبهنام

 اياهوكوچاكدانساتهكاهازنظارشاك و،ب ري فت

ويطعماينب ِر.اندازهورنگبسياربهبراغيثشبيها ت

يمزه(بياوكردهكهاگررطوبتببيندحاالتبي)لعابيراتفه

با را افرزهرابسايار¨اوهمچنينپو اته.كندلزجپيدامي

 ختدانستهولعابايجادشادهازآوراناشايازبخاش

مازهذكاروينيزا افرزهراباي.دانداشميخارجيپو ته

داندكاهبهتارينانطاكيا فرزهرا هگونهمي6.كردها ت

هايدي ربيشترازگونه،اي فيدا تكهدرمصرآوگونه

هااكهنزدمصاري،قرمزا ت¨گونه،بعدازآو؛وجوددارد

معروف«برلسيه»به،به ببروييدودرجاييبهنامبرلس

آورانو  ياهدانستهكهدرمصر¨ترينگونهاوپست.ا ت

ا اافرزهراباا ري،انطاااكي.معااروفا اات«صااعيدي»بااه

هاايوشكوفهمعروفدانستهكهدرغالفيمدّورقراردارد

طاول؛ اياه(ا ات،قرمز، فيد)هرگونهبهرنگخودآو

هاايهاو اقهبرگ؛كندگياها فرزهازيكذر تجاوزنمي

7.ر ادآوباريكباودهودرتابساتاوحادودحزياراوماي

                                                           

.80،ص1جعمدة الوبي ، .4

؛123،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛81صمنتخ  جام  المفردات، .5

.253،ص2جالشامل، 

.253،ص2جالشامل، .6

.102،ص1،جتككرة أولي األلباب.7
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غّسانيا فرزهراگياهيمعروفدانساتهكاهبارگششابيه

باكميدندانهتروبلندتروهمراهوليازآوپهن،برگكتاو

ايكوچاكوهابر ااقهبرگ.هاييشبيهغبارا توُكرك

هااييماننادآو رشااخه¨دارقرارگرفتهوباالي ااقهگره

هااييهااشاكوفههايجعدهقرارداردكهرويآو رشاخه

،با رآو اياه.شاودهايگندمديدهميمانندشكوفه، فيد

براغياثباودهودرمانناد،كوچكوبّراقمايا باه ارخ

هاايكشااورزيكشتزارهاوحدفاص مياوزمين،هادشت

حكيممؤمننيزا فرزهراگياهيمشهوردانساته1.رويدمي

 ارخو اياه، افيد¨ومانندانطاكيآوراداراي هگونه

ترينآو ياها تعنواونمودهكهبهترينآو فيدوپست

2.اوگونهدانستها تآورابهرنگهم¨وشكوفههرگونه

تاياكذر (معرفاي)ا فرزهراگياهيكوچك،عقيلي

تاره(و)«گنادنا»كردهكهبرگآوباريكوبلندوتقريبًابه

تارتاروكوچاكوليازآوبارياك،گياهبرنجشباهتدارد

آيادوبار ارهايباريكبرمايازبيخاينگياه اقه.ا ت

بااالي؛يگنادموجاودداردهااايماننِدخوشههاخوشهآو

هايگياهقرارداردكهغالفيا تكهدرووآوتخم،خوشه

عقيلينيزا فرزهرا هگوناهدانساته.ر نددرتابستاومي

آودرآب¨كهبهتريِنآونو  فيدا اتكاهبا رر ايده

دي رش رخا اتكاه¨ويگونه¨بهگفته.شودنشينميته

اوقسم ومرا.زشكمتريا تدارايار،نخست¨ازگونه

.پايينتريقراردارد¨ ياهآوذكركردهكهدررده¨همگونه

3.هريكراباهرناگخاودشدانساتها ات¨اونيزشكوفه

برنجمعرفيكردهكهناو ¨ا فرزهرامانندبوته¨نورانيبوته

¨ ااقه،ازبيخايانگيااه.ر دكوتاهآوتقريبًابهنيممترمي

شودكاهبار ارآوموهاايريشاهننديخارجميماچوب

خاوردكاهرويآونيازشبيهگندم(بهچشامماي)مانندي

ميرحيدر4.ا فرزه(وجوددارد)«ا پغول»غالفيُپرازتخم

 الهوعلفيدانستهكهبلنديآودهتاا فرزهراگياهييك
                                                           

.23،28صحديقة األزهار، .1

.82صتحفة المؤمني ، .2

.212صمخزن األدوية، .3

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.4

داردرازوناوك،هايآوبارياكبرگ.مترا تچه  انتي

ازنقااطمختلاف ااقه،طورگروهيچندبارگكهبهبوده

هايمدّوررويهايآوبهشك خوشهگ .شوندخارجمي

،هاي افيدهايبلنددربااليگياهقرارداشتهوبهرنگپايه

كهمعماواًل-هايآودانه.شوند رخوقرمزتيرهظاهرمي

ودحاد)خيلايرياز-شودبهعنواوداروبيشترا تفادهمي

باه،آو¨متر(وخيلي ختا توبستهبهگوناهيكميلي

زرگريبلنديا فرزه5.قرمزو ياههستند،هاي فيدرنگ

مترذكركردهوگفتها تكهبهصاورت انتي30تا15را

شمالآفريقاوجنوب،وحشيدرنواحيگوناگوومديترانه

راپوشاينهآو¨ويمياوه.رويدغربيآ ياازجملهايراومي

معماواًلياك¨دوخانهودربردارنده،شكوفا،كپسولمانند()

ايرناگدرهارخاناهوصافلغزندهوقهوه،كوچك¨دانه

ا افرزهرا،گيااهياياراو¨فارماكوپاه¨مجموعه6.كردها ت

بدوو،مترگياهيعلفيوچند الهبهبلنديپنجتاده انتي

هايآوباهبرگ.ا تهاينرممعرفيكرده اقهوباُكرك

تيازوباه امتپاياهنوك،ايباريكتانيزه،حالتكشيده

طوركام يابهصورتپراكنادهدارايبه،دوشاخه،باريك

وبايشفاراواوهاايكامهايريزوپوشايدهازُكاركدندانه

متارهايآوبهطوليكتانه اانتيگ هاودم نبله.ا ت

بهطولنايمتاا،وگردياكشيدهآ¨وُكركداربودهو نبله

بهتارين7.باشادهاييمتاراكممايمترودارايگ دو انتي

نشايناندكهدرآبتهآودانسته¨آورابزرگوپردانه¨گونه

 8.شودمي

زرگريونورانيمحّ روياش،ميرحيدر: محل رويش

دشات،ايازشامالاياراواينگياهرادرناواحيگساترده

درراهقازوينباه)الوبينمنجيا وپاچنااردرگي،گرگاو

باينچاالوسو،رودباردرارتفاعات يصدمتاري،رشت(

                                                           

.152،ص2جگياهان دارويي، ؛323،322،ص2،جمعارف گياهي.5

.152،ص2جگياهان دارويي، .6

.31،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه.7

منتخ  ؛225،ص1،جالقانون في الو ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .8
الشطامل،  ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛81صت، جام  المفردا

.221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛223،ص2ج
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،خوز اتاو،اصافهاو،بختيااري،كرد اتاو،لر اتاو؛رشت

تختجمشايد،درفارس؛مهراووشوش،پشتكوه،ايالم

مسجد االيماوو،دركرماااونزديااكباام؛والروبسااتك

انتشاارگياهي ايران¨ فارماكوپهدركتاب1.اندبوشهردانسته

اياراووجزايار2،پنجاب،عمومياينگياهرادرهندو تاو

، فيدرود(¨رودباروحاشيه،بينمنجي )قناريودرگيالو

خوز اتاو،مهاراووشاهبازاو(،پشتكوه)لر تاو،همداو

،باينشاوشودهلاراو(،چكااب،شاوش،بهبهااو،اهواز)

،بنادرلن اه،بوشاهر،وليسوالر(پر اپ،بينشيراز)فارس

جنوبغربيدشت،جازمورياو،هاموو،كرماو،بندرعباس

خرا اووتهاراوگساتردهدانساته،شرقدشتلوت،كوير

ايازا فرزهرادرنواحيزرگريمح رويشگونه3.ا ت

بنادرانزلايتاانوشاهر(ودرمنااطقيمانناد)شماليايراو

 4.زارهاي اح دريادانستها تچابكسروبابلسردرما ه

و5دردنقرس¨ا فرزهراتسكيندهنده،هروي: خواص

آوراباا¨دانستهوگفتها تكهاگرخيساانده6دردمفاص 

7بااراينملااه،كمااي ااركهوروغاانگاا ضاامادكننااد

8،آياد(هاييكهازصفرايتندلطيفبهوجاودمايجوش)

ههن امفشارد تك،بادياورمگرمصفرايي رخ)9حمره
                                                           

دائرة المعارف ؛152،ص2جگياهان دارويي، ؛323،ص2،جمعارف گياهي.1
.132،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛33،صگياهي ايطران، بخطش نخسطت   ¨ فارماكوپه.2

.323ص

.33،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه.3

.152،ص2جگياهان دارويي، .4

الشامل، ؛225،ص1،جالقانون في الو ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .5
مخططزن ؛82صتحفططة المططؤمني ، ؛28صحديقططة األزهططار، ؛222،ص2ج

،133،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛213صاألدوية، 

.322،322،ص2،جمعارف گياهي؛223

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛81صمنتخ  جام  المفردات، .همااو؛6

.15،صالمعتمد في األدوية المفردة؛122ص

تطككرة  ؛225،ص1،جالقانون في الو ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .7
المعارف بطزرگ   دائرة؛28صحديقة األزهار، ؛102،ص1،جأولي األلباب
اشاتباهآورامورچاهترجماهكاردهكهباه)222،223،ص1،جط  اسالمي

ا ت(.

.323صبحر الجواهر، .8

تطككرة  ؛225،ص1،جالقانون في الو ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .9
؛82صتحفة المؤمني ، ؛28صحديقة األزهار، ؛102،ص1،جأولي األلباب

‘ 

ونيازاناوا مختلاف10رود( رخيآوازباينماي،برآو

،مفيدبودهوچنانچههماراهبااآبمصارفشاود11هاورم

وتشان ِي اخت12هايگرمرابرطرفنمودهحرارتتب

لعاابايانگيااهماانوبيهوشايدر13.دهادراتسكينماي

راشكم،هايگرمشدهومصرفآوباروغنبنفشهبيماري

باراي،همچنيناگرباروغنگ مصرفشود14.كندنرممي

15ها(مفيدباودههايايجادشدهدررودهشكاف)شقاقامعاء

لعابآوملّينا توجرمآوشكم؛آوردوشكمرابندمي

راكاهشدادهو16آوگرمايبدو¨ويژهبودادهبه،بنددرامي

شادوزبريداخا دهااورابرطارفكاردهوموجابنارم

ا اهالصافراييرابناد،آو¨همچنينباوداده17.ها تروده

                                                                                      

،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛213صمخزن األدوية، 

223.

.32،ص3،جخالصة الحكمة.10

دائرة المعطارف  ؛222،ص2جالشامل، ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .11
.322،ص2،جمعارف گياهي؛133،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

؛225،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛01صاالبنية ع  حقطائق األدويطة،   .12

دائطرة  ؛212،213،ص2جالشامل، ؛122،ص1ج  لمفردات األدوية، الجام
،2،جمعطارف گيطاهي  ؛223،222،ص1،جالمعارف بزرگ طط  اسطالمي  

.322ص

؛225،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛01صاالبنية ع  حقطائق األدويطة،   .13

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  

؛102،ص1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛225،220،ص2ج الشامل،؛15ص

،212صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المؤمني ، ؛28صحديقة األزهار، 

معطارف  ؛132،133،223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛213
.322،ص2،جگياهي

؛225،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛01صاالبنية ع  حقطائق األدويطة،   .14

تطككرة  ؛225،220،ص2جالشطامل،  ؛15،صاألدوية المفطردة  المعتمد في
مخططزن األدويططة، ؛82صتحفططة المططؤمني ، ؛102،ص1،جأولططي األلبططاب

¨ فارماكوپطه ؛132،ص1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛212ص
.32،صگياهي ايران، بخش نخست

،ميدائرة المعارف بزرگ طط  اسطال  ؛01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .15

.223،ص1ج

؛15،صالمعتمد في األدويطة المفطردة  ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .16

تحفة المطؤمني ،  ؛102،ص1،جتككرة أولي األلباب؛213،ص2جالشامل، 
،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛212صمخزن األدوية، ؛82ص

.322،ص2،جمعارف گياهي؛223ص

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛02صدويطة،  االبنية عط  حقطائق األ  .17

؛212،220،ص2جالشطامل،  ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة؛122ص

.102،ص1،جتككرة أولي األلباب
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خشكيزبااوو،آوردهولعابشموجبكاهشگرماوتب

مفياد2هاايگارموبهصورتضمادبرايورم1دهاوا ت

ا فرزهراكهبااروغانگا  رشاته¨بوداده، يناابن.ا ت

شدهباشدقاب وضمادشرابا ركهدرتساكينصادا 

ويمخلاوطآوراباا.داندداروييبسيارمؤثرمي3د( ردر)

5هاايبلغمايوورم4هاايبنااگوشويژهبرايورم ركهبه

،مفيدذكركردهوضمادآوراهمراهبا ركهوروغانگا 

منا ااب7وتشاانجآو6پيچياادگي(عصااب)«التااواء»بااراي

 يناضامادشراروي ارباراي اردردابن.شمردها ت

كننادهوهمچنينآورابسايارنارم8منددانستهگرمنيز ود

دودرهامايانگيااهرا¨ويبوداده.معرفيكردها ت9 ينه

وباراي10كهباروغنگا  رشاتهشادهباشادبندآورناده

                                                           

.212،ص2جالشامل، ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .1

حديقة ؛225،ص1،جالقانون في الو ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .2
دائطرة  ؛213صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المطؤمني ،  ؛28صزهار، األ

.222،223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

؛122،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1،جالقانون في الو .3

دائطرة  ؛213صمخطزن األدويطة،   ؛15،صالمعتمطد فطي األدويطة المفطردة    
،2،جمعارف گياهي؛133،222،223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

.322ص

؛122،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1،جالقانون في الو .4

مخزن األدوية، ؛28صحديقة األزهار، ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة
معطارف  ؛222،223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛213ص

.322،ص2،جگياهي

؛122،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1،جالقانون في الو .5

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة

.223،ص1ج

؛122،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1،جالقانون في الو .6

حديقة األزهار، ؛222،ص2جالشامل، ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة
،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛213صخزن األدوية، م؛28ص

.222،223،222ص

دائطرة المعطارف   ؛28صحديقة األزهار، ؛225،ص1،جالقانون في الو .7
.222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

حديقطة األزهطار،   ؛212،ص2جالشطامل،  ؛225،ص1،جالقانون في الو .8
دائطرة المعطارف   ؛213صدويطة،  مخزن األ؛82صتحفة المؤمني ، ؛28ص

.322،ص2،جمعارف گياهي؛222،223،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

؛122،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1،جالقانون في الو .9

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة

.222،223،ص1ج

الجام  ؛81صنتخ  جام  المفردات، م؛225،ص1،جالقانون في الو .10
‘ 

وياژهدراطفاال اودمندخراشيدگيپو ات(باه)« حج»

غااافقيا اافرزهراگياااهيباااويژگااي11.دانسااتها اات

12.ت ردكنندگيمعرفيكردها 

روغانگا وآب،بيطارضمادآوراهمراهبا ركهابن

قياا »و14هااايباازرگچااركين(ورم)13«خراجااات»بااراي

16هااوبلندشدونافآو15ها(دركودكاوفتقروده)«االمعاء

،عماراوويباهنقا ازا احاقبان. ودمنددانستها ات

،ا اهال()17خوردولعابا فرزهراباعثاطاالِقطبيعات

كنندهخشكِيايجاادشادهبرطرف18،هاردورودهمرطوبك

ومخلوطآوراباروغنبنفشه19،هابه ببصفرادرروده

حارارت¨كننادهخنك،چنانچهچندباردرروزمصرفشود

،ماانوازريازشماو21،ماو¨نارمومرطاوبكنناده20،مغز

22آودانساته¨شدوماوونيازبلندكننادهدونيم¨كنندهبرطرف
                                                                                      

؛15،صالمعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جلمفردات األدويطة،  

حديقطة  ؛102،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛223،222،ص2جالشامل، 
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛213صمخطزن األدويطة،   ؛28صاألزهار، 
.132،222،223،ص1،جاسالمي

الجام  ؛81صمنتخ  جام  المفردات، ؛225،ص1ج،القانون في الو .11
مخزن ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة؛122،ص1جلمفردات األدوية، 

.223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛213صاألدوية، 

؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛81صمنتخ  جام  المفردات، .12

دائرة المعطارف  ؛213،ص2جالشامل، ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة
.322،ص2،جمعارف گياهي؛222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .13

.213صمخزن األدوية، ؛15ص

.22،ص3،جخالصة الحكمة.14

،ويطة المفطردة  المعتمطد فطي األد  ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .15

.222،ص2جالشامل، ؛15ص

.هماو.16

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .17

.223،ص2جالشامل، ؛15ص

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .18

.225،ص2جالشامل، ؛15ص

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122ص،1جالجام  لمفردات األدوية، .19

.322،ص2،جمعارف گياهي؛212صمخزن األدوية، ؛15ص

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .20

.213،ص2جالشامل، ؛15ص

.322،ص2،جمعارف گياهي؛213صمخزن األدوية، .هماو؛21

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122ص،1جالجام  لمفردات األدوية، .22

تحفطة  ؛102،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛213،ص2جالشامل، ؛15ص
‘ 
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مصارفكمايازلعااب،يطاربهنق ازحبايشبابن1.ا ت

وفاوراوشاديدخاوو2ا فرزهرابرايالتهابخلطصافرا

ورم)ونيزخوردنشرابرايافرادمبتالبهبر ام3، ودمند

عطااش¨دهناادهديااافراگم(مفياادذكركااردهوتسااكين¨پاارده

ويهمچنااينشااك 4.گونااهازبيماااراودانسااتها ااتاياان

بهايان؛آورامسه طبيعتدانستها تپزغيربودادهونيم

خيسانندتاايجادروشكهدودرهمازآورادرآبگرممي

ياك)جااّلب، پسآوراهمراهباشكر افيد؛لعابكند

بااآتاشماليام،مننبات فيدياشكررابا همنگالب

صافنموده پسياكدرهام،كفآوراگرفته،جوشانده

يا اكنجبين5كنند(يدهبهآواضافهميزعفراوباگالب ائ

ا اافرزهرا،ويبااهنقاا ازهاارزالقس.كنناادمصاارفمااي

پيچه(دل)7«مغص»6،غم¨دهندهتسكين حركتايدر)8زحير،

 ااوزشمعاادهو9،مسااتقيمباارايدفااوفضااوالت(¨روده

غّسانيا افرزه.هادانستها تكنندهزبريفرجورودهنرم

معرفيكردهوبهنقا 10صفراييعطششديد¨رارفوكننده

.مفيددانستها ت11هايگرمآورابرايتب،ازتفليسي

                                                                                      

.322،ص2،جمعارف گياهي؛213صمخزن األدوية، ؛82صالمؤمني ، 

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .1

.213صمخزن األدوية، ؛15ص

دائططرة ؛220،ص2جالشططامل، ؛122،ص1جدات األدويططة، الجططام  لمفططر.2
.222،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

تحفططة ؛220،ص2جالشططامل، ؛122،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، .3
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛212صمخزن األدوية، ؛82صالمؤمني ، 
.322،ص2،جمعارف گياهي؛223،ص1،جاسالمي

تككرة أولي ؛213،ص2جالشامل، ؛122،ص1جات األدوية، الجام  لمفرد.4
دائرة المعارف بزرگ طط   ؛213صمخزن األدوية، ؛102،ص1،جاأللباب
.132،ص1،جاسالمي

.355صمخزن األدوية، .5

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛213.هماو،ص6

مخطزن  ؛82ص تحفطة المطؤمني ،  ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .7
.212،213صاألدوية، 

.222،ص2جالشامل، .هماو؛8

.02،ص3،جخالصة الحكمة.9

دائطرة  ؛28صحديقطة األزهطار،   ؛15،صالمعتمد في األدويطة المفطردة  .10
.132،223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

تحفططة ؛220،ص2جالشططامل، ؛15،صالمعتمططد فططي األدويططة المفططردة.11
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛212صمخزن األدوية، ؛82ص، المؤمني 

‘ 

وتساكين12ا فرزهرابرايتعدي مزاجگرم،نفيسابن

وضاامادآورا13دردهااايناشاايازگرمااامنا اابشاامرده

مسّكنبسيارقويبراي ردرد،همراهبا ركهوروغنگ 

¨كننادهبنفشاهرامرطاوبومخلوطلعابشباروغن14،گرم

وي. ااوزِش ااردانسااتها اات¨وتسااكيندهنااده15مغااز

ا فرزهرابرايتعدي حارارتچشاموتساكيندردهااي

وتساكيندردهاايگارم16گرمآوولعاابشرادررمادها

آوراباابرخاياز¨چشمبسيارمنا بدانساتهومضمضاه

.دانادهابرايزباريوخشاكيدهااو اودمندمايروغن

ا فرزهرامسّكنالتهابوحرارت ينهدانستهو،نفيسناب

ويژهدركربقلبايبه17عطشقلبي،آورابرايخفقاوحاّر

البتهوياينخاواصرا؛اندوهقلبي(مفيدذكركردها ت)

او18.برايضمادكردوآوروي ينهنيازبيااوكاردها ات

¨حلاقودريچاه،لعابا فرزهرابرايمرطوبكردودهاو

ونيازتساكين19كردوخشاكياياناعضااريهوبراينرم

ويهمچناين.هابسيار ودمندذكركردها اتحرارتآو

خوردوآوهمراهباشربتنيلوفرياجاّلبرابرايكسااني

دچارورمگرمبودهونيزمبتاليااوباهعطاش،كهدر ينه

مفيادو،قلبيوعطشيكهازخشكيريهباهوجاودآماده

آورابرايكسانيكهدر ينهدچارخلِطصافراييمصرف

نفايسهمچناينابان.بسيار اودمنددانساتها ات،باشند

مفياادو،گاارموخشااك¨ا اافرزهراباارايمعاادهوروده

لغزانادوو)هادانساتهوبارايازالقثفا آو¨كنندهمرطوب

                                                                                      

.322،ص2،جمعارف گياهي؛133،222،ص1،جاسالمي

.212،222،ص2جالشامل، .12

.212.هماو،ص13

مخطزن  ؛82صتحفة المطؤمني ،  ؛28صحديقة األزهار، ؛213.همااو،ص14
.322،ص2،جمعارف گياهي؛213صاألدوية، 

؛213صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المؤمني ، ؛213،ص2جالشامل، .15

.322،ص2،جمعارف گياهي

.212،222،ص2جالشامل، .16

.212،213.هماو،ص17

.212.هماو،ص18

دائطرة  ؛212صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المؤمني ، ؛213.هماو،ص19
.322،ص2،جمعارف گياهي؛223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي
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صفرا(بندآماده)1كردوفضوالت(ودفونمودومرارخارج

،بسيار ودمندونيزبرايدردهايمعده،هاودهدرمعدهور

بسيارنافوشامرده3هاوروده2هايمعدههاوزخمجراحت

(صافراييهپيچدل)بودادهرابرايمغص¨ا فرزهوي.ا ت

بسيارمفيدومانوصعود4هاودردهايناشيازخراشيدگي

 امتاعضاايفوقاانيبادوذكاركاردهبخارهايمعدهبه

نفيسپودرآورانيزهمراهبااشاكرماانونفاوذبنا5.ا ت

َگارد(ا افرزهرا)بخارهايمعدهبهمغزدانساتهو افوف

دوار6،بااراي ااردردبااهوجااودآماادهازبخارهااايمعااده

،رفتنچشمهمراهبا ن يني ار( ياهي) در، رگيجه()

ويژهبرايرفاوخيااالتهايچشموبهبيماري¨همه،صر 

شوند(بساياررن ارن يكهجلويچشمظاهرميهايپرده)

ويا افرزهرادرحابسوا اهال7.مفيدذكركردها ات

8.دانادايمؤثردانستهوآوراباعثايجادا اهالمايروده

هااودردزخم9هايشديدنفيساينب ررابرايا هالابن

صافراو¨ومقعدبسيارنافوذكركردهوآوراخارجكنناده

تابصافراييهماراهباااحسااس)هايمحرقهتبمسكن

تبصفرايي(وتِبدماويمعرفايكارده)غّب10، وزش(

ريهودي اراعضااي¨ويا فرزهرامرطوبكننده11.ا ت

خشونتاعضاييادشادهدانساتهو¨ ينهونيزازبينبرنده

12.هايصفراييبياوكردها ات ودمندترينچيزبرايتب

رطاااوبتيآرامبخاااشومرخااااياوا ااافرزهراداراي

                                                           

.225،220،ص2جامل، الش.1

.133،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛225.هماو،ص2

؛212صمخطزن األدويطة،   ؛82صتحفة المطؤمني ،  ؛225،ص2جالشامل، .3

،2،جمعارف گياهي؛133،223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

.322ص

.225،222،ص2جالشامل، .4

.225.هماو،ص5

.221،220و،ص.هما6

.222.هماو،ص7

.223.هماو،ص8

.222.هماو،ص9

.38،ص3،جخالصة الحكمة.10

.220،ص2جالشامل، .11

.هماو.12

دارويايمساّكن،داندكهباتعادي مازاجكننده(مي ست)

ويهمچناينا افرزهرابارايابتاداي13.برايدردها ات

وياژهازناو گارمآو اودمندبه،هاشدوتماميورمايجاد

14.داندمي

16هااودما 15،هاورم¨ا فرزهرابرطرفكننده،انطاكي

هااباهمازاجهاايگارمبيمااريدانساتهوباراي17هاجوش

وياژهزماانيكاهبه،داندضمادرقيق(مفيدمي)صورتطال

ويازمصارف.آميختهوپختهشود،پودرشدهوباصابوو

همچناين18. اياها افرزهمناوكاردها ات¨خوراكيگونه

¨برطارفكنناده19،هاي اوختهخلط¨ا فرزهراازبينبرنده

،مساه ¨بقايايادويه¨كنندهخارج،ناشيازحرارت20¨ رفه

.معرفايكاردها ات21كننادهآورونيزداروييتلطيفعرق

مفياد22،هاهايلوزهوجراحتا فرزهرابرايورم،غّساني

برايدردهااي،ومخلوطآوراهمراهبا ركهوروغنگ 

¨گوناه،كهحكيممؤمنچناو.داند ودمندمي23گرممفاص 

 اافيدشراتحلياا برناادهو، ااياهآورايبو ااتآور

                                                           

.28صحديقة األزهار، ؛222.هماو،ص13

.28صحديقة األزهار، ؛222،ص2جالشامل، .14

ن مخططز؛82صتحفططة المططؤمني ، ؛102،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.15
؛132،223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛213صاألدوية، 

.322،ص2،جمعارف گياهي

مخططزن ؛82صتحفططة المططؤمني ، ؛102،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.16
،132،223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛213صاألدوية، 

222.

مخططزن ؛82ص، تحفططة المططؤمني ؛102،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.17
.133،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛213صاألدوية، 

.82صتحفة المؤمني ، ؛102،ص1،جتككرة أولي األلباب.18

.212صمخزن األدوية، .هماو؛19

دائططرة ؛82صتحفططة المططؤمني ، ؛102،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.20
گياهي ايران، بخش ¨ فارماكوپه؛133،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

.32،صنخست

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛102،ص1،جتككرة أولي األلباب.21

.222،ص1ج

؛223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛28صحديقة األزهار، .22

.152،ص2جگياهان دارويي، 

؛213صمخزن األدويطة،  ؛82صتحفة المؤمني ، ؛28صحديقة األزهار، .23

،2،جمعارف گياهي؛222،223،ص1،جائرة المعارف بزرگ ط  اسالميد

.322ص
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2الجنابوذات1صافرا¨اشراقاب وبرطرفكنندهبوداده

هاايونيازبيمااري3ورمحادودردنااكقسامت اينه()

ذكركردهومصرفآوراهمراهبا اركهوروغان4خوني

دركناارهمياا،هااي ارخدربادودانه)5برايجمره،گ 

وي6ددانساتها اتمفي،پراكندهوهمراهبا وزشبسيار(

كردوبرايمرطوب،مصرفا فرزهراهمراهباروغنبنفشه

آوراهمراهبااهمااومقادارروغانگا و¨اعضاوكوبيده

باارايتسااكيندرد،پو ااتخشااخاشبااهصااورتپختااه

.مفيددانستها ت7،هايگرمورم

 افيِدآورابارايدفاويبو ات¨خوردوگوناه،عقيلي

گرمبهوجودآمدهباشدمنا ب¨وادويههاكهازخوردروده

تنهاييياهماراهبااروغانومصرفلعابآورابه8شمرده

خشاونتوزباري،هايگرموغليااوخاووبادامبرايتب

،الجنابذات،هايصافراييبيماري،زباوو ر،حلق، ينه

زحيارودفاو،هاازخامروده،پيچاهدل،هايخونيبيماري

،گارمباشاد¨ازصفراياازخوردوادويههاكهيبو تروده

 ودمنددانستهونيزآورامّلينطبيعتافرادمبتالبهبر ام

ويضاماِدا افرزهراهماراهباا اركهو.ذكركردها ت

هاومفيادهاوجراحتمانواززيادشدوجوش،روغنگ 

او.بياوكاردها ات9برايگرفت يعصبيناشيازيبو ت

زهراهمراهباآبدهاوبراينضجوبازشدوهمچنينا فر

برايمرطوبن اهداشاتن،وهمراهباروغنبنفشه10،دم 

ونيزمصرفدوونيمدرهمتا هدرهم11،اعصاب¨ لسله

براياينكهلعابولزوجتآو)آورادرآبگرم¨خيسانده

                                                           

.212صمخزن األدوية، ؛82صتحفة المؤمني ، .1

.هماو.2

.25،ص3،جخالصة الحكمة.3

.هماو.4

.213صمخزن األدوية، ؛82صتحفة المؤمني ، .5

.32،ص3،جخالصة الحكمة.6

.213صن األدوية، مخز؛82صتحفة المؤمني ، .7

.322،ص2،جمعارف گياهي؛212صمخزن األدوية، .8

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.9

.هماو.10

.322،ص2،جمعارف گياهي.11

12،زودبرآيد(همراهباشكر فيديا كنجبينبرايا اهال

بارايدردهااي،گارمآورادرآبنيم¨ختهشدهومصرفپ

صاورتكاهآورادرايانباه:مفيددانستها ت13گرم ينه

مصرفا فرزههماراهباا،عقيلي.آبجوشاندهوبياشامند

غمايكاهاز اوزش¨روغنبادامشيرينرابرطرفكنناده

چنانچاها افرزهرا،افزايدشوددانستهوميصفراناشيمي

نارموفرباهكاردهو،بدورانيكاو،ربدوبمالندكوبيدهوب

ويدرپاياااو.بااردالغااريناشاايازگرماايراازبااينمااي

، ائيدهشدهرانبايدخاورد¨يادآوريكردها تكها فرزه

14.شودچووباعثمرگمي

تخاما افرزهراباهعناواو،درهند،گويدميرحيدرمي

اطِيگوارشاِيدرموارديكهغشاهايمخ،داروييادرارآور

16هاايمجااريادراروتنا اليوهمچنينمخاط15هاروده

افازووبارايانباراي.كننادمصرفمي،ملتهبشدهباشند

وا اهال18هاا(اختاللدركارروده)«ديسانتري»17،يبو ت

ويافزودها اتكاهدراروپاا.شودنيزا تفادهمي19 اده

مالنادولعابتخما فرزهرابهصورت رمهبهچشمماي

تخموبرِگ،درچينوهندنيزپزشكاو20.بسيارمفيدا ت

بارايدرمااو،روينادهايا فرزهراكاهدرآ ايامايگونه

وعوارضمجااريادرارواخيارًا21بوا ير،يبو ت،ا هال

                                                           

.212صمخزن األدوية، .هماو؛12

.هماو.13

،1،جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي     ؛212صمخزن األدويطة،  .14

.132ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جرف گياهيمعا.15

.133ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.16

.150،ص2جگياهان دارويي، ؛133،223ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.17

.132،223ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.18

.150،ص2جگياهان دارويي، ؛223ص

.هماو.19

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛320،ص2،جمعارف گياهي.20

.223ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.21

.133ص



 
 

 اسفرزه / 28
 

ويمعتقدا تكاه.كنندبرايكاهشفشارخووتجويزمي

پااواردا فرزهدرقروشانزدهمايالديدرطاب انتيارو

در.شدها اتشدهوبرايرفوا هالويبو تتجويزمي

تخاما افرزهرابارايرفاو،قروهفدهميالديدران ليس

بوا ايروزخامپساتاودرماادراو،نقرس،هاورم1،التهاب

تارينوكردنادواكناوويكايازمعاروفشيردهتجويزمي

اطقهايگيااهيدرآمريكااوبرخايمناترينملّينمعمولي

2،ميرحيدرهمچنينا فرزهرابارايكااهشدرد.اروپا ت

ريزيبوا يرمفياددانساتهوآورارفوخارشوقطوخوو

،ناوراني.دركاهشكلسترولخوونيزمؤثرشامردها ات

ونياز3،بودادهرابرايخشكي ينهوحلق¨خوردوا فرزه

وي.برايا هالخونيكودكاو اودمندبيااوكاردها ات

بااراي،چنااينمقااداردهگاارمازآوراباااآبوشااكرهم

هااوروده4آوراملينمازاج¨كردهديسانتريولعابخيس

مفيدمعرفيكارده،شديد¨گفتهوبرايخشكيريهو رفه

مخلاوطباا،ا افرزه¨اوگفتها تكهَمرهِمكوبياده.ا ت

وي.شاودخميِرآردباقالبرايورمعضالتا اتعمالماي

، اوزاك،گرفت ي اينه،هايصفراهرابرايبيماريا فرز

،ا ااهالخااوني،يبو اات،زخااماثناعشاار،دردمفاصاا 

مفيددانستهوگفتها تكاه6وورمچشم5ريزيريهخوو

شوداگرهمراهباروغانبنفشاهآبيكهازا فرزهگرفتهمي

نورانيخوردوا افرزه.كندشكمرارواومي،مصرفشود

7هايشاديددررفويبو ت،اعصاب،احتي ينهرابراينار

                                                           

،ان، بخطش نخسطت  گيطاهي ايطر  ¨ فارماكوپه؛322،ص2،جمعارف گياهي.1

.32ص

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛328،ص2،جمعارف گياهي.2

.222ص

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.3

گيطاهي ايطران،   ¨ فارماكوپطه ؛152،ص2جگياهان دارويي، ؛133.هماو،ص4
.32،صبخش نخست

،2جاهطان دارويطي،   گي؛133،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي .5

.150ص

،2جگياهطان دارويطي،   ؛133،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي .6

.152ص

،2جگياهطان دارويطي،   ؛223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي .7

.150ص

مفيددانستهومعتقدا تچنانچاهآورا8هايمزمنونزله

خيساندهوبااندكي ركهوروغنگا بارايدرد،درآب

 اودمندباودهوشاكمرانيازنارم،مفاص مصارفشاود

هاامفيادويمصرفآورابا اركهبارايجاوش.كندمي

آوراباعاثر ايدووبازشادو¨هوضاماد اائيد9شمرده

آورابهعنواو،گويددرهنداومي10.هاذكركردها تورم

كنندها تفادهنمودهوبراي ردكردو ارازلعاابمرطوب

افزايدهشتتاا ايزدهگارمويمي؛ ازندمحلوليمي،آو

ا فرزهباآبگرموشكردرمرضديسانتريباراينارمو

ويياادآور11.شاودتمصارفمايكردودفوفضاوالمنظم

آورانبايادمصارف¨كهمعروفا تكوبيادهشودچناومي

دلاربابصفابا رقطونااماناد/تاا»:نمودچوو ّما ت

12.«چووشكني ّمگردد،در تا تشفا

¨آمدها تكهازداناهگياهي ايران¨ فارماكوپهدركتاب

گاوارشودرا فرزهبهعنواوداروييضدالتهاِبد ات اه

13.شودپ يرا تفادهميتحريك¨درماو ندرمروده

،ميرحيدرمعتقدا تكهدرا فرزه: تركيبات شيميايي

زرگرينيزبراينعقياده14.شوديافتميگلوكزيداوكوبين

دارايگلوكزيديباه،هايمختلفاينگياها تكهقسمت

دارونوعيهيدراِتكاربنصام «Aucubine»ناماوكوبين

و15ا اتC36H55O29باهفرماول«Xyline»بهنامگازيلين

طاوريكاهباالعاابفاراواوداردباه،اينگياه¨غشايدانه

هامتورمشدهوخارجيآو¨پو ته،هادرآبقرارگرفتندانه

،ناوراني.شاودهااخاارجمايلعابازآو،شدوپسازپاره

                                                           

.هماو.8

.223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.9

.222.هماو،ص10

.هماو.11

.133.هماو،ص12

.32،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه.13

دائططرة ؛152،ص2جگياهططان دارويططي، ؛322،ص2،جمعططارف گيططاهي.14
گياهي ايران، بخش ¨ فارماكوپه؛132،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

.32،صنخست

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛152،ص2جگياهان دارويي، .15

 .132ص
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تيزابايلعاابوماواد،گازيلين،ا فرزهراداراياوكاوبين

هاايداناهگيطاهي ايطران  ¨ فارماكوپطه 1.معرفيكردها ات

روغانثاباتو،قناد،پروتئين،«مو يالژ»ا فرزهراداراي

،دانستهوافازودها اتكاهمو ايالِژحاصا ازآو«تانن»

دارايدوبخشا تكهيكقسمتدرآب ردوقسمت

قسامتمحلاولدرآب؛آيادد تمايدي ردرآبداغبه

همچنينآمده.آيدپساز ردشدوبهحالتژلدرمي،داغ

-D»،گزيلاوز-دي،ا تكهدرهيادروليزاياندوبخاش

Xylose»آرابيناااوز-ال«L-Arabinose»ا ااايدآلااادو»و

،چنادقناد،بازهاايگونااگوو،بهناماوكاوبين«بيورونيك

2.ا ترولوپروتئينيافتشدها ت

هرا اردوتاروطبيعتلعابا افرز،هروي: طبيعت

3. ّومدانساتها ات¨طبيعتجرمشرا ردوتردردرجه

دّومذكار¨بوعليوگروهيدي رآورا ردوتردردرجاه

 ارددر،بيطارباهنقا ازجاالينوسغافقيوابن4.اندكرده

5.اناددّومومعتدلدررطوبتويبو تبيااوكارده¨درجه

ردوتاارنياازبياااونفاايسوغّسااانيطبيعااتآورا اااباان

:انادانطاكيوعقيليآورا هگوناهذكاركارده6.اندنموده

 اّوموتاردر¨درجهاول فيدآورا رددر¨گونه،انطاكي

دّوم¨ ّوموتردردرجاه¨دّوموعقيلي رددردرجه¨درجه

 اّومو¨قرمِزآوراهردو رددردرجه¨گونه.دانستها ت

اول¨اوليامعتدلوعقيليتردردرجه¨انطاكيتردردرجه

 ّوم¨ ياهآوراانطاكي رددردرجه¨گونه.ذكركردها ت

 اّومو¨دّوموعقيلي رددردرجه¨درجهاولوخشكدر

غّسانيآورا ردوخشاكدر7.باخشكيبياوكردها ت

                                                           

.132،ص1،جمعارف بزرگ ط  اسالميدائرة ال.1

.33،32،صگياهي ايران، بخش نخست¨ فارماكوپه.2

.01صاالبنية ع  حقائق األدوية، .3

دائرة ؛15،صالمعتمد في األدوية المفردة؛225،ص1،جالقانون في الو .4
.132،222،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

،123،ص1جام  لمفطردات األدويطة،   الج؛81صمنتخ  جام  المفردات، .5

122.

.28صحديقة األزهار، ؛211،ص2جالشامل، .6

.212صمخزن األدوية، ؛102،ص1،جتككرة أولي األلباب.7

 اّوم¨وحكيممؤمنطبيعتشرادردرجه8دّومگفته¨درجه

9.دّومترذكركردها ت¨دردرجه ردو

مقادارمصارفا افرزهرا اه،هروي: مقدار مصرف

هاراوقياههفاتمثقاالونايم()همراهبادواوقياه،درهم

بيطاارمقادارمصارفشرادوابان10.جاّلبذكركردها ت

غّساانيدر11.درهمخيساندهدرآبگرمبياوكاردها ات

درجاييدي اردويكموردمقدارمصرفشرادودرهمو

نفيسمقادارمصارفشراابن12.درهمونيمذكركردها ت

آودانساته¨دودرهامباوداده،برايا هالوبندآمدوشاكم

بادووواحادوزوبيااوكارده،ازدوتاده،انطاكي13.ا ت

كهالبتهباتوجهبهنظرحكايمماؤمنوعقيلايكاه14ا ت

تاواومي15،اندردهمقدارمصرفشراازدوتادهدرهمذكرك

،ميرحيادر.دريافتكهنظرانطاكينيازدرهامباودها ات

،مقدارمصرفآورابهعنواوملينوبرايكنترلكلساترول

آو،يكقاشقمرباخوريازتخمآووبراي هباردرروز

،زرگاري16.همباغ اوبامقدارزياديآبذكركردها ت

وناوراني17اپانزدهگارما فرزهراپنجت¨مقدارمصرفدانه

18.نيزپانزدهگرمذكركردها ت

19«خادر»آوراموجاب¨خوردو ائيدهشاده:مّضرات

درد،غام، ستياعضا()20«ا ترخاء»،خوابرفتناعضا()

تن اي،خاوردگي(هامدلباه)1«غثياو»21،آشفت ي،واندوه

                                                           

.28صحديقة األزهار، .8

.82صتحفة المؤمني ، .9

.01،02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .10

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .11

.15،صالمعتمد في األدوية المفردة.12

.222،ص2جالشامل، .13

.102،ص1،جتككرة أولي األلباب.14

.213صمخزن األدوية، ؛82صتحفة المؤمني ، .15

.325،ص2،جمعارف گياهي.16

.150،ص2جگياهان دارويي، .17

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.18

معطارف  ؛213صمخزن األدوية، ؛122،ص1جاألدوية،  الجام  لمفردات.19
.320،ص2،جگياهي

.213صمخزن األدوية، ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .20

،1؛تا كرةأولايانلبااب،ج02صاالبنية عط  حقطائق األدويطة،    .همااو؛21

.320،ص2،جمعارف گياهي؛102ص
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5،ضاعفاعصااب4،پايينآمدونب 3،كاهشتواو2،نفس

و8ايجادحالتغاش،ودرنهايت7،وتحرك6كاهشاشتها

وپااسازماادتياحتمااااًلماارگ9توقاافضاارباونااب 

باهايانبسانده،هايا فرزهبرخيدربياوزياو10.دانندمي

آوباعاثضاررهايجاّدي¨انادكاهخاوردو اائيدهكرده

آوت كياد¨باودوكوبيادهنفيسعالوهبركشاندهابن11.ا ت

آو¨حتيدرشاك غير اائيده،هكردهكهزيادخوردوا فرز

را اّمدانساته،آو¨انطاكينيازكوبياده12.همكشندها ت

 اائيدهشاده¨هرويبهفرديكاها افرزه¨بهگفته13.ا ت

باورقو،شبت،عس ()ان بين،بايدآبگرم،خوردها ت

پاسازآونيازبايادباهاو.نمكهنديخوراندتاقيكند

اهباافلفا ونماكوحلتياتهمار،پازمرغنايمتخم¨زرده

بيطاربهنقا ازديساقوريدوسماداوايآوراابن14.بدهند

15.دانساتها ات،تازهخورده¨«كزبره»مانندمداوايشخص

،نيزبرايدرماوبيماريكهكزبرهخورده«اندويةمخزو»در

ماارغتخاام¨خااوردوزرده،بااهقاايوا ااهال¨بعاادازتنقيااه
                                                                                      

؛102،ص1،جرة أولي األلبابتكك؛122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .1

.213صمخزن األدوية، 

؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .2

.320،ص2،جمعارف گياهي؛213صمخزن األدوية، 

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .3

.213صمخزن األدوية، .هماو؛4

دائطرة المعطارف   ؛82صتحفة المؤمني ، ؛102،ص1.ت كرةأوليانلباب،ج5
.132،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

.هماو.6

.102،ص1.ت كرةأوليانلباب،ج7

؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .8

.320،ص2،جمعارف گياهي؛213صمخزن األدوية، 

.320،ص2،جمعارف گياهي.9

؛81صمنتخ  جام  المفردات، ؛02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .هماو؛10

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  

تحفططة ؛102،ص1؛تاا كرةأولاايانلباااب،ج252،ص2جالشططامل، ؛15ص
.213صمخزن األدوية، ؛82صالمؤمني ، 

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛122،ص1جلمفردات األدوية، الجام  .11

.320،ص2،جمعارف گياهي؛15ص

.252،ص2جالشامل، .12

.102،ص1.ت كرةأوليانلباب،ج13

.02صاالبنية ع  حقائق األدوية، .14

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .15

تنهايييابه،آِبگوشتمرغفربهنمكو،برشتبافلف نيم

همينمنبوبهنق ازحبايش16.بادارچينتجويزشدها ت

عاالجآوراخاوردوعسا بااآبگارموآب،حسانبن

.كردودانستها توقي«شبت»

بيطارازدي راونق كردها تكاهبرطارفكاردوابن

ه ا)مثلاث،شوربا()«ا فيدباجات¨»بهو يله،زياوا فرزه

جزءآبان ورويكجزءآبخالصرابجوشانندتاياك

،انطاااكي¨بااهگفتااه18.باشاادوفلفاا مااي17 ااومآوباارود(

پسازخوردوا فرزهاگاراحسااس،مزاجاشخاِصبلغمي

بايداقدامباهقاينماودهوآوراازبادوخاود،غثياوكنند

چراكهباعاثايجااد ارديبساياردربادو؛خارج ازند

شاادوآورابااهخااوردوعساا ياااويبرطاارف.شااودمااي

حكيممؤمنونورانينياز19.ممكندانستها ت، كنجبين

خوردوعس و كنجبينعسليراتجاويز،برايدرماوآو

كاردوبااآبعسا عقيلينيزعالجآورابهقي20.اندكرده

مارغتخم¨نمكوبورهبرايچندباروخوراندوزرده،گرم

فاوتينجومثلاثذكار،نعناا ،جاتبافلف پزوا فيدبانيم

گونااهميرحياادرمعتقاادا ااتكااهدراياان21.كااردها اات

بايدخيلي،هايناشيازخوردِواشتباهيا فرزهمسموميت

¨مداوابايادزميناه¨ ريوبهپزشكمراجعهكردودرمقدمه

آوِربرگرداندووا تفراغبيمارراباخوردوداروهاايتهاو 

22.آِبعس ونمكفراهمنمودمانند،گرم

بدلوجاي زين،برخيازطبيباو¨بيطاربهگفتهابن: بد 

،دانه(ودرترطيبِبه)حّب فرج ،آورادرتليينطبيعت

با ر،غّسانيافزووبرترطياب23.ب رخرفهذكركردها ت

نفايسابان24.خرفهرابدلآودرتبريدهمذكركردها ت

                                                           

.322صمخزن األدوية، .16

.813.هماو،ص17

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .18

.102،ص1،جتككرة أولي األلباب.19

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛82صتحفة المؤمني ، .20

.213صمخزن األدوية، .21

.320،ص2،جمعارف گياهي.22

.122،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .23

.15،صالمعتمد في األدوية المفردة.24
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فرزهدرتبريدوتسكينلهيبوعطشب رخرفهرابدلا 

ولعابحّب فرج رابدلآودرلينتطبومعرفيكارده

1.ا ت

با ر،هاييچوو رفهانطاكيبدلا فرزهرادربيماري

ونضج-كههماوخرفها ت-رجله، فرج ودرتبريد

با ركتااوودرتليايِن،هابرايخاروج ازيخلطوآماده

خطمايذكاركارده،تنپو تصاورتطبيعتونيكو اخ

غّسانيبدلا فرزهرابهصورتمطلقب رخرفاهو2.ا ت

3.ب ر فرج دانستها ت

،خرفهودرنضجماواد،حكيممؤمنبدلشرادرتبريد

داناهِباه،تخمكتاوودر رفهوخشونتحلقوامثاالآو

عقيليبدلا فرزهرادرتلياين4.حّب فرج (گفتها ت)

دانهودرتبريادوِبه،خشونِت ينهوحلقو رفه،يعتطب

تخمكتااوذكاركارده،تخمخرفهودرنضجمواد،ترطيب

5.ا ت

ازامامصادق#نق شادها ات: اسفرزه در روايات

هركسبهتبمبتالشودودرآوشابمقادار:كهفرمودند

ازمارضبر اام،ا فرزه(بخورد)دويا هدرهمبزرقطونا

البتهايان6.ماندديافراگم(درآوشبدراماومي¨رمپردهو)

روايترانورانيباتغييردربخشپايانيچنايننقا كارده

ازبر اامدرآو:شودكاهوچنينمي7؛«تلك العّلة يف»:ا ت

درروايتيدي رازامامبااقر#.ماندمرضتبدراماومي

نق شدها تكهپيچهوا هال(دل)درموردبيماريزحير

،صم عربيوطاينارمناي،بزرقطونا،خربق فيد»:فرمود

مساويتهيهوبااآتاشماليامحارارتداده¨همهبهاندازه

8.« پسبهصورتپودرمصرفگردد،شود
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

                                                           

.223،ص2جالشامل، .1

.102،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

.28صحديقة األزهار، .3

.82صتحفة المؤمني ، .4

.213صمخزن األدوية، .5

.225،ص05،جبحار االنوار؛188،صمكارم االخالق.6

.132،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.7

.235،ص22،جوسائل الشيعة.8

أسطما   ؛ش1331وم،تصحيحاحمدبهمنيار،تهراو،دانش اهتهراو،د

؛م(،هنااد،چاااپ اان ي1551)م.حكاايماعظاامخاااو،األدويططة

ق(،بيااروت،مؤ سااة1115)م.محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار

زنادهدر)يو افهارويمحمادبان،بحر الجواهر؛ق1252الوفاء،

احيايطبطبيعاي،قام،انتشااراتجاالل¨ق(،تحقيق:مؤ سه538

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،المؤمني تحفة ؛ش1383الدين،اول،

للعجط   تطككرة أولطي األلبطاب و الجطام      ؛ش1382تهراو،مهار،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.انطااكيعمرداوودبن،لعجابا

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552بيروت،دارالفكر،چااپاّول،

سطير  تف؛ش1383،تهاراو،دانشا اهتهاراو،احمدقهرمااو،دارويي

ق(،تحقياق:222)م.بيطارعباداهللماالقيابن،كتاب ديسقوريدوس

الجام  لمفردات ؛م1585ابراهيممراد،بيروت،دارالغرباال االمي،

ق(،مصر،باوالق،222)م.بيطارعبداهللمالقيابناألغكية، األدوية و

زكريااالارازي،هناد،دائارةمحمادبن،الحاوي في الوط  ؛ق1251

حديقة األزهطار فطي ماهيطة العشط  و     ؛م1523العثمانياة،المعارف

ق(،تحقياق:1515)م.ابراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن،العقار

محمدحسااين،خالصطة الحكمطة  ؛م1555محمادالعربايالخطاابي،

ق(،تحقيااق:ا ااماعي ناااظم،قاام،12قاارو)م.عقيلاايخرا اااني

،معارف بزرگ ط  اسالميدائرة ال؛ش1382انتشاراتا ماعيلياو،

؛ش1382ش(،قاام،ارمغاااويو ااف،1382)م.مصااطفينااوراني

ق(،تحقيق:283)م.حزمقرشيعليبن،الشامل في الصناعة الوبية

شرح ؛ق1221ظبي،نشرياتالمجموالثقافي،اّول،أبويو فزيداو،

ق(،تصحيحماكسماايرهف،251)م.ميموومو يبن،أسما  العقار

اباوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفة النبطات ؛م1525رة،القاه

ق(،تحقيق:محمدالخّطابي،بيروت،دارالغرباال االمي،2قرو)م.

م1550 گيااهي¨تادوينفارماكوپاه¨كميتاه،گياهي ايران¨ فارماكوپه؛

القطانون  ؛كوشش:وزارتبهداشتدرماووآموزشپزشكيايراو،به

ق(،228)م. اايناداهللمعااروفباهابانعباحسااينبان،فطي الوط   

گياهطان  ؛م1558كوشش:جبراوجبور،بيروت،مؤ سةالمعاارف،به

؛ش1332معاصار(،تهاراو،دانشا اهتهاراو،)عليزرگري،دارويي

ق(،هناد،12قارو)م.محمدحسينعقيليخرا ااني،مخزن األدوية

و،ش(،تهارا1352)م.حسينميرحيدر،معارف گياهي؛چاپ ن ي

،المعتمد فطي األدويطة  ؛ش1385دفترنشرفرهنگا المي،چهارم،

ق(،تحقياق:محمادعماردميااطي،252)م.عمرغساانييو فبن

حسان،مكطارم االخطالق  ؛ق1221بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،

؛ق1212،چهاارم،ق(،قام،شاريفرضاي028)م.فض طبر يبن

قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،منتخ  جام  المفردات غافقي

¨ق(،تهااراو،مؤ سااه282)م.العبااريغريغريااوساباان¨ق(،گزيااده3
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مطالعاتتاريخپزشكي،طب نتيومكم دانش اهعلاومپزشاكي

حساانحاارعااامليمحماادباان،وسططائل الشططيعة؛ش1382ايااراو،

.ق1255،اول،“ق(،قم،مؤ سةآلالبيت1152)م.

هبرامحسنراحيايطبطبيعي¨مؤ سه

 اسفناج

1، ااوماخيوس»،بااهآو،درزباااويوناااني: اسططفناج

، اااوماقوو، اااوناخيوس3،فوموخياااوس2، اااوخانيوس

و5 اااومافيوو، اااوماجيوو، اااومانيوو4، اااومافيوو

هاايدي ارآوباههمچنينناام6.شودگفتهمي«ا پيناكيوو

8،ايرقياا7،ابرقياا»:درروماي:هايمختلافعبارتناداززباو

پالاك11پالاك»:درهنادي10؛«ا پنس»:فرن ي9؛«ابرقليا و

ا ااااپناچ»:دركااااردي13؛«پالااااك»:دراردو12؛« اااااك

(Aspanax»)16،ا اافناج»:فار ااي15؛«ايرقيااا»:تركااي14؛

21، پاناخ،ا پنانج20،ا فاناخ19،ا پناخ18،ا پاناخ17،ا پناج

                                                           

مخطزن األدويطة،   ؛22صتحفة المؤمني ، ؛38،ص1،جااللباب تككرة اولي.1
.22صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛122ص

.058،ص1،جمفاتيح االرزاق.2

؛058،ص1،جمفاتيح االرزاق؛122صمخزن األدوية، .3

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .4

.35صاسما  األدوية، .5

.22صهاي دشوار،  ن  داروها و واژهفره.6

.058،ص1،جمفاتيح االرزاق؛122صمخزن األدوية، .7

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .8

.25صاسما  األدوية، .9

اسطما  األدويطة،   ؛058،ص1،جمفاتيح االرزاق؛122صمخزن األدوية، .10
.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛25ص

؛25صاسما  األدوية، ؛20صمخزن المفردات، ؛122صخزن األدوية، م.11

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛058،ص1،جمفاتيح االرزاق

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .12

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛20صمخزن المفردات، .13

.33،صط  سنتي در ميان كردان.14

.25صما  األدوية، اس.15

؛058،ص1،جمفطاتيح االرزاق ؛122صمخطزن األدويطة،   ؛35.هماو،ص16

؛22صهططاي دشططوار،  فرهنطط  داروهططا و واژه؛22صتحفططة المططؤمني ، 

دائططرة ؛228،ص1جفرهنطط  فارسططي معططي ، ؛2320،ص2،جنامططه لغططت
؛132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛133،ص1،جالمعارف فارسي

.331،ص2جگياهان دارويي، ؛3،ص1،جگياهيمعارف 

اسطما  األدويطة،   ؛058،ص1،جمفاتيح االرزاق؛122صمخزن األدوية، .17
؛22صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛132،صارشاد الزراعة؛35ص

دائططرة ؛228،ص1جفرهنطط  فارسططي معططي ، ؛2320،ص2،جنامططه لغططت
‘ 

:درعربااي25؛«وا ااپناك24 ااباناخ23، ااپانخ22،ا ااباناخ

و30ا افاناج29،ا افيناخ28،نجا ابا27،ا افناخ26،ا فاناخ»

33«و اابان 32 ابانخ»:عااربنيازبااهآو¨عاماه31؛«ا ابانخ

 .Spinacia Oleracea،34S»:ناامالتينايا افناج.گويندمي

Glabra Mill،S. Spinosa Moench،Beta Martima Beta 

Bengalensis»نااامان ليساايآو35؛«Spinag،36Spinage 

Corden
 Pinard،39Epinated»:فرانسوي38؛«Spinachو37

                                                                                      

.132،ص1جالمعارف ط  اسالمي، 

.228،ص1جفرهن  فارسي معي ، ؛2320،ص2،جنامه غتل.18

فرهن  داروهطا  ؛22صتحفة المؤمني ، ؛38،ص1،جااللباب تككرة اولي.19
.22صهاي دشوار،  و واژه

،2،جنامطه  لغت؛215،صاألغرا  الوبية؛135صخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.20

.228،ص1جفرهن  فارسي معي ، ؛2320ص

.2320،ص2،جنامه لغت.21

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.22

.102صهداية المتعلمي ، .23

.222-252.هماو،ص24

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .25

،2،جالوصطلة الطي الحبيط    ؛35،ص2جالقانون، ؛22،ص25جالحاوي، .26

؛38،ص1،جااللبطاب  تطككرة اولطي  ؛058،ص1،جكامل الصناعة؛032ص

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛122صمخطزن األدويطة،   ؛22صمطؤمني ،  تحفة ال

الوصطلة الطي   ؛338صمادة البقا ، ؛25،صتقويم الصحة¨ ترجمه؛058ص
الموجز في الو ، ؛8صاالبنية ع  حقائق األدوية، ؛032،ص2،جالحبي 

.153صيادگار دانش، ؛203،ص1،جالمختارات في الو ؛153ص

.20صالمنجد، ؛128،ص1،جالموسوعة العربية.27

.331،ص2جگياهان دارويي، .28

.355،ص1،جدائرة المعارف القرن العشري ؛252صالكليات في الو ، .29

.335صفردوس الحكمة، .30

.322،ص3،البستاني() دائرة المعارف.31

.258،صالدا  و الدوا ؛355،ص1،جدائرة المعارف القرن العشري .32

.258،صالدا  و الدوا ؛322،ص3،جالبستاني() معارفدائرة ال.33

؛3،ص1،جمعطارف گيطاهي  ؛132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .34

.22صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .35

.هماو.36

؛331،ص2جگياهان دارويي، ؛22صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه.37

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، 

هطاي   فرهن  داروهطا و واژه ؛132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .38
،طط  سطنتي در ميطان كطردان    ؛3،ص1،جمعارف گياهي؛22صدشوار، 

.33ص

،البسطتاني( ) دائطرة المعطارف  ؛22صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه.39

،معطارف گيطاهي  ؛132،ص1جاسالمي، دائرة المعارف ط  ؛322،ص3ج
‘ 
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Potager»آلماااااني1؛:«Spinat»ايتاليااااايي2؛:«Spinacciو

Spinace»اينگياه.گويندمي4«الزبانخ»وبرخينيزبهآو3؛

ا افناج5،ورغشتيااقناابر،ازجمله؛انوا گوناگونيدارد

باناام،د تي6،«اثريكلسهورتنسس»بانامعلمِي،حجازي

8.وميوآمريكايير7،«ضنخيس»يونانِي

ا افناج: شناسطي  ريشه ريشاه، 9Spinakionيونااني¨از

،ا اافاناج»هاااينااام،ودرمنااابوواژگاااوفار ااي10ا اات

هام«ا اپنانجو اپاناخ،ا فناخ،ا فاناخ،ا پناج،ا پاناخ

دركلماِتحكيماوطب انتي،ضبطشدهواينگوناگوني

،ماواردمتعاددبخااريدر،روازاين؛نيزانعكاسيافتها ت

12.گزيناادراباارمااي« ااپانخ»ودريااكمااورد11« ااباناخ»

راتكرار«ا فاناخ¨»واژه، يدا ماعي جرجانيدرآثارخود

راباراي«ا افاناخ»الدينهروينيزنامموفق13.نمودها ت

اكثريتنزدياكباه،باوجوداين14؛اينگياهبرگزيدها ت

،اندبهزباوعربين اشتهاتفاقاطبايا الميكهآثارشاورا

15¨عربايشاده،ايانواژه.انادكارباردهرابه«ا فاناخ¨»واژه

                                                                                      

.3،ص1ج

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .1

.331،ص2جگياهان دارويي، ؛132.هماو،ص2

.هماو.3

.132،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .4

.123،صمناف  االغكية.5

.125،ص1،جالموسوعة العربية.6

.232صعمدة الوبي ، .7

.133،ص1،جة المعارف فارسيدائر.8

.251،ص1،جفرهن  بزرگ سخ ؛228،ص1جفرهن  فارسي معي ، .9

.228،ص1جفرهن  فارسي معي ، .10

،258،222،220،222،355،313،313،322،332صهداية المتعلمطي ،  .11

332،335،321،301،252،222،233،282،258،051،012،010،032،

051،203،200،222،252،352.

.103.هماو،ص12

،215،203،233،صاألغطرا  الوبيطة  ؛135صخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره.13

؛050،055،080،052،255،252،202،221،333،322،351،852،822

.132،153صيادگار دانش، 

.8صاالبنية ع  حقائق األدوية، .14

فرهنط  داروهطا و   ؛258،صالدوا  الدا  و؛233،ص2،جتاج العروس.15
،1،جقور المحيط؛235،ص1،جالقاموس المحيط؛22صهاي دشوار،  واژه

.22ص

كهحكيممؤمنچناو؛باشدو ايرتركيباتآومي«ا فناج»

وعقيلايحكايماعظاموناوري16آورابهفار يا فناج

¨واژه¨آوراعربيشاده،انطاكي.نامندمي17ا فناجوا پناج

آورابهفار ي،اهللوحكيمفض 18كندوميعنوا«ا باناخ»

برخااي،بااهاعتقااادبسااتاني19.نامياادها اات«ا ااپاناخ»

« ابينا»التيناي¨اشتقاقاينگيااهراكلماه¨ماده،نويسندگاو

ايازآوروكهگونهازاين؛اندكهبهمعنايخارا تدانسته

گيااه،گروهيدي ار،بهگماووي؛هاييخارمانندداردبرگ

ايكااهواژه،پندارناادمااي«ا اابانكا¨»يااادشاادهراازريشااه

20.ا پانيوليا ت


،ا فناجياو¨گياهاوتيره¨ رد ته،ا فناج: شناسي ريخت

 بزرنگو،ايهايخوشهباگ ،برگهايبيايجزءدولپه

                                                           

.22صتحفة المؤمني ، .16

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛35صاسطما  األدويطة،   ؛122صمخزن األدوية، .17

.058ص

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.18

.20صمخزن المفردات، .19

.322،ص3،جالبستاني() رة المعارفدائ.20
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.آيادشامارمايچغنادرياوباه¨وازخاانواده1كوچكا ت

هايبسيارريازوگ ،اقههايمارپيچبرروي داشتنبرگ

از،زارهاا بزرناگوروياشدراراضايا اتپوشاوره

،ايانگيااه2.هايگياهاِوعضاوايانخاانوادها اتويژگي

3.باشادهمچسابيدهمايدارايپنجپرچموپنجكا برِگبه

آوهركاادامباارگياااِه«پاارچم»هااايمااادگيوناارشااكوفه

 الهتاادوگياهييكآورا،بستاني4.ايقراردارندجداگانه

بادوو،بيضايشاك ياامثلثاي،هايپهندارايبرگ، اله

گياهعلفي)«ِرج االوز¨»ياازتيره« رمقيه¨»ُكركوازتيره

برخيازحكمايطاب5.غازياغيياپاكالغي(دانستها ت

¨كاهانادازه6،انادآورا بزيمعروفايعناواوكارده، نتي

.رودفراتاارنمااي8ذرا يااانصااف7طااولشازيااكوجااب

خااكوهاوا،جوهرآوراتركيبيازعناصرآب،نفيسابن

وليبيمزهوعناصرخاكيآوبه،داندكهآِبآوفراواومي

انطااكيآورا ابزِيمعاروِف9.گراياد متشاوريماي

تيرگيبه،كاشتنيقلمدادكردهكهرن شبهدلي  بزِيزياد

درواينگياهتااكنوومشااهدهبهنظروينو خو.گرايدمي

اماادر،شنا اداگرچهزماومعينينماي،نشدهوكاشتآو

برخايازحكيمااوطاب انتي10.تارا اتپاييزمتاداول

11؛اندخودرو(وبستانيا فناجاشارهنموده)بري¨دوگونهبه

باه12؛دانادترمينفيسوغافقينو بريآوراكوتاهاماابن

                                                           

.228،ص1جفرهن  فارسي معي ، .1

.130،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .2

هطاي دشطوار،    فرهن  داروهطا و واژه ؛228،ص1جفرهن  فارسي معي ، .3
.22ص

.125،ص1،جالموسوعة العربية.4

.322،ص3،جالبستاني() دائرة المعارف.5

تططككرة ؛20،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛35،ص2ج القططانون،.6
.38،ص1،جااللباب اولي

.20،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .7

.353،ص2جالشامل، .8

.هماو.9

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.10

تحفة المؤمني ، ؛33صمنتخ  جام  المفردات، ؛153صعمدة الوبي ، .11
.058،ص1،جمفاتيح االرزاق؛353،ص2جالشامل، ؛22ص

.33صمنتخ  جام  المفردات، ؛353،ص2جالشامل، .12

¨باهگفتاه13.ترا اتاشمعروفبستاني¨گونه،مؤمن¨عقيده

ازديادگاه14.دارايكااربردخاوراكيدارد،گونهاين،عقيلي

بااراو¨گوناه،ناو مرغاوبا افناج،حكيماوطاب انتي

گزارشتحقيقااتيوزارتجهااد¨برپايه15.آوا ت¨خورده

 الهوبرايتولياديك،برايتوليدبرگ،ا فناج،كشاورزي

هاايتاازهكاهممكاندر الاولبرگ.دو الها ت،ب ر

 پس اقهدرازشاده،تشكي ،ا تپيچيدهياصافباشند

هايبارياكدهندهوبرگهاِيگ  اقه،زايشي¨ودرمرحله

ازشاش،تعدادگ درهرخوشه،شونددارايجادميونوك

.شوندوليهمههمزماوتشكي نمي؛كندتادوازدهتغييرمي

دهندوبالفاصالههايمادهگ ميدترازبوتههاينرزوبوته

هاممكنا تدارايپارچمگ .روندبعدازگ ازبينمي

هرمافردويات(باشاندوباهمادت)يامادگيويادوجنسي

هاايگا .يكهفتهيابيشترقابليتپ يرشگردهرادارناد

مادهداراييكتخمداوباچهارياپنجبرچها تكهبهدو

،هابهصاورتخوشاهگ .شودربرجست يختمميتاچها

هاايناردردوطارفگا .شوندميدرمجاورتبرگظاهر

اغلابدارايياكپاياه،ا افناج.شاوندخوشهتشكي مي

هاينروماادهباشدوگ اماگاهدارايدوپايهنيزمي،ا ت

هايآوبهصاورتدانه.كندرادرگياهاوجداگانهايجادمي

ا افناج)هايخاردارا فناجتابستانه(يادانه)گردهايدانه

چهاار،انديشمندگياهشاناس،رزا16.شودزمستانه(ديدهمي

شارحداده،ا فناجراباتوجهبهتظااهرجنسايت¨نو بوته

17.هايبينابينا اتمادهوفرم،هاينرا تكهشام بوته

عواما دي ارو«هاكربوهيدرات¨»هاينرومادهبرپايهبوته

و«كلروفيا »،«قندها».شوندهاشنا اييميموجوددربوته

                                                           

.22صتحفة المؤمني ، .13

.122صمخزن األدوية، .14

،مفطاتيح االرزاق ؛122صمخزن األدويطة،  ؛25،صتقويم الصحة¨ ترجمه.15

دائطرة المعطارف   ؛22صهاي دشطوار،   فرهن  داروها و واژه؛058،ص1ج
.185،ص1جسالمي، ط  ا

بنينطه سطازي انتقطا  ژن بطه     ؛0،2صبنينه سازي كشت بافت اسفناج، .16
.2،صبه اسفناج PAPIبررسي انتقا  ژن ؛2،صاسفناج

بنينه سازي كشت بافت اسفناج، ؛2،صبنينه سازي انتقا  ژن به اسفناج.17
.2ص
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1.هابيشترازنرها تدرماده«كاروتنوييد»مقدار

¨ملكاه»عاوامابان¨ا فناجكهباهگفتاه: تاريخي¨ پيشينه

نخساتين.دردنيايبا اتاوناشاناختهباود،ا ت«ها بزي

¨متعلاقباهدوره،هابها فناجاشاارهشادهمنابعيكهدرآو

اين بزيازنپالباهچاين.م223در ال. ا انياوا ت

.معاروفا ات« ابزيپار اي»رفتوهنوزدرآنجاباه

هاعام گسترشاينتواوگفتكهعربنزديكبهيقينمي

اروپاييااوتااپايشازفاتح2.اند بزيبه متشمالبوده

قلمارو رزمينيدرجنوباروپاكاهاكناووجازو)اندلس

اياانگياااهعلفاايرا،د ااتمساالماناوا ااپانياا اات(بااه

زيرااندرووواتسوومعتقدندكهايان ابزي؛شناختندنمي

بساتاني3.دراواخرقرويازدهمميالديبهاندلسبردهشاد

درقااروشااانزدهمماايالدي،كناادكااها اافناجاظهااارمااي

¨قبيلاهباهاعتقاادناوراني4.يافاتهاياروپاييراه رزمينبه

آوراازآفريقاباها اپانياآوردهودر را اراروپاا«مور»

خا ت اهنخستينآو،شناسانديشمنداوگياه5.پخشگرديد

بساتانيآورا؛اندغربيعنواوكردهرانواحيمختلفآ ياي

ازآ ايايشامالي،ووجادي6،بومِيآ يايغربايدانساته

الدعجمعناواومحجوبوخطيبنيزمهدآوراب7داندمي

ودر9اياراووجناوبقفقااز،عربي¨درمو وعه8.اندنموده

نواحياياراووافغانساتاو،هايزرگريوصفيزادهنوشته

برخيدي رنياز10.منش نخستيناينگياهدانستهشدها ت

11.اندآوراگياهبوميايراودانسته

                                                           

.2صبنينه سازي كشت بافت اسفناج، .1

.52ص،زي...هاي كشاور نوكوري.2

.52.هماو،ص3

.322،ص3،جالبستاني() دائرة المعارف.4

.185،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .5

.322،ص3،جالبستاني() دائرة المعارف.6

.355،ص1،جدائرة المعارف القرن العشري .7

.332،ص2جتعليقات كتاب(، ) الوصلة الي الحبي .8

.125،ص1،جةالموسوعة العربي.9

.33،صط  سنتي در ميان كردان؛331،ص2جگياهان دارويي، .10

،1،جدائطرة المعطارف نطو   ؛133،ص1،جدائرة المعارف فارسطي .همااو؛11

،معارف گيطاهي ؛052،صمصولحات كتاب() الكليات في الو ؛338ص

.3،ص1ج

ا فناجتازهداراي:خواص و مناف ، تركيبات شيميايي

،مااوادقناادي،مااوادچاارب،مااوادآلبومينوئياادي،%آب53

امالح،آر نيك،آهن،فسفر،يد، كرتين،لسيتين،كلروفي 

ا افناجراازنظار.ها تويژهاكساالتبه،پتا يموكلسيم

تاواوشابيهماي،تركيبشيمياييواثاريكاهدربادودارد

هاايد ات اها افناجراناافوبيمااري12.دانست«ترشك»

ورازيآورابراي ينه13طبري،روازاين؛اندنفسيدانستهت

ما ويهنق شدها تكاهازابن14.اندبخشتلقيكرده ود

كهازخووناشيشده(مفيد)اينگياهبرايدرد ينهوريه

باامنشا )بخاريبهاشخاصيكهازبويبددهااو15.ا ت

18،مازاجوخشكي17غلي ¨هايناشيازنزله رفه16،معده(

كنادكاهتوصيهماي،رنجورند20الريهوذات19، رفهخوني

اهوازينيزآورا.ا فناجرادربرنامهغ اييخودب نجانند

، يناابن21.داند رفه(مفيدمي)برايخشكيحلقو عال

گرم اودمند¨خوردوواندودوا فناجرابراي ينهوريه

الادينموفاق23،ربطاالوآورا ارفهباابان22.دانستها ت

وابونصريهرويبارايدرمااو24نافو ينهوحلق،هروي

عبادالعليبيرجناديا افناج¨بهگفته25.دانند رفهمفيدمي

دردپشتورشدماومفيادو، ردرد()برايدرماوصدا 

،رشادابن¨بهگفته26.دردوتبا تدل¨تخمآورفوكننده

 ايدا اماعي 27.برايبيماريحلقوريه اودمندا ات

                                                           

.185ص،1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛331،ص2جگياهان دارويي، .12

.335صفردوس الحكمة، .13

.33صمنتخ  جام  المفردات، ؛123،صمناف  االغكية.14

.13،ص25جالحاوي، .15

.355صهداية المتعلمي ، .16

.313.هماو،ص17

.313.هماو،ص18

.322.هماو،ص19

.332.هماو،ص20

.058،ص1،جكامل الصناعة.21

.35،ص2جالقانون، .22

.22،صقويم الصحةت¨ ترجمه.23

.8صاالبنية ع  حقائق األدوية، .24

.132،صارشاد الزراعة.25

.133،صمعرفت فالحت.26

.252صالكليات في الو ، .27
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وغا اي اودمنديباراي1جرجانينيازآوراناافو اينه

5الرياهوذات4خاوني¨ ارفه3، ارفه2،هايحنجرهبيماري

بخشايباتاكيدبراثار،نفيسدرفصليجداگانهابن.داندمي

نزلاه،هايد ات اهتنفسايمانناد ارفها فناجدربيماري

يمرباوطدردهاا،خشكيوگرفت يصدا، رماخوردگي()

¨شادهپختاه،تن ينفسوآ م،هايحلقو ينهبهبيماري

اثار،هاايتنفسايبارايانادام،آوراباروغنونيازبااقال

ا افناجرا،نفيسدراثاردي ارخاودابن6؛داندترميبخش

هب نيزابن7.هاي ينهوريهمفيددانستها تبرايبيماري

امااانطااكيآو8؛تها تريهوحلقگف¨كنندها فناحرانرم

ازن ااه9.دانادهاي ينه اودمندمايرابرايتمامبيماري

زباو)لهات،برايرفودردگلو،اينگياه11وعقيلي10مؤمن

.دردُششو   ودمندا ت،ريه،امراض ينه،كوچك(

غا اييمعتادلو،ا افناج،درآثارحكيماوطب نتي

:ازجملاه؛عصابيا اتهايد ات اه ازگاربرايبيماري

قارانيطس13،افساردگيمااژر()ماليخوليا12، ردرد()صدا 

خاوابيباي14، ر امگارميااالتهاابمغازوغشاايآو()

17، اار¨اورامحاااره،تشانج16،وتاابناشاايازآو15مفارط

نوعيماليخولياكاهباعاثانازوايشاخص)قطرب،جنوو

                                                           

.135صخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.1

.080،صاألغرا  الوبية.2

.052.هماو،ص3

.255.هماو،ص4

.252.هماو،ص5

.355،315،ص2جالشامل، .6

.153صالموجز في الو ، .7

.203،ص1،جالمختارات في الو .8

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.9

.055،ص1،جمفاتيح االرزاق؛22صتحفة المؤمني ، .10

.055،ص1،جمفاتيح االرزاق؛122صمخزن األدوية، .11

مخططزن ؛050،055،صاألغططرا  الوبيططة؛222صهدايططة المتعلمططي ، .12
.122صية، األدو

.120صمخزن األدوية، ؛312،ص2جالشامل، ؛220صهداية المتعلمي ، .13

.203،صاألغرا  الوبية.14

.233.هماو،ص15

.200صهداية المتعلمي ، .16

.122صمخزن األدوية، .17

،ي(ماليخولياايحااد از اودايصافراو)مانيا،شود(مي

خوانيااق،تيرگاايچشاام(حااار) اادر، اارگيجه()دوار

برايد ت اهگوارشنيز،ا فناج19.وو واس18ديفتيري()

 اودمند،رشادآورابارايمعادهابن،روازاين؛مفيدا ت

ا اافناجرا ااريواالنحاادار،اهااوازي20.كناادتوصاايفمااي

رازيعقيدهداردكهاگاركساي21.زودهضم(دانستها ت)

بارايرفاوآوباياد،بردودهوازيبو ترنجميمزاجبگرم

آشجاو(وروغانباادامميا )الشاعيرا فناجراباكشك

هب نيازآوراغا ايينيكاوبارايكبادومعادهابن22.كند

،جاوش(كلياهومجراهاا)بارايگاري، يناابن23.داندمي

زامثاا ا اافناجرابخااشورطوبااتغاا اهاي ااردي

باعثازبينرفاتن،كهاينگياهومعتقدا ت24تجويزكرده

آشا افناجرابارايشاكم25ويهمچناين.شودصفرامي

،ازجملاه26.پيچهوتركدراندامدفعينافوشمردها ات

التهااب)الجنابهايبخاريبهبيماراومبتالباهذاتتوصيه

،هاايمعادهورم،هايجنبريه(ناشيازورمصفراييپرده

، انگكلياه()كليهوحجرالكلايهايبيماري،ا هال رد

27.تهيهومصرفكنند،اينا تكها فناجرابهعنواوغ ا

حارارت،الدينهرويبراينعقيدها تكها افناجموفق

عقيلاايتركياابا اافناجو28.بااردج اارراازبااينمااي

پو تكنده(رابراي)آشجو(وماشمقشر)الشعيركشك

بندآمادوادرار(و)الباولحابس،الجنببيمارانيكهازذات

29.داندنافومي،برند وزشادرار(رنجمي)البولحرقت

هايدي ريرانيزرابارايويژگي،حكيماوطب نتي

                                                           

.130.هماو،ص18

.312،ص2جالشامل، .19

.252صالكليات في الو ، .20

.058،ص1،جكامل الصناعة.21

.123،صمناف  االغكية.22

.203،ص1،جالمختارات في الو .23

.128،ص0.هماو،ج24

.35،ص2جالقانون، .25

.2،51،ص0.هماو،ج26

.332،301،252،282،253صهداية المتعلمي ، .27

.8صاالبنية ع  حقائق األدوية، .28

.120صمخزن األدوية، .29
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روشان)جالياه1،كننده(شكمنرم)ملين:اندا فناجبرشمرده

خاصيت)رادعه4،ملينطبو3،شوينده2،كنندهوپاككننده(

بهقسامتدي ار،قسمتيازبدوضدالتهابيكهخوورااز

تااراز ااايرالهضااموكاامنفااخ ااريو،دهااد(جرياااومااي

هايگارمورفوتب،تسكينعطش،رفوالتهاب، بزيجات

¨وبرطارفكنناده6هايگارم(تب)وحمياتحاره5نزالت

 يناآورادارايارزشغ اييرازيوابن،همچنين7.پيسي

 ايناآوابان8.دانندمي رمك(، رمه)برترنسبتبه لمه

ورازيمعتقدا تكهتركياب9راازيمانيهنيزبهتردانسته

آشيا تكه)باگوشِتدارايچربيوبرنج فيدبائي،آو

برخالف،زياد¨ما تومانندآوداشتهباشد(همراهباادويه

هانفخايجادنكردهو ببكثرتبلغمدرخوو اير بزي

كسانيكهدارايتبعفونيهستند ينابهابن10.نخواهدشد

ونيزبيمااراوقاولنجورمايوصافراييغا ايزودهضام

همچااووا اافناجراتجااويز، ااردمزاجو اارديبخااش

كااربردآودر،ازدي رخاواصدرماانيا افناج11.كندمي

،برنادافراديكهازاينبيماريرناجماي.بيماريقندا ت

ا افناجمصارفنماودهياادوتاا اهمرتباه،بايددرروز

كردهبااافازودوكمايدم،مقداريازآورابهصورتچاي

                                                           

الجام  لمفردات األدويطة،  ؛123،صاف  االغكيةمن؛22،ص25جالحاوي، .1
الكليات ؛35،ص2جالقانون، ؛103،222صهداية المتعلمي ، ؛20،ص1ج

؛358،ص2جالشامل، ؛8صاالبنية ع  حقائق األدوية، ؛252،صفي الو 

.05النشاط،ص

تحفطة  ؛122صمخزن األدوية، ؛358،ص2جالشامل، ؛35،ص2جالقانون، .2
.055،ص1،جمفاتيح االرزاق؛22ص المؤمني ،

؛135صخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛358،ص2جالشامل، ؛35،ص2جالقانون، .3

.122صمخزن األدوية، 

مخطزن األدويطة،   ؛112صمنطاف  النبطات،   ؛058،ص1،جكامل الصطناعة .4
.055،ص1،جمفاتيح االرزاق؛22صتحفة المؤمني ، ؛122ص

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛22صحفطة المطؤمني ،   ت؛122صمخزن األدويطة،  .5

.055ص

.120صمخزن األدوية، .6

.122.هماو،ص7

.35،ص2جالقانون، ؛22،ص25جالحاوي، .8

.22،ص25جالحاوي، .9

.123،صمناف  االغكية.10

.22،ص0؛ج35،ص2جالقانون، .11

،همچنين12.ليموترشبهآونيم اعتقب ازغ امي كنند

دارويايشافابخش،«نيكوتينآمياد»ا فناجبهعلتداشتن

،ايكاهباهصاورتضاعفبيمااري)«پالگر»برايبيماري

هاايقرمازروياخاتاللدرگاوارشوايجاادلكاه،تشنج

بهترينغا ا،اين بزي13.شود(ا تپو تبدوظاهرمي

باودهK15وA،B،C،D،14هايبرايجبراوكمبودويتامين

¨رومصارفآودرتغ ياهازايان16؛و رشارازآهنا ات

خاونيرفوكم،نقاهت¨كودكاووبهعنواوغ ايكام دوره

هااييمااريب،هاايحاادبيماري،خونيدختراوجواووكم

وبهزنااو17(Cكمبودويتامين)«ا كوربوت»،مقاومپو ت

همچناينبارايخاوو،ا افناج.توصيهشدها ت18باردار

بارگ¨دوتاپنجگرمعصاره)رفوالغري،رماتيسم19، ازي

داراينتايجدرمانيعناواوشاده21،وبندآمدوخوو20تازه(

يهاايعلمايدرماوردخاواصدرماانآخرينيافته.ا ت

دهدكهظرفياتضاد ارطانيايانگيااهنشاومي،ا فناج

¨زيااراا اافناجدارايمقاادارزياااديماااده؛بساايارا اات

ا تكهبرا اسمطالعاتعلمي«كلروفي »و«كاروتنوئد»

اياانمااوادازخاصاايتضااد اارطانيبااااليي،دانشاامنداو

روبرايپيشا يرياباتالباه ارطاوباهازاين؛برخوردارند

همچنينايانگيااهتواناايي.معروفا ت«اهاو لطاوگي»

چشم يريدرخنثيكردوومتوقفنمودورشاديكاياز

داردوباراي«نيتاروزامين» رطاوزاباهناام¨عوام عمده

22.كاهشكلسترولخوونيزمفيدا ت

                                                           

.21صسبزي درماني، .12

.25صرماني، سبزي د؛0،ص1،جمعارف گياهي.13

؛133،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛331،ص2جگياهان دارويي، .14

.15صسبزي درماني، 

.15صسبزي درماني، ؛181،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .15

؛181،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛331،ص2جگياهان دارويي، .16

.21صسبزي درماني، ؛113،ص1جها،  زبان خوراكي

.133،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، ؛331،ص2جگياهان دارويي، .17

.112،ص1جها،  زبان خوراكي.18

.23صسبزي درماني، .19

.25.هماو،ص20

.22.هماو،ص21

.8،5،ص1،جمعارف گياهي.22
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ا فناجازجمله ابزيجات:ارزش غكايي و كاربردها

تازهيافراوريآوبهصورت¨هاو اقهمهميا تكهبرگ

صادگارم،ازنظارارزشغا ايي1.شاودشدهمصرفماي

3/2بيستكالريانرژيتوليادكاردهوداراي،ا فناجخام

 اه،گرمفسافرميلي00،گرمكلسيمميلي81،گرمپروتئين

گارما ايدميليA،05واحدويتامين5225،گرمآهنميلي

وBينهاااازجملااهويتاااما ااكوربيكو ااايرويتااامين

،چاوو رشاارازآهانا ات،اينگيااه.ريبوفالمينا ت

هاايقرمازخاوورازيااد ازباودهوگلباولايخووماده

¨ضامادپختاه،درديادگاهحكيمااوطابا االمي2.كندمي

آمادوهايحارهوبنادورم،برايدردمفاص حاره،ا فناج

برايضمادخامآونيز3؛كاربرددارد،ادرارناشيازحرارت

آماسمنتشربافتهمبندناشيازعفونات)«ورمفلغموني»

گزيدگيزنبوروباازكردو،كهممكنا تايجاددم كند(

دارويرقياقباراي)طالي.گيرددم موردا تفادهقرارمي

همراهبا فيدآببرايدرماو،آو¨شدهماليدوبراندام(پخته

شاكربارايآوباا¨هاايپو اتي(وعصاارهجوش)«بثور»

 نگكلياه()«حصات»درماو،زردي()«يرقاو»هايبيماري

تركيابآوراباا،بخااري4.رودكارمايآمدوادراربهوبند

موخاوره(صافراويياا)«داءالثعلاب»برايعالج،كشكاب

ودرماونازايِيناشايازگرمايمازاج5مفيددانسته،خوني

از.دانادكنمايمانندا فناجمم،رحمراباغ اهايمعتدل

،خشاكيرحامباشاد،ن اهويدرصاورتيكاهعاما آو

كدووا فناجتوصيهشدهونيزخوردوآو،مصرفكشك

ا فناج، ينانيزابن6.شودرادربيماريورمرحميادآورمي

رادردرماومفاص ودردهايخونينپشاتمفياددانساته

                                                           

راهنمطاي كاشطت، داشطت و    ؛2صبنينه سازي كشطت بافطت اسطفناج،    .1
.2صبرداشت اسفناج، 

.2صراهنماي كاشت، داشت و برداشت اسفناج، .2

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛22صتحفطة المطؤمني ،   ؛122صمخزن األدويطة،  .3

.055ص

تحفة المطؤمني ،  ؛122صمخزن األدوية، ؛38،ص1،جااللباب تككرة اولي.4
.055،ص1،جمفاتيح االرزاق؛22ص

.258صهداية المتعلمي ، .5

.012،010.هماو،ص6

اءوُفاؤادتخمآورابرايدرداحشا،عقيليومؤمن7.ا ت

آورابارايدرمااو¨ونيزشيره؛هايحارهدردقلب(وتب)

كند(و  ونيازكهشخصراضعيفوالغرمي)تبدق

هاايحاارهوكا اتنآورابارايدرمااوورم¨ضمادپختاه

 ايد8.انادبسيارمفيدومؤثرقلمدادكارده،هايشديدورم

رفت ايكاوفت يودر،بارايشكسات ي،ا ماعي جرجاني

كشاكابومااش،ا فناجراهمراهباروغنباادام،مفاص 

تميماينياز9.تجويزكردها ات،كندهبهعنواوغ اپو ت

نعناوبادام، ماق¨غ اهاييمانندا فناجپختهشدهباشيره

ورم)خردشده(رابارايعاالجماشار)كندهمدقوقپو ت

10.دانددموي(كافيمي

،طبيعاتا افناج¨درباارهحكيماوطب انتي: طبيعت

آورا،ايازطبيباود ته:دارايرويكردهايمختلفيهستند

اينگروهعبارتنداز؛دانند ردوترمي،اول¨درآخردرجه

13،يو اافهاارويمحماادباان12، ااينااباان11،ما ااويهاباان

17،عقيلااي16،نفاايساباان15،نااوري14،الاادينهاارويموفااق

وحكاايم21نصاارهاارويابو20،رباانطباارياباان19،تميمااي

اندكهاينگياهجمعيازطبيباونيزبراينعقيده22.اهللفض 

ازاين؛معتدليابهاعتدالنزديكا ت،درگرميو ردي

3،نفايسابان2،رشادابان1،اهاوازي23،رازي،تواوجملهمي

                                                           

.35،ص2جالقانون، .7

.22صتحفة المؤمني ، ؛122صمخزن األدوية، .8

.153صيادگار دانش، .9

.323صمادة البقا ، .10

.22،ص25جالحاوي، .11

.33صمنتخ  جام  المفردات، ؛35،ص2جالقانون، .12

.32،صبحر الجواهر.13

.8صاالبنية ع  حقائق األدوية، .14

.055،ص1،جاقمفاتيح االرز.15

.153صالموجز في الو ، .16

.122صمخزن األدوية، .17

.22صتحفة المؤمني ، .18

.338صمادة البقا ، .19

.335صفردوس الحكمة، .20

.132،صارشاد الزراعة.21

.20صمخزن المفردات، .22

.33صمنتخ  جام  المفردات، ؛123،صمناف  االغكية.23
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گروهاي.رانامبرد7وبخاري6،انطاكي5،هب ابن4،چغميني

اگرچهآو؛اندرآثارخوداشارهنمودهنيزبهويژگياعتدالد

؛نظراتگوناگونيدارناد،گروهيدي ر8.اندرااختيارنكرده

اولياادكاردهو¨بطالوآورا اردازدرجاهبرايمثالابن

پاساز،ويهمچناين؛دانادعيسيرانيزبرهمينرأيمي

در،نق ديدگاهاريبا يوسكهآوراگرمومعتادلدانساته

شودتنهايادآورمي،هاييوحناوروفسوايتديدگاهمقامر

 ااوم¨دوموروفااسازدرجااه¨آوراازدرجااه،كااهيوحنااا

 يدا ماعي جرجانينيزآورا اردوتارو9.اندپنداشته

10.دومدانستها ت¨دردرجه

بارگا افناج، يناابن: بد  و مقدار مصرف، مضّرات

كندكهپاستوصيهمي،رونازاي؛داندرابرايمعدهمضّرمي

مبتاليااوباه،بخااري11.ازتصفيهكردوبايدمصرفشاود

هااي اياهو افيدهاوبرآمدگينقطه،هاخال)بيماريبهق

باارخالف12؛داردرويباادو(راازتناااولآوبرحاا رمااي

اهللكاها افناجرازودهضاممؤمنوحكايمفضا ،عقيلي

آو،نفيسوانطاكيابن،ابونصرهروي،بطالوابن13،دانندمي

مصالح،بطاالوابان¨عقيادهباه14؛اندراديرهضمعنواوكرده

خورشاتيكاهاز)«مطانجن»برطرفكننادهمضاّرات(آو)

«آبكاماه»شاود(وگردووآلودر تمايمغز،رب،گوشت

وي.ما توموارددي ر(ا ت،خورشتمخلوطازشير)

                                                                                      

.058ص،1،جكامل الصناعة.1

.252صالكليات في الو ، .2

.353،ص2جالشامل، .3

.135،صقانونچه.4

.203،ص1،جالمختارات في الو .5

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.6

.222صهداية المتعلمي ، .7

.32،صبحر الجواهر؛122صمخزن األدوية، ؛22صتحفة المؤمني ، .8

.22،صتقويم الصحة¨ ترجمه.9

.135صخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.10

.35،ص2جالقانون، .11

.052صهداية المتعلمي ، .12

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛22صتحفطة المطؤمني ،   ؛122صمخزن األدوية، .13

.20صمخزن المفردات، ؛055ص

،2جالشطامل،  ؛132،صارشطاد الزراعطة  ؛22،صتقويم الصطحة ¨ ترجمه.14

.38،ص1،جبااللبا تككرة اولي؛353ص

بايدآورابا،دارندكسانيكهازمزاج ردبرخور:افزايدمي

دارچينوپلي مصرفنمودهوآناوكهمازاجگارم،آبكامه

¨همچنينباهعقياده15.دارندباگشنيزوروغنبادامبخورند

اشباروغنزيتووودارچاينشدهپخته،مصلحآو،انطاكي

انطاكيدر17.داندهروينيزمصلحآوراآبكامهمي16.ا ت

 ردردو،گويدكهخوردوآوميبياومضّراتدي را فناج

آورابارايافاراد،وعقيلي18دردهايپشترادرپيدارد

مضاّروموجابايجااد اردردعناواوكاردهو، ردمزاج

،گاوودارچين¨تازه¨مصلحشراپختنباروغنبادامياكره

آورامضاّر،ماؤمن،همچنين19.فلف وآبكامهدانستها ت

ونمودهومصلحآوراگ مختاومطحال(عنوا)براي پرز

،اهللحكايمفضا 20.دانادرنگوبسياراملس(ميگ  رخ)

ايجاد ردردراازجملهمضّراتاينگياهبرشمردهوباراي

ويمصلحآو؛مضّرقلمدادنمودها ت،اشخاص ردمزاج

¨مااده،انطااكي21.راگوشتوروغنبادامبياوكاردها ات

22؛دانادچغندر(مغسولماي) لقبدلش(را)جاي زينآو

جااي زينآوراخرفاهوقطاف،مؤمنونوري،اماعقيلي

خرفاهوكادو،اهللوحكايمفضا 23، لمه(عنواونماوده)

آو¨همچنينمقدارمصرفشربتعصاره،انطاكي24.داندمي

عقيلايمقادار25.گرم(گفتها ات30تا3/25)رادهدرهم

و26،گارم(22/5تاا0/8)لآوراتادومثقاا¨شربتعصاره

آنجا،عقيلي27.اندحكيممؤمنمقدارآوراتادهمثقالگفته
                                                           

.22،صتقويم الصحة¨ ترجمه.15

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.16

.132،صارشاد الزراعة.17

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.18

.122صمخزن األدوية، .19

.22صتحفة المؤمني ، .هماو؛20

.20صمخزن المفردات، .21

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.22

،1،جمفطاتيح االرزاق ؛22صتحفطة المطؤمني ،   ؛122صوية، مخزن األد.23

.055ص

.20صمخزن المفردات، .24

.38،ص1،جااللباب تككرة اولي.25

.122صمخزن األدوية، .26

ش،1320قديماثرحكيممؤمن،نشر ال¨.درنسخه22صتحفة المؤمني ، .27

طآمدها ت.مثقالضب15مثقال،بهجاي2كنوني¨،برخالفنسخه22ص
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كها فناجرامضّر پرزقلمدادنمودهومصالحآوراگا 

مقدارمصرفمصلحيادشدهرابه،مختومعنواوكردها ت

،اهللحكايمفضا 1داندگرم(مي3تا52/0)دودرهم¨اندازه

واحديدرزباوهندي(عنواو) هتولهمقدارشربتآورا

از،نورانيمقدارخوراكتخما افناج¨بهگفته2.كردها ت

يكتادودرهاموميازاومصارفآببارگآوشصاتو

3.اشششگرما تعصاره

،درمناابورواياي،ا افناج¨دربااره: اسفناج در روايات

رو اماكلينيدرف؛طورصريحذكريبهمياونيامدها تبه

باه«ا افاناجات¨»كندكاهدرآوواژهحديثينق مي،كافي

بندارواوازاحمادمحمدبنويازعليبن.خوردچشممي

رشيدوعباسواواز ليماوبنمحمدواوازمنصوربنبن

:كنادعمرچنينروايتمايويازپدرشواوازمفّض بن

آوردنادونزدامامصادق#مشغولتناولبودمكهغ ايي

چياازازآوبخااوركااهناازدماانهاايچ:امااام#فرمااود

آيناهوهار؛آب وشات(نيسات)تارازتريادداشاتنيدو ت

اينروايترا4.شدداشتمكها فناجاتحرامميدو تمي

ومجلسايهامبااانادكي5في كاشانينيازبيااونماوده

و«لوو»هايامابهجايواژه؛اختالفآورانق كردها ت

هااايلااوزوعقارجاااتواژه،بااهترتيااب،« اافناجاتا»

هااافزايادكاهدربعضايازنساخهويمي؛كاررفتها تبه

بناابراين6. االد(نيزآمدها ت)فاشفارجاتوفشفارجات

ازحياثداللاتدچاار،ايانروايات،فارغازبحاث اند

،في كاشانيدرذي حديث،عالوهبراين.اضطرابا ت

خورشت افيديدانساتها اتكاهدرآورا«ا فناجات»

¨بااماهياتگيااه ابزينه،وايانمعناي7؛چيزترشينباشد

.ا فناج ازگاريندارد

                                                           

.122صمخزن األدوية، .1

.20صمخزن المفردات، .2

.181،ص1جدائرة المعارف ط  اسالمي، .3

.331،ص2جفروع الكافي، .4

.350،ص15جالوافي، .5

.82،ص23،جبحار االنوار.6

.350،ص15جالوافي، .7

،اشبيلياينگياهدرپاييزكشاتشاده¨بهگفته: زراعت

زر ،بارايگارفتنبا رآو،درزمستاومصرفودربهاار

ميااو االودربهاار:گويادابونصريهرويمي8.شودمي

 پسب رخايسشادهرا؛مرزبندي(كرد)ايدزمينراپ ب

خاكريختهآب،بررويپ افشاندهوبررويآو،درآب

كشااتآودرباارج اانبله:نااوريگفتااها ات9.دهاايمماي

درتشرين.بهتريناوقاتا ت،ا فند()شهريور(وحوت)

،هايروميكهدرتقويمشمسيعاراقوشاامازماه)الثاني

با رآوراباه،اماهنوامبريامااه اومپااييزا ات(برابرب

پاشايدهوبايادازآومراقبات،درخاك،يكوجب¨فاصله

،هاايآوگاهپسازگرفتنبرگآو؛شودتارشدونموكند

چوبآورابااقيگ اشاتهتاارفتاه،برايمصرفخوراكي

ب ردرو طآورشدكندكهپسازر يدوبرداشات،رفته

10.شودمي

درمنااطقمختلاف،گزارشتحقيقاتكشاورزي¨برپايه

هاايهاايا افناجرابااويژگايانوا واقسامبوتاه،ايراو

هاامشااهدهنماودكاهخاودازتواودركشتزارمتفاوتمي

وكاارو ايوومصارففاراواوآودرايان ارزمينكشت

كهكاشتوپرورشآوبخشمهمايچناو؛كندحكايتمي

فروشااوايراناايراتااامينكااراوو اابزييازدرآماد اابز

¨هاايدرشاتو ااقهمعموليآوباابارگ¨گونه11.كندمي

دربسايارياز،متو طكهگياهيا اتزودرشادومقااوم

ازآذربايجااوتااخرا ااووازآذربايجااوتاا،نقاطاياراو

ا افناجبارگ».دزفولكشتشدهومصرففراوانايدارد

،گوشاتي،تااولي،ضاخيم،ايپهانهابابرگ«پهِنورامين

ازجملاه،دراطارافتهاراو،خوشمزهوبازارپساند،آبدار

شاودكاهايانتصورماي.شودورامينوشهرريكاشتهمي

آمريكاييباشاد«Broud Leaf»ا فناجازب رهماوا فناج

كهپسازجنگجهانيدومبهايراوآوردهشدهوكشاتو

                                                           

.153صعمدة الوبي ، .8

.132،صارشاد الزراعة.9

.015،ص1،جيح االرزاقمفات.10

.2صراهنماي كاشت، داشت و برداشت اسفناج، .11
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هاايدرماوردروش1.جيافاتكارآودراطرافتهراوروا

كاشترديفِيآودربسياريازنقاطآمريكا،كاشِتا فناج

،ب رهايا فناج.شودمدتنسبتاطوالنيا تكهانجاممي

باا،هايكوتاهمتريوپشته انتي25تا30هايرويرديف

،دراكثرمناطقايراو.گردندتوجهبهروشآبياريكشتمي

هاييباطولحدوددهمتارصاورتكشتبهصورتكرت

ايكشتبهروشجويپشاته،ترينروشمطلوب.گيردمي

متاروعماقكشاتبا رحادوددوباعرضشصت انتي

تراكمشصتبوتهدريكمترمرباوجهات.مترا ت انتي

بوتهدر125خوريوتعدادتوليدا فناجبرايمصارفتازه

ميزاوب ر.نا با تم،برايصنايوفراوري،يكمترمربو

كيلاوگرم20تاا25موردنيازدرهكتاربازهكشيمنا اب

انجاامصاحيحو،ترينمسئلهدركشاتا افناجمهم.ا ت

طورياقدامنماودباشدوبايدبهاوليهميهايموقوآبياريبه

شادوبا رهاازرطوباتكاافيبرخاورداركهزمينتا ابز

پارآبو،ا اتكاهگيااهبرداشتآوزماني¨مرحله2؛باشد

هايلطيفباشدواينزماانيا اتكاههناوزدارايبرگ

¨درصاورتيكاه ااقه.دهندهايجاادنشادهباشادگ ¨ اقه

هاحالتخشنو افتپيادابرگ،دهندهبهوجودآيدگ 

3.كنندمي

ا افناج:نيازهاي اكولطوژيكي  در، بهتارينشارايطرا

¨راكاهطاولدورهچ؛هوايخنكوروزهايكوتاهدارا ت

بهتارينرشادرادر،اينگياه.يابدرشِدرويشيافزايشمي

گارادداراباودهودمااي انتي¨دمايهيجدهتابيستدرجه

از.گارادا ات اانتي¨زنيبيستدرجهمنا ببرايجوانه

ازرويشيباهزايشايوآغااز،مواردموثردرتغييرفازگياه

ميزاوتاابشورطوبات،دما،تواوبهطوِلروزمي،گلدهي

ا فناجباهعناواو،ازمياوموارديادشده4؛خاكاشارهكرد

شادتتحاتتااثيرطاولروزقارارباه،يكگياِهروزبلند

تمايا گيااهباه،شاونديعنيوقتيروزهابلندمي؛گيردمي
                                                           

.2،3.هماو،ص1

.3،8.هماو،ص2

.11.هماو،ص3

.2.هماو،ص4

چنانچاهطاول،بناابراين؛ياباد اقهوگ دادوافزايشمي

گا ا فناجباه،ازده اعتباشدمدتروشناييكمترازدو

بااتوجاهباهزمااو،دادوا فناجزماوگ .نخواهدنشست

اواخرفروردينتاااوايا خارداد،دراكثرموارد،كاشِتآو

5.باشدمي
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

ارشطاد  ؛ش1331تصحيحاحمدبهمنيار،تهراو،دانش اهتهراو،دوم،

ق(،باهاهتماام:محماد521)م.يو افهارويقا امبان،الزراعة

حكايم،أسطما  األدويطة  ؛ش1322مشيري،تهراو،دانشا اهتهاراو،

مطالعااتتااريخپزشاكي،¨م(،تهراو،مؤ ساه1551)م.اعظمخاو

األغطرا  الوبيطة و المباحط     ؛تااطبا الميومكم ،اّول،باي

ق(،تصحيحوتحقياق:031)م.رجانيحسنجا ماعي بن،العالئية

،بحاراألنوار؛ش1380حسنتاجبخش،تهراو،دانش اهتهراو،اّول،

ق(،بيروت،داريحيااءالتارا العرباي،1115)م.محمدباقرمجلسي

زنادهدر)يو افهارويمحمادبان،بحر الجواهر؛ق1253 اوم،

اللق(،تحقيق:مؤ سهاحيايطابطبيعاي،قام،انتشااراتجا538

،بططه اسططفناج  PAPIبررسططي انتقططا  ژن  ؛ش1383الاادين،اول،

محماادشااكيبودي ااراو،تهااراو،وزارتجهااادكشاااورزيعلااي

 ااازماوتحقيقاااتوآمااوزشكشاااورزي،مؤ سااهتحقيقااات)

 بنداشططت غططكايي يططا منططاف ؛ش1382بيوتكنولااوژيكشاااورزي(،

ه:ق(،ترجما313)م.زكرياايرازيمحمادبان،األغكية و مضارها

سازي انتقطا    بنينه؛ق1322 يدعبدالعليعلوينائيني،تهراو،تاباو،

 ازماوتحقيقااتو)تهراو،وزارتجهادكشاورزي،ژن به اسفناج

آماوزشكشااورزي،مؤ سااهتحقيقااتبيوتكنولاوژيكشاااورزي(،

 ايدمحمدمرتضاي،تاج العروس م  جواهر القطاموس ؛ش1380

يري،بياروت،دارالفكار،اول،ق(،تحقيق:علايشا1250)م.زبيدي

تصحيحوق(،11قرو)م. يدمحمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ق1212

¨ تحفه؛ش1382تحقيق:روجارحيميوهمكاراو،تهراو،شاهر،اول،

مقدمه:محماودنجامق(،11قرو)م. يدمحمدمؤمن،حكيم مؤم 

تطككرة أولطي األلبطاب و    ؛ش1320آبادي،تهراو،مصاطفوي،دوم،

مصار،ق(،1558)م.انطااكيعمرداوودبن،جام  للعج  العجابال

حسنمشهورباهمختاربن،تقويم الصحة¨ ترجمه؛عبدالسالمشقروو

بطالو،مترجم:نامعلوم،تصحيح:غالمحسينيو في،تهراو،بنياادابن

األغكيططة، الجططام  لمفططردات األدويططة و؛ش1305فرهنااگايااراو،

الحاوي فطي  ؛خطي()تا،نا،بيق(،بي222)م.بيطارعبداهللمالقيابن
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ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

محماود،قانونچه() خالصة القانون في الو ؛ق1221العلمّية،اول،

محمدچغميني،تحقيق:مجتبايهااتف،بياروت،مؤ ساةالابالغ،بن

مدفريادوجادي،مح،دائرة المعارف القرن العشري ؛ق1222اول،

مصاطفيناوراني،دائطرة المعطارف طط  اسطالمي    ؛تادارالفكر،بي

دائطرة المعطارف   ؛ش1382ش(،قم،ارمغاويو اف،اول،1382)م.

؛ش1383غالمحسينمصاحب،تهراو،امياركبيار،چهاارم،،فارسي

عبدالحسين عيدياو،تهراو،علموزنادگي،دوم،،دائرة المعارف نو

،معارف و هو قاموس عطام لكطل فط  و مولط     دائرة ال؛ش1385

الدا  و الدوا  في ط  ؛ق1250فطرسبستاني،بيروت،دارالمعرفة،

دارالر اول-محسنعقي ،بياروت،دارالمحجاةالبيضااء،القدما 

ا اماعي جرجااني يد،خوارزمشاهي¨ ذخيره؛ق1212االكرم،اول،

راهنماي »؛گايراوكوشش: عيد يرجاني،بنيادفرهنق(،به232)م.

محمدرضاايماانيودي اراو،،«كاشت، داشت و برداشت اسفناج

بخشتحقيقات بزيوصيفي،مركزتحقيقاتكشااورزيوراماين،

غيا الدينجزاياري،تهاراو،اميركبيار،،ها زبان خوراكي؛ش1382

آريافالحت رليش،قم،انتشاارات،سبزي درماني؛ش1381نوزدهم،

حازمعليبان،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382پنجم،نيلوفرانه،

ظبي،نشرياتالمجماوأبوق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.قرشي

زاده،صديقصافي،ط  سنتي در ميان كردان؛ق1221الثقافي،اّول،

عمدة الوبي  فطي  ؛ش1321تهراو،مؤ سهمطبوعاتيعطاائي،اول،

مطالعات¨ق(،تهراو،مؤ سه2قرو.)مابوالخيراشبيلي،معرفة النبات

فططردوس ؛ش1382اول،تاااريخپزشااكيطااّبا ااالميومكّماا ،

ق(،تحقيق:محمدزبير230)م.طبريربنعليبن،الحكمة في الو 

،فرهن  بطزرگ سطخ   ؛م1528آفتاب،دوم،¨صديقي،برلين،مطبعه

فرهنطط  داروهططا و ؛ش1381حساانانااوري،تهااراو، ااخن،اول،

،كتاب األبنية ع  حقائق األدوية¨ اي دشوار يا تحقيق دربارهه واژه

فرهن  فارسطي  ؛ش1303منوچهراميري،تهراو،بنيادفرهنگايراو،

ش(،تهراو،اميركبيار،بيساتو اوم،1305)م.محمدمعين،معي 

ق(،325)م.كليناييعقاوببانمحمد،الكافي  م   الفروع؛ش1380

رشامسالادين،بياروت،دارالتعاارفتصحيحوتعليق:محمدجعفا

يعقااوبمحماادباان،القططاموس المحططيط ؛ق1213للمطبوعااات،

حساين،القطانون فطي الوط    ؛تاالفيروزآبادي،بيروت،دارالجي ،بي

ق(،ترجماه:عبادالارحمن228)م. ايناعبداهللمعاروفباهابانبن

فطارس،قوطرالمحيط ؛ش1383شرفكندي،تهراو، روش،ششام،

عبااسعلايبان،كامل الصناعة الوبيطة ؛تاامكتبةلبناو،بيالبستاني،

ق(،تحقيق:مؤ سهاحيايطبطبيعي،قم،382)م.مجو ياهوازي

الوطط  مطط  معجططم   الكليططات فططي؛ش1383جاااللالاادين،اول،

ق(،050)م.احمادرشدمحمادبانابن،بالمصولحات الوبية العربية

مركزدرا ااتالوحادةمقدمهوشرح:محمدعابدالجابري،بيروت،

سطازي   گزارش ننايي طرح تحقيقطاتي بنينطه  ؛م1555العربياة،اول،

محمدشكيبودي اراو،تهاراو،وزارتجهاادعلي،كشت اسفناج

امؤ سااه)كشاااورزي  ااازماوتحقيقاااتوآمااوزشكشاااورزي

علاي،گياهان دارويطي ؛ش133تحقيقاتبيوتكنولوژيكشاورزي(،

اكبارعلي،نامه لغت؛ش1323اميركبير،دوم،معاصر(،تهراو،)زرگري

مطادة  ؛ش1335ش(،تهراو،دانش اهتهراو،گلشن،1332)م.دهخدا

محماد،البقا  في اصالح فساد النوا  و التحرز م  رطرر االوبطا   

ق(،تحقياق:يحيايشاعار،القااهرةمعهاد335)م.احمادتميمايبن

هبا علايابان،المختارات في الو ؛ق1225المخطوطاتالعربية،

؛ق1322ق(،هناد،دائارةالمعاارفالعثمانياة،اول،215)م.بغدادي

ق(،تهاراو،12قرو)م.محمدحسينعقيليخرا اني،مخزن األدوية

مخططزن ؛ش1331انتشاااراتوآمااوزشانقااالبا ااالمي،دوم،

قرو)م.اهللصديقيمحمدفض ،المفردات معروف به جام  األدوية

ؤ سهتاريخپزشاكيطابا االميومكما ،اول،ق(،تهراو،م12

ش(،تهاراو،1352)م.حساينميرحيادر،معارف گيطاهي ؛ش1382

،معرفططت فالحططت؛ش1383دفتاارنشاارفرهنااگا ااالمي،ششاام،

كوشش:ايرجافشار،تهراو،ميرا ق(،به532)م.عبدالعليبيرجندي

،نطر هاي گ مفاتيح االرزاق يا كليد در گنج؛ش1338مكتاوب،اول،

معاصر(،مقدمهوتوضايح:هوشانگ ااعدلو،)محمديو فنوري

منطاف  النبطات   ؛ش1381تهراو،انجمنآثارومفاخرفرهن اي،اول،

مظفارعماربان،والثمار والبقو  والفواكه والخضروات والرياحي 

؛ق1223الوردي،تحقيق:محمادعبدالساالم،بياروت،دارالنادي،بن

¨ق(،گزيده3قرو)م.محمدغافقيدبناحم،منتخ  جام  المفردات

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

الموجز في ؛م1538-1532جورجيصبحي،قاهرة،مطبعةاالعتماد،

ق(،مقدمهوشارح:يحياي283)م.أبيالحزمقرشيعليبن،الو 

موسطوعة العربيطة   ال؛ق1220مراد،بيروت،دارالكتابالعلمياة،اول،

بهاشراف:محمدشفيقغرباال،بياروت،داريحيااءالتارا ،الميسرة

عبادالملك،األغكيطة   القوة والشفا  فطي  النشاط في؛م1520العربي،

زهراالندلسي،تحشية:محمادامينالضاناوي،بياروت،دارالكتاببن

انادرو.ام.،هاي كشاورزي در قرون اوليطه اسطالم   نوكوري؛العلمية

هاايناصريوعوضكوچكي،بنيادپژوهش¨تسوو،ترجمه:فرشتهوا

هداية المتعلمطي  فطي   ؛ش1332ا الميآ تاوقدسرضوي،اول،

ق(،باهاهتماام:جااللمتيناي،313)م.احمداخوينيربيوبن،الو 

محمادمحسان،الطوافي ؛ش1331مشهد،دانشا اهفردو اي،دوم،

باةاالمااماميرالماؤمنين#،ق(،اصفهاو،مكت1551)م.في كاشاني
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،وصطف الويبطات و الويط     الحبي  فطي  الوصلة الي؛ق1212اول،

عديم،تحقيق: ليميمحجاوب، اورية،معهادالتارا العلمايابن

،يادگططار در دانططش پزشططكي و داروشناسططي  ؛ق1258العربااي،

¨ا ماعي جرجاني،باهاهتماام:مهاديمحقاق،تهاراو،مؤ ساه يد

 .ش1382دانش اهمكگي ،اول،-نش اهتهراومطالعاتا الميدا

 يدطالبعلوي

 اسفند

درزبااوفار اي«ا پند¨»واژه¨ا فندعربيشده: اسفند

دراو اتاگرفتاهشادهودر« پنته¨»ازواژه،ايننام1.ا ت

دهنادهويعنايبركات،«َافزونياك»معناايزباوپهلاويباه

«حرما »مدرطب انتيبارايآوناا2.آمدها ت،مقدس

،پژوهااوحكمايطب نتيوگياه،روازاين.مصطلحا ت

وچهكسانيكاه3اندكهآثارشاورابهعربين اشتهچهآناو

حرما را¨واژه4،انادخاودقارارداده¨نويسيراشيوهپار ي

،همچنينحرما .اندكهمعادلعربيا فندا تكاربردهبه

كاه6(ا تArmela)«رمالع»اشتقاقي¨باماده5لغت رياني

درزبااو7.انادآورابرگرفتهازلغتعربينيزعناواوكارده

11، ابند10، اپند9،ا افند8،ا اپند،بهگياها افند،فار ي
                                                           

.222،صداروشناسي در پزشكي؛125،صها فرهن  داروها و واژه.1

 .333،ص8ج،المعارف بزرگ اسالمي دائرة.2

Nyberg, H. S. , (1974). A Manual Of Pahlavi, Wiesbaden: Harrassowitz, ΙΙ, 

 Reichelt, H. (1911). Avesta, Strasbourg, 270 ؛26

،طط  الفقطرا   ؛133،صالمنصوري فطي الوط   ؛188،ص25،جالحاوي.3

الكليطات فطي   ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛211،صالصيدنة؛122ص
؛130،صبحر الجواهر؛80،ص2،جالمختارات في الو ؛231،صالو 

عمطدة  ؛312،ص15،جالشطامل فطي الصطناعة   ؛113،صحديقة األزهطار 
؛83،صالمعتمد في األدويطة ؛15،صشرح أسما  العقار؛122صالوبي ، 

؛228،صتفسطير دياسطقوريدوس  ؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة 

فرهن  داروهطا  ؛22،صمجم  المناف ؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب
.300،ص3،جعمدة المحتاج؛125،صها و واژه

ذخيطره  ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية؛111،صاالبنية ع  حقائق األدوية.4
؛125،مطلاباسباب التدوية؛2،صاقرابادي ؛180،ص2،جخوارزمشاهي

،ألدويططةمخطزن ا ؛125،صاختيططارات بطديعي ؛105،صتحفطة المطؤمني   

 .125،صها فرهن  داروها و واژه؛58،صاسما  األدوية؛301ص

المعطارف طط     دائطرة ؛301،صمخطزن األدويطة  ؛105،صتحفة المؤمني .5
.123،301،ص1،جاسالمي

 .135،صها فرهن  داروها و واژه.6

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛300،ص3،جعمدة المحتاج.7

،28،صتحفة المطؤمني  ؛32،صمخزن المفردات؛301،صألدويةمخزن ا.8
‘ 

و15يااهازارا افند14هزارا اپند13، پنج،ا پنج12، فند

َ ا اب17،اينگيااهباهعربايحرما .گويندمي16شير اد

به«Harmel»نسويوان ليسيبهفرا19،ال ئبوغلقة18َبّري

«Rutadella Siria»باااهايتاليااايي«Syrischerut»آلماااني

ترتيابباه،باهان ليسايعامياناهوفرانساوي20؛گوينادمي

«Syria Rue»و«Rue Saruvage»ا فند21.شودمينيزگفته

شاهرت24«واهمونيوو23ا بند22،ا پند»به،نزداهاليهند

ا اپند»واهااليپنجااب25«هملاو»داردواه  اندآورا

ياا27«بشاشازر »، ريانيناما فندبه.نامندمي26«الهوري

                                                                                      

فرهنط   ؛283،ص1،جگياهان دارويطي ؛103،ص1،جفرهن  عميد؛105
.82،صهاي ايران تاريخ بيمارستان؛18،صاغرا  طّبي

شرح أسطما   ؛122صعمدة الوبي ، ؛312،ص15،جالشامل في الصناعة.9
الجام  ؛128،صمنناج الدكان؛83ص،المعتمد في األدوية؛15،صالعقار

فرهنط   ؛228،صتفسطير دياسطقوريدوس  ؛12،ص2،جلمفردات األدوية
،الططدا  و الططدوا ؛283،ص1،جگياهططان دارويططي؛103،ص1،جعميططد

؛82،صهاي ايران تاريخ بيمارستان؛18،صفرهن  اغرا  طّبي؛312ص

.303،ص3،جعمدة المحتاج

اسطما   ؛111،صاالبنية ع  حقائق األدويطة ؛103،ص1،جفرهن  عميد.10
،هطا  فرهن  داروها و واژه؛351،ص1،جاألغرا  الوبية؛58،صاألدوية

فرهنط   ؛355،صبخطش تعليقطات(  ) در دانش پزشطكي يادگار؛125ص
.222،صداروشناسي در پزشكي؛18،صاغرا  طّبي

.211صالصيدنة، .11

 .228،صتحفة المؤمني .12

.103،ص1جميد، فرهن  ع.13

 .82،صهاي ايران تاريخ بيمارستان؛18،صفرهن  اغرا  طّبي .14

.180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي.15

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛58،صاسما  األدوية.16

؛28،صتحفة المؤمني ؛32،صمخزن المفردات؛122صعمدة الوبي ، .17

.123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي ئرةدا؛283،ص1،جگياهان دارويي

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛283،ص1،جگياهان دارويي .18

هماو..19

 هماو..20

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.21

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛58،صاسما  األدوية.22

.32،صمخزن المفردات.23

 .31،صؤمني تحفة الم.24

 .211صالصيدنة، .25

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.26

؛355،صبخطش تعليقطات(  ) يادگار در دانش پزشكي؛211،صالصيدنة.27

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة
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3،«مولاو»يوناانيباهآوا اتوباه2«بسا اا»ياا1« يا ا»

فرن اايناااما اافندبااه.گويناادمااي5«بشااوش»و4«مااولي»

7ا اَپركتهلاك()« بريتهلك» جستانيبه6،«رو وفاج»

درزبااودري.ا ات9«اوذالاك»ياا8«اودلاك»تركايوبه

گيااها افندرا،فار يرايجدرافغانساتاووتاجيكساتاو()

 اارپو»در انسااكريت10،«ا اافنجوا اافند،ا ااپند»

در12،«نونااد»،همچناايندرگااويش رِو ااتاني11،«ن شااتر

14«ا فن»درايالمي13،«اوزريك»هايمحلِيزنجانيگويش

.خوانند15«قانگ»ودركردي

،هااايپاايشازماايالداز ااده: تططاريخي¨ پيشططينه

ناازدبسااياريازمااردم،هااايدرمااانيا اافندخاصاايت

،روازايان.هايمديترانهوآ ياشناختهشادهباود رزمين

در،پزشكيوناني،وديو كوريدسداوروميطبيعي،پليني

هاوكاربردهايا فنددرميالديازخاصبيت¨نخستين ده

همچنايناز16.انادها اخنگفتاهماريدرماوبسياريازبي

دربسايارياز،گياها فنددربينايرانياو،روزگاراوگ شته

، اوريه،تركياه،هايغيرقابا كشاِتشامالآفريقاازمين

                                                           

 .58،صاسما  األدوية.1

 .10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية .2

 .355،صبخش تعليقات() ر دانش پزشكييادگار د ؛ 244الصيدنة، ص.3

تفسطير  ؛12،ص2،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛122صعمدة الوبي ، .4
،اسطما  األدويطة  ؛83،صالمعتمد فطي األدويطة  ؛228،صدياسقوريدوس

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛58ص

 .135ها،صژهفرهن  داروها و وا؛15،صشرح أسما  العقار.5

 .300،ص3جعمدة المحتاج، .6

 .355،صبخش تعليقات() يادگار در دانش پزشكي؛211،صالصيدنة.7

 .58،صاسما  األدوية.8

.35،صتحفة المؤمني .9

 www. Greengold. Frنق از ايت،بهكتاب نباتات طّبي افغانستان.10

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.11

،8،جالمعطارف بطزرگ اسطالمي    دائطرة ؛332،صستانفرهن  مردم سرو.12

.330ص

.218ص،. گياهان دارويي استان زنجان ...13

 .152ص،. گياهان دارويي استان ايالم ...14

 .38ص،. گياهان دارويي كردستان ...15

 .332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.16

Pliny, G. , Tr. Jones, W. H. S. (1969). Natural History. London. VI, 77 – 85, 

281.  

ارزشبسايار،ايهندو تاوودرمياومردمنواحيمديترانه

آشناييمسلماناوباگياها افند¨پيشينه17.زياديداشتها ت

هاايبساياريازكهروايتچناو؛گرددميا المبازبهصدر

هايگياها افندنقا منفعت¨اكرم@دربارهحضرتر ول

مسلماناوازقاديم،روايناز.بخشروايت(‘)شدها ت

باخواصطبيگياها فندآشناييداشاتهوآورادردرمااو

¨دهدر ا،باراينموناه.اندگرفتهكارميفراواوبه،هابيماري

بانما اهكاهدربيمار اتاوماروكاارعيسي،دومهجري

هااهمچاووصار آورادردرماوبرخايبيمااري،كردمي

، اوم¨نخسات اده¨طبيابنيماه،وكندي18بردكارميبه

هايعصبيوپو تيرابااا اتفادهازايانبرخيازبيماري

خاواصو،يادشاده¨دوم ده¨درنيمه19.كردگياهمداوامي

،ترينمتنطباِيا االميمصرفشربتآودرقديمي¨يوهش

درهمين20.ضبطشدها ت«فردوس الحكمة»يعنيكتاب

دينورينيزگفتاريپيراماوومورفولاوژي¨ازابوحنيفه، ده

چهاارم¨درآثارپزشاكي اده21.گياها فندذكرشدها ت

هاوضررهايا افندرانااممنفعت،طبيعت،رازي،هجري

جازارازكااربرددارويايگيااها افندنوشاتهوابان22برده

خاصايتا افندراباراي، ايناابان،درقروپنجم23.ا ت

تاريندرقديمي24.هايمختلفبدوبياوكردها تد ت اه

بابيرا،هرويالدينموفق،كتابداروشنا يبهزباوفار ي

مصارفگيااها افند¨مصلحوشايوه،پيرامووخواِصطبي

                                                           

گياهطان  ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسطپند بطر بطروز رفتطار تطرس     .17
.122،128،صگياهان و داروهاي طبيعي؛283،ص1،جدارويي

،8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.18

.332ص

 .332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.19

Levey, M. (1966). The Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, 

London, 258.  

.210،صفردوس الحكمه.20

.211صالصيدنة، .21

،اسباب التدويطة ؛133،صالمنصوري في الو ؛188،ص25،جالحاوي.22

 .2،صاقرابادي ؛125مطلب

 .122،صط  الفقرا .23

 .222،ص1،جفي الو  القانون.24
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،شنا ايبيرونينيزپژوهشايپيراماووگيااه1.تگشودها 

¨در ده2.پراكنشوكاربردهايمختلفآوانجامدادها ت

اشابيليا ماعي جرجانيو يد،ميمووابن،رشدابن،ششم

¨اطالعاااتگرانبهاااييراباارتحقيقاااتپيشااينياودرباااره

¨باآغااز اده3.خواص().اندهايگياها فندافزودهويژگي

همراهباا،ا فند¨شنا يدربارههايگياهرشدپژوهش،مهفت

،بارايمثاال.يافتايآهنگفزاينده،هايگياهيدي رگونه

اشكاهباهالمعاارفپزشاكيوگيااهيبيطااردردايارةابن

هاايبساياريازديادگاه،معروفا ت«بيطارمفرداتابن»

ضابطگيااها افند¨حكيماوا الميوغيرا الميرادرباره

ايگيااهيبااعناواوابننفيسنيازدانشانامه4.نمودها ت

تادوينكاردهودربخشاياز،«الشام فيالصناعةالطبياة»

شنا ايوخاواصايپيرامووريخاتبحثگسترده،اثرش

غّسانِي،دراينزمينه 5.ا فند(انجامدادها ت)طبيحرم 

،عاديهاايبدر اده6.ُتركمانينيزبابيراگشاودها ات

وانطاكي،اجمال به،بنيو فِهَرويوغّسانيوزيرمحمد

ازاطبا7.اندهايا فنديادكردهازويژگي،تفصي ومؤمنبه

،طبيعات،باهشارحماهيات،عقيلاي،پژوهاومتا ّخروگياه

مناافوومضاارگيااها افندپرداختاه،كاركردهاوخواص

،ورشايديبساتاني،اهللمحمدفضا ،وحكيماعظم8ا ت

¨گفتنيا اتكاهدربااره9.اندآوبابيگشوده¨هريكدرباره

داناهوبارگگيااها افندبارروي يساتم¨اثرهايعصاره

                                                           

 .111،صاالبنية ع  حقائق األدوية.1

 .211صالصيدنة، .2

ذخيططره ؛15،صشططرح أسططما  العقططار؛231،صالكليططات فططي الوطط .3
عمدة الوبي ، ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية؛180،ص2،جخوارزمشاهي

 .122،120ص

 .12،10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.4

 .312،ص15،جي الصناعةالشامل ف.5

 .83،صالمعتمد في األدوية.6

،1،جتككرة أولي األلباب؛113،صحديقة األزهار؛130،صبحر الجواهر.7

،تحفطة المطؤمني   ؛22،28،81،82،83،155،صمجم  المنطاف  ؛132ص

 .105،101ص

 .301،302صمخزن األدوية، .8

بسطتاني(،  ) المعارف دايرة؛32،صتمخزن المفردا؛58،صاسما  األدوية.9
.300،303،ص3،جعمدة المحتاج؛022،023،ص5ج

مخمرهااو،هااان  ،هاقلبيوعروقيونيزباكتري،عصبي

تحقيقااتعلمايوآزمايشا اهي،هااايياختاهيا ايرتك

.واص(خ)مختلفيدركشورهايجهاوانجامشدها ت

 Peganum»ا اافندبااانااامعلمااي: شناسططي ريخططت

Harmala»10ابوتاه  االهوچناد12پاياا11،ايگياهيعلفي

صاورتكاهباه14،متارباارتفا هفتادتا ي اانتي13ا ت

هااي ابِزمانندبابرگا فندظاهريبوته.رويدخودرومي

داراي،هااايشيااكدرمياااووباارگ15فااراواوداشااته

17،درشات،گا ا افند16.بسيارريزهستندهايگوشوارك

ا اتوباهطاورمعماولبااانباوِه19و فيدرنگ18منفرد

دارايپنجكا برِگ بزرناگ،گ .شودهاپوشيدهميبرگ

¨مياوه20.ها تهاينامساوِيشبيهبرگوگاهدارايانشعاب

شام  اهتااچهاار21ُرويشك صورتكپسولكا فندبه
                                                           

تحفطه حكطيم   ؛32،ص3،جمعارف گياهي؛283،ص1،جگياهان دارويي.10
؛220بخااشنااامعلماايومعااادلامااروزيمفاارداتكتاااب(،ص)مططؤم 

 .123،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة

... ؛83،صثرات رد ميكروبي دود اسپندا؛283،ص1،جگياهان دارويي.11
.2،صگياهان داروئي جوپار

؛022،ص5،جبسطتاني( ) المعطارف  دايطرة ؛283،ص1،جگياهان دارويي.12

؛ ... 218،ص؛ ... گياهان دارويي استان زنجان300،ص3،جعمدة المحتاج
.2،ص... گياهان داروئي جوپار؛152،صگياهان دارويي استان ايالم

.83،صثرات رد ميكروبي دود اسپندا.13

؛83،صاثرات رد ميكروبطي دود اسطپند  ؛283،ص1،جگياهان دارويي.14

.25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند

.83،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند؛283،ص1،جگياهان دارويي.15

 .83،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.16

... ؛83،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند؛283،ص1،جگياهان دارويي.17
،... گياهان دارويطي اسطتان ايطالم   ؛218،صگياهان دارويي استان زنجان

.152ص

 .83،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.18

؛302،ص3،جعمطدة المحتطاج  ؛022،ص5،جبسطتاني( ) المعطارف  دايرة.19

؛ ... 25،صندتركيبات قندي نوش گياه اسپ؛283،ص1،جگياهان دارويي
،؛ ... گياهان دارويطي اسطتان ايطالم   218،صگياهان دارويي استان زنجان

 .152ص

،83،صاثرات رد ميكروبطي دود اسطپند   ؛283،ص1،جگياهان دارويي.20

.2،ص... گياهان داروئي جوپار؛82

؛82،صاثرات رد ميكروبطي دود اسطپند  ؛283،ص1،جگياهان دارويي.21

... گياهطان دارويطي   ؛30،صپند بر اسكلت و رشد موشتراتوژن اس كثار
؛ ... گياهان 152،ص؛ ... گياهان دارويي استان ايالم218،صاستان زنجان
.2،صداروئي جوپار
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ا افنددر1.باشد ياهرنگمي¨ديدانهباتعدادزيا،قسمت

،ايدولپاه،داناهنهااو،دارجزوگياهاوگا ،بنديگياهيرده

¨تيااره3، اادابياو¨را ااته2،ديساافلورها¨د ااته،جااداگلبرگ

در.شاودوجنسپ انوممحسوبماي4قيچ()زي وفيال ه

5.دهنادقرارماي«روتا ه¨»آورادرخانواده،بعضيازمنابو

6.نيزشامردهشادها ات« دابكوهي»ايازگونه،ا فند

ومحماد7رنگا ات رخ،اعتقادهروينو مرغوبآوبه

كرخاتو،ايتلاخرنگودارايذائقاهآورا ياه،اهللفض 

 8.بودارعنواوكردها ت


آراي،ا افند()شنا يحرما پيرامووريخت،پيشينياو

ديساقوريدوسدراشبيليآوردها تكاه.گوناگونيدارند

داروييكاه،گويندهشتممي¨دوموجالينوسدرمقاله¨مقاله

«َ ا اب»ممكنا ات،خوانديمدرگ شتهآوراحرم مي

                                                           

؛82،صاثرات رطد ميكروبطي دود اسطپند   ؛283،ص1،جگياهان دارويي.1

... گياهطان داروئطي   ؛30،صكثار تراتوژن اسپند بر اسكلت و رشد موش
.2،صجوپار

 .82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.2

هطاي   كورموفيطت ؛25،صتركيبات قندي نوش گياه اسطپند ؛82هماو،ص.3
.123،ص2،جفلور ايران؛325،ص2،جايران

،تركيبات قندي نوش گياه اسطپند ؛82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.4

.123،ص2،جيرانفلور ا؛325،ص2،جهاي ايران كورموفيت؛25ص

 .82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.5

،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛125،مطلاباسباب التدوية.6

 .32،ص3،جمعارف گياهي؛13،ص3،جبستاني() المعارف دايرة؛301ص

 .111صاالبينه، .7

 .32،صمخزن المفردات.8

نيزآمدها تكهديسقوريدوس«الصيدنة»دركتاب9.باشد

ايان10.پنداشتها ات«مولو»درجاييدي رحرم راهماو

آنچاهماوليناميادهحكيميونانيباردي رافزودها تكه

 ا ابغيربساتانينامياده،نزدبرخايازمردمااو،شودمي

آنچهرا،اشبيليدربخشدي ريازمطالبخود11.شودمي

 ومخودتوصيفنماودهوماولي¨ديسقوريدوسدرمقاله

ازرازيوابن مجوو12.داندگياهحرملهمي،خواندها ت

همچناين. تنق شدها تكهحرم هماو  اببّريا

بعضاينيازماوليرا.اندكهموليهماوحرما ا اتگفته

هرچندنازدبرخاي ادابباّري؛انددانسته«خردل»هماو

دلي شباهتبارگحرما برخيبه13.ا توخردلنيست

دشاتي() ادابباّري،معتقدندكهحرما ،بهبرگ داب

بخاور»گويدكهبرخيحرما راهمااوميبيروني14.ا ت

اماا16.رودكاارمايكهبرايدودكردوبه15انددانسته«مريم

ان اارِيبخاورماريموحرما رانادر اتيكساو،بيروني

¨هاادرباارهشودكهاخاتالفديادگاهمالحظهمي17.داندمي

نخساتازاضاطرابموجاوددر اخناو،ا افند()حرم 

ناشيشده،آوبهزباوعربي¨حكماييوناوو پسترجمه

هاايحرما ممكنا تآميخت يبينويژگاي،دوم.ا ت

احمروحرم ابي و ارايتويژگاِيحرماِ اباي باه

زيارادر،شدهباشاداختالفاشاره¨ رچشمه،حرم احمر

و«اباي »حرم بااپساوندهاي،منابوطبيوگياهيقديم

، امجووبهاعتقادابن18.جابياوشدها تدريك«احمر»

                                                           

 .122صعمدة الوبي ، .9

 .211صالصيدنة، .10

 .303،ص3،جعمدة المحتاج؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.11

 .122صعمدة الوبي ، .12

 .هماو.13

 .هماو.14

؛355،صبخطش تعليقطات(  ) يادگار در دانش پزشكي؛211،صالصيدنة.15

.125،صها فرهن  داروها و واژه

 .211صالصيدنة، .16

فرهنط   ؛355،صتعليقطات( بخطش  ) يادگار در دانطش پزشطكي  هماو؛.17
 .330،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة؛125،صها داروها و واژه

؛301،صمخططزن األدويططة؛122صعمططدة الوبيطط ، ؛211،صالصططيدنة.18

؛312،ص15،جالشامل في الصناعة؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية
‘ 
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عربيا تكاهدرزبااويوناانيهماوحرم ،حرم ابي 

هماوحرما معاروف،وحرم احمر1شودموليناميدهمي

¨نويسانده2.نامنادا تكهدرزباوفار يآوراا افندماي

«صاندل»ابي رادرزبااوفار اي¨گونه،اختياراتكتاب

شودكهديساقوريدوسدراشبيلييادآورمي3.خواندها ت

باهنظار.راموليناميادها اتحرم ، وم¨دوجاازمقاله

عربايودر¨گونه،منظورازحرم درجاينخست،اشبيلي

اشبيليديادگاهكساانيكاه4.ا ت«شامي¨»جايدومگونه

داندوازمينادر ت،كنندحرم را دابدشتيعنواومي

احمارآو¨ابي آوراعربيوگوناه¨گونه،هايحرم گونه

حرم ،اگردرمنابوقديم،هرصورتدر5.داندراشاميمي

بيروناي6،حرم احمارا ات،مراد،طورمطلقذكرشودبه

دياادگاهديسااقوريدوسراپيرامااوومورفولااوژيحرماا 

گويادكاهحرما باهافسانتينكندومايا فند(بازگومي)

هاايشگا ،تارتاروچاربهايشدرشتامابرگ،ماندمي

بيروناي.ن ينا تهايآونازكوبويش شاخه،كوچك

.دهادكندكهحرم درگرماايتابساتاوگا مايعنواومي

،هاايناازكشااخه،رويادنوعيازآوكهدرچمنزارهامي

7.رناگا اتكوچكوبويتنديداردوگلش رخ¨ اقه

كنندكاهآنچاهبيطارورشيديازديسقوريدوسنق ميابن

 ابشااودوناازدبرخاايازمردماااو اامااولينامياادهمااي

و،گياردازياكريشاه رچشامهماي،بستانينامداردغير

وبلنادترازبارگ9برگايگارد8،هاايبساياردارايشاخه

                                                                                      

،ت بطديعي اختيارا؛303،ص3،جعمدة المحتاج؛113،صحديقة األزهار

.151،ص1،جالمعارف ط  سنتي دايرة؛125ص

؛312،ص15،جالشامل في الصناعة؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.1

.151،152،ص1،جالمعارف ط  سنتي دايرة

.312،ص15،جالشامل في الصناعة؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.2

 .152،ص1،جارف ط  سنتيالمع دايرة؛125،صاختيارات بديعي.3

.122صعمدة الوبي ، .4

 .هماو.5

المعطارف طط     دايطرة ؛105،صتحفة المطؤمني  ؛301،صمخزن األدوية.6
.151،ص1،جسنتي

.211صالصيدنة، .7

 .303،ص3،جعمدة المحتاج؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.8

 .303،ص3جعمدة المحتاج، .9

مثلثاي¨قاعده.ا ت12 ن ين¨ورايحه11گ  فيد10، داب

آوداراي اه¨آوكميبلندتراز داببستانيبودهوداناه

زنادودرباه ارخيماي،شدتتلخا اتبه زاويها ت

بيطارورشيديدرابن،بيروني13.ر دثمرميص پاييزبهف

ان اريحرما ومولاوآوراچناينجايدي ريبايكساو

اماا«ثيا »هاايهايششبيهبارگكنندكهبرگتوصيفمي

هايششابيهگ ،شودترازآوا ترويزمينپهنميپهن

رناگا اتوازنظارانادازهباهريزوشايري،خيريبوده

رناگ افيدوهايشباهشاخه.هايبنفشهنزديكا تگ 

د تتااآرناج(¨ازنوكان شتميانه)بلنديچهارارشبه

درنااوكآوچياازيشاابيه ااِر اايروجااودداردو.ا اات

«بلباوس»اصا (شابيهپيااز)وپياازش14اشكوچكريشه

اشابيلي16.نامنادهاآورا دابدشتيمايوبرخي15ا ت

شاميبودهوهماوحرما احمار،نهمعتقدا تكهاينگو

نقا ازخاودآوراباه«مفاردات»بيطااردرامااابان،ا ت

خوانادهوذكارآورادر«موليآخر» آورا،ديسقوريدوس

بيطاردراثاردي ارشابن17.حرم ابي آوردها ت¨ادامه

فقط،گفتها تكهموليآخر«تفسيرديسقوريدوس»نامبه

«بلباوس»ايازگوناه،ا تودرواقوشبيهحرم ،درا م

رشيدينيزاينگونهراحرم اباي دانساتهوآو18.ا ت

مجمااو اياان19.رابااهديسااقوريدوسنساابتدادها اات

هايبندينمودكهويژگيگونهجمواين تواوهاراميديدگاه

ان ااريآوبااآخارويكسااويادشدهبانامموليياماولي

 خناشبيلي،بنابراين.م ابي ا تمربوطبهحر،حرم 

                                                           

 .12،ص2،جردات األدويةالجام  لمف.10

 .303،ص3جعمدة المحتاج، هماو؛.11

 .12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.12

 .303،ص3جعمدة المحتاج، هماو؛.13

،2،جالجام  لمفردات األدوية؛122صعمدة الوبي ، ؛211،صالصيدنة.14

،1،جالمعطارف طط  سطنتي    دايطرة ؛303،ص3،جعمدة المحتطاج ؛10ص

.151ص

.10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛122صعمدة الوبي ، .15

 .211صالصيدنة، .16

 .10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.17

 .228،225،صتفسير ديسقوريدوس.18

 .303،ص3جعمدة المحتاج، .19
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.ر دنظرميشنا اونا ازگاربهباديدگاهبيشتراطباوگياه

 اايرتحقيقاااتدانشامنداوا ااالميراجااوبااه¨دربااره

ديناوري¨شنا يگياها فندگفتنيا تكهابوحنيفهريخت

افزايدكهناوعيازآوبرگايهايحرم ميبااشارهبهگونه

2؛ترا توليبرگشازبرِگبيدكوچك1،داردهمچووبيد

زنباق¨پاايرايحاهامابه،وخوشبو ت3ُگلششبيهيا مين

هاايبساياريآوشااخه¨همچناينازياكتناه4.ر ادنمي

ودرَغالفايماننادغاالف5آومثلثايشاك ¨دانه.رويدمي

ايانگيااهداراي6.گياهيازنو اغال (جايدارد)عشرق

ور ارعتشاعلهباه،ا تكهبا رايتآتاششيرهفراواو

مؤمنوعقيلينيز7.خوبيا ت¨زنهآتش،بنابراين.گرددمي

،ايازآوباارايگونااه،هااايحرماا درتوصاايفگونااه

افزاينادكنندوميشنا ِييادشدهراذكرميهايگياهويژگي

غاالِف،گلش فيدرنگ،ماي به فيدي،كهبرگاينگياه

نقا ازاشابيليباه8.رنگا تآوطوالنيو فيدهايدانه

ياادشادهراحرملاه¨گونه،هاابوحنيفهآوردها تكهعرب

امامؤمنوعقيليمعتقدندكاهايانگوناهراباه9،نامندمي

،ابوحنيفاه10.انادحرم ابي نامياده،اعتباررنگغالفآو

وكنادنو دي ررافقطگياهيدارايكپسوِلِگردعنواومي

ولايماؤمنو11،افزايدكهدرفار ينامآوا فندا تمي

دهناادوتااريازايااننااو ارائااهماايكاماا ¨عقيلاايشنا ااه

متر( انتي152معادل)بهيكذر ،گياه¨گويندكهاندازهمي

رويدوبارگآومايا آوچندشاخهمي¨ازهرتنه.ر دمي

                                                           

،2،جالجام  لمفردات األدويطة ؛120صعمدة الوبي ، ؛211،صالصيدنة.1

 .12ص

 .120صبي ، عمدة الو.2

،2،جالجام  لمفردات األدويطة ؛120صعمدة الوبي ، ؛211،صالصيدنة.3

.12ص

.12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية ؛211،صالصيدنة.4

 .120صعمدة الوبي ، .5

.12،ص2،جالجام  لمفردات األدويةهماو؛.6

 .120صعمدة الوبي ، .7

 .301،صدويةمخزن األ؛105،صتحفة المؤمني .8

.120صعمدة الوبي ، .9

 .301،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .10

 .211صالصيدنة، .11

ودارايگاوشمادورو اه،هاايآوغالفدانه،بهگردي

¨تخمش ياهوبهاندازه،رن شكمي رخ،گانهخطوط ه

هماين،ازُمطلقحرم .ودارايبوي ن ينيا ت،خردل

باادووواردشاادودربحااث،انطاااكي12.گونااهماارادا اات

شنا ايياادشادهراباااخاتالفريخات،هايحرم گونه

،تحتعنواِوحرما باهصاورتُمطلاق،اندكيدرعبارت

بارخالف،هبا گفتنايا اتكاهابان13.ا تضبطكرده

داشتنبرگيهمچوو،شدههاييادازمياوويژگي،ابوحنيفه

شك يا منوخوشبورابهنو دي ريازبيدونيزگليبه

،شاودناميادهماي«ا افند»پژوهاوحرم كهنزداطباوگياه

نقا ازنخستبه،حرم ¨اشبيليذي ماده14.دهدنسبتمي

حرمله،حرم »،هانزدعرب،نويسدكهاينگياهيفهميابوحن

اشبيليحرملاهرابااماولياكاه.شودگفتهمي،«وحريمله

 ومديسقوريدوسآمادها اتايكسااو¨ذكرآودرمقاله

15:اومعتقدا تكهحرملهبردوگونها ات.كندتلقيمي

نخسااتكااهانديشااوراوازكااالمديسااقوريدوسدر¨گونااه

ناو شااميوحرما  ارخ،انادمولينق كاردهتوصيف

باادرازاي،هايدرشاتدارايشاخه،دي ر¨وگونه16،ا ت

ناازِك¨داناه،بوي ان ين،متر( انتي128معادل) هذرا 

اما،هاييمانندبرگ  اِببستانيبرگ،زاويهرنِگ ه رخ

،مانند اداب،ايننو .باشدخوشبوچوو يبمي،بلندتر

هايمثلثيبر رداردوگلشهمچوويا مينبانوكگلي

نهايتبي،طعمايننو .رنگ فيدا تبه،ياخيرِي فيد

بشاشااي»ايانناو را.تلخا تودرطبكاربرديندارد

گمااواندكهنوعيازخردلبريا توبهنيزگفته«ابغارو

اشبيليبهناو  اومي17.ا ت«جرجير»ايازگونه،برخي

¨حنيفاهدرباارهامابهذكارديادگاهاباو،ا تنيزاشارهكرده

                                                           

 .301،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .12

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.13

 .80،ص2،جالمختارات في الو .14

 .122صعمدة الوبي ، .15

 .هماو.16

 .هماو.17
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وي1.كندبسندهمي،شرحيكهگ شتشنا يآوبهريخت

،شنا ايمافزايدكهآنچهماباعنواوحرما مايدرپاياومي

تاره)«العاالمالصاغيرحاي»هايشبيهبهبرگگياهيبابرگ

هاياينگياهبرگ.ترا تترونازكاماازآوبلند،فرن ي(

«بروقاه»بالكاهنازدعاوامباهپهنا توبهدمملخيبي

رنگ.هاييا تاينگياهدارايگره.ماندمي،معروفا ت

هاايشبساياروباهماننادشاخه.گرايد بزآوبهتيرگيمي

.ر ادبلندياينگياهبهيكذر ماي.ايكوچكا تبوته

،باريجاه()مانندقسنياينگياه.گ آو فيدونازكا ت

نخاودداردكاهرناگآوباينزردو¨كپسوليگردبهاندازه

دانه( ياه)شونيز¨ماننددانه،دار فيدبودهوپرازب رزاويه

بين ارخيو اياهيوشابيهرناگ،رنگاينگياه.ا ت

،نهايتتلخباودهاينگياهبي.دانهمويز(ا ت)الزبيبعجم

ايانگوناه.ترودرزميننهاوا تشتپيازشازهويجدر

ودر«حرما ،اواليايبوشاشاا،ا بندار،ا فندار،ا فند»را

گفتنيا تكهاگرچه2.اندناميده«بشوش»هابعضيترجمه

اماا،حرم احمرراازانوا حرملاهشامردها ات،اشبيلي

خاودآو«مفردات»در،بيطارحرملهگياهدي ريا توابن

تاواوآونمي،ازاينرو3. ازحرم نامبردها ترامستق

همچناينبيروناينيازدركتااب.راباا فنديكايدانسات

ازحرملهنامبردهوخاصيتياز،حرم ¨ذي واژه«الصيدنة»

ايفار يازكتاابيااددرترجمه4.آورايادآورشدها ت

ابوودربرخيمن5حرملهبهحرم برگرداوشده¨واژه،شده

.انادا افند(رابارايآوآورده)نيزخاواصحرما 6دي ر

.نيازمنددقتبيشتريا ت،ر دكهاينموضو نظرميبه

درآ ياتااتباتاداماه،پراكندگيگياها فند: پراكنش

هااياينگياهبهصورتخودرودربسيارياززماين7.دارد

                                                           

.120هماو،ص.1

.هماو.2

 .10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.3

 .211صالصيدنة، .4

 .235هماو،ص.5

 .332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.6

 .283،ص1،جگياهان دارويي.7

11،كياهتر10،مديتراناه¨منطقاه9،جنوباروپاا8،شمالآفريقا

ودر16عربساتاو15،افغانساتاو14،اياراو13،عاراق12، وريه

آورابااومي،روازاياان17.روياادهاااييازهناادماايبخااش

.اناادخوانااده1هااايمديترانااهو اارزمين19آ اايا18،آفريقااا

                                                           

،تركيبطات قنطدي نطوش گيطاه اسطپند     ؛32،ص3،جمعارف گياهيهماو؛.8

المعطارف طط     دائطرة ؛332،ص8،جيالمعارف بزرگ اسالم دائرة؛25ص
.101،ص1،جاسالمي

Levey, M. (1966). The Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, 

London, 258.  

،1،جالمعارف ط  اسطالمي  دائرة؛332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة

.101ص

 .332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.9

Levey, M. (1966). The Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, 

London, 258.  

.101،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛283،ص1،جگياهان دارويي.10

المعارف  دائرة؛32،ص3،جمعارف گياهي؛283،ص1،جگياهان دارويي.11
.101،ص1،جط  اسالمي

تركيبطات  ؛32،ص3،جيطاهي معطارف گ ؛283،ص1،جگياهان دارويطي .12
؛101،ص1،جالمعارف ط  اسطالمي  دائرة؛25،صقندي نوش گياه اسپند

 .332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة

Levey, M. (1966). The Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, 

London, 258.  

.25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.13

تركيبطات  ؛32،ص3،جمعطارف گيطاهي  ؛283،ص1،جيطي گياهان دارو.14
؛332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة؛25،صقندي نوش گياه اسپند

 .101،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة

؛Www. Greengold. Frنقا از اايت،باهكتاب نباتات طّبطي افغانسطتان  .15

،8،جف بطزرگ اسطالمي  المعطار  دائرة؛2512،ص3،جكريانا  المعارف دايرة 

.332ص

؛Www. Greengold. Frنقا از اايتباهكتاب نباتات طّبطي افغانسطتان،   .16

 .332،ص8جالمعارف بزرگ اسالمي،  دائرة

Levey, M. (1966). The Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, 

London, 258.  

17.VIII/451Asiatica,332،ص8جالمعارف بزرگ اسالمي،  دائرة؛. 

 ؛25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.18

Evans. W. C. (2000). Trease And Evans Pharmacognosy, 15th Ed. W. B. 

Saunders Edinburgh London, New York, Philadelphia St. Louis Sydney 

Toronto, 410,481,504.  

؛333،ص8،جالمعططارف بططزرگ اسططالمي دائططرة؛212،صشناسططي گيططاه.19

 .25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند

Evans. W. C. (2000). Trease And Evans Pharmacognosy, 15th Ed. W. B. 

Saunders Edinburgh London, New York, Philadelphia St. Louis Sydney 

Toronto, 410,481,504;Collier's Staff (1985). Collier's Encyclopedia. New 

‘ 

http://www.Greengold.fr؛
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3كاوهوبيابااو2،خشكاينيمهمناطقجل ه،ر تن اها فند

يايوناواحهاوايمديتراناهوآب4،هايكويريو رزمين

همچنيندربسياريازنواحيغير.ا ت5معتدلوا توايي

،راهتهاراوباهقام،هاايكاويراياراوقاب كشتوحاشيه

،اطرافكارج،آبادورودبارر تم،تهراوبهقزوين،اصفهاو

 يستاوو،فارس،كرماو7،تبريز6،تفرش¨جاده،ازنا،بوشهر

9،اداصافهاوآباحبياب8،گنابااد،لوتاك،بيرجند،بلوچستاو

عمياقباابافاتمتو اطعماقونيماههايكاممسيرخاك

منااطقكوهساتانيو11،اياالم10،آبادغربا الم،كرمانشاه

13.رويادونواحيمختلفاياراوماي12هايهمداوكوهپايه

¨هايباِيرايراوتاجاييكهشورهاينگياهدربعضيازناحيه

وبااافازايشآيادفاراواوباهچشامماي،زمينزيادنباشد

ازفراوانايوپراكنادگيآوكا اته،زماين¨تدريجيشاوره

هاايگارمودر رزمينگياها فنددرافغانستاو14.شودمي

                                                                                      

York: Collier, Xx, 269.  

 .333،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة؛212ص،شناسي گياه.1

Collier's Staff (1985). Collier's Encyclopedia. New York: Collier, Xx, 269.  

تركيبطات قنطدي   ؛208،صاثر عصاره متانولي دانه اسپند بر روي تشطنج .2
 .25،صنوش گياه اسپند

 333،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.3

Nyberg, H. S. , (1974). A Manual Of Pahlavi, Wiesbaden: Harrassowitz,II, 

26; Reichelt, H. (1911). Avesta, Strasbourg, 270 

،اسطالمي  المعارف طط   دائرة؛333،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة.2

 122؛،ص1ج

Nyberg, H. S. , (1974). A Manual Of Pahlavi, Wiesbaden: Harrassowitz,II, 

26; Reichelt, H. (1911). Avesta, Strasbourg, 270 

 .105،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.5

اسطرار گياهطان   ؛32،ص3،جمعارف گياهي؛282،ص1،جگياهان دارويي.6
؛332،ص8،جالمعطططارف بطططزرگ اسطططالمي دائطططرة؛120،صدارويطططي

.105،101،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة

 .208،صاثر عصاره متانولي دانه اسپند بر روي تشنج.7

.101،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.8

 .23،ص4737گزارش پژوهشي سا  .9

 .28ص،. گياهان دارويي استان كرمانشاه ...10

 .152ص،ياهان دارويي استان ايالم. گ ...11

.123ص،. گياهان دارويي استان همدان ...12

،8،جالمعططارف بططزرگ اسططالمي دائططرة؛282،ص1،جگياهططان دارويططي.13

 .332ص

 .283،ص1،جگياهان دارويي.14

فاراواويافات،دشاتبكاواوبلاخ15،خشكوغيرزراعي

16.هايبايرعربستاونيزفراواوا تشودودرزمينمي

كاشتاما،باشدگياها فندخودرومي،چناوكهگ شت

كلكسيونيآودرمزار كشتگياهاودارويايازجملاهدر

بارا ااس.ويژهدركرمااوگازارششادها اتايراووبه

2×2هاييبهابعادكاشتآودرَكرت،هاياينگزارشداده

وبااطاول،گيردمترمربوودرآغازفص بهارصورتمي

ياكمااهگياهدرحدود،بارآبياريپنجتادهروزيك¨دوره

نشايندو پسدرپاياوتيرماهبهگ مي،زندبعدجوانهمي

17.شودب رآوبرداشتمي،درحدوديكماهبعد

ترينتركيباتشيمياييموجاودمهم: تركيبات شيميايي

كاهباهدوگاروه18هاايآوا ات«آلكالوئيد»درگياها فند

«آلكالوئيادهايكيناازولي»و«آلكالوئيدهايانادولي¨»عمده

انادولو¨آلكالوئيدهاياندوليدارايحلقه.شوندتقسيممي

كينازوليندر ااختماو¨آلكالوئيدهايكينازوليدارايحلقه

آلكالوئياادهايمهماايازجملااه.مولكااولِيخااودهسااتند

،هاارمين،ا اتريكنين،ارگوتاامين،فيزو اتي مين،رزرپين»

درگاااروه«هارميااادينوروئاااين،هارماااالول،هارماااالين

همچنينآلكالوئيدهايي.گيرندآلكالوئيدهاياندوليقرارمي

ودياكساي،دياكسيپ اانين،وازيسينوو()چووپ انين

19.گنجنادوازيسينوودرزمرهآلكالوئيدهايكيناازولينيماي

                                                           

،8،جالمعارف بطزرگ اسطالمي   دائرة؛2512،ص3،جاريانا  المعارف دايرة.15

 .332ص

؛www. Greengold. Frنقا از اايتباهات طّبطي افغانسطتان،   كتاب نبات.16

 Levey, M. (1966). The.332،ص8جالمعطارف بطزرگ اسطالمي،     دائطرة 

Medical Formulary Or Aqrabadhin Of Al- Kindi, London, 258.

 .2ص،. گياهان دارويي جوپار ...17

سپند بر اسكلت و كثار تراتوژن ا؛82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.18
،اثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بطر بطروز رفتطار تطرس     ؛30،صرشد موش

اثطر   ؛30،صتراتطوژن اسطپند بطر اسطكلت و رشطد مطوش      كثار.102ص
 .102،صالكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار ترس

Youngs, R. (1962). Analgesic Harmine. Crop Brit, 970,984.  

كثار تراتوژن اسپند بر اسكلت و ؛82،صكروبي دود اسپنداثرات رد مي.19
 ؛30،صرشد موش

El Bahri, L. , Chemli, R. (1991). Peganum Harmala L: A Poisonous Plant 

Of North Africa. Vet Hum Toxicol, 33 (3), 276 - 277.  
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كاه1آلكالوئيددرا فندگازارششاده¨تاكنوودوازدهگونه

وپ اانين2هارماالول،هاارمين،هارماالين،هااترينآومهم

هاايموجاودوكرومااتوگرافيوبرا اسگازارش3ا ت

HPLCهامالولوهاارمين،هارمالين،ا فند¨دانه¨ازعصاره،

خاوداختصااصبيشتريندرصدآلكالوئيدهايموجودرابه

4.اندداده

ا فنددارايمقدارفراوانيازانوا 6هايوريشه5هادانه

                                                           

 ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار ترس.1

Aarons, D. H. , Rossi, G. V. , & Orzechowski R. F. (1977). Cardiovascular 

Actions Of Three Harmala Alkaloids: Harmine, Harmaline And Harmalol. 

J. Pharm. Sci. 66 (9), 1244 - 1248.  

اسطرار  ؛102،102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتطار تطرس  .2
 ؛120،صگياهان دارويي

Aarons, D. H. , Rossi, G. V. , & Orzechowski R. F. (1977). Cardiovascular 

Actions Of Three Harmala Alkaloids: Harmine, Harmaline And Harmalol. 

J. Pharm. Sci. 66 (9), 1244 - 1248; Dennis, J. , & Mckenna, M. (2004). 

Clinical Investigations Of The Therapeutic Potential Of Ayahuasca: 

Rationale And Regulatory Challenges. Pharmacol Therapeut, 102, 111,111 

- 129; Kartal, M. , Altun, M. L. , & Kurucu, S. (2003). HPLC Method For 

The Analysis Of Harmol, Harmalol, Harmine And Harmaline In The Seeds 

Of Peganum Harmala L, Sci Behav. J. Pharm. Biomed. Anal. , 31, 263 - 

269; Winkelmn, W. , Ritsky, M. , (1995). Psychokinetic Grater Plants: 

Their Roles In Human Culture. Consciousness And Health. Cosmic Play. 1, 

50 - 53.  

اسطرار گياهطان   ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار ترس.3
 ؛120،صدارويي

Aarons, D. H. , Rossi, G. V. , & Orzechowski R. F. (1977). Cardiovascular 

Actions Of Three Harmala Alkaloids: Harmine, Harmaline And Harmalol. 

J. Pharm. Sci. 66 (9), 1244 - 1248.  

 ;102،صفتار ترساثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز ر.4

Dennis, J. , & Mckenna, M. (2004). Clinical Investigations Of The 

Therapeutic Potential Of Ayahuasca: Rationale And Regulatory Challenges. 

Pharmacol Therapeut, 102, 111,111 - 129; Kartal, M. , Altun, M. L. , & 

Kurucu, S. (2003). HPLC Method For The Analysis Of Harmol, Harmalol, 

Harmine And Harmaline In The Seeds Of Peganum Harmala L, Sci Behav. 

J. Pharm. Biomed. Anal. , 31, 263 - 269; Winkelmn, W. , Ritsky, M. , 

(1995). Psychokinetic Grater Plants: Their Roles In Human Culture. 

Consciousness And Health. Cosmic Play. 1, 50 - 53.  

،تركيبات قندي نوش گياه اسطپند ؛82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.5

.32،ص3،جمعارف گياهي؛25ص

 .32،ص3،جمعارف گياهي؛25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.6

برر ايتركيباات8.هاهساتندازنو بتاكاربولين7آلكالوئيد

وجودتركيباتفالونوييديرانيز،هايمختلفگياهقسمت

9.كنداثباتمي

شاهد(گيااه)هايبهد تآمادهازآنااليزناوشنتيجه

را«فروكتاوزو ااكاروز،گلاوكز»وجاودقنادهاي،ا فند

همچناينمشاخصشادهكاهغلظات.اثباتنماودها ات

افشانيبايشپسازگرده،اهقندهايموجوددرنوشاينگي

كاهدر،ناوش،گفتنايا ات10.يابدازدوبرابرافزايشمي

ياكمحلاول،نوش اهدرزيارتخماداوقاراردارد¨َمحفظه

لحاااكولوژيكياهمياتبساياريداردكهبه11قنديا ت

كنادافشانِيگياهدخالتميطورمستقيمدركارگردهزيرابه

12.شاودافشاوماياوگردهوموجبجلبحشراتوجانور

دهدكاهضامننشاومي،هايآناليزيادشدههمچنيننتيجه

پاساز¨افزايشغلظتقندهابهميزاودوبراباردرمرحلاه

پايشوپاساز¨نوِشا فنددرهردومرحله،افشانيگرده

مشابها تودرگروه،ازلحااتركيبقندي،افشانيگرده

¨اينمسائلهنظرياه.گيردقرارمي«ه زوز»غنيازهاينوش

ايهاايلولاهبودوگ ممبنيبرغني1521پر يوالدر ال

را13،ايازه ازوزهاايكا اهبودوگ وغني،از اكاروز

افشانيدراينگياهنيزرودكهگردهكندوانتظارميتاييدمي

تواناددرايناطالعااتماي.تو طحشراتصورتب يرد

هاايديوقرابتاينگياهبا ايرتاكساووتعيينخويشاون
                                                           

 .82،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.7

 ؛25،صپندتركيبات قندي نوش گياه اس.8

Bruneton, J. (1986). Elements De Phytochimie Et De Pharmacognosie. 

Lavoisier, Paris, 464.  

 ؛25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.9

Sharaf, M. , El-Ansari, M. A. , Matlin, S. A. , & Saleh, N. A. (1997). 

Phytochem. , 44 (3), 533 - 536.  

.25،32،صندي نوش گياه اسپندتركيبات ق.10

 ؛35صهماو،.11

Nicolson, S. W. , & Van Wyk. B. E. (1998). Nectar Sugar In Proteaceae 

Pattern And Proccsscs. Aus. J. Bot. , 4, 489 - 504.  

.35،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.12

 ؛30صهماو،.13

Percival, M. S. (1961). Types Of Nectar In Angiosperms. New Phytal. 

Columbia, Unive, 60, 235 - 281.  
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1.متعلقبها فندمفيدواقوشود

ازدياادگاهحكيماااوطااب اانتيو: خططواص طبططي

5،جاالي4،محلِّ 3،ملّطف2،گياهيمقّطو،ا فند،پژوهاوگياه

ودارايُقاّوت8،ورناگ7صادا¨جالدهناده6،آورقاويقي

هاااواناادام¨همچنااينآوراباارايهمااه.ا اات9مسااهله

مفياد،هاايحسايازجملهاندام،هايمختلفبدود ت اه

11ومسايحدمشاقي10بارهديسقوريدوسدراين.انددانسته

ياا14مارغ¨زهاره13،شراب12،معتقدنداگرا فندراباعس 
                                                           

 .30،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.1

الشامل ؛80،ص2،جالمختارات في الو ؛222،ص1،جالقانون في الو .2
،الكليطات فطي الوط    ؛130،صبحر الجواهر؛312،ص15،جفي الصناعة

،1،جالمعطارف طط  اسططالمي   ائطرة د؛113،صحديقطة األزهطار  ؛231ص

 .21،صگياه درماني؛125ص

؛80،ص2،جالمختطارات فطي الوطط   ؛222،ص1،جالقطانون فطي الوط    .3

بحطر  ؛312،ص15،جالشامل في الصطناعة ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية
مخزن ؛105،صتحفة المؤمني ؛113،صحديقة األزهار؛130،صالجواهر
،گياه درمطاني ؛125،ص1،جمعارف ط  اسالميال دائرة؛302،صاألدوية

 .120،صاسرار گياهان دارويي؛21ص

؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة ؛111،صاالبنية ع  حقائق األدوية.4

،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛83،صالمعتمد في األدوية

.32،صالمفرداتمخزن؛302ص

؛313،ص15،جالشامل في الصناعة؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.5

،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛83،صالمعتمد في األدوية

.120،صگياهان دارويي؛ اسرار302ص

االبنية ع  حقطائق  ؛133،صالمنصوري في الو ؛188،ص25،جالحاوي.6
الشططامل فططي ؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويطة ؛111،صاألدويطة 

.83،صمجم  المناف ؛130،صبحر الجواهر؛313،ص15،جناعةالص

.83،صالمعتمد في األدوية؛313،ص15،جالشامل في الصناعة.7

 .83،صالمعتمد في األدوية.8

 .351،ص1،جاألغرا  الوبية.9

المختارات فطي  ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛188،ص25،جالحاوي.10
المعارف ط   دائرة؛180،ص2،جخوارزمشاهي ذخيره؛80،ص2،جالو 
 .21،صگياه درماني؛125،ص1،جاسالمي

 .12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.11

االبنيطة عط    ؛222،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛188،ص25،جالحاوي.12
ذخيططره ؛80،ص2،جالمختططارات فططي الوطط ؛111،صحقططائق األدويططة
الجطام  لمفطردات   ؛113،صاألزهطار  حديقة؛180،ص2،جخوارزمشاهي

المعتمطد فطي   ؛312،ص15،جالشامل فطي الصطناعة  ؛12،ص2،جاألدوية
،تحفطة المططؤمني  ؛132،ص1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛83،صاألدويطة 

،1،جالمعططارف ططط  اسططالمي دائططرة؛302،صمخططزن األدويططة؛105ص

 .21،صگياه درماني؛125ص

المختارات فطي  ؛222،ص1،جون في الو القان؛188،ص25،جالحاوي.13
‘ 

¨فارآورده،وآِبرازيانِج بزبسايند16ونيززعفراو15كبك

يدارو 17.منادخواهادباودحاص برايضعفبينايي اود

د اتباهآوونيزماايو¨ عوط(تهيهشدهازعصاره)مايو

 رخيچشمنيازمفياد¨برايمعالجه،اشآمدهازجوشانده

ناشنواييو،ا فندبرايدرماو ن يني18.شمردهشدها ت

19،داراياثاريشافابخشباوده،هايصوتيگوشارتعاش

ا فندبراي20.تاريچشم( ودمندا ت)برايدرماو در

،درايانبااره.هايد ت اهعصبينيازمفيادا اتماريبي

حكيماوطب نتيآورابرايبرودتمغزوبدو اودمند

                                                                                      

الجطام  لمفطردات   ؛180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي؛80،ص2،جالو 
المعتمطد فطي   ؛312،ص15،جالشامل فطي الصطناعة  ؛12،ص2،جاألدوية
،تحفطة المططؤمني  ؛132،ص1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛83،صاألدويطة 

،1،جالميالمعططارف ططط  اسطط دائططرة؛302،صمخططزن األدويططة؛105ص

 .21،صگياه درماني ؛125ص

االبنيطة عط    ؛222،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛188،ص25،جالحاوي.14
ذخيططره ؛80،ص2،جالمختططارات فططي الوطط ؛111،صحقططائق األدويططة
الجطام  لمفطردات   ؛113،صحديقة األزهطار ؛180،ص2،جخوارزمشاهي

المعتمطد فطي   ؛312،ص15،جالشامل فطي الصطناعة  ؛12،ص2،جاألدوية
،تحفطة المططؤمني  ؛132،ص1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛83،صاألدويطة 

،1،جالمعططارف ططط  اسططالمي دائططرة؛302،صمخططزن األدويططة؛105ص

 .21،صگياه درماني؛125ص

؛80،ص2،جالمختطارات فطي الوط    ؛222،ص1،جالقانون في الوط  .15

المعارف  دائرة؛113،صحديقة األزهار؛180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي
.21،صگياه درماني؛125،ص1،جط  اسالمي

ذخيطره  ؛111،صاالبنيطة عط  حقطائق األدويطة    ؛188،ص25،جالحاوي.16
الشامل ؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛180،ص2،جخوارزمشاهي
تطككرة أولطي   ؛83،صالمعتمد فطي األدويطة  ؛312،ص15،جفي الصناعة

.302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني ؛132،ص1،جاأللباب

االبنيطة عط    ؛222،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛188،ص25،جالحاوي.17
ذخيططره ؛80،ص2،جالمختططارات فططي الوطط ؛111،صحقططائق األدويططة
الجطام  لمفطردات   ؛113،صحديقة األزهطار ؛180،ص2،جخوارزمشاهي

المعتمطد فطي   ؛312ص،15،جالشامل فطي الصطناعة  ؛12،ص2،جاألدوية
،تحفطة المططؤمني  ؛132،ص1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛83،صاألدويطة 

،1،جالمعططارف ططط  اسططالمي دائططرة؛302،صمخططزن األدويططة؛105ص

 .21،صگياه درماني؛125ص

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .18
.302،صاألدوية

،1،جالمعطارف طط  اسطالمي    دائطرة ؛32،ص3،جمعارف گياهيهماو؛.19

.123،صاسرار گياهان دارويي؛125ص

 .105،صتحفة المؤمني .20
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آورا3وا احاقبانعماراو2عيسيبنما اه1.انددانسته

نهايات اودمندبرايبهبوددردناشيازبيماريصار باي

انطاكيافزودها تكهجوشاندوا فندباعصير.انددانسته

مادت ايد تآمدهازآوبهونوشيدومايوبه،شرابيا

ماؤمنو4.كنادصر و ردردمازمنرابرطارفماي،روز

كنندكاهحكيمااوطاب انتياثارگيااهعقيليگزارشمي

نفايسابان5.انادا فندرادردرماوايندوبيماريآزماوده

نهايتمفيددانساتها هالباآورابرايمبتالياوبهصر بي

همچناين6.كندزيرابلغمو وداراازبدوخارجمي،ا ت

7باردميبادهايايجادشدهدراعصابراازبين،گياها فند

ونياز،گرمكردو(مغز رودي اراعضاا)وبرايَتسخين

روغان8.هايمغزيوعصبِي ردمفيدا ات ايِربيماري

و9گشاايدگرفت ايمجااري(دمااغيراماي)¨ اده،ا فند

،بادهااي(اعصااب)ربتياضمادآوبرايرعشهورياحش

ا افندرا¨گويادكاهجوشااندهبيرونيماي10. ودمندا ت

هاااآوبااه،هن اااميكااهتااببيماااراوبااهدرازابكشااد

گويادكاهاگاردر يدا ماعي جرجانيماي11.خورانندمي

تبهمراه)«شطرالغب»تبمتناوب(و)«غبخالصه»تب

برطارفنماودوعاما بيمااريضاروريبابلغموصفرا(

كشكباآب اييده(خوراناد)كشكابي،بايدبهبيمار،باشد

رازيانه(تهياه)نخودوُتخمبادياو،كشكجو،كهازا فند

ا افند¨شادهافزايدكهنوشيدو اييدهانطاكيمي12.شودمي

                                                           

الشطامل  ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة ؛253،صفردوس الحكمة.1
.83،صالمعتمد في األدوية؛313،ص15،جفي الصناعة

.83،صدويةالمعتمد في األ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.2

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة .3
 .302،صاألدوية

.132،ص1،جتككرة أولي األلباب.4

.302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .5

 .313،ص15،جالشامل في الصناعة.6

 .81،صمجم  المناف .7

 .302،صاألدويةمخزن ؛105،صتحفة المؤمني .8

 .302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .9

 .هماو.10

 .211صالصيدنة، .11

 .120،132،صيادگار در دانش پزشكي.12

اثاربخش، ار¨بارايتنقياه،عس وروغاِنكنجاد،باآب

،يااها افندبارايازباينباردوجناووهمچنينگ13.ا ت

ازديادگاه.نياز اودمندا ات16وكازاز15تشنج14،نسياو

ا فندبرايد ت اهگاوارشنيازمفياد،حكمايطب نتي

گويادكاهماي17هفاتم¨جالينوسدرمقالاه،روازاين.ا ت

19اخالطغلي راتجزيه18،ا فندبه ببت ثيرلطيفخود

آوراداروييمفيادباراي،جزارابن20.كندوباادراردفومي

«ا تساقا»اوبرايرفوبيمااري.نفخشكمعنواوكردها ت

قنطرياووباا¨آشااميدوعصااره،ترشحآبزرددرشاكم()

دي اراطباانيازگيااها افندرا21.داندا فندرا ودمندمي

كاهكارم23گويادمسيحماي22.اندبرايا تسقامفيدشمرده

ربنطبرينيز24.كندازشكمدفوميرا«Tapeworm»كدو

ا اتفراغمفياد¨و ايلهنو  ياهآورابرايرفاوبلغامباه

ونيازماواد26هانفخروده،همچنينگياها فند25.شماردمي

                                                           

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.13

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .14
 .125،ص1،جميالمعارف ط  اسال دائرة؛302،صاألدوية

 .83،صالمعتمد في األدوية.15

 .182،صتحفة المؤمني .16

.12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛188،ص25،جالحاوي.17

.83،صالمعتمد في األدوية؛312،ص15،جالشامل في الصناعةهماو؛.18

الكليات في  ؛180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي؛188،ص25،جالحاوي.19
،الشامل في الصناعة؛12،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛231،صالو 

 .83،صالمعتمد في األدوية ؛130،صبحر الجواهر؛312،ص15ج

الجططام  ؛180،ص2،جذخيططره خوارزمشططاهي؛188،ص25،جالحططاوي.20
 .83،صالمعتمد في األدوية؛12،ص2،جلمفردات األدوية

 .122،صط  الفقرا .21

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جأولطي األلبطاب   تككرة.22
،المعارف ط  اسطالمي  دائرة؛32،ص3،جمعارف گياهي؛302،صاألدوية

 .122،صاسرار گياهان دارويي؛125،ص1ج

 .10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.23

؛83،صالمعتمد فطي األدويطة  ؛313،ص15،جالشامل في الصناعةهماو؛.24

،اسرار گياهطان دارويطي  ؛302،صمخزن األدوية؛105،صالمؤمني  تحفة

 .122ص

 .210،صفردوس الحكمة.25

،15،جالشططامل فططي الصططناعة؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويططة.26

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛83،صالمعتمد في األدويطة ؛313ص
 .32،ص3،جمعارف گياهي؛302،صاألدوية
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غلاي 3وبلغام2باردوُمساِه  اوداراازبينماي1غليظه

¨برخيازحكيماوطب نتيمعتقدندكاهخيساانده4.ا ت

ومواد وداييبادورا6ي وداخوبا تبرايبيمار5آو

كنادوبااخاارجخوورااز وداپااكماي7،بردتحلي مي

دواي9.دهادآوراپاااليشماي8ا هال¨و يله اختنآوبه

،ومصرفمداومآو،ا فندباآبوروغنكنجد¨جوشانده

همچنين10.هايج روكبد ودمندا تبرايرفوبيماري

آوباا¨و ااييده11هامفيادباوده رديكليهآوبراي¨تنقيه

ازلزوجات12 ازيمعدهدرپاك،عس وروغنكنجد،آب

مااواديكااهبااراثاارحاارارِتماازاجقابليااتامتاادادپياادا)

مانناديدارويباي14،ا اتفراغ¨و ايلهبدخيمبه13كنند(مي

 اودمند15گياها فندبارايدرمااودردهاايقاولنج.ا ت

                                                           

 .302،صمخزن األدوية؛105،صمني تحفة المؤ.1

،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛83،صالمعتمد في األدوية.2

 .122،صاسرار گياهان دارويي؛302ص

،تحفة المطؤمني  ؛83،صالمعتمد في األدوية؛231،صالكليات في الو .3

 .122،صاسرار گياهان دارويي؛302،صمخزن األدوية؛105ص

،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛83،صعتمد في األدويةالم.4

 .122،صاسرار گياهان دارويي؛302ص

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة .5
 .302،صاألدوية

المعتمد في ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛188،ص25،جالحاوي.6
 .302،صمخزن األدوية؛105،صمؤمني تحفة ال؛83،صاألدوية

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة .7
 .32،ص3،جمعارف گياهي؛302،صاألدوية

 .313،ص15،جالشامل في الصناعة.8

تحفططة ؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛188،ص25،جالحططاوي.9
 .32،صمخزن المفردات؛302،صةمخزن األدوي؛105،صالمؤمني 

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .10
 .302،صاألدوية

.302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .11

.32،ص3،جمعارف گياهي؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب.12

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .13
 .302،صاألدوية

 .32،ص3،جمعارف گياهي؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب.14

؛80،ص2،جالمختطارات فطي الوط    ؛222،ص1،جالقانون في الوط  .15

حديقة ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية؛180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي
 الشطامل فطي  ؛10،ص2،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛113،صاألزهطار 
،تككرة أولي األلباب؛83،صالمعتمد في األدوية؛313،ص15،جالصناعة

مخطزن  ؛302،صمخطزن األدويطة  ؛105،صتحفة المطؤمني   ؛132،ص1ج
‘ 

بر،«شبت»طالي(آوباروغن)يرقيقا توماليدودارو

اينگياهبراي16.برايقولنجمزمنمفيدا ت،نافوتهي اه

ا افندرابارايد ات اه17.بيماريَيَرقاونيز ودمندا ت

جازارآورادارويابن،روازاين.اندتنفسينيزمفيددانسته

رازينيازآو18.كندديفتري(عنواومي)منا بيبرايخّناق

رادرشاامارتركيباااتمربااوطبااهدارويخّناااقگنجانااده

گيااها افند اينهو،بهاعتقادحكيماوطب نتي19.ا ت

،ا افند.كنادلزجپاكمي21هايورطوبت20ريهراازبلغم

23.كناداعضاي ينهرانرمماي،روازاين22.ملينطبوا ت

اگرا فندراباتخِمَكتااومخلاوطكننادوآورابااعسا 

برايبرطرفكاردو،ودرخوردنشُمداومتكنند،بياميزند

همچناينايانگيااه24.همتااخواهادباودتن ينفاسباي

خاوردوماداوم25.ُ رفه(مرطاوبا ات)شفابخش عال

و،آوباآبوروغِنكنجدبرايرفاو ا ¨دوايجوشانده

آوباراي¨چكاندوماايو(عصاارهوآبجوشاانده)َ عوط

26،خوردگيهمراهبااترشاحاتمخااطي( رما)درماونزله

                                                                                      

،گياه درماني؛125،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛32،صالمفردات

 .21ص

 .302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .16

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جبطاب تككرة أولطي األل  .17
،المعارف ط  اسطالمي  دائرة؛32،ص3،جمعارف گياهي؛302،صاألدوية

.125،ص1ج

.122،صط  الفقرا .18

.2،صاقرابادي .19

،15،جالشططامل فططي الصططناعة؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويططة.20

اسطرار   ؛32،ص3،جيمعارف گيطاه ؛83،صالمعتمد في األدوية؛313ص
.122،صگياهان دارويي

،3،جمعطارف گيطاهي  ؛302،صمخزن األدويطة ؛105،صتحفة المؤمني .21

 .122،صاسرار گياهان دارويي ؛32ص

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.22
.122،صاسرار گياهان دارويي؛302،صاألدوية

 .302،صمخزن األدوية.23

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .24
 .122،صاسرار گياهان دارويي؛302،صاألدوية

،3،جمعطارف گيطاهي  ؛302،صمخزن األدويطة ؛105،صتحفة المؤمني .25

 .122،صاسرار گياهان دارويي ؛32ص

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .26
 .125،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة؛302،صاألدوية



 
 

 اسفند / 11
 

عسا و،آوبااآب¨همچنايننوشايدوكوبياده.مفيدا ت

¨و يلهبدخيمبه2ازلزوجاِت1روغِنكنجددرپااليش ينه

گيااها افندبارايد ات اه.نظيرا تداروييبي3،ا تفراغ

اعتقاادحكيمااوطاببه.مث نيزبسيار ودمندا تتوليد

4،يامحلولآورابهبدوبمالند،درانوشيدهاگرا فن، نتي

،همچناينازديادگاهآناااو5.گشاايدخاووقاعادگيراماي

 يدا اماعي 8.بااها ات¨محركقاوه7وروغنآو6ا فند

مفيااد،ُبخااوِرگياااها اافندرادراختناااِقرحاام،جرجاااني

واردكردودارويماايو(آو)¨مؤمنوعقيليحقنه9.داندمي

 ودمنديا افند¨درباره10.اندمفيدذكركرده،مرابرايرح

النسااءآورابارايدرمااوعارق،اطبا،برايد ت اهحركتي

و13دردمفاصااا 12،فلاااج11،( Sacro-Sciatic اااياتيك)

                                                           

مخططزن ؛105،صتحفططة المططؤمني ؛132،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.1
 .302،صاألدوية

مخططزن ؛105،صتحفططة المططؤمني ؛132،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.2
.302،صاألدوية

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.3

حديقة ؛80،ص2،جالمختارات في الو ؛222،ص1،جي الو القانون ف.4
 .21،صگياه درماني؛113،صاألزهار

المختارات ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛133،صالمنصوري في الو .5
األغطرا   ؛180،ص2،جذخيطره خوارزمشطاهي  ؛80،ص2،جفي الوط  

،دات األدويةالجام  لمفر؛231،صالكليات في الو ؛351،ص1،جالوبية

؛313،ص15،جالشامل في الصناعة؛32،صمخزن المفردات؛10،ص2ج

،تككرة أولي األلباب؛83،صالمعتمد في األدوية؛113،صحديقة األزهار

گياهطان  ؛302،صمخطزن األدويطة  ؛105،صتحفة المؤمني ؛132،ص1ج
.21،صگياه درماني؛32،ص3،جمعارف گياهي؛282،ص1،جدارويي

ذخيطره  ؛83،صالمعتمد في األدويطة ؛313،ص15،جالشامل في الصناعة.6
،مخطزن المفطردات  ؛302،صمخزن األدويطة ؛180،ص2،جخوارزمشاهي

.32ص

 .105،صتحفة المؤمني .7

؛313،ص15،جالشامل في الصناعة؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.8

،ذخيره خوارزمشطاهي ؛83ص،المعتمد في األدوية ؛130،صبحر الجواهر

اسطرار  ؛302،صمخطزن األدويطة  ؛105،صتحفة المطؤمني  ؛180،ص2ج
 .32،صمخزن المفردات؛122،صگياهان دارويي

 .120،132،صيادگار در دانش پزشكي.9

 .302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .10

الشامل في ؛120صعمدة الوبي ، ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.11
،المعتمطد فطي األدويطة   ؛113،صحديقة األزهار؛313،ص15،جالصناعة

مخزن ؛105،صتحفة المؤمني ؛132،ص1،جأولي األلبابتككرة؛83ص
،اسطرار گياهطان دارويطي    ؛32،ص3،جمعطارف گيطاهي  ؛302،صاألدوية

‘ 

آورابارايدرِدكمارمفياد¨ ودمندونيازتنقياه14هاكف 

وِهاَرويبارايدرد16جزاربرايورمپاهااابن15.انددانسته

ا اافندرااثااربخش،هااايغلااي  ناشاايازخلااطمفاصاا

افزايادكاها افندخلاطراازبنادهاهرويماي.اندشمرده

بادهااي،وانطاكيمعتقدا تكهجارما افند17گشايدمي

ا افندباراي.باردراتحليا ماي18هااايجادشدهدرُربااط

اطبااآورا،روازايان.د ت اهدفاوادرارنيازمفيادا ات

غّسانيافازوده20،اند نگكليهدانسته¨شكنندهو19ادرارآور

¨دربااره21.ا تكها فندبرايكليهومثانه اودمندا ات

،گفتنيا اتكاهايانگيااه،هايدي رگياها فندخاصيت

دارويماايوباراي)ونطاول22كنادترشحشيررازيادماي

،آوبارايتقوياتاعضاا¨ماليدورويبدوبيمار(دمكارده

رفت اي ستيوخواب)برطرفكردوَخَدر،مو ياهكردو

.اعضااايباادو(وبخااورآوباارايدرددنااداومفياادا اات

ا فندكاهبااروغاِناير اا¨شياف(ريشه)همچنينَحمول

مجاراي¨بازكنناده، و ِنآ مان وو( اييدهباشند¨ريشه)
                                                                                      

 .122ص

تحفطة  ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛83،صالمعتمد في األدوية.12
.302،صمخزن األدوية؛105،صالمؤمني 

؛80،ص2،جالمختطارات فطي الوط    ؛222،ص1،جالقانون في الوط  .13

عمطدة الوبيط ،    ؛130،صبحطر الجطواهر  ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية
.21،صگياه درماني؛113،صحديقة األزهار؛120ص

،15،جالصططناعةالشططامل فططي ؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويططة .14

.132،ص1،جتككرة أولي األلباب؛83،صالمعتمد في األدوية؛313ص

.302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .15

 .122،صط  الفقرا .16

 .111،صاالبنية ع  حقائق األدوية .17

 .81،صمجم  المناف .18

؛111،صةاالبنيطة عط  حقطائق األدويط    ؛222،ص1،جالقانون في الو .19

؛180،ص2،جذخيطره خوارزمشطاهي  ؛80،ص2،جالمختارات في الوط  

الشطامل فطي   ؛231،صالكليات في الوط  ؛351،ص1،جاألغرا  الوبية
الجططام  لمفططردات ؛113،صحديقططة األزهططار؛313،ص15،جالصططناعة
؛105،صتحفة المؤمني ؛83،صالمعتمد في األدوية؛10،ص2،جاألدوية

 .21،صگياه درماني؛302،صمخزن األدوية

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .20
.302،صاألدوية

.83،صالمعتمد في األدوية.21

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .22
.122،صاسرار گياهان دارويي؛302،صاألدوية
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گيااها افندَلقاوه1.برايَبوا يرنيزمفيدا ت،هابودهرگ

2شموابرووپو تصورتازحالتطبيعاي(برگشتنچ)

از3بدو¨هايباالتنه ازيقسمتكندودرپاكرادرماومي

¨همچناينداناه.مانندا تبي5،همراهباا تفراغ4،َلزوجات

اطباطبيعتگياها افند6.نمايدآومارگزيدگيرادرماومي

باه7.انادگرموخشكذكركارده،هايمختلفرادردرجه

8.قيدهآناوت ثيرآوتاچهار الماندگارا تع

تاا ثير¨درباااره: تحقيقططات علمططي و كزمايشططگاهي  

،هااهايدانهوبارگگيااها افندباررويبااكتريعصاره

تحقيقاتمختلفاي،هاايُمَخّمرهاو ايرتكياخته،هاان  

هااباربيشاترنتيجاه.دركشورهايجهاوانجامشدها ات

ياادشادهدرازباينباردوبيشاترايان¨همؤثربودوعصاار

بيشترين،هاباكتري¨درباره.كنندهاداللتميميكروارگانيسم

هااييبااناوعيباكتري)هايگرممثبتاثردرموردباكتري

د اتآمادهباه، ااكاريديوضاخيم( لوليپلاي¨ديواره

دريكبرر يمشخصشدكاهآلكالوئيادهاارميِن9.ا ت

خاصايتباكتريوا اتاتيكِي،ا افند¨زداناها تخراجشادها

                                                           

،اسرار گياهطان دارويطي  ؛302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .1

.120ص

تطككرة أولطي    ؛83،صالمعتمد في األدوية؛253،ص1،جاألغرا  الوبية.2
 .302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني ؛132،ص1،جاأللباب

مخططزن ؛105،صتحفططة المططؤمني ؛132،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب.3
 .122،صگياهان دارويياسرار ؛302،صاألدوية

 .هماو.4

 .120،صاسرار گياهان دارويي؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب.5

 .222،صگياهان دارويي استان اذربايجان شرقي.6

،حديقطة األزهططار ؛80،ص2،جالمختطارات فططي الوط   ؛111،صاالبينطه .7

مخزن  ؛301،صمخزن األدوية؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب؛113ص
 .32،ص3،جمعارف گياهي؛105،صتحفة المؤمني ؛32،صالمفردات

 .105،صتحفة المؤمني ؛132،ص1،جتككرة أولي األلباب.8

 ؛82،80،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.9

Gunn, J. A. (1930). Pharmacological Action Of Harmalol. J. Pharma. 

Phamacol, 3, 218 - 237; Ross, S. A. , & Mc Galla, S. E. , (1980). 

Antimicrobial Alkaloids From The Seed Of Peganum Harmala. Fitoterapia, 

University Of Baghdad: Iraq, (6), 309 - 312; Youngs, R. (1962). Analgesic 

Harmine. Crop Brit, 970,984; Hilal, S. H. , & Haggag, M. Y. (1977). 

Chromatographic Study Of Peganum Harmala Alkaloids. Egypt. J. Pharm. 

Sci, 18 (1). 9 - 18.  

32شديديباررويمايكوبااكتريومتوبركولو ايسداردو

همچنايندر10.ترازپاراآمنيو اليسيكا يدا اتبارفعال

متانوليا فندبرروي¨برر ياثرهايضدميكروبيعصاره

هاارميننشاودادكهآلكالوئياد،هاطيفو يعيازميكروب

¨ ايزدهگوناه،درآزمايشاي11.راداشاتها اتبيشتريناثر

ايدوگونهقارچرشاته،نهگونهباكتري)،ميكروبيمتفاوت

هاايگيااهودوگونهمخّمر(دربراباردودحاصا ازداناه

نتايجآزمايشنشاودادكاهدودحاصا .ا فندقرارگرفتند

،هاايبااكترِيگارِممثباتهايا فندبررويگوناهازدانه

هااكاماًلمؤثربودهوازرشدآو،ايومخمرهايرشتهقارچ

هااايگاارِممنفاايامااادرگونااه،جلااوگيريكااردها اات

اِيدارايمقدارچربيبيشاتروياخته¨هاييباديوارهباكتري)

تنهاادردوزهاايبااالي،هاا(ترنسبتبهگرممثباتنازك

علات12.بهطورجزئايماؤثرباودها ات،محيطآزمايش

توانادمي،«اشرشياكولي»هايگرِممنفيمث متباكتريمقاو

،هامربوطباشاد لوليباكتري¨به اختماوشيمياييديواره

هاييوجودداردكهماانوپروتئين،خارجيآو¨چوودراليه

¨ليازوزوم(بااالياه) الولي¨ديواره¨كنندهتماسآنزيِمهضم

خارجيآو¨همچنينمنف هايكوچكاليه.داخليآوا ت

ا فندازقبي آلكالوئيدهايينظير¨هايبزرگدانهبهمولكول

كهتركيباتحلقاويباا«هارمالول»و«هارمالين»،«هارمين»

همچناين13.دهادعباورنماي¨اجازه،اندهايجانبيانشعات

هاايموجاودنتايجحاص ازآزمايشنهاييميكروارگانيسم

دهادكاهنشاوماي،هايصنعتيدرهواي النپرورشدام

توانادتااحادزيااديهاايا افندمايدودحاص ازداناه

ازقبيا ،هايموجوددرهاوايايانمراكازميكروارگانيسم

توانادباهمي،روازاين.مرغداريوگاوداريراازبينببرد

هاايپارورشِنسابيهاواي االن¨كننادهعنواوضدعفوني

                                                           

 .80،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.10

 هماو؛.11

Arsenio F. O. (1947). Peganum Harmala. Farmacognosia, 6, 103 - 162.  

.83،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.12

.52،53،صهماو.13



 
 

 اسفند / 13
 

هاايبااكتريآنجاكهاز1.هايصنعتيقاب ا تفادهباشددام

هاايهاواهايطبيعيميكاروارگانيسامجزوفلور،يادشده

ازدود2،شاوندهستندوبهصورتپراكندهدرهوايافتمي

تاواوجهاتضادعفونيهايگياها فندمايحاص ازدانه

هااكاهمعماوالماننددامداريومرغداري،هايبستهمحيط

ا اتفاده،ياربااالا اتهادرهوابساتعدادميكروارگانيسم

دود.هاراباهصاورتماؤثريكااهشدادنمودوتعدادآو

«آ اپرژيلوسني ار»ايمانندهايرشتها فندبررويقارچ

ومخمرهااايتاك الوليماننااد« ايليومنوتااتومپناي»و

نيازماؤثر«كانديدايوتيليس»و« اكاروميسيس رويزيه»

همياتداردكاهبادانيمروااينموضو ازايان.بودها ت

ايومخمرهادرهوابهتعدادزيااديهايرشتها پورقارچ

هاايمخماريمهااراندواگراينا پورهاو الولپراكنده

هادرآلاودگيميزاوآلودگيباالخواهدرفتوآو،ن ردند

اثار،ايدي ردرمطالعه3.هايلبنيمؤثرخواهندشدفرآوده

،ازجملها افند،ازگياهاوداروييضدباكتريبيستگونه

مقاوموحسااس«ا تافيلوكوكوساورئوس»هايعليه ويه

دهدكاههانشاومييافته.آزمايششدها ت« يلينمتي»به

اثار،گياها فندوچندگياهدي رازقبي اكااليپتوسواناار

4.هاييادشادهدارنادضدباكتريايبسيارخوبيعليه ويه

هااازآنتوبيوتياكووارديت ثيرضدباكترياييآوحتيدرم

شوديادآورمي5.عنواوكنترل(بيشترا تبه)«نكومايسيين»

هاايكها تافيلوكوكوساورئوسازعواما مهامعفونات

هايمقاومبههاوجامعها تكه ويهشديددربيمار تاو

.شيو ومرگوميرباالدارند، يليناينباكتريمتي

آلكالوئيدهايا فندبررويگياهاووجانوراونيزمؤثر

دريكآزمايشجالبتوجهدرچينمشاخصشاد.ا ت

موجبافزايشرشد،كها پريهارمالينبررويگياهگندم

بهباودكااركردفتو اِنتزعناواو،دلي افزايش.گرددگياهمي

                                                           

.83،صهماو.1

.52،صهماو.2

 .53،صهماو.3

 .08،صگونه گياهان دارويي 21اثر رد باكتريايي .4

 .25هماو،ص.5

دهدكهمصرفاينگيااههانشاوميبرر ي6.گرديدها ت

باعاثايجاادمساموميتدرآنااو،طحيواناتمزرعاهتو 

امروزهآلكالوئيدهايا فندبهعلات.مضرات(‘)شودمي

ماورد،اثرهاييكهروي يستمعصبيوقلبيعروقيدارند

تاواواثرهاايايانآثاارماي¨ازجملاه.اندتوجهقرارگرفته

افات)هيپاوترمي،زايايتاوهم،زاييمركازيتشنج،رفتاري

، اانتي راد(¨رارتبدوبهزير ايوپانجدرجاهدرجهح

كاهشضارباوقلابازميازاو)براديكاري،افتفشاِرخوو

7.نامنظميضرباهنگقلب(رانامبرد)طبيعي(وآريتمي

¨اثرمصرفعصااره¨مطالعه،درآزمايشيكههدفازآو

،هايآزمايش اهيعناواوشادها اتا فندبرجنيِننمونه

ايدوجدارهكهاعضاايبطانوپرده)صفاقيتزريقداخ 

ا فندبا هدوزروزانه¨كند(عصارهشكمراازهمجدامي

Mg/Kg35بهموِش وريانجاامشادها ات،2و10و.

دهدكهابتداتاوقفيدرتماايزرشادمطالعهنشاومي¨نتيجه

موجابمارگآو،آيادكاهدرنهاياتجنينبهوجودماي

Uterotonicتارينآلكالوئياداثارمهامهمچناين8.شاودمي

،هنادي¨يعنيوازيساينرويرحامرتوخوكچاه،ا فند

واياننتيجاه9مبرر ايشاد1538تو طگاپتاادر اال

¨د تآمدكهاگروازيسيندراواخربارداريبهخوكچاهبه

                                                           

 ؛80،صاثرات رد ميكروبي دود اسپند.6

Wu, Z. L. , Shi Y. N. , Zhang,. Y. F. , Zheng,. Q,L, , He. , Z. G. , & Li. , 

Tianjin, Y. I. , (1993). Studies On Yield Gain And Physiological Effects Of 

The New Plant Growth Regulator Harmaline On Whcat. Adta Agronomica 

Sinica. China, 19,380 - 383.  

 ؛30،32،صكثار تراتوژن اسپند بر اسكلت و رشد موش.7

El Bahri, L. , Chemli, R. (1991). Peganum Harmala L: A Poisonous Plant 

Of North Africa. Vet Hum Toxicol, 33 (3), 276 - 277; Ahmad, A,. Pamdita, 

L,. Thappa, R. K,. Garwa, S. G. (1991). Study Of The Vitro Antimicrobial 

Activity Of Harmine, Harmaline And Their Derivatives. J. Ethnopharm, 

35,289 - 294.  

 .38،35،صسپند بر اسكلت و رشد موشكثار تراتوژن ا.8

؛32،صهماو.9

Zutshi, U. , Rao, P. G. , Soni, A. , Gupta, O. P. , & Atal C. K. (1980). 

Absorption And Distribution Of Vasicine A Novel Uterotonic. Planta 

Medica,40, 373 - 377.  
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¨نتيجاه1.كندپنجاهدرصد قطايجادمي،هنديتزريقشود

الكلايگيااه¨ماالرياييعصارهمطالعاتبرروياثرهايضد

الكليا افندبارروي¨كندكهت ثيرعصارهعنواومي،ا فند

ايان¨همچناينعصااره2،وليموردتوجها ات،كند،ان  

گياهقادربهجلوگيريازرشدان  پال موديومفالسايپارم

هاييمبنايبارگزارش3.هايبيماريماالريا(ا تازان  )

و«آ اام»،«پاركينسااوو»،«نااورالژي»دباارتاا ثيرگياااها اافن

،مطالعاتيكهدرمصرانجامگرفته4.وجوددارد«روماتيسم»

گيااه¨عصااره،نشاودادها تكهبهعلاتوجاودهاارمين

ايا فندخاصيتضدقارچيوضدباكترياييقاب مالحظه

ا فندبهعنواو¨درآزمايشيبرايبرر ياثرهايدانه5.دارد

هاايا افنددارايداناه،ضدتشنجوضادصار ¨يكماده

ونتيجهگرفتهشدها تكه6اثرهايضدتشنجعنواوشده

ا فنددرمقابا تشانج¨گرمدانهدوزهايپانزدهو يميلي

،گارمايانعصاارهميلي20درصورتيكهدوز،مؤثرنبوده

اثار،درپژوهشي7.اثراتمهاريبرروندتشنجداشتها ت

ا فندبررويرفتارتارسبرر ايشاده¨قيعصارهِا تنشا

دهدكهاحتمااًلنتايجحاص ازاينپژوهشنشاومي.ا ت

تواندمشابهبااالكليب را فندمي¨تجويزا تنشاقيعصاره
                                                           

 ؛32،صكثار تراتوژن اسپند بر اسكلت و رشد موش.1

Gupta, O. P. , Sharma, M. L. , Ghatak, B. J. , & Atal, C. K. (1977). Potent 

Uterine Activity Of Alkaloid Vasicine. Indian J Med RES, 66 (5), 865 - 

887; Gupta, O. P. (1977). Pharmacological Investigations Of Vasicine And 

Vasicinone. Indian J. Med. Res, 6 (4), 680 - 691.  

 .23،28،صاثر دانه اسپند بر پالسموديوم برگئي موش.2

 ؛115،125،صرد تك ياخته 1داروهاي .3

Sharbat Khori M, Nategh Pour M, Edrisian G, Sori E, Mohebali M, 

Akbarzadeh K, Et Al. (2006). Effect Of Alcoholic Extract Of Peganum 

Harmala Seed On Plasmodium Falsiparum And Its Comparison With 

Chloroquine (In Vitro). EUR. MED. J. , 7 (2), 101 - 108 

 ؛35،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.4

Bruneton, J. (1986). Elements De Phytochimie Et De Pharmacognosie. 

Lavoisier, Paris. 410, 481, 504; Elements De Phytochimie, 464.  

 ؛25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.5

El-Saad-Rafaie M. (1980). Peganum Harmala: Its Use In Certain 

Dermatoses. Int. J. Dermatolog, 19 (4), 221 - 222.  

 .225،صاثر عصاره متانولي دانه اسپند بر روي تشنج.6

 .203،صهماو.7

و«هالو ااينوژو»عنااواويااكتركياابدارويهارمااالينبااه

¨زاعما كنادو اببباروزرفتاارتارسدرنموناهتاوهم

،وجودآلكالوئيادهاييچاووهارماالين8.يشودآزمايش اه

عناواوكهباه9،اينگياه¨وهارمالولدردانه،هارمن،هارمين

درايجاادتاوهمو10،انادتركيباتهالو ينوژوشناختهشده

شاودكاهتركيبااتهمچناينگفتاهماي11.ترسمؤثرا ت

انادولي¨دارايحلقاه،آلكالوئيديا فندازلحاا اختاري

بارا ااس12.امغزيعبوركنندقادرنداز دخونيبودهو

تحقيقيكهرويتوليادآلكالوئيادهادر و پانسايوِوگيااه

ايازمنبااوغنااي،ا اافند،ا اافندصااورتگرفتااها اات

شودكاهبتااكربولينگفتهمي13.بتاكربولينآلكالوئيدهاا ت

14.هاا تدارايفعاليتگشادكنندگِيرگ،آلكالوئيدهارمن

كشايبتااكربوليناثرهايضادميكروبايو الولهمچنين

هااي ارطانيآلكالوئيدهايگيااها افندباررويدودمااو

                                                           

 .103،صي دانه اسپند بر بروز رفتار ترساثر الكالوئيدها.8

 ؛283،ص1جگياهان دارويي، ؛102،صهماو.9

Dennis, J. , & Mckenna, M. (2004). Clinical Investigations Of The 

Therapeutic Potential Of Ayahuasca: Rationale And Regulatory Challenges. 

Pharmacol Therapeut, 102, 111,111 - 129; Kartal, M. , Altun, M. L. , & 

Kurucu, S. (2003). HPLC Method For The Analysis Of Harmol, Harmalol, 

Harmine And Harmaline In The Seeds Of Peganum Harmala L, Sci Behav. 

J. Pharm. Biomed. Anal. , 31, 263 - 269; Plants 1, 50 - 53.  

 ؛102،صاسپند بر بروز رفتار ترس اثر الكالوئيدهاي دانه.10

Dennis, J. , & Mckenna, M. (2004). Clinical Investigations Of The 

Therapeutic Potential Of Ayahuasca: Rationale And Regulatory Challenges. 

Pharmacol Therapeut, 102, 111, 111 – 129.  

 ؛102،صتار ترساثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رف.11

Kartal, M. , Altun, M. L. , & Kurucu, S. (2003). HPLC Method For The 

Analysis Of Harmol, Harmalol, Harmine And Harmaline In The Seeds Of 

Peganum Harmala L, Sci Behav. J. Pharm. Biomed. Anal. , 31, 263 - 269.  

R. Ationale And Regulatory Challeges 111,111 - 129.  

 ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار ترس.12

Bride, M. C. (2000). Bufotenine Toward An Understanding Of Possible 

Psychoactive Mechanisms. Psychoactive Drug, 32 (3), 321 – 331.  

.133،صتوليد بتاكربولي  الكالوئيدها.13

 ؛138ماو،صه.14

Ayoub, M. T. , & Rashan, L. J. (1991). Isoharmine-Β-Carbolin Alkaloid 

From Peganum Harmala Seeds. Phytochemistry, 303, 1046 – 1047.  
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1.گزارششدها ت

صاحيحمصارف¨شايوه،ازديدگاهربنطبري: مصرف

آورآوا اتكاهباهايقايحرم (بهعناواومااده)ا فند

شودتاباعثبستهشدوحلقصورترقيقشدهمصرفمي

¨گويادكاهپاانزدهدرهامداناهبارهميدراينحبيش2.نشود

كنايموشاوييموخشاكمايا فندراباآبچندمرتبهمي

 اپسباه.كنايمكوبيموغربالميگاهآورادرهاووميآو

معاادلدومثقاال()آوآِبجوشيدهبهميازاوچهااراوقياه

¨و ايلهباه،كنيمودرهاووباعودمخلاوطكاردهاضافهمي

آورادور¨كنايموُتفالاهايضخيمآوراتصافيهمايپارچه

 پسبهآو هاوقياهعسا ودواوقياهروغان.ريزيممي

،اياندارودرايانحالات.كنايم ركهاضافهوا تفادهمي

4.آوردقاِيبسايارماي3،ايداشاتهباشادبدووآنكهعارضه

مصرفگيااها افند¨همچنينمؤمنوعقيليدرشرحشيوه

،اعضااايفوقاااني¨كنناادهآورقااويوپاااكاوقاايبااهعنااو

باچهار،هفتمثقال(آوراكوبيده)نويسندكهيكاوقيهمي

اوقيهآببجوشانند پسآوراباا اهاوقياهعسا ودو

شيوهمصرف¨نظرطبيباودرباره5.اوقيهروغِنكنجدبنوشند

هايشنوايياينا تكهبيمااراوا فندبرايدرماوبيماري

قطاورش، فندرادرآِبُتُربوروغنزيتاووجوشااندها

ا احاق6.برايچكاندودرگوشواعضا(راا تفادهكنند)

مصرفيا فندرابرايمبتالياوبهبيمااري¨بنعمراونسخه

كندكهمقداريازا افندرادر ايگونهبياومياين،صر 

انندجوشادهندوميكيلوگرم(شرابقرارمي28/12)رط 

تايكچهارمتبخيرشودو پسهرروزازآوبهميزاوده

                                                           

 هماو؛.1

In Vitro Cell-Toxicity Of Peganum Harmala Alkaloids On Cancerous Cell-

Lines, Lamchouri, F. , Settaf, A. , Cherrah, Y. , Hassar, M. , Zemzami, M. , 

Atif, N. , Nadori, E. B. , Zaid, A. , Lyoussi, B. (2000). Fitoterapia, (71)1, 50 

- 54.  

.210،صفردوس الحكمة .2

 .83،صمجم  المناف .3

 .83،صمجم  المناف ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.4

 .302،صمخزن األدوية؛105ص،تحفة المؤمني .5

.132،ص1جتككرة أولي األلباب، هماو؛.6

گارم(باهبيماارمباتالباهصار 30تا3/25)درهممعادل

ايننسخهرامؤمنوعقيلاينيازباااختالفاي7.نوشانندمي

دو¨طبيباومصارفروزاناه،آناو¨بهگفته.انداندكذكركرده

بارايرفاو،اوقيهازايانجوشااندهراباهمادت ايروز

انطااكيمقادار8.اناد ردردمزمنوصار آزماايشكارده

ازشرابيايكبيستم،معمولمصرفا فندرابرايصر 

9.ذكاركاردها ات،معنايشيرهوچكيدها تَعصيركهبه

جزاربرايميزاومصرفا فنددربيماريخّناقونفاخابن

،كننادبالمايغر،نويسدكه هاوقيهازا فندراكوبيدهمي

10.خورنادماي، پسآوراباروغِنخالصمخلاوطكارده

،مصرفا افند¨هب وغّسانِيتركمانيدرشيوهابن، يناابن

اندكهياشاربتآومصارفبرايدرماوبيماريقولنجگفته

وباراعضااماليادهطال(ازآوتهياه)شودويادارايرقيق

رابارايدرمااوايانمسيحنيزگفتها تكها فند11.شود

 ايناوغّساانيابن12.بيماريبهصورتنطولا تفادهكنند

تركمانيبرايدردمفاص نيزمصرفآورابهصورتطاال

هبا نيازبارايوابن13اندياهماودارويرقيقد تورداده

14.كندطاليا فندباعس راتجويزمي¨نسخه،اينبيماري

الّنساا افندرادربيمااريعارقبهكارگيريا¨شيوه،طبيباو

نفايسباهمسايحوابان:اناد ياتيك(بااختالفذكركرده)

وماؤمنو،طاال¨غّسانيتركمانيباهشايوه،صورتنطول

آشاميدوجرمونيزبهكارباردوآوبارايتنقياهرا،عقيلي

انطاكيافازودها اتكاهبارايبرطارف15.اندتجويزكرده

                                                           

.25،صمجم  المناف ؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.7

 .302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .8

.132،ص1،جتككرة أولي األلباب.9

 .122،صط  الفقرا .10

؛80،ص2،جمختطارات فطي الوط    ال؛222،ص1،جالقانون في الوط  .11

 .21،صگياه درماني؛113،صحديقة األزهار

 .10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.12

،گيطاه درمطاني  ؛113،صحديقة األزهار؛222،ص1،جالقانون في الو .13

.21ص

 .80،ص2،جالمختارات في الو .14

،15،جاعةالشططامل فططي الصططن؛10،ص2،جالجططام  لمفططردات األدويططة .15

،مخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني ؛113،صحديقة األزهار؛313ص

 .302ص
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درپاايازآويماااردوازدهروزپاايالّنساااباياادبكااردوَعاارق

الّنسااندكهاگربيمارمبتالبهعرقامادي راوگفته1،بياشامد

هرشبيكمثقالونايمازا افند،روز3ياپانزده2دوازده

بهاعتقااد.شوداشدرماوميبيماري،كوبيدهنشدهرابخورد

انطاكيبارايزنااني4.مصرفيمجربا ت¨اينشيوه،آناو

،شاونداندودي ربااردارنمايهيكباروضوحم كردهك

تجويزكردهگياها فندراباعصيرياشراببجوشانندوباه

ماؤمنباهايان¨البتاهتوصايه5.مدت يروزازآوبنوشند

آوا تكهيكرط ا فندرابكوبندودر يرط ،زناو

 اهگاهآو،آبان وربجوشانندتا هچهارمآوبخارشود

¨اومعتقدا تكهبااياننساخه.روزازاينشربتبنوشند

 يدا اماعي 6.ناپ يرخواهدباودبارداراياجتناب،مصرفي

گويادكاها افندرادربااهماي¨جرجانيبرايافزايشقوه

،روغنكتاوبجوشانندو پسآورادرحاليكهگرما ت

طارافآوآلتتنا ليمرد(وِزهااروكلياهوا)برَقضيب

ا فندرادرروغن،افزايدكهاگربراياينكاراومي.بمالند

اثاربيشاتريخواهاد، و نياخياريبجوشاانند،يا من

ميزاومصرفشربتا افندراازياك،ربنطبري7.داشت

23/2تاا20/2)گارم(تااياكمثقاال0/3تاا53/2)درهم

،رم(گا0/15تاا51/8) هدرهم10واشبيلي9هروي8گرم(

مؤمنوعقيليازياكتاادومثقاال11،انطاكيتايكمثقال

5122/3)اهلل اهماشاهومحمادفضا 12گرم(3تا52/0)

                                                           

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.1

الجطام  لمفطردات   ؛83،صالمعتمد فطي األدويطة  ؛130،صبحر الجواهر.2
.313،ص15،جالشامل في الصناعة؛10،ص2،جاألدوية

.302،صدويةمخزن األ؛105،صتحفة المؤمني .3

 .83،صالمعتمد في األدوية؛130،صبحر الجواهرهماو؛.4

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.5

 .025،صتحفة المؤمني .6

 .180،ص2،جذخيره خوارزمشاهي.7

 .210،صفردوس الحكمة .8

 .111صاالبينه، .9

.120صعمدة الوبي ، .10

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.11

 .302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .12

ميزاوبهكارگيريتخما افندرادر،مؤمن.اندگفته13گرم(

،اناوا ُخّنااق،ورمگلو،برايدرد)تركيباتدواءالخطاطيف

ردحمرثااد،ورم ينهوششناشيازرطوبت(يكاوقياه

ادرارحاي و،كبادوطحاالو ارديرحام¨براي ده)

ناشايازرطوباتو¨ ارفه،باارده¨هايناشايازماادهتب

اوهمچناين14.داندَمنمي0/1 ستياعضاوانقطا َنَفس(

،برايصار )مقدارمصرفتخما فندرادرمعجووشليثا

( اه...دردرحامو،ِنقِرس،دردمفاص ،َلقِوه،فلج، كته

بااراياراض)ودرمعجااووفار اايكا ااكينج15مثقااال

16گرم(02/18تا13)(چهارمثقال...كودكاوو،خرد االو

 .ذكركردها ت

گياها فندهموارهازقاديمكااربردپزشاكي: كاربردها

دوم¨پزشاك اده،بنما اهعيسي¨بنابهگفته.داشتها ت

بارايخاارج ااختنا فندرادربيمار تاوَمارو ،هجري

اينگياه17.اندبردهكارمي وداوانوا بلغمباا هالبه¨ماده

رن ايباهناام،هاياينگياهازدانه.كاربردصنعتينيزدارد

هاايآيدكهدرصنعتتوليادفارشد تميقرمزتركيبه

كاااربردبرتاراياانگياااهدرفرهنااگ18.ايرانايكاااربرددارد

اينگياهبهعناواوياكبااور،گ شتهاززماو.عاميانها ت

حتاي19.زخمكاربردداشاتها اتبرايجلوگيريازچشم

 احر¨كننادهبرطارف،كهناه¨اطباآويخاتنآورادرپارچاه

وجودآلكالوييدهايوازيساينو،شودگفتهمي20.اندشمرده

وازيسينوودرگياها فندكهازنظراثرهاايانقباضايروي

موجبشدهكاه،واكسيتو ينا تهمانندمترژين،رحم

                                                           

 .32،صمخزن المفردات.13

 .052،053صتحفة المؤمني ، .14

 .055هماو،ص.15

 .135هماو،ص.16

.10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.17

.25،صتركيبات قندي نوش گياه اسپند.18

 ؛102،صساثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار تر.19

Dennis, J. , & Mckenna, M. (2004). Clinical Investigations Of The 

Therapeutic Potential Of Ayahuasca: Rationale And Regulatory Challenges. 

Pharmacol Therapeut, 102, 111, 111 - 129.  

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .20
.302،صيةاألدو
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درطب نتيبهعنواوداروييباراي اقطجناينكااربرد

،همچناينآلكالوئيادهايكيناازولينِيا افند1.داشاتهباشاد

از.اثرهااايمحااركتنفساايوانقباضاايرويرحاامدارنااد

درطب نتيازاينگياهبرايكنترلخونريزيپس،رواين

2.شوداززايماوا تفادهمي

هايرواييآمدها تكهدرگزارش: اسفند در روايات

حضرتر ولاكرم@بهخاصيتدارويايا افندتوجاه

ناشاتاياك،كههاركاسچها روز:داشتهوفرمودها ت

قلبشباهناورحكماتمناور،بخوردا فند()مثقالحرم 

،هااا اتكمتارينآو،بيماريكاهُجا ام32شودوازمي

نيناباراهيمبانخالادازاباراهيمبانهمچ3.يابدايمنيمي

خالادوويازاباي،واوازعبدالواحدبانميماوو،عبدربه

نق “واوازاجدادش،وايشاواززيدبنعلي،وا طي

هايچ،ا فند()حرم :كردها تكهر ولاكرم@فرمود

ايبرآوم راينكهفرشته،رويانداينميبوتهوبرگوميوه

درريشاه.تتابهكسيبر دياُخردشاودگماشتهشدها 

32آوشافاي¨هايا فندعالجيا اتودرداناهوشاخه

اينحديثبا4.باآوخودرادرماوكنيد،بنابراين.دردا ت

باهاميرمؤمنااو،وبا انددي ار،اندكاختالفيدرعبارت

                                                           

.30،صكثار تراتوژن اسپند بر اسكلت و رشد موش.1

؛32،صهماو.2

Kanwal, P. (1983). Seasonal Variation Of Alkaloids Of Adhatoda Vasica 

And Detetion Of Glycosides And N-Axidas Of Vasicine And Vasicinine. 

Planta Medica, 48, 81 - 82; Zutshi, U. , Rao, P. G. , Soni, A. , Gupta, O. P. , 

& Atal C. K. (1980). Absorption And Distribution Of Vasicine A Novel 

Uterotonic. Planta Medica, 40, 373 - 377; Gupta, O. P. , Sharma, M. L. , 

Ghatak, B. J. , & Atal, C. K. (1977). Potent Uterine Activity Of Alkaloid 

Vasicine. Indian J Med RES. 66 (5), 865 - 887; Gupta, O. P. (1977). 

Pharmacological Investigations Of Vasicine And Vasicinone. Indian J. 

Med. Res. , 6 (4), 680 - 691.  

؛025،ص2،جموسططوعة االحاديطط  الوبيططة؛330،ص22،جبحططاراالنوار.3

طط   ؛128،ص  االمطام علطي   ط؛051،صدانشنامه احادي  پزشكي
،دراسطة فطي الوط  الرسطو  المصطوفي      ؛232،صاالمام الكاظم 

.352ص

؛025،ص2،جموسوعة االحادي  الوبية؛233،232،ص22،جبحاراالنوار.4

؛233،232،صط  االمام الكاظم ؛051،صدانشنامه احادي  پزشكي

.352،صالو  الرسو  المصوفي دراسة في

و،محمدبنابراهيمعلاوي5.علي#نيزمستندشدها ت

واوازپادرش،نصاربانابايوويازمحماد،هاوازفضال

روايتكردها اتكاهعماروافارقنازداماامبااقر#از

امام.ريزشقطرهقطره(پيشابشكايتكرد)بيماريتقطير

بهاوفرمودكهمقداريحرم برگياردوآورابااآب ارد

وشودهدوششمرتبهو پسباآبگرميكمرتبهشست

گاهآوراباروغنخالِصيا امنآو،در ايهخشكنمايد

ايكاهخشاكمصارفدارويكوبياده)درآميزدوَ افوفي

،بااهاياانترتيااب؛كننااد(ازآورادرحالااتناشااتابخااورد

¨امامصادق#نيازدربااره6.اشمعالجهخواهدشدبيماري

،ا افند()ايازحرما هيچريشاه:گياها فندفرمودها ت

ايازآوباهآ اماوبارهيچشاخهرودودرزمينفرونمي

تاا،كندم راينكهخداوندملكيرام مورآومي،خيزدنمي

.آوهن امكهخشكشودوياباه رنوشاتدي اردرآياد

هفتادخانهدور،ايكهدرآوا فندا تشيطاونيزازخانه

وا افندشافايهفتاادبيمااريا اتكاهجا ام.شودمي

در7.ازآوغفلااتنورزيااد،راينبناااب.هاااا ااتكمتارينآو

گوناهتفسيراينحديثآمدها تكهمرادازشيطاودراين

منظاوراز،باوجاودايانقريناه.هاهستندتعبيرهاميكروب

گفتاهشادكاه8.هايميكروبيا اتبيماري،هفتادبيماري

دانشمنداودرتحقيقاتعلميبهاثرضدميكروبيا فندپي

انادكاهايرهنماووشادهآنااوباهنتيجاه،بنابراين.اندبرده

حضرتر ولاكرم@درصدرا المبهآواشاارهكارده

محمدبنحكمروايتكردها تكهيكيازپياامبراو.بود

.ازتر وبودوامتخاودباهدرگااهخداونادشاكوهكارد

بهامتخودفرماوبدهتااحرما :خداوندبهاووحينمود

                                                           

،دعطائم االسطالم  ؛222،صالجعفريات؛225،ص12ج، الوسائل مستدرك.5

دراسة فطي الوط    ؛025،ص2،جموسوعة االحادي  الوبية؛105،ص2ج
.352،صالمصوفي الرسو 

طط  االمطام   ؛128،صط  االمطام علطي   ؛188،ص22،جبحاراالنوار.6
.233،صالكاظم 

؛005،ص2،جبيططةموسططوعة االحاديطط  الو؛330،ص22،جبحططاراالنوار.7

؛233،صطط  االمطام الكطاظم    ؛052،صدانشنامه احاديط  پزشطكي  

.352،353،صالرسو  المصوفي دراسة في الو 

 .353،صدراسة في الو  الرسو  المصوفي .8
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،تيدي رآمادها اتكاهحرما دررواي.ا فند(بخورند)

1.كندشجاعتشخصرازيادمي

3وُ اكرآور2تهاو آور،گيااها افند: مضرات و بد 

وباراي4كندهمچنينبيماري ردردرانيزايجادمي.ا ت

6،دهادا فندچاقيراافزايشماي5.هامضرا تمزاجگرم

7.شاودآورا توباعثريزشموي رمايبرايريهزياو

به8.مضرا ت،مچنينا فندبرايكسانيكهتشنجدارنده

9.شاودا فندگاهي بب اقطجنايننيازماي،نظررازي

همچناين10.آو اميا ات¨ اييدهوجوشاندهونيزداناه

¨وبخورآوازبينبرناده،افشاندوآودرخانهباعثجدايي

،ِهاَروي،بيماري اردرد¨درباره11.ايناثرعنواوشدها ت

12،بخاش(ا افندراكتياراآثاارزيااو¨كنندهبرطرف)ُمصلح

ماؤمنو13،گالباي() اكنجبينوَامارود،اهللمحمدفضا 

هااايهااايتاارشو ااكنجبينوترشاايربميااوه،عقيلااي

                                                           

؛005،ص2،جموسططوعة االحاديطط  الوبيططة؛332،ص22،جبحططاراالنوار.1

 .233،صاظم ط  االمام الك؛051،صدانشنامه احادي  پزشكي

تككرة ؛80،ص2،جالمختارات في الو ؛222،ص1،جالقانون في الو .2
،مخطزن األدويطة  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جأولي األلبطاب 

اسطرار گياهطان   ؛32،ص3،جمعارف گياهي؛21،صدرمانيگياه؛302ص
 .123،صدارويي

المختطارات فطي   ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛188،ص25،جالحاوي.3
المعتمطد فطي   ؛10،ص2،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛80،ص2،جالو 
.313،ص15،جالشامل في الصناعة؛83،صاألدوية

؛313،ص15،جالشامل في الصناعة؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية.4

،مخططزن األدويططة؛132،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛111،صاالبينططه

.123،صاسرار گياهان دارويي؛32،ص3،جگياهي معارف؛302ص

،3،جمعطارف گيطاهي  ؛302،صمخطزن األدويطة  ؛105،صتحفة المؤمني .5

.123،صاسرار گياهان دارويي ؛32ص

المعتمطد فطي    ؛130،صبحر الجواهر؛313،ص15،جالشامل في الصناعة.6
.302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني ؛83،صاألدوية

 .120صعمدة الوبي ، .7

.332،ص8،جالمعارف بزرگ اسالمي دائرة؛85،صالعالج باالعشاب.8

.33،ص3،جمعارف گياهي؛125،مطلباسباب التدوية.9

 .123،125،ص1،جالمعارف ط  اسالمي دائرة.10

مخطزن  ؛105،صتحفطة المطؤمني   ؛132،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .11
 .302،صاألدوية

 .111صاالبينه، .12

 .32،صمخزن المفردات.13

انطاكيهمدرايانزميناهوهامدر.اندراذكركرده14دي ر

 يبياا،ُمصلحآوراانارترش،ايجادحالتتهو صورت

اشبيليمعتقادا اتكاهدر15.عنواوكردها ت،ين كنجب

اينعارضهباعس ،صورتريزشموبراثرمصرفا فند

مطالعاتآزمايش اهيانجامشادهنشااو16.شوداصالحمي

به،ا فند¨دهدكهبعضيازآلكالوئيدهايموجوددردانهمي

 اببباروز،اگردردوززيادمصرفشوند،ويژههارمالين

تحرياكوتشانجدردنااك، رگيجه،مانندتهو عوارضي

بهدلي اثراينماوادروي يساتماعصااِب،عضالنيشده

و، اببعادمهمااهن ياعصااِبمحارك،CNSمركزي

د ات اه،مقادارزياادتر¨شودوبااا اتفادهحالترعشهمي

آلكالوئيدهايا فندبرروي17.گرددفلجمي،حركتيعصبي

اگارايان18.گ ارداثرمنفيبهجاميخواراواهلينيزعلف

عاوارضمساموميت،گياهراحيواناتمزرعهمصرفكنناد

ايانعاوارضبيشاترباهصاورت19.شاودهاپيداميدرآو

شودكاهگفتهمي20.اختالالتگوارشيقاب تشخيصا ت

باعثتحرياك،ا تفادهازهارماليِنگياها فندبهميزاوكم

21.كندزيادافسردگيايجادمي¨ازهامادراند،گرددمغزيمي

هايباالباعثتوموروتشنجاينمادهدردوز،افزووبراين

                                                           

،اسرار گياهان دارويطي ؛302،صمخزن األدوية؛105،صتحفة المؤمني .14

.123ص

 .132،ص1،جتككرة أولي األلباب.15

 .120صعمدة الوبي ، .16

.01،صاثر دانه اسپند بر پالسموديوم برگئي موش.17

.80ص،اثرات رد ميكروبي دود اسپند.18

 هماو؛.19

Popov, K. V. (1992). Life Forms Of Harmal (Peganum Harmala). Institute 

Of Desert, Ashkhabad, Turkimenisland, Problem Of Development, 5, 75-77 

هماو؛.20

Yurchenko, V. Y. , & Al- Muratov, D. N. (1987). Peganum Harmala L. 

Poisonous Weed On The Pasturcs Of Kazakhstan. Problems Of Desert 

Development, 4, 76 - 78  

 ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بر بروز رفتار ترس.21

Kartal, M. , Altun, M. L. , & Kurucu, S. (2003). HPLC Method For The 

Analysis Of Harmol, Harmalol, Harmine And Harmaline In The Seeds Of 

Peganum Harmala L, Sci Behav. J. Pharm. Biomed. Anal. , 31, 263 - 269.  
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كااريباعثفلاجوكام،ودردوزكشنده1شودكلونيكمي

اثرمهمآلكالوئيدهايا فند2.شودد ت اهتنفسفوقانيمي

گردانايا اتكاهناشايازخاواصمهااررواو،درانساو

آلكالوئياادهايMAO (Monoamino Oxidase)كنناادگي

،بناابراين3.بتاكربولينبرروي يستماعصابمركزيا ت

بايداحتياطكردوباپزشاكمشاورت،درا تفادهازا فند

«قردماناا»گيااها افندراجااي زين(¨مااده)اطبابدل.نمود

اندوبرخيُتخامذكركرده5ياحرم عربي4وحشي(¨زيره)

6.اندبدلآودانسته دابرانيز
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية مناب :

كوشش:حسينمحباوبي،تهاراو،دانشا اهتصحيح:احمدبهمنيار،به

¨ الكلطي دانطه  ¨ اثر استنشاقي الكالوئيدهاي عصاره»؛ش1322تهراو،

از  اسپند بر بروز رفتار ترس در موش صحرايي بالغ نر با اسطتفاده 

غالمحسانواعظايو،«ELEVATED PLUS-MAZEمطد  رفتطاري   

،تابساتاو2،ج11¨فيزيولوژيوفارماكولوژي،شماره¨همكاراو،مجله

گونطه از گياهطان دارويطي عليطه      21اثر رد باكتريايي »؛ش1382

تيناا،«استافيلو كوكوس اورئوس مقاوم و حساس به متطي سطيلي   

ش اهعلومپزشاكيگرگااو،دورهعلميدان¨دادگروهمكاراو،مجله

اثرات رد ميكروبطي دود حاصطل از   »؛ش1382،بهار21¨،شماره5

هطاي صطنعتي    هاي اسطپند و امكطان اسطتفاده از كن در سطال      دانه

فاض نجفاييا اوريوعليرضااجعفاريصاّيادي،،«پرورش دام

اختيططارات ؛ش1385، ااال11،ج2،شكشاااورزيدانااش¨مجلااه

ق(،بكوششمحماد852)م.سينانصاريشيرازيحعليبن،بديعي

                                                           

 ؛208،صاثر عصاره متانولي دانه اسپند بر روي تشنج.1
Muhi-Eldeen, Z. , Al-Shamma, K. J. , Al-Hussainy, T. M. , Al-Kaissi, E. N. 

, Al-Daraji, A. M, Ibrahim, H. (2008). Acute Toxicological Studies On The 

Extact Of Iraqi Peganum Harmala In Rats. European Journal Of Scientific 

Research, 22: 494 - 500 

.208،صاثر عصاره متانولي دانه اسپند بر روي تشنج.2

گياهطان و  ؛102،صاثر الكالوئيدهاي دانه اسپند بطر بطروز رفتطار تطرس    .3
 ؛122،128،صداروهاي طبيعي

Sharaf, E. L. , & Ansari, M. A. (1997). Martin Four Flavonoid Glycosides 

From Peganum Harmala. Phytochemistry, 44, 533 - 536.  

،الشامل في الصناعة الوبية؛83،صالمعتمد في األدوية؛211،صالصيدنة.4

،لي األلبابتككرة أو؛10،ص2،جالجام  لمفردات األدوية؛313،ص15ج

.302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني ؛132،ص1ج

 .83،صالمعتمد في األدوية.5

 .302،صمخزن األدوية؛101،صتحفة المؤمني .6

؛ش1331تقاايميااري،شاايراز،شااركتداروئاايپخااشرازي،اول،

؛ق(،خطااي313)م.زكريااايرازيمحماادباان،اسططباب التدويططة

هاي پگانوم هطارموال و بررسطي اثطرات رطد      استخراج كلكالوئيد

دكتريدارو ازي¨نامهش،پاياو1322عباسحاجيآخوندي،،تيلرپا

اسطرار گياهطان   ؛دارو ازيدانش اهعلومپزشاكيتهاراو¨دانشكده

؛ش1382احمدحاجيشريفي،تهراو،حاف نوين،چهارم،،دارويي

¨م(،تهاراو،مؤ ساه1551)م.حكايمأعظامخااو،أسما  األدويطة 

األغطرا   ؛تااول،بيمطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكّم ،

ق(،031)م.حسنجرجانيا ماعي بن،الوبية و المباح  العالئية

تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اّول،

؛خطاايق(،313)م.زكرياايرازيمحمادباان،اقرابطادي  ؛ش1380

ق(،تعليقاه: ايدجواد1115)م.محمادبااقرمجلساي،بحاراألنوار

؛ش1332 وم،علويومحمدآخوندي،تهراو،دارالكتباال المية،

ق(،تحقياق:538زنادهدر)يو افهارويمحمدبن،بحر الجواهر

؛ش1383اول،الادين،احياءطّبطبيعي،قم،انتشاراتجالل¨مؤ سه

گياه اسپند بر سيستم اسكلتي و رشد ¨ بررسي كثار تراتوژن عصاره»

،«جني  موش سوري با استفاده از رنط  كميطزي كليطزاري  قرمطز    

علاوم¨زاده،مجلاهمدتقيجغتايي،مهاديمهاديفاطمهكرمانياو،مح

¨ بررسي اثر عصاره»؛ش1381، الاول،زمستاو1تشريحايراو،ش

¨ اسپند بر پالسموديوم برگئي در موش سوري و مقايسه¨ الكلي دانه

¨افساانهمتاوّليحقيقايوهمكااراو،مجلاه،«كن با اثطر كلطروكي   

بررسطي  »؛2،ج1ي،شبهداشتوانستيتوتحقيقاتبهداشت¨دانشكده

متانولي دانه گياه اسپند بر روي تشنج ايجطاد شطده بطا    ¨ اثر عصاره

علايهاشاميوهمكااراو،مجلاه،«استريكني  در موشناي سوري

بررسي تركيبات قندي »؛ش3،1388،شماره10علومدارويي،دوره

فاطماهفتحايآزادو،«افشطاني  نوش گياه اسپند قبل و بعد از گرده

تططاريخ ؛ش10،1382،ج3،مجلااهدانااشكشاااورزي،شهمكاااراو

بخاش،حسانتااج،از كغاز تا عصر حارر() هاي ايران بيمارستان

تحفطة  ؛ش1335تهراو،پژوهش اهعلومانسانيومطالعاتفرهن ي،

تصاحيحوتحقياق:روجااق(،11قارو)م.محمدماؤمن،المؤمني 

تككرة ؛ش1382ل،اونشرشاهر،¨رحيميوهمكاراو،تهراو،مؤ سه

عمارانطااكيداوودبان،أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  

تفسير كتطاب دياسطقوريدس   ؛ق(،بيروت،انعلمي،بيتا1558)م.

ق(،تحقياق:222)م.بيطاارعباداهللماالقيابان،في األدوية المفردة

توليطد بتطاكربولي    »؛م1555مراد،تاونس،بياتالحكماة،بنابراهيم

الوئيدها در كشت سوسپانسيون سلولي مخلوط دو گياه اسطپند  كلك

پزشااكي¨رضااااصااغريوهمكاااراو،مجلااهغااالم،«و عوططر سططن 

الجططام  لمفططردات ؛ش1380، ااالدهام،تابسااتاو2هرمزگااو،ش
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ق(،بغداد،مكتباة222)م.بيطارعبداهللمالقيابناألدوية و األغكية،

اشاعثمحمادابان،شطعثيات( اال) الجعفريطات ؛تا،خطيالمثني،بي

ق(،تهاراو،مكتباةالنيناويالحديثاة،اول،2قرو)م.محمدكوفيبن

كوري و شناسايي گياهطان دارويطي اسطتان كذربايجطان      جم ؛تابي

 ازماوتحقيقاات)توحيدابراهيمي،وزارتجهادكشاورزي،شرقي

كوري و شناسايي گياهان دارويي  جم ؛تااوآموزشكشاورزي(،بي

مصطفينعمتايپيكااني،وزارتجهاادكشااورزي،استان كرمانشاه

 ازماوتحقيقاتوآموزشوترويجكشااورزيمركازتحقيقااتو)

منابوطبيعيوامورداما تاوكرمانشاه(،دفتارطارحوهمااهن يو

محمااد،الحططاوي فططي الوطط ؛ش1385امااورپژوهشااي،تابسااتاو

پاور،يق: ليماوافشااريق(،ترجمهوتحق313)م.زكريايرازيبن

؛ش1382اول،فرهن ستاوعلومپزشكيجمهاوريا االمياياراو،

محمادأبوالقا امبان،حديقة األزهار في ماهية العشط  و العقطار  

ق(،تحقياق:محمادالعربايالخطاابي،1515)م.ابراهيمالغساانيبن

،كابا ،كريانطا   المعطارف  دائرة؛ق1250بيروت،دارالغرباال المي،

زيرنظاركااظممو اوي،المعارف بطزرگ اسطالمي   دائرة؛ش1330

؛ش1333اول،بجنوردي،تهراو،مركزدائرةالمعارفبزرگا المي،

مصطفيناوراني،قام،ارمغااِويو اف،،المعارف طّ  اسالمي دائرة

گياهاوداروئي،ابوالقا ام،المعارف طّ  سّنتي دائرة؛ش1382اول،

المعطارف و   دائطرة ؛ش1383اول،و،ارجمند،معاصر(،تهرا) لطاني

فطرسبستاني،قام،ا اماعلياو،،هو قاموس عام لكل ف  و مول 

بياروت،محسانعقيا ،،الدا  و الدوا  فطي الوط  القطدما    ؛تابي

داروشناسطي  ؛ق1212دارالمحجةالبيضاءادارالر اولاالكارم،اول،

بيروناايابوريحاااو،كتططاب الصططيدنة فططي الوطط ( ) در پزشططكي

ق(،ترجمهباقرمظفرزاده،ويرا تار:شايرينعزيازيمقادم،225)م.

داروهطاي  ؛ش1383اول،تهراو،فرهن ساتاوزبااووادبفار اي،

محمدآزادبختومسعودآزادبخت،،شاي ¨ رد تك ياخته 1گياهي 

آذرودي،23،ش18دانش اهعلاومپزشاكيمازنادراو،دوره¨مجله

محماادمحماادي،احاديطط  پزشططكي ¨ هدانشططنام؛ش1383 ااال

؛1382شهري،ترجمه:حسينصابري،قام،دارالحاديث،ششام،ري

عبااستبريزيااو،مشاهد،،دراسة في طّ  الرسطو  المصطوفي   

محماادمغرباايبااننعماااو،دعططائم االسططالم؛ش1380اول، اانبله،

،ذخيططره خوارزمشططاهي؛ق1380ق(،مصاار،دارالمعااارف،205)م.

ق(،تصاحيحوتحشايه:محمدرضاا232)م.اني يدا ماعي جرجا

محرري،تهراو،فرهن ستاوعلومپزشكيجمهاوريا االمياياراو،

حازمقرشايعلايبان،الشامل في الصناعة الوبيطة ؛ش1382اول،

،نشاارياتالمجمااوأبااوظبيق(،تحقيااق:يو اافزيااداو،283)م.

ميمااوومو اايباان،شططرح أسططما  العقططار؛ق1221الثقااافي،اّول،

؛م2550ق(،حققه:مااكسماايرهوف،پااريس،داربيبلياوو،251)م.

ق(،تصحيحوتحشايه:225)م.ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو 

طط   ؛ش1335اول،عباسزرياب،تهراو،مركازنشاردانشا اهي،

،االمام الكاظم  و الو  البديل لحفظ الصحة و العمطر الوويطل  

طّ  االمطام  ؛ق1222بيضاء،اول،محسنعقي ،بيروت،دارالمحجةال

شرحوتعليق:محسنعقي ،بيروت،دارالمحجاةالبيضااء،،علي 

جاازارقيروانااياباان،طططّ  الفقططرا  و المسططاكي ؛ق1223ششاام،

¨طعمة،تهراو،دانش اهتهاراوومؤ ساهق(،تحقيق:وجيهةآل280م)

ططرح  ؛ش1330اول،الملليانديشهوتمدوا الميكواالالمپور،بين

حساينقربااني،،ايالم استان دارويي گياهان و شناسايي كوري جم 

ا)وزارتجهادكشاورزي  ازماوتحقيقااتوآماوزشكشااورزي

؛تااناا،بايمركزتحقيقاتكشاورزيومنابوطبيعيا تاوايالم(،باي

كوري، شناسايي، كشت و اهلي كردن و بررسطي مطواد    طرح جم 

رمضاوكلوندي،وزارتجهااد،ان همدانمؤثره گياهان دارويي است

امركزتحقيقاات)كشاورزي  ازماوتحقيقاتوآموزشكشاورزي

ططالي خطودرو   ؛تانا،بيكشاورزيومنابوطبيعيا تاوهمداو(،بي

 .www. Greengoldاهلليو في،كابا :حيات،يا نباتات طّبي افغانستان

fr/Afghan-Medicinal-Plants. htmlو النباتططات  باألعشططاب  العططالج؛  

ُعمدة الوبي  في معرفطة  ؛ق1252،،بيروتاهللاحمدعوض،الشافية

مطالعاتتاريخ¨ق(،تهراو،مؤ سه2قرو)م.ابوالخيراشبيلي،النبات

ُعمدة المحتطاج فطي   ؛ش1382اول،پزشكيطّبا الميومكّما ،

اشاراف:علايالرشايدي،بانحسناحمدبن،علمي األدوية و العالج

؛ق1222اا1220مكتبالبحو والدرا ات،بيروت،دارالفكر،اول،

ق(،تحقياق:230)م.طباريربنعليبن،فردوس الحكمة في الو 

فرهنط   ؛م1528آفتااب،دوم،¨محمدزبيرصاديقي،بارلين،مطبعاه

؛ش1380اول،بخش،تهراو،دانش اهتهراو،حسنتاج،اغرا  طّبي

كتطاب االبينطة   ¨ هاي دشوار يا تحقيق درباره هفرهن  داروها و واژ

مناوچهرامياري،تهاراو،بنيادفرهناگاياراو،،ع  حقطائق األدويطة  

ش(،تهراو،اميركبير،1308)م.حسنعميد،فرهن  عميد؛ش1303

،،تهاراوصادقهماايوني، سروستان  مردم  فرهن  ؛ش1332چهارم،

، ازماوحفاظاتمحايط،تهراواحمدقهرماو،فلور ايران؛ش1328

عباداهللمعاروفباهحسينبان،القانون في الو ؛ش1330زيست،

؛ق1222ق(،بيروت،داراحيااءالتارا العرباي،اول،228)م. يناابن

رشادابن،الكليات في الو  م  معجم بالمصولحات الوبية العربية

ق(،مقدمهوشارح:محمادعابادالجاابري،050)م.احمدمحمدبن

هطاي   كورموفيت؛م1555وت،مركزدرا اتالوحدةالعربية،اول،بير

،تهاراو،مركازنشاراحمادقهرمااو،سيسطتماتيك گيطاهي(  ) ايران

بخش تحقيقات  4737گزارش پژوهشي سا  ؛ش1333دانش اهي،
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تهيهكننده:بخشتحقيقاتگياهااودارويايمركاز،گياهان دارويي

كزتحقيقااتكشااورزي،مر23تحقيقاتكشاورزياصفهاو،شماره

گزارش ننايي طرح تحقيقاتي تشطكيل  ؛ش1332اصفهاو،ا فندماه

،كلكسيون گياهان دارويي در ايسطتگاه گياهطان داروئطي جوپطار    

گطزارش ننطايي   ؛ش1335عهديهكاليراد،وزارتجهااد اازندگي،

كوري و شناسطايي گياهطان دارويطي اسطتان      طرح تحقيقاتي جمط  

 ازماوتحقيقاتو)رتجهادكشاورزياحمدمو وي،وزا،زنجان

آموزشكشاورزي،مركزتحقيقاتكشاورزيومنابوطبيعايا اتاو

،مركزتحقيقاتمنابوطبيعيوامورداما اتاو3332زنجاو(،شماره

كوري و شناسايي  گزارش ننايي طرح تحقيقاتي جم ؛تاازنجاو،بي

هااادفرحنااازهوشاايدري،وزارتج،گياهططان دارويططي كردسططتان 

فرشتهكريمي،شيراز،نويدشيراز،،گياه درماني؛ش1332 ازندگي،

؛ش1322،،تهاراوگاالبحساينگا ،شناسي  گياه؛ش1382اول،

؛ش1323دوم،معاصار(،اميركبيار،)علايزرگاري،گياهان دارويي

هاديصمصامشريعتوفريبارزمعطار،،گياهان و داروهاي طبيعي

مجم  المناف  البدنّية و يلية المفيطد فطي   ؛ش1325تهراو،اميركبير،

مجمطوع رسطائل داوود االنواكيطه    ) الو  و يلية المكي في الو 

تحقيااق:فرياادالماازدي،بيااروت،دارالكتاابالعلمّيااة،اول،،الوبيططة(

ق(،215)م.هب علايبغاداديابن،المختارات في الو ؛ق1222

،مخططزن األدويططة ؛ق1322المعااارفالعثمانيااة،اول،دكاان،دائاارة

ق(،ويرا اتاراو:محماد12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

مقدمومصطفيانصاري،تهراو، ازماوانتشاراتوآموزشانقاالب

م.1822خطاايعكساابرداريشاادهازچاااپ ااال¨نسااخه)ا ااالمي

اهللمحمادفضا ،المفردات معروف به جام  األدوية مخزن ؛كلكته(

تاريخپزشكيطبا الميو¨،تهراو،مؤ سهق(12قرو)م.صديقي

ميارزا،مستدرك الوسائل و مسطتنبط المسطائل  ؛1382مكّم ،اول،

؛ق1258،اول،“ق(،قم،مؤ سةآلالبيت1325)م.حسيننوري

ش(،تهاراو،دفتارنشار1352)م.حساينميرحيادر،معارف گياهي

يو اف،فردةالمعتمد في األدوية الم؛1383پنجم،فرهنگا المي،

؛ق(،تصااحيح:مصااطفي ااقا،دارالقلاام252)م.عماارغسااانيباان

ق(،تحقياق:325)م.زكرياايرازيمحمدبن،المنصوري في الو 

حازمالبكاريالصاديقي،كويات،معهادالمخطوطااتالعربياة،اول،

ابينصرعطارا رائيليابن،منناج الّدكان و دستور االعيان؛ق1258

ش:حسنزغله،آلماو،معهدتاريخالعلومالعربياةكوشق(،به208)م.

موسططوعة ؛ق1213واال ااالميةفااياطااارجامعااةالفرانكفااورت،

معاصاار(،قاام،)شااهريمحماادمحمااديري،االحاديطط  الوبيططة

،يادگار در دانش پزشكي و داروشناسي؛ق1222دارالحديث،اول،

¨ساه يدا ماعي جرجاني،باهاهتماام:مهاديمحقاق،تهاراو،مؤ 
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مااردمناازددرا اافند: اسططفند در كداب و رسططوم. دو

وجاي ااه،ويژهمسلماناوبه،هايجهاو رزمينازبسياري

ايرانيااو،كهنهايبسيارزماواز.ا تداشتهايويژهارزش

آوراداراينيرويايواشاتندپندميمقدسگياهيراا فند

ظهاورازپايش.دانساتندمايجادوييشفابخشو،آ ماني

مقاادس«ديوپر ااتي»كاايشدرا اافند،ايااراودرزرتشاات

ازيكايمظهارراا افندگيااهماردم¨هماه1.شدميشمرده

ردهدر.پنداشاتندمايزمينرويبرطبيعيماوراينيروهاي

يا«هاَرماننده»¨ردهدروتواميراا فند،مقدسگياهاوبندي

نياروينيازوخاصيت بببهگياهاين.دادجاي«َنِفرات»

هايدانه وختن ازناشيدود¨زنندهوتندبويرمانندگيو

هم ااانيدرباااوردروزيسااتمحاايطگناادزداييدر،آو

رفتاهمايكاربهشياطينوجن،خبيثارواحازپالودوفضا

ازياكهاربار:انادكاردهنق ر ول@حضرتاز.ا ت

هااآوبااكاها اتموكا ملكاي،ا افندگياه¨دانهوبرگ

ا افند¨حضرتدربااره¨گفتههمچنيناين.بپو دتا،هست

برطاارفرا ااحروغاماشهشاااخواشهريشاا اتكااه

پياامبر@.ا اتهفتااددردشافاياشهدانادروكنادمي

كاشااني2.كنادكندرتوصيهميوباا فندمداواهمچنينبه

ُكندر وختناثربهالجواهر عرايسدر هاايدانهوحرم ،

وجنيااورمانادوبارايخاناهدرآودودپراكنادوودي ر

گاوزونويسادكاهاگاركنادرمايوكندمياشارهشياطين

َبرغاولراهماهوراباهممخلوطكننادنوُقسِطوجوز()

حرما وِمح َلبِرقشو،ُقسطبامقداريونيمكوفته(كنند)

فضاايدرشبهرمعجووايناز پس،كنندتركيب فيد

آنجااازشاياطينوجان،دياو،باادودآو،كنناددودخانه

نياز5خسروناصرو4نظاميشعرهايدرباوراين3.ب ريزند

وعاربماردمازبرخايومصارياو.ا تآمدهروشنيبه

ترك ا افندگيااهبااصبحروزهر، فضاايازارشاياطين،

ازراآلاودهوفا ادهاوايكردندوميدورخودهايخانه

گ شتهدر6.راندندميبيرووخودزيست اه هارهمايرانياو،

7.كردنادميدودُكندروا فند،كارگشايشبرايصبحروز

                                                           

1. Henning, W. B. (1977). Grain Of Mustard, Acta Iranica, Leiden, II, 607.  

،313،ص(حاشيه) مفاتيح الجنان،.2

.353،صس الجواهرعراي.3

.252،صخمسه نظامي.4

.123،صديوان ناصر خسرو.5

.023،ص5،جبستاني() دايرة المعارف.6

.112،صنيرنگستان.7
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گياهيهيچ اليادهباوربه، .نيساتارزشمندخودخوديبه،

تكارارباهياا،مثاالي¨نموناهياكباپيوندشبهگياهارزش

مجموعه جادابااراگيااهكاها اتكلماتيواعمالازاي

وتقادس¨درباره1.كندميمقدس،آودنيويمحيطازكردو

هااوتاواوايانگفتاهماي.هابسيارا تگفتها فندارزش

كاها اتگياهيا فند.1:باورهاراچنيند تهبنديكرد

خاوديبهونيفشاندهراتخمشكسيونكاشتهراآوكسي

بساياريپنداشاتدر.ا تخداييروييدهقدرتباوخود

نيروازويابندميقد ي¨جنبهگياهانيچنين،جهاومردماز

ادرمانيبرخوردارميخاصيتو درميااو.شاوندجادويي

ايانخصوصايتباهكها ترايجوردي،فرانسهمسيحياو

اي:گويادوردمايايان.كندمياشارهمقدسگياهاوچنين

،اندكاشتهراتونهواندافشاندهراتخمتنهكهمقدسگياه

ا اتبخشايدهتاوبهخداوندكهراقدرتي 2.كانآشاكار،

نيز دودهن امبهكهمخصوصيوردهايازيكيدرايرانياو

خوانندميا فندكردو نسابتخدابهراگياهاينپديداري،

برخي.32. اختخداوندرادا فنگويندكهميودهندمي

باااراآوودانسااتها اافندهماااورا«خبزالمشااايخ»،منااابو

باهماريمحضرتاندكهوگفتهكردهمربوطمريمحضرت

عيسي#زادودردردهن ام چنگ«المشايخخبز»گياهبر،

پنجصورتبهمريمهايپنجهاثردرگياهاين.افكندپنجهو

ايانرواز.درآمادان شت ،ماريم¨پنجاهراآوفار ايدر،

مريمچنِگ بهزرياب4.اندناميدهمريمُبخورومريم¨شجره،

¨نويسادكاهواژهمي«عّقارا ماء»شرحدرمايرهوفازنق 

از،انادگوناگونيبهكارباردهگياهاو¨دربارهرامريم¨شجره

افزايدكهپارثنيومميهمچنيناو،پارثنيومو ايكلمنجمله

ناامبااور ااندمايراباودوَع راودوشيزگي،يونانيرد

                                                           

1. Eliade, M. , Tr. Sheed, R. (1971). Patterns In Comparative Religion, 

London, 296.  

.252هماو،ص.2

.30،صخرافات و معتقدات.3

 ؛223صاز خشت تا خشت، ها؛نامهمينذي برهان قاط ، .4

Schlimmer,J. L. (1970); Terminologie Medico-Pharmaceutique, 

Tehran,175.  

گ شت اوازبرخي5.ا تمتنا بمريم راحرم ياا فند،

اناددانسته«مريمبخور»هماو باهبيرونايابوريحااوولاي،

نام دانساتهنادر اتحرما بارايرامريمبخوركارگيري

«بياومنهاجال»¨حاشيهازبهنق ،مريمبخوِرشرحدر6.ا ت

ا اتآمادهوشدهدانستهمريمبخورهماو(ا فند)حرم 

نمايادمايچناووگويندميحرم مريمرابخوركهبعضي

هاركاهانددادهنسبتمريمبخور،بهايندلي بهحرم كه

فاارسنيازاقليادماردم7.گشاايندمايحاي راخوودو

، ااختندمايكشايدهرشاتهباها فندهايازكهراطلسمي

،هاايفار ايگاويشبرخايدر8.ناميدندمي«مريما فند»

 رو تانيگويشمانند 9.خواننادماي«ِنَوند»راا فندگياه،

ناوعي»و«عااميحرما »،«قاطوبرهاو»صاحبرا«نيوند»

داعاي10.ا اتا افندگياههماوكهدانسته«كوهي داب

را اناييازبيتاين(نوندذي )«نظامفرهنگ»دراال الم

نوندمثالشاهدعنواوبه چشامكاردودوربرايراآوكه،

پياز:ا تآورده، وزاندندميوريختندميآتشدرزخم

.َنَونادهمچاوبسوزراصنمي/خويشتنخوشچشمزخم

نيوناد»ودادهپيونادماريمحضارتبههمرانيونديانوند

و اتاا افندهزارياحرم ازنوعيكهاندخوانده«مريم

راآوشاليمر11.گوينادماي«حبالمحلاب»عربيبهآوبه

¨عاميانهفرهنگدر.ا تنادر تكهكردهضبطمريمپيوند

ايراومردم قدا اتبيشاتركاردوو ااختنا اتواربراي،

ا فند پياامبرماننادائماهوپيشاواياوازتانچندبهراآو،

ا الم@ وابساته’فاطماهحضرتوعلي#حضرت،

ايدرباهگوناهياكازايشااوهاركاهانادندوگفتهاكرده

ُگزيدو در.انادداشاتهد اتا افندگيااهچيدووكاشتن،

ويژه عاماهبااوراينبهآشكارا«كردودودا فند»¨وردهاي

                                                           

.328،صحاشيه بر الصيدنة.5

.211صالصيدنة، .6

.155ص،هماو.7

.230،صفولكلور يا فرهن  توده.8

نوند.،ذي قاط  برهان؛332،صفرهن  مردم سروستان.9

.نامهمينذي برهان قاط ، .10

هماو..11
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ايراوفرهنگدر.13.ا تشدهاشاره ، ابزيو بزرنگ،

حياتازنمادي باودهبركاتوفراواني،  اببايانباهو،

 ابزيهميشاه.ا تداشتهقد ي¨جنبه باارورورؤياايي،

َ رودرختمانندنيزا فندگياهبودو برايدي ري¨ان يزه،

شامارباهماردمميااودرا افندشامردومباركومقدس

هاايشااخه،ايراو نتيهايجامعهبرخيدر.ا ترفتهمي

باهبخشايدوفزونايوبركاتبارايوكندنادميراا فند

ازهاپاسجندقي،براينمونه.بردندميكاربه،محصوالت

د اتهياك،كردنادمايهاخرمنخرمن اهدرراگندماينكه

بركتبرايوگ اشتندميخرمن ربرا فندرا بز¨شاخه

گندم رو اتايمردممياودرهمچنين2.خواندندميدعايي،

و ابزا افندهاايشااخهازايكهد تهر مبود،«كمره»

گفتنادماي«َمشاكهُگ »آوبهكهراتازه باهوچيدنادماي،

زنيَكرههن ام ايانباهتاا3،آويختندمي«مشكه»طناببه،

قاديمدر.بخشاندفراوانايوبركاتكرهبهروش مبلغااو،

 ااختهشادها افندهايشاخهازكهجاروهاييبامسيحي

4.پاشايدندمايماردمباهآب،تباركومبااركيباراي،بود

جهاومردمازبسياري و«فاي »¨نشاانهباهراا افندگياه،

5.اندبردهميكاربهنيز«بركت»

هاايفرهناگهاو رزميندر: اسفند كاربردهاي  شيوه

وآدابباااوگوناااگووهااايشاايوهبااهراا اافند،مختلااف

برايرفتارهاي هاوبيماريدرماووزداييزخمچشمويژه

¨شايوه،هااشايوهايانتارينِراياج.برنادمايبهكاردردها

ا افندگردانيبادين.ا ت«خالگ اري»و«ا فندگرداني»

 اردورودارنادبرمايراا فند¨دانهمشتيگونها تكه

يكايراا فندهايدانه پس.گردانندميحيواوياشخص

آتاشياامنقا آتاشِدردر تهراهمهيا،شكافندمييكي

                                                           

.135،ص3،جطنران قديم؛22،صنيرنگستان.1

.125،صجندق: روستايي كن  بركران كوير.2

.323،صگياهان و درختان مقدس در فرهن  ايراني.3

4. Americana, XXIII/754 

5. Bridgwater, W And Elizabeth, J. (1950); The Columbia Encyclopedia, 

New York. IV/1844; Collier's Staff (1985). Collier's Encyclopedia. New 

York: Collier, Xx, 269.  

پيرامااوو،خانااهضااايفدرراآودودوريزناادماايگاارداو

ماواديا فندهايدانهباگاهي.پراكنندميحيواووشخص

چيزهاييترينمعمول. وزانندميوكنندميهمراهدي ري

ِوشاا.ا تزاگيازاجوُكنُدر،ِوشا،آميزندميا فندباكه

زاجوا اتمعطروهايخوشبوصم ازكندرو ايمااده،

،زاغچشاميااكباودچشامبااوداردكبودرن يكها ت

 .ا تهمرنگ

انسااوبهوابستهچيزهاييباراا فندهايدانهنيزگاهي

حيواويا ،داردتمااسحياواووانسااوبااكهچيزهايييا،

تاِريكياپارچهتكهيكمثاًل. وزانندميوكنندميهمراه

بدچشِم¨دارندهشخصتنباوبنديالباسازنخ كهكسييا،

بااوآورنادمايد اتبه،رودمياوازچشمزخماحتمال

وگرداننادماينظرخاوردهشخص ردور،ا فندهايدانه

كاهصاورتيدر. اوزانندمايوريزنادمايآتشدر پس

آورندبهد تراچيزهاايننتوانند تاهخااكازمقاداري،

رابدچشم¨دارندهكفش آنجااازاوكاهراجااييخاكيا،

 6. وزانندميا فندهايدانهباوگيرندمي،دهكرعبور

كاهشورچشامانيناامِباهرا ارجارويي،لر تاومردم

باارا رجااروهايبريده پس،كنندميقيچي،شنا ندمي

ياادوشانبهغاروبدروكننادمايمخلوطا فندهايدانه

دروگرداننادمايخاوردهچشامبيماار ردوِر،چهارشنبه

برخاي،درگ شاتههمچنين7.كنندميدودوريزندميآتش

،جاادوو احركاردوباطا بارايايراو نتيهايجامعه

پياازو ايرپو اتمقداريباراُكندروا فند خاردهياا،

دروكردنادمايمخلاوط، اگ¨جمجمها تخواوازهايي

آتااشدرهاااراآوشاابچهارشاانبهياااچهارشاانبهشااب

كرديتوعاط :گفتندميوكردندميدودوريختندمي مان،

8.كردمباط 

ا فندخاكسترباگ اشتنخال: گكاري خا  تانروي،

خاكساترِبااكاهباودترتيابايانبه،نظرخوردهصورتو
                                                           

،طنران قديم؛20،22،ص1،جمعتقدات و كداب ايراني؛23،صنيرنگستان.6

.135،ص3ج

.133،صها در لرستان و ايالم باورها و دانسته.7

.155،ص2،جدات و كداب ايرانيمعتق.8
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،پيشاانيرويخاالهااييوخاط،ا فند¨ وختههايدانه

تانگااهيو،بنااگوشوچانهوهاگونهروي،ابرواومياو

كاهخالهااييراوخط.گ اشتندميبزرگساالوياكودكاو

خطو،«چشماُرخ»يا«چشمارو»،كشيدندچشمميشك به

ياا«الم»،گ اشاتندماي«ل»شاك باهراكاهخالهااييو

وا افند¨ اوختهازچاووهاخالاين1.ناميدندمي«المچه»

باودالجاوردي اياهياكبودرنِگبه راآو، ياا2«نيا »هاا

آببااراشهادتان شتهمچنين.ناميدندميهم«كبودي»

دورا پنِدازخاكسترمقداريآوباوكردندميخيسدهاو

گودِيدرراخاكستر،برميداشتند وختهراوگردانده ر

ابارواومياو،آوازخالهاييوكردندميخمير،د تكف

خاكساترياا3،گ اشاتندميبيمارياكودك زاِجوا افنداز

چشمارو4.گ اشتندميخالرابيمارتنيجاهفت، وخته

بااكاهشادمايگفتاههاايكباوديخالبهچشمارخنيزيا

دعاايي)تعويا به.گ اشتندميرويوتنبرا فند¨ وخته

وبندند(كهبرايرفوودفوچشمزخمبهگردويابازومي

در اتدي ارچيزهاايياا فندهايدانهازكههمحرزي

باكودكوحياواوهماراهچشمزخمدفويبراوكردندمي

در،آويختناادماايكشااتزاروباااغوخانااهدرونمودناادمااي

 برهطان مؤلف.گفتندمي«پنامچشم »يا«چشمارو»،اصطالح

بارايراآوكاهدانادمايتعوي يودعاراپنامچشمقاط 

چشامارو،لر تاودر5.نويسندميبدچشِمزخِمازحفاظت

. ااختندماينوزادناف¨بريدهبندوا پندازپناميچشميا

كودكااوياانوزاداورخِتازهاراطلسمهاياچشمپناماين

امااودربادچشامزخموبدنظرازهاراآوتاآويختندمي

6.ن هدارند

¨داناهريختنوا فندگردانيمرا مدر: اسفند وردهاي

آو وزاندووآتشدرا فند هاردركهييدعاهاياِوردها،

                                                           

.كلماتهمينذي فرهن  جنانگيري، ؛كلماتهمينذي برهان قاط ، .1

هماو..2

.23،ص1،جمعتقدات و كداب ايراني.3

.03،نيرنگستان.4

.كلمههمينذي برهان قاط ، .5

.133،صها در لرستان و ايالم باورها و دانسته.6

وردهااين.شودميخوانده،ا تمتفاوتفرهن يياجامعه

هااايفرهنااگدروردهاااواژگاااو.اناادشااعرگونهومااوزوو

دارندفرقهاييهمبامختلف هااآومعناايي ااختاماا،

رمزباراعموميپنداشتوعقيدهيكهمهوا تيكساو

ا افندگياهمنابا،طورمعمولبهوردها.ر انندمينشانهو

ا فند¨دانه« يوصد»يا« هو ي»شمارو چناينايان،

«دوناه هو يا فند/دونها فند،ا فند»:گرددميآغاز

شامارهاين.«دونه يوصدا فند/دونها فندا فند»يا

،كنناددودخواهندميكههايا فنديفراوانيدانهبهشايد

چشامبتركاه»عباارتبا،مولبهطورمعوردها.دارداشاره

پاياااو،آوشاابيهعباااراتييااا!«بي ونااهوبخياا وحسااود

از،گروههاوافراد¨همهبها فند¨وردهايويژهدر7.يابدمي

،بي ان اووكساودورترينتاآشناياووكساوتريننزديك

هاايآدم.شاودمياشارهناپاكوپاكودشمنودو تو

وبازازناو؛ ياهچشموشورچشم،چشمأزرق،كبودچشم

همسااي او،دناداو افيدوَ ق ياه،هاي ر ياهآدم،نزا

چپد تورا تد ت كوچهاه ، حمامومحله، زاده،

و،زاجمعهتازايكشنبه،زاشنبهمث هفتهروزهاي شدگاو

زاصبحمانندروزشبانهمختلفاوقاتشدگاوزاده ظهرزا،

زاشبو واردشادگاوودروازهوشاهرازندگاوروبيروو،

پاريوجنوانس،پرندگاووچرندگاو،شهربهدروازهاز

8.آيندميا فند¨وردهايويژهدريكايك...وپريزادو

بااورايانبارماردم¨همه، نتيوهايكهنفرهنگدر

وردهايهايكلمهازيكهرخواندوباهمزماوكهاندبوده

ا افندهايدانهازيكهرتركيدوو وختنو،ا فند¨ويژه

آتشدر زيانكااروشاريرنيروهايازيكي، ،بادچشاماو،

مؤلاف.شاوندمايناابودو اوزندماينيزبخي وحسود

كاهپنداشتندميهمچنينبرخيكهنويسدمي9نظام فرهن 

برمايآتاشدرهاايا افندداناه اوختنازكهصداهايي

 .ا تحسودوبدچشمتركيدوعالمت،خيزد

                                                           

.30،صخرافات و معتقدات؛135ص،3،جطنران قديم.7

.225،ص2،جفرهن  مردم شاهرود؛22،ص1،جمعتقدات و كداب ايراني.8

ا پند.ذي فرهن  نظام، .9
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ازكاهباودر امايرانيااوازبرخايميااودر: اسفندي

 اختندكهبهآنااوا افنديميطلسمهاييا فندهايدانه

ناخرشاتهچنادباهراا افندهاايداناهنخست.گفتندمي

هااآوازوبساتندماييكدي ربههاراآو پس.كشيدندمي

باو،گردويلوز،گوش ه،چهارگوششك بههاييَشّده

ا افندهايروي.آوردناددرمايشاّرابهبيياا فند¨َشّرابه

نقش،هايرن ينخوايپارچههايلولهباهمرابندكشيده

1.كردنادمايتازيينهااراا افنديوانداختنادماين ارو

خااصناامباهفرهن يجغرافيايي¨حوزههردرا فنديرا

درخاناه ربرهارانديا ف2.اندناميدهميحوزهآومحلي

 اِردروهاايگو افندآغا در،هاينشايمناتاقدر،ها

،خاناهازراآفاتوباال،بادچشمتاآويختندميكشتزارها

فراواني،بركتودوركننداحشاموغالت،اعضايخانواده

تقدس¨جنبها فنديامروزه.بياورندو المت جادوزدايي،

اجادوييوخصوصيت درودادهد اتازراخاودآييني

بارايوا اتيافتاهتزييني¨جنبههاجامعهبيشترمردممياو

بارايا افندهاايداناهاز.رودمايكاارباهزيباييوآرايه

تازيينِوآرا اتندرشااديوشا وو، اعادت،تندر تي

.كردنادمايا اتفادهعقاد ار¨خوانچاهوناوروزيخواِو

و اينيياخوانچهياخواوردراشدهرنگا فنِدهايدانه

¨ افرهرويدروآرا اتندمايهايگوناگووشك بهظرفي

كاهبودر مشيرازدر.گ اشتندميعقد¨ فرهو ينهفت

ماندهنوروزبههفتهدويكياز بااگرددورها فندفروشاو،

راهبااههااامحلااهدر،شاادهرنااگا اافنِدازهااايپاارطبااق

اصاطالحباهياا،ا افندقاداريمخاانوادههار.افتادنادمي

«بوخوش»شيرازي ¨ افرهآوباوخريدميا فندفروشاز،

جهااازهمااراه،گ شااتهدر.آرا ااتماايراخااودنااوروزي

ايپارچاه¨كيساهياكيا،مخم ياترمه¨كيسهيك،عروس

كوچاكِآتشداِويامنق يكو،ا فندازپرشدهگ دوزي

وگ اشاتندمايطباقايخوانچهدرشدهكندهكاريبرنجِي

                                                           

.31،32،صطرز درست كردن اسفند.1

گياهان و درختان مقطدس در فرهنط    ؛123،صفرهن  مردم راورهماو؛.2
.322،صايراني

ازبرخايدرهامهنوزر ماين.فر تادندميداماد¨خانهبه

 .ا تمعمولايراو نتيهايجامعه

باورها ؛ش1328محمودكتيرايي،تهراو،،از خشت تا خشت: مناب 

محمدا دياوخرمآباديودي راو،،ها در لرستان و ايالم و دانسته

تبرياازيخلاافمدحسااينباانمح،برهططان قططاط ؛ش1308تهااراو،

جنطدق  ؛ش1333كوشاش:محمادمعاين،تهاراو،ق(،به11قرو)م.

عبدالكريمحكماتيغماايي،تهاراو،،روستايي كن  بر كران كوير

فردو اي،¨مهريمرداني،ماهناماه،«خرافات و معتقدات»؛ش1303

كوشاش:م.دروياش،نظاميگنجوي،باه،خمسه؛ش525،1328ش

ة المعارف و هطو قطاموس عطام لكطل فط  و      دائر؛ش1322تهراو،

ناصارخسارو،،ديطوان ؛فطرسبستاني،بيروت،دارالمعرفاة،مول 

،الصطيدنة ؛ش1335كوشاش:مهادي اهيليودي اراو،تهاراو،به

كوشااش:عبااسزرياااب،تهااراو،ق(،باه225)م.ابوريحااوبيرونااي

ق(،ترجمااهابااوبكر225)م.ابوريحاااوبيرونااي،الصطيدنة ؛ش1335

؛ش1308كوشش:منوچهر تودهوايارجافشاار،تهاراو، اني،بهكا

،835 اودابهذكاايي،فردو اي،ش،«طرز درست كطردن اسطفند  »

عطرايس  ؛ش1331جعفارشاهري،تهاراو،،طنران قديم؛ش1323

كوشش:ايارجافشاار،عبداهللكاشاني،به،الجواهر و نفايس األطاي 

حساانانجااويحسااينبان،فرهنطط  جنطانگيري ؛ش1320تهاراو،

فرهنط  مطردم   ؛ش1301كوشش:رحيمعفيفي،مشاهد،شيرازي،به

فرهنط   ؛ش1320علايكربا ايراوري،تهاراو،،دفتريكم() راور

فرهنط  مطردم   ؛ش1328صادقهمايوني،تهاراو،،مردم سروستان

،فرهنط  نظطام  ؛ش1331علياصغرشريعتزاده،تهراو،،شاهرود

فولكلطور يطا   »؛ش1350اددكان،محمدعليداعياال الم،حيدرآب

؛ش1332هايپراكناده،تهاراو،صادقهدايت،نوشته،«فرهن  توده

مرتضايفرهاادي،،«گياهان و درختان مقدس در فرهن  ايرانطي »

هاانريما اه،،معتقدات و كداب ايرانطي ؛ش2،1332اا2آينده،ش

عبااس،مفاتيح الجنان؛ش1300ترجمه:مهديروشنضمير،تبريز،

صااادقهاادايت،نيرنگسططتان؛ق1351ق(،تهااراو،1282م.)قمااي

 .ش1332ق(،تهراو،1335)م.
Americana; Collier's Staff (1985). Collier's Encyclopedia. 

New York: Collier; Bridgwater, W And Elizabeth, J. (1950). 

The Columbia Encyclopedia, New York; Eliade, M. , Tr. 

Sheed, R. (1971). Patterns In Comparative Religion, London; 

Henning, W. B. (1977). Grain Of Mustard, Acta Iranica, 
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درذيا .ا اتJuncaceae»1»¨هگياهيازخاانواد: َاَسل

دووبرخي هگياهرابرشمردهوبارايهار،«َاَ  »عنواو

ابوريحاودردو.اندبهآورايادآورشده¨يكنامعلميويژه

ويناميكيازآنااوراباا.عنواوازاينگياهيادكردها ت

.دانساتها ات2«كوالو»يادكردهوآورا«ب اشغاو»عنواو

واه «ِتسك» يستاو(آورا)گويدكهاه  جستاومياو

شودومي3«َاَ  »گويندكهبهلغتتازيمي«اديس»اندلس

آورا4«غارز»ويدرعنواو.گويندمي« ّ »اه شامبهآو

ناميده5«غرير» ازندوهماوَاَ  دانستهكهباآوغربالمي

اشبيليدرعناواو.نامندمي«قنطوريوو»شودواطباآورامي

منساوب)دانستهكهازآوحصيرعباويه6«َديس»َ  آوراَا

بافندوعربايننو ازديسراكاوالوبهشهرعباءاو(مي

«االجاامي اخونوس»غافقيدرعنواوَاَ ا آورا.نامندمي

و«ُاكسو خونوس»آو¨يكگونه؛خواندهكهدوگونها ت

ميماوودرناب7.شودناميدهمي«ُالو خونوس»دي رش¨گونه

دانسته«يربهبرنية»عجمياندلسنامآورابه«ِشب رق»عنواو
                                                           

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛152ص معجم اسما  النبات،.1

 .235،283،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛321ص

منتخط  جطام  المفطردات    ؛32،ص1جعمدة الوبي ، ؛155صالصيدنة، .2
تحفطة المطؤمني ،   ؛30،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛38صغافقي، 

توبيطق  ؛152صسطما  النبطات،   معجطم ا ؛132صمخزن األدويطة،  ؛25ص
؛322،ص3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛25صهاي کن ،  نام

 .285،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، 

منتخطط  جططام  ؛32،ص1جعمططدة الوبيطط ، ؛151،205صالصططيدنة، .3
الجطام  لمفطردات   ؛35صشرح أسما  العقطار،  ؛38صالمفردات غافقي، 

؛25صحديقطة األزهطار،   ؛310،313،ص2جالشامل، ؛30،ص1جية، األدو

مخطزن األدويطة،   ؛25صتحفة المؤمني ، ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، 
،25صهاي کنط ،   توبيق نام؛152،122صمعجم اسما  النبات، ؛132ص

دائرة المعارف ؛321،322،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛05
 .285،283،ص3جياهان دارويي، ط  سنتي، گ

دائطرة المعطارف طط     ؛152صمعجم اسما  النبطات،  ؛205صالصيدنة، .4
دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،  ؛322،ص3جنامه،  سنتي، واژه

 .285،ص3ج

 .322،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛205صالصيدنة، .5

معجم اسطما  النبطات،   ؛25صيقة األزهار، حد؛32،ص1جعمدة الوبي ، .6
دائرة المعارف ط  سنتي، ؛25،05صهاي کن ،  توبيق نام؛152،122ص
،3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛322،ص3جنامه،  واژه

.285ص

 .35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .7

8.وت كيدكردها تكهاينگياههماوا  ا ت

اينگيااهرا،بهنق ازابوحنيفه،بيطاردرعنواوا  ابن

اوت كياد. اازنددانستهكهازآوحصيرماي9« مار»هماو

خطاا،انادذخاردانساتهكندكسانيكها  راازاناوا أمي

ويدرادامهبهنق ازابوحنيفهآوراهماوكاوالو.اندهكرد

ويهمچنينبهنقا ازديساقوريدوسآورا.خواندها ت

¨دانستهكهدوگونها توياكگوناه10«اآلجامي جونس»

 اوميرا¨او پسگوناه.شودناميدهمي11«اكسجونس»آو

.شاودگفتاهماي12«نوساوكساجو»شمردكهبهآوهمبرمي

خواندهكاه13« جونس»بيطاربهنق ازجالينوسآوراابن

لوكساوس»آورادرزباويونااني¨يكگونه:دوگونها ت

.گويندمي14«اولو جويوس»ودي ريرا« جويوس

،« امار»هاايدي ارآورانام،نفيسدرعنواوَاَ  ابن

انطااكينياز15.برشمردها ت«اذخرآجامي»و« ُخوُمس»

ناميدهوگفتاها ات16«البوط»َاَ  را ماردانستهوآورا

وناو نارآورا18« اجيلوس»دريوناو17،«البابير»درشام
                                                           

 .35صشرح أسما  العقار، .8

حديقططة ؛313،ص2جالشططامل، ؛30،ص1جة، الجططام  لمفططردات األدويطط.9
معجطم اسطما  النبطات،    ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛25صاألزهار، 

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛25،05صهاي کن ،  توبيق نام؛152،122ص
دائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛321،322،ص3جنامه،  واژه
 .285،282،ص3ج

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛32،ص1جت األدويطة،  الجام  لمفطردا .10
دائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛322،322،ص3جنامه،  واژه
 .282،ص3ج

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛32،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   .11
 .322،ص3جنامه،  واژه

 .05صهاي کن ،  توبيق نام؛32،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .12

 .132صمخزن األدوية، ؛32،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .13

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛32،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   .14
 .322،ص3جنامه،  واژه

 .313،ص2جالشامل، .15

دائطرة  ؛152صمعجم اسطما  النبطات،   ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .16
دائرة المعارف طط  سطنتي،   ؛322،ص3جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه

 .285،ص3جگياهان دارويي، 

دائطرة  ؛152صمعجم اسطما  النبطات،   ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .17
دائرة المعارف طط  سطنتي،   ؛322،ص3جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه

 .285،ص3جگياهان دارويي، 

نامطه،   سطنتي، واژه  دائرة المعارف ط ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .18
‘ 
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حكيممؤمننامناو نارآورا.شودميناميده«كوالت»هم

عقيلايناامايانگيااهرادرزبااو1.كوالوبياوكردها ات

 اومآورانياز¨د اتهذكاركاردهوناام2«كسراني»هندي

.بياونمودها ت«منجونوس»

در.ا  رادر هعنواوبيااوكاردها ات،عيسيبك

¨وازخاانوادهJuncus Acutus L.»3»آوراجانامعلمييك

«Juncaceae»اشراناااامفرانساااوي،برشااامرده«Jonc 

Piquant»4و«Jonc Aigu»5آوراوناامان ليساي«Rush»6

 .J»نامعلميا  را،ويدرعنواودي ري.دها تذكركر

Arabicus Post»7ازخانواده«¨Juncaceae»،بانامفرانساوي

«Jonc»8وبااانااامان ليسااي«Rush»او.بياااوكااردها اات

11،الّسمراء10،قشالحصر9، مارالُحصر»هايدي را  نام

در«دياس»،درزباويوناني« خونوس»«الغضور12،النمص

اودرجاايدي اري.ا ات«ا ادريس»زباواه مغربو

¨ازخااانواده،«.S. Lacustris L»َاَ اا رابااانااامعلمااي

«Cyperaceae»ومتاارادف«Scirpus Acutus MUHLB»،

و«Jonc D'eau»ديااسدانسااتهوباارايآونااامفرانسااوي

                                                                                      

 .285،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛322،ص3ج

معجطم اسطما  النبطات،    ؛132صمخزن األدويطة،  ؛25صتحفة المؤمني ، .1
دائرة المعارف ؛322،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛152ص

 .285،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .25صهاي کن ،  توبيق نام؛132صمخزن األدوية، .2

دائرة المعطارف  ؛05صهاي کن ،  توبيق نام؛152صمعجم اسما  النبات، .3
دائرة المعطارف طط  سطنتي، گياهطان     ؛321،ص3جنامه،  ط  سنتي، واژه

 .235،ص3جدارويي، 

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛152صمعجم اسما  النبات، .4

 .321ص

 .هماو.5

 .هماو.6

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛152صمعجم اسما  النبات، .7

 .285،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛321ص

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛152صمعجم اسما  النبات، .8

 .321،323ص

،3جنامطه،   سطنتي، واژه دائرة المعارف ط  ؛152صمعجم اسما  النبات، .9

 .322ص

 .هماو.10

 .هماو.11

 .هماو.12

«Jonc Des Chaisicrs»ونااامان ليسااي«Bulrush»13را

َديسدرزباوعربايهمااو امار،او¨گفتهبه.آوردها ت

«ُ اُخُنوس»ودرزبااويونااني«بنكاه»ا تكهبهفار اي

14.شودناميدهمي

ديساااقوريدوس()قهرمااااوباااهنقااا ازديساااكوريد

راهماوا ا دانساتهوآورادوناو « خيونسانجامي»

وناو «اوكساجونس»ذكركردهكاهياكناو آوباهناام

افزايادقهرمااوماي.ا ات«اوكساجونوس»ناامدي رشبه

ماردمانادلس¨نامانوا  مارا توعاماه15« خونسليا»

 لطانينيزدرچهارعناواواز.گويندبهآوَديسوا  مي

 Juncus Acutus»يكيرابانامعلماي.ا  يادكردها ت

L.»ومتاارادف«Uncus Spinosus Forssk»و«Juncus 

Tommasinii Parl»ازخاااانواده¨Juncaceae»وبااااناااام

وبااناامعرباي«Dutch Rush»و«Sharp Rush»ان ليساي

همچنينآو.آوردها ت،بهنق ازانطاكي16،«الرهباوفتاي »

ا اا »درا ااكندريهوبااهنقاا ازعقيلااي17«زنجبيليااه»را

هاايبااناام،باوطوا ا ،و امار«ا  بّري»،«زنجبيلي

 اازوي»و19« اازويخااردار»18،«تيجاهصاوف»فار ي

اودرعنواو.ذكركردها ت« راجي »وبانامارمني20«تيز

¨وازخاانواده«Juncus Arabicus Post»دي ربانامعلماي

«Juncaceae»نااامبااردهوباارايآونااامان ليسااي«Sea 

Rush»21و«Rush»وبانامفرانسوي«Jonc Des Mattiers»

Skhoinu Heleias»22»اوناميونااني.ا تآورده«Jonc»و

                                                           

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛122صمعجم اسما  النبات، .13

 .323ص

 .122صمعجم اسما  النبات، .14

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛05صهاي کن ،  توبيق نام.15

 .322ص

دائرة المعطارف طط    ؛321،ص3جنامه،  ، واژهدائرة المعارف ط  سنتي.16
 .235،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

 .هماو.17

 .هماو.18

 .هماو.19

 .هماو.20

 .321،323،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.21

 .285،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .هماو؛22
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.رابهنق ازديسقوريدوسبرايهميننو برشمردها ات

وOxyskhoinos»1»همچنينناميونانيا ا ناروماادهرا

«Skhoenos»،و2« احوينسالياابس»هااراونامعربيآو

اودر.بهنق ازاصطفنوحناينآوردها ات3« حوينس»

و«نمااص»و«فتايا »،«ا ا عرباي»هايامن،همينعنواو

5،«نايبورياا»4،«ا  نار»بانامفار ي،نمصرادر وريه

و«گنياووو»،«گورداجيم»وبانامارمني«خونك»و« ازو»

ويدرعنوانيدي ارازناو .برشمردها ت«ها يرابردوو»

يادكردهوآوJuncus Effusus L.»6»ا  بانامعلمي¨ماده

«D»دانستهكهاحتماااًلحارفJundaceae»7¨»راازخانواده

اوايننو رابااناام.آمدها ت«C»اشتباهًابهجايحرف

،Soft Rush،Common Rush،Candle Rush»ان ليسااي

Matting RushوCamel's Straw»ونامفرانساوي«Jonc 

Common»وJoncهمچنينبارايناو مااده.آوردها ت¨

االولصنف»و«شمعةالسمار»،«شمعةاال  »نامعربي، ا 

ناي،بورياا،صنفاولا  8،ا  ماده»ونامفار ي«ا  

او.راذكركردها ات« ازوينرمو ازويافشاو،حصير

 Juncus» وما  راباناامعلماي¨د ته،درعنوانيدي ر

Maritimus Lam»،9ناامان ليساي«Sea Hard Rush»،ناام

وناامفار اي«حصايروحصايره،ا  صنفثالث»عربي

10.ياادكاردها ات«ا  صنف اوم»و« ازويدريايي»

اكساي»اولا  را¨ لطانيبهنق ازديو كوريدنامد ته

                                                           

دائطرة المعطارف   ؛322،323،ص3جمه، نا دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.1
 .281،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

دائطرة المعطارف   ؛322،322،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.2
 .281،283،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

دائطرة المعطارف   ؛322،323،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.3
 .285،ص3جدارويي، ط  سنتي، گياهان 

 .هماو.4

 .322،323،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.5

 .281،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .هماو؛6

 .323،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.7

 .281،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .هماو؛8

دائطرة المعطارف طط     ؛323،ص3جنامه،  لمعارف ط  سنتي، واژهدائرة ا.9
 .282،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

 .322،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.10

غارزرانازد،دانادوباهنقا ازابوريحااومي11« جونس

ويباهنقا از.خواندمي«غريز»ابوحنيفهنوعيا  بانام

البتهدرمتن.كندراا  معرفيمي«ريسالسمار»يموومابن

:چناينآمادها ات،ت ليفابنميموو،«أ ماءالعقارشرح»ِ

ودرتصحيحآونياز«.الديسالسمارنو منهوهوالغس »

 الطانيدرجااي«.والصحيحاوا مهاال  »:آمدها ت

 Shoinos»را«Juncus»دي ااريناازدديو ااكوريدجاانس

Elins»ناميدهونو نارا ا راهام«Skhoinos»خواناده

«اكساجونوس»صانف اومآورا¨اوهمچنينر ته.ا ت

12.ناميدها ت


ابوريحااوا ا راگيااهيزردطالياي: شناسي ريخت

رويدوبهبلناديهاومرغزارهاميوصفكردهكهدربيشه

الاديناوازحااف .تارازآوا اتترونارمبرديوباريك

ا  ¨ريشه،كندكهبرخيازمعتمداو يستاومغربينق مي

هايدر ال.انددارذكركردهُمجعدوپيچ،ني¨رامانندريشه

جرمآو،پو تشراجدا اخته،آوراكوبيده¨قحطيريشه

                                                           

 .285،281،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .11

 .285،283،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .12
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 اپسآورادر،كننادميخرد،راكه ختومحكما ت

وي.پزنادونااومايآميزنادمايباآردگنادم،آ يا اييده

هايبسايارداردكاه اختوشاخه،افزايدكهگياها  مي

1.هايشتيزا تمحكمبودهونوكشاخه

اشبيليا  راهماوَديِسنردانساتهكاهازآوحصاير

رويادوهاامايايانگيااهدرمارداب،باهنظاراو.بافندمي

نرموصاافچاووخيازراو،بلند،هايشمانند وزوشاخه

قادآوباه،رويندهايبسياريازيكريشهميشاخه.ا ت

رويادزارهانميدرشوره،شودمي،بلند،مردينشسته¨اندازه

2.كنندوازآوريسماووطنابتهيهمي

هااييغافقينيزا  راهماوكوالودانساتهكاهشااخه

هاينوكتيازواينشاخه.باريكوبدووبرگوخاردارد

هااراهمچناينآو.بافنادحصيرميهاندوازآوابدووگره

درعاراقازايان.بافنادكنندوازآوريسماومايمينازك

هااايانگيااهفقاطنزدياكآب. اازندهاغربالمايشاخه

كنادكساانيكاهآوراازاناوا بيطارت كيدميابن.رويدمي

ويبااهنقاا از3.اناادخطاااكاارده،انااداذخااردانسااته

آو¨اينگياهرادوگونهدانستهكهيكگونه،دوسديسقوري

تيزداشاتهوخاودبارهايينوكناماكسو خونوسشاخهبه

يكنو آوبدووميوها تونو :شودميدود تهتقسيم

هاينو شاخه.شك داردايهايي ياهودايرهدي رشميوه

او.هاااينااو دي اارگوشااتالوترنددومضااخيموازشاااخه

 وميراهمبارايايانگيااهبرشامردهكاه¨نينگونههمچ

.دي رناد¨تاروگوشاتالوترازدوگوناههايشضاخيمشاخه

اينگياهرادوناو خوانادهكاه،غافقيبهنق ازجالينوس

تاروونو دي ارضاخيم،ترترو ختيكنو آوباريك

نو اولآونيزخوددود تها تكهياك.ترا ت ست

4.باشددارميدي رميوه¨آوبدووميوهود ته¨د ته

                                                           

 .155،151صنة، الصيد.1

 .32،ص1جعمدة الوبي ، .2

،1جالجام  لمفردات األدوية، ؛38،35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

 .285،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛30،32ص

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

،285،281،ص3ج، گياهطان دارويطي،   دائرة المعارف ط  سطنتي ؛32ص
‘ 

نفيسدرتوصيفاينگيااهآوردهكاهازآوحصايرابن

كننادوگااهازآوحتيازآوريسماوهمتهيهمي،بافندمي

¨ويآورادوگونهدانستهكهيكگونه. ازندغربالنيزمي

.بافنادآوبسيارباريكوبدووميوها توباآوحصيرمي

گاهناو .گوشتونوكتيزا تكم،ايننو بيشتر خت

شودكهدرعراقازآوحصايريبسيارنرمآوهميافتمي

بافندكهنرما توبرخالفحصيرهايمعموليباخاممي

دي ارآوضاخيما اتو¨گوناه.شكندورا تكردونمي

اينگوناهخاودباهدود اته.هاي ياهوبزرگيداردميوه

¨هاييتيازداردود اتهشاخه¨يكيكد ته:شودميتقسيم

آونرموضخيما ات¨البتههردود ته.دي رچنيننيست

5.بافندوازآوحصيرهايكلفتمي

غّسانيا  راازجنسديسمعرفايكاردهكاههمااو

اومحا روياشآورا.بافناد مارا توباآوحصيرمي

زمينپهناوردارايگيااهوداندكههماومرغزاروميُمروج

تيزماننادهاينوكويا  راگياهيباشاخه.چراگاها ت

اينگياهشام . وزودانستهكهيكتادوذرا بلنديدارد

دونو نرومادها تكهناو نارآوبا رناداردوهمااو

هااييآوهامداناه¨ناو مااده.شودا تكها  ناميدهمي

انطاكيدروصافآوگفتاهكاه6.داردهايذرتماننددانه

ناو نار.زبروبدووگ ا ات،نرم.كلفتوباريكا ت

هاايآو اياهودانه.شوداينگياهبانامكوالتشناختهمي

اينگيااهدركا .اشباريكا تشك ونو مادهايدايره

حكيممؤمنوعقيلي7.زندتلخيمي ياها توطعمشبه

اينگياه.بافنداهيا تكهازآوحصيرميمعتقدندا  گي

ناو .رويدونرومادهداردهاوزمينآبدارميدركنارآب

مايا باها اتداره، اياه،نو نر¨دانه.نامندنرراكوالومي

باشدوگيااهشاشميترازتخمنو مادهگردي(وبزرگ)

تكاهعقيليافزودها ا8.آوا ت¨ترازمادهخشنوكلفت

                                                                                      

283.

 .313،ص2جالشامل، .5

 .25صحديقة األزهار، .6

 .32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .7

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛132صمخزن األدوية، ؛25صتحفة المؤمني ، .8
‘ 
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شاعبها اتودرعاراقازآوهايآوبارياكوبايشاخه

ديساقوريدوسآورادود اته. ازندريسماووغربالمي

هاااييتياازداردوبااهآوايازآوشاااخهدانسااتهكااهد ااته

ياك:خودايند اتهنيازدوگوناها ات. جونسگويند

.گارد()اي اياهومساتديرميوهودي ريبامياوهبي¨گونه

هاايتاراز ااقهتروُپرگوشاتهايايند تهضخيمقه ا

هاايشتاروشااخه ومآوضخيم¨دوما تود ته¨د ته

 ااومرا¨د ااته.تاارازدود ااتهاولا ااتبيشااتروقااوي

رويادوهايشميمنجونوسبرشاخه¨ميوه.منجونوسنامند

1.اولا ت¨دومازد ته¨گونه¨شبيهبهميوه

مطلاق:درچهارعنواوبرشامردها ات لطانيا  را

اوهار.ا  مادهودي ريا  صنف اوم؛ا  نر؛ا  

ويمطلقا  .هاراجداگانهتوصيفكردها تيكازآو

باا«Juncaceae¨»بهبلندييكمترازخانواده،راگياهيپايا

منتهاي،ايا توانه،دراز، اقه¨شدهازقاعدههايخارجبرگ

هايگياهمطلاقگ .يزو ختمعرفيكردها تبهنوكت

اشكپساولميوه.ايهستندمجتمووباآرايشخوشه،ا  

،ايبراباركپساولنااقصوگلپاوشقهاوه¨بودهو هخانه

.باشدهاميترازبرگكهاكوتاههمچنينخوشه.وجوددارند

هااويمح روياشآورا اواح دريااوكنااررودخاناه

،شامال،دراطرافكارج،وافزودهكهدرايراومعرفيكرده

شاوشوبلوچساتاو،آبااداو،بوشهر،خوي، واح آ تارا

¨ويا اا نااررانياازگياااهيپاياااازخااانواده2.روياادمااي

«Juncaceae»وجنس«Juncus»دانستهو پسبهنق قول

،اوهمچناينا ا ماادهراگيااهيپاياا3.پردازدازقدمامي

«Juncaceae¨»ارتفا يكمتاروازخاانوادهوبههميشه بز

لزج،صاف،برهنه¨اواينگياهرابا اقه.معرفيكردها ت

هاايهمچنينآورافاقدرگاه.وبدووكركبرشمردها ت

،دم  نامسااوي،هاييصافوبدووكركمشخصبابرگه

¨كپساول اهخاناهومنتهايباهچالاه¨ميوه،گ  بزرنگ
                                                                                      

 .285،ص3جگياهان دارويي، 

 .132صمخزن األدوية، .1

 .235،ص3جي، گياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنت.2

 .285.هماو،ص3

تعادادزياادمعرفايهاييريزوبهبادانه،وكدانهمحتوين

،ايانناو درنقااطمرطاوب، لطاني¨بهگفته.كردها ت

هاايمركازيچاينو اايرهاوبااتالقبركه، واح دريا

هاايمختلافقسامت،شرقهيماليا،هند،مناطقخاوردور

4.رويادشامالآمريكااودراياراودرالهيجااوماي،اروپا

  صنف اومراناو ا ا ياا اازويپايااو لطانيا

¨متااريااابيشااترازخااانوادهمتااراكمبااهارتفااا صااد ااانتي

«Juncaceae»اينگياهدارايريزوم،بهنظراو.دانستها ت

شك وكپسولبيضي¨افقيباتعدادكميبرگوميوه،كوتاه

همچناينايانناو ا ا .مجازاوكاما ا ات¨ هخاناه

.گ بزماي بهزردومسااويكپساولداردگلپوشيبهرن

هااباودهومحا روياشآوهامسااويبرگاكگ ¨خوشه

5.خرا اووبلوچستاوا ت،بينتهراووقزوين،شمال

¨مياوه،غافقيبهنق ازديسقوريدوس: خواص دارويي

¨كننادهقطو6،شكم¨اولآورابندآورنده¨دود ته¨برياوشده

¨اوخوردومياوه.شمردها ت8رآوروادرا7خونريزيرحم

ويهمچناينباه9.آوردانستها ت ومآوراخواب¨د ته

هاايضاخيميايراكهشااخهگونه¨ميوه،نق ازجالينوس

دي ااركااه¨گونااه¨آوردانسااتهوباارايميااوهداردخااواب

تريداردهمهمينخاصيتراباقاّوتوهايباريكشاخه

بيطاارمعتقادا اتكاهابان10.قدرتيكمتريادكردها ت

                                                           

 .281.هماو،ص4

 .282.هماو،ص5

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .6

تحفطة المطؤمني ،   ؛21صحديقطة األزهطار،   ؛321،ص2جالشامل، ؛32ص
ويي، دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دار؛132صمخزن األدوية، ؛25ص
 .285،282،ص3ج

 .هماو.7

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

تحفطة المطؤمني ،   ؛21صحديقطة األزهطار،   ؛325،ص2جالشامل، ؛32ص
دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛132صمخزن األدوية، ؛25ص
 .285،282،ص3ج

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛35صفقي، منتخ  جام  المفردات غا.9

تكکرة أولي األلباب، ؛21صحديقة األزهار، ؛321،ص2جالشامل، ؛32ص
دائرة المعارف ؛132صمخزن األدوية، ؛25صتحفة المؤمني ، ؛32،ص1ج

 .283،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .10
‘ 
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آورابارمحا گزيادگيرتيا و¨هايمتص بهريشهبرگ

،باهنظاراو1.مفيدخواهدبود، ايرگزندگاوضمادنمايند

شودكاهباهميهردونو آوباعثخشكاندوموادي¨ميوه

همچنينباعاثصاعودبخاارات.ريزنداندامپايينيبدومي

هماينعلاتشاودوباهيمانامنا بوكمي ردباه ار

2.آورا تخواب

جاالي،دارايبخاور()ُمَبّخار،نفيسا  راقااب ابن

،انادازيشاكمباعاثراه،مفاّتحقاوي،لّ ا ،جالدهنده()

انطاكيضاماد3.شكمبياوكردها ت¨ادرارآوروبندآورنده

5،وآورابرايا تسقا4آورامحّل درددرتمامبدودانسته

مفيدشمردها تاوخاكستر7وماليخوليا6خوابي(بي) هر

وهمراهباخاكستر عف8،خونريزي¨كنندهآوراقطو¨ريشه

.بخشخارشدانستها تنخ همراهبابرگ(التيام¨شاخه)

و9هااي اخت(ورم)اشرامحل خناازيرهمچنينريشه

شادهازآوراباراياباداوخوابيدوباررويحصايربافتاه

منا بدانستهونيزخوابيدوبررويحصايربافتاهدرشت

شدهازنو  ختوضخيمآورابرايا تسقامفيدشمرده

ا ا رابارايخاارش¨حكيممؤمنخاكسترريشه10.ا ت

هامفيادآورابرايقطوخونريزي¨وميوه11 ودمندشمرده
                                                                                      

 .32ص

تحفططة ؛321،ص2جالشططامل، ؛32،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، .1
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛132صمخزن األدوية، ؛25صالمؤمني ، 

 .285،282،283،ص3جگياهان دارويي، 

 .32،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .2

 .315،325،ص2جالشامل، .3

 .25صتحفة المؤمني ، ؛32ص،1جتكکرة أولي األلباب، .4

دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛132صمخزن األدوية، .هماو؛5
 .285،282،ص3ج

.هماو.6

 .هماو.7

 .هماو.8

مخزن األدويطة،  ؛25صتحفة المؤمني ، ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9
،235،282،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛132ص

283. 

دائرة المعارف طط  سطنتي، گياهطان    ؛32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .10
 .282،ص3جدارويي، 

دائطرة المعطارف طط     ؛132صمخزن األدويطة،  ؛25صتحفة المؤمني ، .11
 .282،283،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

شادهازناو حصير(بافته)اوا تفادهازفرش.دانستها ت

و12،هايقاويومبتاليااوباها تساقاآورابرايبدو̈ماده

هاايخشاكشدهازنو ضخيمآورابرايبادوفرشبافته

عقيليضمادآورابرايتحليا باردو13.مفيددانستها ت

14.هامفيدشمردها تورم

جوشاانده آشااميدو زيرزميناي¨ ااقه)ريازوم¨ لطاني

 اردرد،رايزكاما  راب15هوايي(¨متص بهريشهو اقه

مفياد،تن اينفاسونفاخ،آ ام، رفه،حاص از ردي

اوهمچنينماليدوضمادتهيهشادهازريازوم.شمردها ت

دردرد،ناازك¨كندر(رابهصورتيكاليه)آوولباوذكر

،آمااسبيضاه،هاي اختآماس،نقرس، ياتيك،مفاص 

وي.پارگيعصبونسجكوفتهشادهماؤثردانساتها ات

آوراازمربايزنجبي بيشتردانستهو¨خاصيتمربايريشه

،غا ا¨كننادههضم،دهاووآروغ¨ريزومآوراخوشبوكننده

¨كنندهوتقويتكننادهتحريك،كليهومثانه،معده¨كنندهگرم

آورا¨ريزومتازه،اوافزودهكهراهباو.باهمعرفيكردها ت

درآوروغان،گ ارنادمايدرچاراغ،بابرگگياهپيچياده

گردانندوبرايهمينا تكاهآوراريزندومشتع ميمي

 الطانينقا كاردها اتكاهدر16.نامندالرهباوميفتاي 

گياها  نرباهعناواومادر¨ وريهازدمكردهوجوشانده

.برندميبهكار17كنندوآورادربيماريا تسقاميا تفاده

¨رامسكندرددانستهومغاز ااقهويضمادا  ماده

 ااز اينهوخاوو¨كنندهنرم،بخشآرام،مسكن،آورامدر

همچناينازآودرماواردالتهااب،او¨خواندها تبهگفته

خاوابيا اتفادها تسقاوبي، نگكليه، رفه،گلووحلق

،اورتريات،شك موضعيبرايبندآوردوخووكنندوبهمي

وينقا .شودگوودرددنداوا تفادهميلمبا،هاشكست ي
                                                           

دائطرة المعطارف طط     ؛132صمخزن األدويطة،  ؛25صتحفة المؤمني ، .12
 .282،ص3ج، گياهان دارويي، سنتي

 .132صمخزن األدوية، ؛25صتحفة المؤمني ، .13

،3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛132صمخزن األدوية، .14

 .282ص

 .325،ص1،جگياهان دارويي.15

 .235،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .16

 .285.هماو،ص17
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آوبرايدرمااوا اتفاده¨كندكهدرهندوژاپنازواريتهمي

،ضاادتومور،خااواصادرارآوري،كنناادوباارايگياااهمااي

 الطانيدر1.اكسيداوو يتوتوكسيكنيزقائ هساتندآنتي

هاايآو ومنق كردها تكهدرليبايازگا ¨ا  د ته

2.شودپسوريازيسا تفادهميبرايدرماو

 لطانيتركيباتشيمياييا  نررا: تركيبات شيميايي

آپايژناينو،لوتاهئاولين،كلروژنياكا ايد،گاليكا يد

 One»وتركيباااتشاايمياييا اا مااادهرا3گلوكزيااد

Undecan» ،«Tridecandne» ،«Jones» ،«Disabolene»،

«Lutionlion»وگليساايريد«P- Coumaroyl»،«Effusol»،

«Juncunone»،«Micrandol B1»و«Alpha Tocopherol»4

مراگالياكهاايا ا صانف اويباتشيمياييگ وترك

لوتهئولينوآپايژناينذكاركارده،كلروژنيكا يد،ا يد

5.ا ت

برخيطبيعتا  رامركبازجوهريارضي: طبيعت

مراهبااكههمراهباكمي رديبودهوجوهريهواييكهه

نفيسطبيعاتآوراابن6.اندمعرفيكرده،كميگرميا ت

همراهباكمي رديومعتدلدررطوبت،نزديكبهاعتدال

غّسانيمزاجا لرا ارددراول7.ويبو تبياوكردها ت

قوليضعيفهممزاجآوراگارمدراولدانستهوبه¨درجه

يناختالفراهاماودلي ا.اولذكركردها ت¨اوِلدرجه

تركيبآوازجوهرارضيهمراهباكماي ارديوجاوهر

ظاهرًامرادشجوهرهواييبودها ت(همراهباكمي)مائي

انطااكيطبيعاتآوراگارمدراول8.حرارتشمردها ت

 ااوميااادكااردهو¨دوموخشااكدرآخااردرجااه¨درجااه

ساتهداناول¨اشراهمظاهراًًّگرموخشكدردرجاهريشه

                                                           

 .282.هماو،ص1

 .283.هماو،ص2

 .285.هماو،ص3

 .282،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .4

 .283.هماو،ص5

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛35،صمنتج  جام  المفردات غافقي.6

 .32ص

 .315،ص2جالشامل، .7

 .25صحديقة األزهار، .8

عقيليو لطانيطبيعتآورامركاب،حكيممؤمن9.ا ت

 لطانيباه10.اندازبرودِتغالبوحرارِتقلي بياوكرده

دومگرم¨طبيعتآورادرآخردرجه،نق ازپزشكاوقديم

11.وخشكذكركردها ت

بسياريازدانشامنداومصارفمياوها ا را: مضرات

 ارمعرفايكاردهومصّد وموجب ردردو ن ينيدر

َرويدرخااوردوآوراباعااث ااباتوايجااادكمااازياااده

ازآوراكشاندهوانطاكيمصرفپانجدرهام12.اندشمرده

حكيممؤمنوعقيلي.دانستها ت13مصلحشراجلنجبين

مصرفپنجدرهمآوراموجب باتوكمااياادكاردهو

14.ندامصلحشرامصرفگلن بينعسليوفالفلييادكرده

صنف اوما ا را¨گرمازميوه0/12 لطانينيزمصرف

رويدرمصرفآوراموجابموجب باتشمردهوزياده

15.مسموميتومرگدانستها ت

اشرابدلماده¨گونه،نرا  ¨غّسانيدرنبودگونه: بد 

آودانستهوبهقوليضاعيفهامنسابتدادهكاهبادلآو

،ا ا رادرقطاوخاونريزيانطاكينيزبدل16.اذخرا ت

17.كاغ (ذكركردها ت)قرطاس¨محرقو وخته
ق(،تهاراو،نشار11قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المؤمني : مناب 

تططككرة أولططي األلبططاب و الجططام  للعجطط  ؛ش1382شااهر،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552ل،بيروت،دارالفكر،چااپاوّ

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

                                                           

 .32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9

دائطرة المعطارف طط     ؛132صمخزن األدويطة،  ؛25صالمؤمني ،  تحفة.10
 .285،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

 .235،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .11

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛35صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .12

،دويةمخزن األ؛21صحديقة األزهار، ؛325،321،ص2جالشامل، ؛32ص

،285،282،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛132ص

283. 

 .32،ص1جتكکرة أولي األلباب، .13

 .132صمخزن األدوية، ؛25صتحفة المؤمني ، .14

 .285،283،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .15

 .21صحديقة األزهار، .16

 .32ص،1جتكکرة أولي األلباب، .17
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حديقطة  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.مالقي

اباراهيممحمادبانأبوالقا امبان،األزهار في ماهية العش  والعقار

ق(،تحقيق:محمدالعربيالخطاابي،بياروت،دوم،1515)م.الغساني

گياهااوداروياي،ابوالقا ام،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛ق1215

دائرة المعارف ط  ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

معاصر(،قام،ناوروحاي،)نامهگياهي،ابوالقا م لطانيواژه،سنتي

حازمقرشايعلايبان،الشامل في الصناعة الوبيطة ؛ش1382اول،

،نشاارياتالمجمااوأبااوظبيق(،تحقيااق:يو اافزيااداو،283)م.

ميمااوومو اايباان،شططرح أسططما  العقططار؛ق1221الثقااافي،اّول،

ق(،تصاحيح:ا اارائي ولفنسااوو،پاااريس،داربيبليااوو،اول،251)م.

كوشش:ق(،به225م.)ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛م2550

عمدة الوبيط   ؛ش1335عباسزرياب،تهراو،نشردانش اهي،اول،

ق(،تحقياقمحماد2قارو)م.اباوالخيراشابيلي،في معرفة النبطات 

گياهططان ؛م1550الخطااابي،بيااروت،دارالغاارباال ااالمي،اول،

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،)علاايزرگااري،دارويططي

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،دويطة مخزن األ؛ش1332

؛ش1331ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقاالبا االمي،دوم،12

¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمدعيسيبك،معجم أسما  النبات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

وقار)م.محمادغاافقياحمادبان،منتخ  جام  المفردات غافقي

ق(،تحقياق:د.مااكس282)م.العباريغريغريوسابان¨ق(،گزيده3

 .م2550مايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

محسنرهبر

 اشترخار

و1«ُاشاُترغاز»نامايانگيااهدربيشاترمناابو: اشترخار

انادكاهايانواژهآمدهوبرخايتصاريحكارده2«اشترغار»

بوريحاااونااامشرابااهعرباايا3.ا اات«ُاشااترخار»ُمعاارب

ذكااركااردهوخااوددرردايااننظااربااهنقاا از«حناازاب»
                                                           

؛253،ص1جالقانون في الوط ،  ؛56صالصيدنة، ؛27،ص20جالحاوي، .1

الجام  ؛29صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛142،150صمنناج البيان، 
،1جتحفة المطؤمني ،  ؛221،ص2جالشامل، ؛28،ص1جلمفردات األدوية، 

 .05صهاي كن ،  توبيق نام؛133صمخزن األدوية، ؛113ص

مخزن األدوية، ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب، ؛32صت بديعي، اختيارا.2
توبيطق  ؛303،ص3جمعارف گياهي، ؛82صمعجم اسما  النبات، ؛133ص
 .05صهاي كن ،  نام

اسطما  األدويطة،   ؛133صمخطزن األدويطة،   ؛113،ص1جتحفة المؤمني ، .3
؛303،ص3جمعطارف گيطاهي،   ؛8،185صمعجم اسما  النبطات،  ؛21ص

 .05صهاي كن ،  بيق نامتو

حنازابرا«المشاهير»وصاحب5ابوحنيفه4،ابومحمدقتيبي

رانامدي ر«محرو »ويهمچنين.جزربريخواندها ت

،ر اائليوابوحنيفاه،اشترغازيادكردهوبهنق ازابومعاذ

.اووصاافكااردها ااتانجااد¨محاارو را اااقوريشااه

خاوش)انجداوطيب¨همچنينبهنق ازفزاريآوراريشه

وبه اندي«گزان داوخوش»عطر(خواندهكهبهفار ي

وي اپساضاافه.شاودناميادهماي«ُمتيهنكفار»هندي()

،كندتاحالنشنيدها تكهانجداوبزراشاترغازباشادمي

شاودوآوآوردهمايهايمرودرحاليكهانجداوازبيابآو

نامندوهماوشاجرةبزررازا تكهاهاليخرا اوكمامي

6.الحلتيتا ت

انجاداوخرا ااني¨اشترغازراريشاهبغدادي¨جزلهابن

البتهانصارينيزمعتقدا تكاهاشاترغاررا7.دانستها ت

اندوآوهمااوبايخانجاداوتفسيركرده«شوكالجمال»به

همچناينحكايم8.وعيانجاداوا اتخرا انيا تكهنا

اما،اندعقيليودكترقهرماونيزاينقولرانق كرده،مؤمن

9.كندكهاينقولاصلينداردعقيليآوراردوت كيدمي

ذكركردهوبهنقلاي«ا ترغاز»ميمووناماينگياهراابن

كاشموبهقوليدي راص شجرةالحلتيتيااد¨آوراريشه

شاوك»بيطارتفسيراشترغازبهفار ايراابن10. تكردها

خارشتراو(دانستهوبرخيدي رنيازآوراچناين)«الجمال

خوانادهو«زنجبيا عجام»انصاريآورا11.اندتفسيركرده

انطااكياشاترغاررا12.اندبرخيدي رنيزازاوتبعيتكرده

                                                           

 .شايدابومحمدعبداهللبنمسلممعروفبهابنقتيبهمرادباشد.4

 .238،ص2جنامه،  لغتدينوري،احمدبنداود،نك:¨.ابوحنيفه5

 .02صالصيدنة، .6

.142،150صمنناج البيان، .7

 .32صاختيارات بديعي، .8

هاي كن ،  توبيق نام؛134صية، مخزن األدو؛117،ص1جتحفة المؤمني ، .9
 .50ص

 .7صشرح أسما  العقار، .10

مخطزن  ؛421،ص2جالشطامل،  ؛48،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   .11
توبيق ؛8صمعجم اسما  النبات، ؛41صاسما  األدوية، ؛133صاألدوية، 

 .50صهاي كن ،  نام

  النبطات،  معجم اسما؛133صمخزن األدوية، ؛32صاختيارات بديعي، .12
 .50صهاي كن ،  توبيق نام؛353،ص7جمعارف گياهي، ؛180ص



 
 

 اشترخار / 31
 

«لحاالح»دانساتهكاهدرمصار«مرير»فار يومعروفبه

معروف«شاربعنتر»ويقسمبلندآورابه.شوداميدهمين

البتاه1.شاودشاناختهماي«عصايفيرة»دانستهكهدرانطاكيه

گفتنيا تكهعقيليبهنق ازانطاكيچناينآوردها ات

شاودوآورادرخواندهماي«شاربعنبر»كهقسمبلندآو

رانازدعقيليهمچنينناامش2.نامندمي«عصيفريه»انطاكيه

«محاارو »و«زنجبياا الفااارس»،عربهااازنجبياا العجاام

ونزداهااليمصار«آثاريوو»و«فرافيوو»بهيوناني،خوانده

حكيماعظم3.دانستها ت«اونتكتاره»وبههندي«لحاح»

4.ذكركردها ت«اونتكثاره»اشراخاونيزنامهندي

ناامبكدر هعنواومختلافازايانگيااهدكترعيسي

،الحااج،عاقول:بردهوا اميزيررابرايشذكركردها ت

،خارُاشاتر،هايعرباي(وخرشاترنام)شوكالجمال،الكبر

هايفار ي(بااناامعلماينام)شترخار،اشترخار،خارشتر

«A. Maurorum Tournef»هاااايومتااارادفبااااناااام

«Hedysarum Alhagi L.»و«Alhagi Mannifera»وبااا

 Alhagi Des»و«Sainfoin Agul»هااايفرانسااوينااام

Mauresn»ونااامان ليسااي«Camel Thorn»وازتيااره¨

«Leguminosae».5ويدرعنوانيدي اراشاترغارراريشاه¨

مّريارولحاالحنياز،درختانجداوذكركردهكهبرعاقول

،همچنيندرعناوانيدي ارآورااشاترغار6.شودناميدهمي

 .T»اشراخواندهونامعلمي«عودالّرقة»جموزنجبي الع

Silphlum VIV»وازتيااره«¨Umbolliferae»يااادكاارده

شاياوذكرا تكهتنو وتفاوتا اميايانگيااه7.ا ت

هايمختلافازآنجانشئتگرفتها تكههريكازبخش

اينگياها ميخاصداردوبرخيبدووتوجهبهايننكته

هاايدي ارگيااهرانيازمتا كراوا اميبخشدريكعنو

                                                           

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب، .1

 .134صمخزن األدوية، .2

 .133ص، .هماو3

 .41صاسما  األدوية، .4

 .8صمعجم اسما  النبات، .5

 .82.هماو،ص6

 .180.هماو،ص7

بهچندبخشانتخاابشادهازدو،بهعنواونمونه.اندشده

.كنيماشارهمياألدويةمخزن وتحفة المؤمني كتاب

بااهنقاا ازبغااداديآورا«حاااج»عقيلاايدرعنااواو

همچنيناووحكيممؤمنحاجرا.خارعاقولخواندها ت

اندكاهفيكردهوآوراگياهيدانستهبهفار يخارشترمعر

راصاام انجااداو«حلتياات»هااردو8.شااودتاارنجبينمااي

رااشاترغار«شوكةالجمال»يا«شوكالجمال»و9اندخوانده

راحااجدانساتهو«عااقول»حكيممؤمن10.اندمعرفيكرده

عقيليبهنق ازانطاكيآوراهماوشاوكةالجماالمعرفاي

12.اندرابيخانجداويادكرده«محرو »هردو11.كردها ت

بااهاينكااهبرخااياشااترغاررامحاارو وياااباايخانجااداو

ايا اميمرتبطباايانگيااهموجبشدهتاعده،اندخوانده

راهمذي اشترغارذكركنندوباعثخلطدوياچندگيااه

 .باهمشوند

باتوجهبهمطلبفوقواشتباهيكهدرتعييناينگيااه

درمياودانشامنداواتفااقنظارمحسو اي،صورتگرفته

اكنووبرايروشانشادوايان.شودآومشاهدهنمي¨درباره

:پردازيمادعابهنق اقوالآناومي

هايماروابوريحاومعتقدا تكهازاينگياهري ستاو

واروازقسامتپو تي ياهداردكاهداياره،شودآوردهمي

تردوشكنندها ت،داخلش فيد،شودعرضيآوكندهمي

درآغازبرداشات.شودريشمي،اشازطولريشوشاخه

بهعلتتازگيوطراوتششيرينا توپسازمدتيكاه

كامكامطعماشتناد،گيارددرجرياوبادوهواقرارماي

تناديطعماشهام،گارددترمايشودوهرچهخشكمي

دوازقطعاتآوبوييچووبويانجداودار.شودبيشترمي

كننادودرهاا اتفادهمايبهعنواوچاشنيدر رخكردني

كندكهزمانيمقداريازآووينق مي.ريزند ركهنيزمي

،قطعهكردها ت،راكندهوبرايريختنداخ  ركهقطعه

                                                           

 .327صوية، مخزن األد؛288،ص1جتحفة المؤمني ، .8

 .361صمخزن األدوية، ؛324،ص1جتحفة المؤمني ، .9

 .950صمخزن األدوية، ؛549،ص1جتحفة المؤمني ، .10

 .598صمخزن األدوية، ؛587،ص1جتحفة المؤمني ، .11

 .1025صمخزن األدوية، ؛775،ص1جتحفة المؤمني ، .12



 
 

 اشترخار / 81
 

.اماازبويشدچار ردردشدهو اپستابكاردها ات

شريختهوآورابهگياهرويد ت،¨همچنينقدريازشيره

.هاازآودررنجباودها اتايزخمكردهكهتامدتگونه

گويادكاهگيااهبرگايپهانوويبهنق ازابوحنيفاهماي

پزنداي فيدمانندتربداخ زمينداردكهآوراميريشه

1.خورندومي

انجاداوخرا اانيدانساتهودر¨جزلاهآوراريشاهابن

نيزآورااشترغازمعرفاي«الخرا انياص االنجداو»عنواو

كاشامذكار¨ميمووبنابرنقلايآوراريشاهابن2.كردها ت

كردهكهاحتمااًلبايدنظركسانيباشدكهكاشامراانجاداو

گيااه¨ويبنابرنقليدي رنيزآوراريشاه.اندروميخوانده

ترگفتايمكاهمارادازحلتياتپيش3.حلتيتيادكردها ت

اينقولبانظركسااني،انجداوا توبااينوصفصم 

غافقيباه.انديكيا تانجداودانسته¨كهاشترغازراريشه

¨بطالوبغدادي(آوراريشهمعروفبهابن)عبدوونق ازابن

رويدوبهعنواوچاشانيوگياهيدانستهكهدرخرا اومي

ينباهويهمچن.شودادويههن امپختگوشتا تفادهمي

نقاا ازديسااقوريدوسوجااالينوسآوراانجاادانيدي اار

.روياداحتمااًلمرادويليبيباشد(مي)دانستهكهدرليبوي

آو¨باايانتفااوتكاهريشاه،اشمانندانجداوا تريشه

وشاكنندهو،انجداوبودهوتندو ست¨ترازريشهباريك

ر ايشاوكبيطاراشاترغازراباهفاابن4.بدووصم ا ت

خارشتراو(تفسيركردهوبهنق ازديساقوريدوس)الجمال

«لينوي»گياهيخواندهكهدر رزمينيكهبهآوٍ¨آوراريشه

ترانجداووباريك¨گياهشبيهبهريشه.رويدشودميگفتهمي

روشانا اتكاه5. ستوبدووصام ا ات،ونيزتند

فقيرانقا كاردهبيطارباتفاوتياندكهمااوكاالمغااابن

بيطارراازاشاترغازكاهنفيسهمهماوتفسيرابنابن.ا ت

آورالفظيفار يدانستهبيااوكاردهوگفتاها اتدليا 

                                                           

.56صالصيدنة، .1

 .142،150صمنناج البيان، .2

 .7صشرح أسما  العقار، .3

 .29صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

 .48،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

اشبهخارشتراينا تكهگياهيخارداربودهوگ ارينام

وي.خورنادشتراوآورادو اتدارنادوزياادازآوماي

هاايشماوردربخاشهايضخيمآورابيشتراز اايريشه

ا تفادهدانستهوآورادارايطعميتندونيزماننادا افنج

دارايُخَلَ وُفاَرجخوانادهكاهباههماينشاك ا اتفاده

اش(راهمراهغا اياريشه)هايچوبشبلكهريزه،شودنمي

ظاااهريواشرادرشااك ويهمچنااينريشااه.پزناادمااي

بااايانتفااوتكاه،انجداوذكركارده¨خواصمانندريشه

تروبااتناديكمتارازانجاداواينگياهكميباريك¨ريشه

6.بودهوبرخالفانجداوصم ندارد

انصاريآورازنجبي عجمخواندهوافزودها اتكاه

اندشوكالجمالا تكههماوبيخدرتفسيراشترغازگفته

وي پس.باشدكهنوعيازانجداوا تانجداوخرا اني

ح رويشانجداورابياباومروذكركردهوبهتارينآورام

ايانطاكياشترغارراكهكلماه7.نو روميآودانستها ت

فار يا تمعروفبهمريرخواندهكاهدرمصارلحاالح

ويگفتها تقسمطويلشكاهباهشاارب.شودناميدهمي

تفاوتشباباادآورد.پستآوا ت¨عنترمعروفا تگونه

گيااه.ترا تهاياينگياهكوچكا تكهدانهدرايننيز

اشرامانناددرانطاكيهبهعصايفيرهمعاروفا اتوتاازه

هايشزردو افيدودارايخارهااييگ .خورندكاهومي

طعمشهمراهباتلخيوقب ا اتوبهتارين.بلندا ت

حكايمماؤمننيازمانناد8.آورنادمي«برموده»نوعشرااز

هاايكيگيااهاشاترغازراماننادباادآوردولايباادآوانطا

هااايزردو اافيدوخارهااايدرازگاا ،تاارازآوكوچااك

انجاداوو¨اششابيهريشاهدانستهوافزودها تكهريشاه

اشا اتفادهبدطعموتندوباتلخايا اتوريشاه،بدبو

اشرامانندكاهودرموصا ومصارهمچنينتازه.شودمي

حكيممؤمندرپاياونق كردها تكهاشترغاز.خورندمي

عقيليآوراگيااهي9.گويندرابيخانجداوخرا انينيزمي
                                                           

 .421،422،ص2جالشامل، .6

 .32صاختيارات بديعي، .7

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب، .8

 .117،ص1جتحفة المؤمني ، .9
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هااييزردو افيدوخارهااييشبيهبادآوردخواندهباگ 

اششبيهتروريشهبادآوردكوچك¨هاشازدانهدرازكهدآو

طعموصم وبادبووبادبي،ترازآوباريك،انجداو¨ريشه

ويهمچناينباهنقا ازمتارجمكتااب.تندوتلخا ات

(آوراگيااهيشايرداردانساتهكاهبارايصيدنه)ابوريحاو

اشباهد اتشتجربهمقداريازآوراگرفتهوچووشايره

ر يدهآورازخمكردهوتامدتيآوجراحاتبااقيباوده

،ري ساتاومارو،عقيليمنباتاشاترغازراخرا ااو.ا ت

بغادادوآذربايجااوذكاركاردهو،جبالموصا ،ونخجوا

 پسنظرانطاكيرادرمورداشترغازبياوكاردهوپاساز

ايان،اندنق اينكهبرخيآورابيخانجداوخرا انيدانسته

1.اص دانستها تنظرراردكردهوآورابي

 الهخواندهيكيازمعاصراونيزآوراگياهيعلفييك

آورا اتو¨مترارتفا داردو اقهتاد انتيكه يتاهش

داروپوشايدهازكاركبهشك منشورچندوجهايزاوياه

هاينامنظميهايشدرشتا تودندانهبرگ.پشميا ت

رگبارگ.شاوندداردكهمنتهيبهخارهايكوتاهوتيازماي

باه،برگپوشيدهازكرك افيدا ات¨ فيديداردوپهنه

هاابادووبارگ.ر دگ فيدبهنظرميطوريكهرنگبر

هااباهشاك گروهايازاندوگا دمبرگبه اقهچسبيده

هايابريشاميهاراكركهايكوچكزردكهاطرافآوگ 

هاقاراردارنادودردرانتهاي اقهدرو طبرگ،فراگرفته

آوحناييو¨ميوه.شونداواخربهارواواي تابستاوظاهرمي

ماعضايآوتلخوكميتندوبدبوا اتكاهمخططوتما

پسازخشكشدوبوينامطبو آوتاحدودزياديمرتفو

اينگيااهباومي.انجداوا ت¨اششبيهريشهريشه.شودمي

هاايمديتراناهدربااغ¨ويژهدرحاشيهجنوباروپا توبه

ماثاًلدر.روياددراغلبمناطقايراومي.زيتووانتشاردارد

در؛گرگااو:درگلساتاو؛ الماس،مااكو،تبريز:يجاوآذربا

،تهاراو:درتهاراو؛ر اتمآبااد:درگايالو؛آما :مازندارو

،هشات رد،بينآبگارموعلايآبااد،دماوند،شهر تانك

،باينتهاراووكارج،بينتهراووآبعلاي، رخهحصار

                                                           

 .133،134صمخزن األدوية، .1

:درلر اتاو؛درهماداو؛قصرشايرين:دركرمانشاه؛دماوند

راهبهبهاااوبااه:درخوز ااتاو؛بختياااري،بيشااه،وشااهبازا

2.كاشمر:دراطرافاهوازودرخرا اورضوي،آغاجاري

شودكهبرخيباهبادقتدرآرايدانشمنداومعلوممي

علتشباهتظاهرياشترغازبهانجداوونزديكيطبيعات

باه،ايندوبههموهمچنينمشاابهتدرخاواصوآثاار

اماا،انادانجداوخوانده¨اانجداووياريشهاشتباهاشترغازر

كارشنا اوايننظارراغلاطخوانادهوباهشاباهتآودو

.اندت كيدكرده


ايانگيااهرا¨جزلهبهتارينگوناهابن: بنتري  اقسام كن

توپروبدووجوف( افيدرناگآوذكاركارده)ُمصَمت

هاقساامخوانادانصاريقسامرومايآورابهتارين3ِ.ا ت

آورندنيكوترينناو مي«برموده»انطاكيآنچهرااز4.ا ت

اشرابهتارينحكيممؤمنبه اركهپارورده5.دانستها ت

                                                           

.303،302،ص3ج، معارف گياهي.2

 .142صمنناج البيان، .3

 .32صاختيارات بديعي، .4

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب، .5
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عقيليبهترينشراقسمخرا اانيونياز1.نو شمردها ت

نو  فيد بكخالصخالياززرديو ياهيدانستهكاه

كمگرهومصامتباا،تلخيكمتريداردوجرمآومعتدل

وي پسبهنظرانطاكياشاره.تنديوبدمزگيكمترا ت

اشرابهترازغيارريشه¨كردهوگفتها تبه ركهپرورده

اين ركههمبهترازغير ركه:افزايدويمي.اندآودانسته

پارورده¨آوونيزبهترازجرمآوا تكهدر اركه¨پروده

2.شدهباشد

كهبيشتربهآواشارهازعمدهخواصاشترغاز: خواص

اشجهاتو اودمندي3پادزهربودوبراي موم،اندكرده

.تواوذكركردرامي5ورفوتبربو4معده

اكنووبهتفصي وباتوجهبهترتيابتااريخيباهذكار

انادپردازيمكهدانشمنداوبراياينگياهنامبردهخواصيمي

6ردآورامقيءرازيوبرخيدي رباتوجهبهگزشيكهدا

هامخاوردگيوحالاتوموجبدلبه7آورغثياو)ومغّثي

8.تهو (خواندهوعملاشراماننادانجاداودانساتها ات

مغز(شامردهو)9هايدماغگرفت ي¨همچنينآوراگشاينده

 اودمندونياز11وكشتنكنهوشپش10برايبلندشدومو

                                                           

 .117،ص1جتحفة المؤمني ، .1

 .134صمخزن األدوية، .2

،2جالشامل، ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛27،ص20جالحاوي، .3

تحفة ؛82،ص1جاأللباب،  تككرة أولي؛32صاختيارات بديعي، ؛425ص
 .134صمخزن األدوية، ؛117،ص1جالمؤمني ، 

الجطام  لمفطردات   ؛142صمنناج البيان، ؛253،ص1جالقانون في الو ، .4
تحفة ؛32صاختيارات بديعي، ؛423،ص2جالشامل، ؛49،ص1جاألدوية، 
 .134صمخزن األدوية، ؛117،ص1جالمؤمني ، 

مننطاج البيطان،   ؛253،ص1جقانون فطي الوط ،   ال؛28،ص20جالحاوي، .5
؛425،ص2جالشططامل، ؛48،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، ؛142ص

مخطزن األدويطة،   ؛117،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛32صاختيارات بديعي، 
 .134ص

،2جالشامل، ؛48،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛27،ص20جالحاوي، .6

 .424ص

مننطاج البيطان،   ؛253،ص1جالقانون فطي الوط ،   ؛27،ص20جالحاوي، .7
 .424،ص2جالشامل، ؛48،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛142ص

الجطام   ؛29صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،   ؛27،ص20جالحاوي، .8
 .422،ص2جالشامل، ؛48،ص1جلمفردات األدوية، 

 .27،ص20جالحاوي، .9

 .هماو.10

باشادمفيادبرايتبربعيكهازبلغم وختهايجاادشاده

.اشرا مدانستها توميوه12خوانده

اشترغازرابرايمعدهنيكوومنقاي¨شيخالرئيس ركه

خوانادهوافازوده14آورونيازاشاتها13ومقويآودانساته

ا تمدتتوقفآودرمعدهزيادا توبهكنديهضام

جزلهآوراابن.هايربونيزمفيدا توبرايتب15شودمي

قلاوهوكلاهپاچاه،ضمغ اهايغلاي مثا ج ارمعينه

اشاترغازباه،غافقيباهنقا ازرازي16.معرفيكردها ت

 ركهپروردهراهمراهباگرميخواندهوگفتها تكهاگر

زماوزياديدر ركهبماندمصارفشباعاثايجاادآروغو

كنادبهتارا اتازبيطارتوصيهمايابن17.گرددبادگلومي

وي اپس. تفادهشودوجرمآومصرفنشودآوا¨ ركه

آورا¨بهنق ازبرخيترشياشترغازيعنيدر ركهپرورده

¨وبهنق ازرازي ركهپرورده18طعامخوانده¨هضمكننده

آوراگرمكنندهومعينهضمدانساتهوباهنقا ازكتااب

اشاترغازراگارم،حانوتالطبيبعليبنرضاواومصاري

و20پااككنناده(رطوبااتازمعاده)وجالي19معده¨كننده

                                                                                      

 .هماو.11

،1جالجام  لمفردات األدوية، ؛142صمنناج البيان، ؛28،ص20ج.هماو،12

 .117،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32صاختيارات بديعي، ؛48ص

الجام  لمفطردات  ؛142صمنناج البيان، ؛253،ص1جالقانون في الو ، .13
؛32صاختيططارات بططديعي، ؛423،ص2جالشططامل، ؛49،ص1جاألدويططة، 

 .134صمخزن األدوية، 

منتخط  جطام    ؛142صمنناج البيطان،  ؛253،ص1جالقانون في الو ، .14
الشطامل،  ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛29صالمفردات غافقي، 

؛117،ص1جتحفططة المططؤمني ، ؛32صاختيططارات بططديعي، ؛425،ص2ج

 .134صمخزن األدوية، 

مفطردات  الجام  ل؛142صمنناج البيان، ؛253،ص1جالقانون في الو ، .15
 .423،424،ص2جالشامل، ؛48،ص1جاألدوية، 

 .142صمنناج البيان، .16

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛29صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .17

 .48،49ص

اختيطارات  ؛423،ص2جالشطامل،  ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .18
 .32صبديعي، 

تحفطة  ؛32صاختيطارات بطديعي،   ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .19
 .134صمخزن األدوية، ؛117،ص1جالمؤمني ، 

 .134صمخزن األدوية، ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .20
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خوانادهوخاواصدر اركه1موجببهبودگوارشغ اها

2.عنص ذكركردها ت¨آورانزديكبه ركه¨پرورده

نفيسآوراجاليومحّلا خوانادهكاهباهآ اانيابن

،ويهمچنينآورالاّ ا 3.آورا تشودوآروغهضمنمي

دانستهكاهآوهامباهعلاتمجففومعينهضم،حّريف

نيازآورا.معدهوخشككردوفضوالتمعدها ات¨تنقيه

اش ودايبلغميباشدمفيدخواندهبرايتبربعيكهماده

دانساتها اتو5هااگرفت ي¨انطاكيآوراگشاينده4.ا ت

ا هاليكاه)8ا هالمراري7،يرقاو6،مفيدبرايدردمفاص 

مرضيكاهطعاام)9ِخْلَفه،اشد(صفراب¨ ببشزهرهوكيسه

ياكباارزودو،درشكمبهقدرمعمولنماندودفوگردد

يكمرتبهبهدفعاتزيادويكمرتبهبهتعاداد،يكباردير

هااماليادههمچنيندرصورتيكهبا اركهبارورم10.كم(

معرفيكاردهو11وياينگياهراادرارآور.شودمفيدا ت

12.كليهوطحالمنا ابدانساتها ات،عرقشرابرايكبد

حكيممؤمنوعقيلياشترغازراهاضمطعاموماليادنشرا

هاي اردوتساكيندردهاامفيادوهمراه ركهبرايورم

13.انداشرابهترازجرمآوخواندهخاصيت ركه

هاايبارگ¨اندكهپختاهبرخيازمعاصراونيزنق كرده

در،مدرا ات،مفيدا تآوبرايرفوچركوالتيامزخم

شاودونياز ردردهاييكطرفهوتپشقلبمصرفماي

                                                           

 .425،ص2جالشامل، ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .1

اختيطارات  ؛421،ص2جالشطامل،  ؛49،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .2
 .134صمخزن األدوية، ؛117،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32صبديعي، 

 .423،ص2جالشامل، .3

 .424،425.هماو،ص4

مخطزن  ؛117،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب، .5
 .134صاألدوية، 

 .134صمخزن األدوية، ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب، .6

 .هماو.7

 .هماو.8

 .هماو.9

 .44،ص3جخالصة الحكمة، ؛157صالجواهر،  بحر.10

مخطزن  ؛117،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب، .11
 .134صاألدوية، 

 .هماو.12

 .134صمخزن األدوية، ؛117،ص1جتحفة المؤمني ، .13

همچنينبهعنواوداروييضاد ارطاونياز.آورا تخلط

14.موردتوجها ت

انادكاهبرخيازمعاصراونق كرده: تركيبات شيميايي

ايباهناامكنيساينطعمتلخاينگياهمربوطبهوجودماده

هااي افيديباهشاك  اوزو،ايخنثا تا تكهماده

شاوددرآبگرمبيشترازآب ردح مي،شودمتبلورمي

ودرالك بهخوبيمحلولا توطعمآوفوقالعادهتلخ

،كلسايم،پتا ايم،كمايا اانس،عالوهباركنيساين.ا ت

كميتااننواناوا قنادهاباهمقادار،لعاب،صم ،منيزيم

هاايآودرحادوددانهجزئيدراينگياهوجودداردودر

15.درصدروغنقاب ا تخراجموجودا ت20

ريزكننادو،بايدگياهراريز: اشترغار ¨هسرك ¨هطرز تني

ان وريبريزندوچه روزدرآفتابب  ارنادو¨در ركه

عنصا نيازبهتار¨اين اركهاز اركه. پسا تفادهكنند

16.ا ت

باراي اردياين كنجبين: اشترغار ¨هسكنجبي  سرك

،معدهواحشاوهضمطعامودفورياحونفخمفيادا ات

بارودترحامو،آورا تقاعده،پادزهر مومباردها ت

هاايكندوبرايتبصالبتو ختيطحالرابرطرفمي

. ردبلغميوتبربومفيدا تومنافوبسياردي ردارد

رطلايهر)آوچنينا تكهبايدبهدورط ¨طرزتهيه

چهاررط ونايمآب،نودمثقالا ت(عس  فيدخوشبو

اضافهكنندوبجوشانندوكفآوراب يرندتاادي اركاف

اشاترغازباهآواضاافه¨ پسيكرط  ركه.نداشتهباشد

 اپسآورا ارد.كنندوباحرارتماليمبهقاوامآورناد

مبريزندو رشيشاهراببندنادوهن اا،داخ شيشه،كنند

17.مقدارمصرفآودهدرهما ت.نيازمصرفنمايند

اينعارقبارايكلياهوطحاالوكباد: عرق اشترغار

. ودمندا تودوقسما ت

كنندوشبريزمي،اشترغارراريز:قسماول¨طرزتهيه
                                                           

 .355،ص7جمعارف گياهي، .14

 .354.هماو،ص15

 .238،ص1،جقرابادي  كبير.16

 .238،ص.هماو17
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.گيرندخيسانندوصبحبهروشگالبعرقميدرآبمي

پساز،هپروردهاشترغاررادر رك:قسمدوم¨طرزتهيه

.كنندمقطرمي،آو ركهوجرماشترغاررابهروشتصعيد

1.نهايت ودمندا تاينعرقبرايطحالبي

هاياشاترغازراگارمدررازيطبيعتشكوفه: طبيعت

شايخ2.اوليادكاردها ات¨ وموخشكدردرجه¨درجه

جزلاهوانصااريطبيعاتاشاترغازراگارموابان،الرئيس

بيطاربهنق ازابن3.اند ومذكركرده¨درآخردرجهخشك

حكيممؤمنوعقيلايمازاجشرا،مسيحالدمشقي()مسيح

بيطاربهنقا ازابن4.اند ومدانسته¨گرموخشكدردرجه

تارونفيسهممازاجاشاترغازراگارمما ويهونيزابنابن

راگرمونفيسمزاجشابن.اندترازانجداويادكردهخشك

دومو¨وانطاكيطبيعتآوراگرمدردرجه5خشكدانسته

اولخواندهوبهقولبرخيخشكياادكارده¨تردردرجه

انصاريبهنقا ازيوحنااوعقيلاينيازباهنقا از6.ا ت

اناددومبياوكرده¨مسيحمزاجشراگرموخشكدردرجه

سايحاخاتالفبيطاارازمكهالبتهاينمطلببانق قولابن

7.دارد

اشراتاپنجانطاكيمقدارمصرف ركه: مقدار مصرف

امابااتوجاهباهنظار.وبدووتعيينواحدذكركردها ت

،انادحكيممؤمنوعقيليكهآوراتاپنجمثقالذكاركارده

.شودنظرانطاكيهمهمينپنجمثقالبودها اتمعلوممي

مقادارمصارفحكايمماؤمنوعقيلاي،همچنينانطااكي

هراوقيههفتونيممثقالوحادود)عرقشراتا هاوقيه

گرم(وحكيممؤمنوعقيليمقدارمصرفجارمگيااه30

باشاد(هردرهمحدود هگرممي)اشترغارراتادودرهم

                                                           

 .هماو.1

 .27،ص20جالحاوي، .2

اختيارات بطديعي،  ؛142صمنناج البيان، ؛253،ص1جالقانون في الو ، .3
 .32ص

مخزن ؛117،ص1جتحفة المؤمني ، ؛48،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .4
 .134صاألدوية، 

 .424،ص2جالشامل، ؛48،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

 .82،ص1جرة أولي األلباب، تكك.6

 .134صمخزن األدوية، .7

همچنينبرخيازمعاصراونيزمقدارخوراك8.اندذكركرده

رمذكاارگاارموعاارقشراتاااصاادگاا20اشراتااا ااركه

9.اندهكرد

رويدرمصارفايانرازيمعتقدا تزياده: مضرات

10.گياهباعثگزشو وزشمعدهوآزارآوخواهادشاد

جزلااهآورامغّثاايومضااردماااغوعصاابخواناادهواباان

نفايساشاترغازراابان11.مصلحشرا ركهدانساتها ات

موجب ردرددانستهوبهعلتتندوتيازباودنشباعاث

معدهيادكردهوبههميندلي توصيهكردهبهجاي وزش

شدها تفادهايكهدرآوپروردها تفادهازجرمشاز ركه

انصاريابتدابدووآنكهضررآورابياوكنادگفتاه12.شود

ا تمصلحش ركها توبايادبعادازآنكاهدر اركه

ازاشنيزباهنقا درپاياومقاله.پروردهشدا تفادهنمايند

فااولسجاارمآورامغّثاايومصاالحشراشااربتغااورهو

انطاكيمعتقدا تكاهايانگيااه13.ريباسذكركردها ت

حكايم14.برايكليهضررداردومصلحشنيزعسا ا ات

مااؤمنآورامضااركليااهومغّثاايخواناادهواصااالحشرا

عقيلينيزآورامضار15.شربتغورهوريباسدانستها ت

آورمغّثيومقيءوالذ وديرهضموآروغدماغوكليهو

اشتاامادتيبااقيمعرفيكردهوت كيدنماودهكاهرايحاه

ماندوآوهمنهبه اببديارهضاميبلكاهباه اببمي

وي.شدتنفوذوغوصوبقايآودرجارممعادها ات

16. پسمصلحآوراشربتغورهوريباسذكركردها ت

عقيليبدلآوراانجاداوحكيممؤمنو،انصاري: بد 

                                                           

مخطزن  ؛117،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب، .8
 .134صاألدوية، 

 .355،ص7جمعارف گياهي، .9

 .27،ص20جالحاوي، .10

 .142صمنناج البيان، .11

 .424،ص2جالشامل، .12

 .32صاختيارات بديعي، .13

 .82،ص1جة أولي األلباب، تككر.14

 .117،ص1جتحفة المؤمني ، .15

 .134صمخزن األدوية، .16
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وانطاكي كبينجرابدلاشاترغازياادكارده1اندذكركرده

2.ا ت
حسااينانصاااريشاايرازيعلاايباان،اختيططارات بططديعي: منططاب 

ق(،بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخش852)م.

(،م1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ش1331رازي،اول،

مطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،¨سهتهراو،مؤ 

ق(،538زنادهدر)يو افهارويمحمادبان،بحر الجطواهر ؛تابي

احياءطبطبيعي،قم،انتشااراتجااللالادين،اول،¨تحقيقمؤ سه

ق(،قم،انتشارات11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383

لبطاب و الجطام  للعجط     تككرة أولي األ؛ش1355نوروحي،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552بيروت،دارالفكر،چااپاّول،

معاصاار(،تهااراودانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.يمالق

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.زكرياايرازيمحمدبن،في الو 

محمدحسااينعقيلااي،خالصططة الحكمططة ؛ق1221العلميااة،اول،

ق(،تحقيقا ماعي ناظم،قما ماعيلياو،دوم،12قرو)م.خرا اني

283)م.حازمقرشايعليبن،يةالشامل في الصناعة الوب؛ش1382

،نشارياتالمجماوالثقاافي،اّول،أبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،

ق(،تصاحيح251)م.ميماوومو يبن،شرح أسما  العقار؛ق1221

الصطيدنة فطي   ؛م2550ا رائي ولفنسوو،پااريس،داربيبلياوو،اول،

تهاراوكوشش:عباسزرياب،ق(،به225م)ابوريحاوبيروني،الو 

عباداهللحسينبن،القانون في الو ؛ش1335نشردانش اهي،اول،

قرابطادي   ؛تااق(،بيروت،دارصاادر،باي228)م. ينامعروفبهابن

ق(،هناد،چااپ12قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،كبير

ش(،زيرنظردكترمحمد1332)م.علياكبردهخدا،نامه لغت؛ ن ي

محمدحساين،مخزن األدوية؛ش1333 اهتهراو،معين،تهراو،دانش

ق(،تهراو،انتشاراتوآماوزشانقاالب12قرو)م.عقيليخرا اني

حساااينميرحيااادر،معطططارف گيطططاهي؛ش1331ا اااالمي،دوم،

؛ش1385ش(،تهراو،دفترنشرفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.

¨ساهم(،تهاراو،مؤ 1522)م.بكاحمدعيسي،معجم اسما  النبات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،منتخ  جام  المفردات غافقي

                                                           

مخطزن األدويطة،   ؛117،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛32صاختيارات بديعي، .1
 .134ص

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب، .2

ق(،تحقياق:د.مااكس282)م.العباريغريغريوسابان¨ق(،گزيده3

مننطاج  ؛م2550مايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،253)م.عيسايبغاداديحييبني،البيان في ما يستعمله االنسان

تحقيااقمحمااودمهااديباادوي،قاااهره،دارالكتاابالمصاارية،اول،

 .ق1231

امحسنرهبربخشگياهاودارويي

 ِاشخيص

كسانيكهاشاخيصرا¨تاپيشازغافقيهمه: ِاشخيص

شاايخالاارئيسو،ابوريحاااو،مانناادرازي،اناادذكااركاارده

يااد3«خامااالوو»عناياشيجزلهآوراباانااميوناانيابن

«خاماااالوومصااري»رازيوابوريحاااوآورا.اناادكاارده

آورا،ابوريحاااوبااهنقاا ازديسااقوريدوس4.اناادناميااده

خامااالوو»باهمعنااي افيددرمقابا «خاماالوولوقوس»

راهاامهماااو«خاماااالووماااليس»ذكااركااردهو5«ا ااود

بااعناواوابان ايناازآو6.خاماالوو اياهخوانادها ات

وبرخيدي رنيزپسازاوايان7يادكردها ت«خاماالوو»

جزلهنقا كاردهكاهباهآوابن8.اندنامرابرايشذكركرده

ماازريوو»شاودوآوراناوعيازهمگفتاهماي9«كماليوو»

ازآوباا،غافقيودانشمنداوپسازاو.دانستها ت«ا ود

1«شااوكةالعلااك»نااامبااردهوآورا10«اشااخيص»عنااواو

                                                           

،1ج، القططانون فططي الوطط  ؛232،صالصططيدنة؛103،ص25جالحططاوي، .3
 .332صان، منناج البي؛222ص

 .232،صالصيدنة؛103،ص25جالحاوي، .4

؛315،ص2؛ج05،ص1ج، الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛232،صالصيدنة.5

دائطرة المعطارف طط     ؛82،ص2جنامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه
 .83،ص2جگياهان دارويي، سنتي، 

ة المعطارف  دائطر ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛232،صالصيدنة.6
 .83،ص2جگياهان دارويي، ط  سنتي، 

 .222،ص1ج، القانون في الو .7

تفسطير  ؛23ص، منتخ  جطام  المفطردات غطافقي   ؛332صمنناج البيان، .8
 .21صاسما  األدوية، ؛213ص، ديسقوريدوس

معجطم اسطما  النبطات،    ؛132صاختيارات بديعي، ؛332صمنناج البيان، .9
 .01ص، ي کن ها توبيق نام؛23ص

؛32،ص1جعمطدة الوبيط ،   ؛23ص، منتخ  جام  المفطردات غطافقي  .10

؛330،ص3جالشامل، ؛355،ص2؛ج05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية

،81،83،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛33،132،253صاختيارات بديعي، 

؛132،552صمخطزن األدويطة،   ؛112،118،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛311

گياهطان دارويطي،   ؛23صمعجم اسما  النبات، ؛21،23صسما  األدوية، ا
‘ 
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پر ت(آفتاب)اندكهبهيونانيخاماالوويعنيحرباءدانسته

گ اريآوبهخاماالوورااخاتالفوجهنام.شودخواندهمي

اندكهگاه ابزهايمختلفذكركردهرنگبرگشدرمكاو

وگاه بزماي به فيديوگاهماي بهرنگآ ماووگااه

«خمااالوولاوقس»غاافقي اپس2.به رخيخووا ات

لوقسبهمعناي فيد(رانامبردهوگفتاها اتكاهگااه)

اشاقساوسزيراگاهكنارريشاه،شودهمناميدهمي«اقسيا»

باشدونااماقساياازاقساوسباهرويدكههماوِدبقميمي

خمااالوو»ويهمچناين.مشاتقشادها ات3معنايدبقي

به اياهتفسايرراقسم ياهآوخواندهوماكسرا«ماكس

كردها تكهاحتماالهماومالسباودهودرمسايرنقا و

او«الم»هابهاشاتباه ركشايبارانتقاالتونسخهبرداري

اشبيليتحاتعناواواشاخيص.شدها ت«كاف»افزودهو

هاآوخواندهوگفتها تبرخيازعرب4«بشكرانيه»آورا

و6«غلتااو»يشراهااوي رشااخه.انادنامياده5«فسله»را

اشرادبقنامبردهوبهقوليدي رريشه7«ِدبق»صمغشرا

قسم ومآورا،ويهمچنيندربياواقساممازريوو.ا ت

باهفار اي8،«خمااالوو»مازرناميدهونامشرابهيونااني

                                                                                      

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛01ص، هاي کنط   توبيق نام؛02،ص3ج
،2جگياهطان دارويطي،   دائرة المعارف ط  سطنتي،  ؛88،ص2جنامه،  واژه

 .55ص

،1ج، الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.1
هطاي   توبيق نام؛23صمعجم اسما  النبات، ؛330،ص3جشامل، ال؛05ص
 .01ص، کن 

معجطم  ؛132صمخطزن األدويطة،   ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.2
دائطرة المعطارف طط     ؛01ص، هاي کن  توبيق نام؛23صاسما  النبات، 

.83،ص2جگياهان دارويي، سنتي، 

،1ج،   لمفطردات األدويطة  الجطام ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.3
هطاي   توبيق نام؛23صمعجم اسما  النبات، ؛332،ص3جالشامل، ؛05ص
 .55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛01ص، کن 

تفسطير  ؛355،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية؛32،ص1جعمدة الوبي ، .4
، هاي کن  امتوبيق ن؛23صمعجم اسما  النبات، ؛213ص، ديسقوريدوس

 .55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛01ص

 .01ص، هاي کن  توبيق نام؛32،ص1جعمدة الوبي ، .5

 .هماو.6

 .هماو.7

معجطم  ؛83،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛305،ص1جعمدة الوبي ، .8
 .23صاسما  النبات، 

به،بهمعنايبزرگ«منتولهميوره»بها پانيولي،«هفتبزج»

باهزبااواها انادلس،«خضايراء»باهعرباي،«مازر»نبطي

هاايشراونيزيكيدي رازناام«بودي»بهبربري9،«معين»

بهمعناي وزندهچووآتشذكركردهوباهقاولي«فوقش»

خوانادهوخاودايانقاولراماردود«ماهيزهره»همآورا

راهاامازا اااميآو10«ا ااداالرض»وي.دانسااتها اات

.شمردها ت

ا تكهاينگياهنزداهااليانادلسباهبيطارآوردهابن

.شاودميناميده11«اداد»معروفا توبهبربري«بشكاني»

وي.ويقسااميازآوراخاماااالووا ااودخواناادها اات

لوقسرابهيونااني12،«خاماالوولوقس»همچنيندرعنواو

ونامشرابهعربياشخيصوبهعجمي13 فيدمعناكرده

 اپسدر.بربرياداديادكردها اتاندلسيبشكرانيهوبه

مارادازآوراخامااالووا اود14،«خاماالووماالس»عنواو

باشادونازدبربارباهماي15«ادادا اود»دانستهكاههمااو

                                                           

 .23صات، معجم اسما  النب؛305،ص1جعمدة الوبي ، .9

؛315،ص2ج، الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛305،ص1جعمدة الوبيط ،  .10

معجم اسما  النبات، ؛552صمخزن األدوية، ؛112،ص1جتحفة المؤمني ، 
نامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛02،ص3جگياهان دارويي، ؛23ص
،83،ص2جگياهطان دارويطي،   دائرة المعارف ط  سنتي، ؛83،88،ص2ج

55. 

،3جالشططامل، ؛355،ص2؛ج05،ص1ج، الجططام  لمفططردات األدويططة .11

دائطرة  ؛01ص، هاي کنط   توبيق نام؛23صمعجم اسما  النبات، ؛332ص
دائرة المعطارف طط  سطنتي،    ؛88،ص2جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه

 .55،ص2جگياهان دارويي، 

؛212ص، قوريدوستفسير ديسط ؛355،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.12

توبيطق  ؛311،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛132صاختيارات بديعي، 
؛88،ص2جنامطه،   دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛01ص، هاي کن  نام

 .55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، 

؛212ص، تفسير ديسطقوريدوس ؛355،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.13

اسططما  ؛83،ص1جتططكکرة أولطي األلبطاب،   ؛132صي، اختيطارات بطديع  
دائرة المعارف طط  سطنتي،   ؛01ص، هاي کن  توبيق نام؛21صاألدوية، 

 .55،ص2جگياهان دارويي، 

؛213ص، تفسير ديسطقوريدوس ؛315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.14

مخطزن  ؛311،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛33،132صاختيارات بديعي، 
دائرة ؛01ص، هاي کن  توبيق نام؛21صاسما  األدوية، ؛132صوية، األد

دائرة المعطارف طط  سطنتي،    ؛82،ص2جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه
 .83،ص2جگياهان دارويي، 

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛315،ص2ج، الجام  لمفردات األدويطة .15
‘ 
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اشراچناينويوجهناامگا اري.معروفا ت1«وحيد»

گياهدي ريغيارازآو،رويدبياوكردهكهدرهرزمينيمي

ونيزبههمايندليا ا اتكاه2كنددرآومكاورشدنمي

ويهمچناين.انادبرخيازعلمااآوراا اداالرضنامياده

.خواننادمي«عزره»ايازقيرواوآوراگويدكهدرناحيهمي

تحاتعناواوخامااالوو،بيطاردرتفسيرديسقوريدوسابن

آورادواييدانستهكاهعماوماهااليمغاربآورا،لوقس

،اهالياندلسبهالتينيعواماناهبشاكرانيهو«الّداداالبي »

هماوذيا عناواو3.نامنادماي«المحقيارة»و«شجرالعلك»

معرفيكاردهكاهنازد«الداداال ود»آورا،خاماالوومالس

باشادوافازودهماي«بشكرايناال اود»عموماهالياندلس

«الَوغاد»و«الدادالوحياد»ا تكهاهاليافريقاآوراباناام

4.نا ندشمي

 

                                                                                      

،2جدارويطي،  گياهطان  دائرة المعارف ط  سطنتي،  ؛82،ص2جنامه،  واژه

 .83ص

 .هماو.1

گياهان دائرة المعارف ط  سنتي، ؛315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.2
 .83،ص2جدارويي، 

 .01ص، هاي کن  توبيق نام؛213ص، تفسير ديسقوريدوس.3

 .هماو.4

نفايساشاخيصرادرانادلسباهشاوكةالعلاكوابن

انصااارياشااخيصرا5.معااروفخواناادها اات«ا ااكراو»

وآوراناوعيازماازريوو6درختكرمدانهمعرفايكارده

شاودوگفتهماي8«خاماالوولوفش»كهبهآو7دانستها ت

باروشاي»انادوباهشايرازينامياده«افمياالنه»برخيآورا

.گويناد«هيرمااو»شودوبهزبااوهناديخواندهمي«بيش

عقيلينيزبهنق ازانصااريآوردها اتكاهبرخايآورا

«ماوشاايباايش»اناادوبااهشاايرازيناميااده«افسااياالنه»

9.خوانندمي

دونامافمياالنهوافساياالنهذكار¨ايكهبايددربارهنكته

نكاهشوداينا تكاهبااتوجاهباهشاواهدموجاودواي

جهاتمقابلاهدراختيارات بديعيايدي رازكتابنسخه

صااحيح¨احتماااالدرهااردوكتااابكلمااه،د ااترسنبااود

«اقساياالنه»حكيماعظمخاوهمآورا.اقسياالنهبودها ت

منش آوهمازمتووعربيمانندقولغافقي.ذكركردها ت

چاراكاهباادقاتدرماتنكتاابايان،بيطاارا اتوابن

وقاد»انشمنداوخواهيمديدكهغافقيچنينآوردها اتد

يسمياقسياالنهنباتيوجدعنداصلهفيبعا المواضاو

ومانالنااسمان»:بيطارنق كردها اتوابن10«اقسوس

يسميهاقسياالنهنباتيوجدعنداصلهفيبعا المواضاو

انادكاهبرخايايانگيااهرايعنيهردوگفتاه11.«اقسوس

:انادگا اريآوردهاندودربياوعلتاينناامناميده«اقسيا»

اشگيااههاكنارريشهچووگياهيا تكهدربعضيمكاو

رويدواقسياازاقسوسمشتقشدها اتودراقسوسمي

ياككلماهتصاور«النه»و«اقسيا¨»نق اينمطلبدوكلمه

.اندشده

                                                           

 .330،332،ص3جالشامل، .5

؛21صيطة،  اسما  الدو؛132صمخزن األدوية، ؛33صاختيارات بديعي، .6

 .23صمعجم اسما  النبات، 

، هطاي کنط    توبيق نطام ؛132صمخزن األدوية، ؛33صاختيارات بديعي، .7
 .01ص

 .هماو.8

 .132صمخزن األدوية، .9

 .23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.10

 .05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية.11
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باريانصاريدرعنواوخاماالوولوقسناامشراباهبر

و«اداءا ااود»ذكااركااردهوخاماااالوومااالسرا«اداء»

1.معرفيكردها ت«خانقالنمر»خواندهوآورا«خماليوو»

وي پسدرعنواومازريووآوردها تكاهآوراخامااال

گويندكهدونو ا تويكناو آورااشاخيصخوانناد

.باشدمي«مازريوو فيد»كه

ا تدراينجاذكرشودمطلبيايدي ركهمنا بنكته

شنا ااودرتفسايرخطايبرخيازگيااه¨بيطاردربارهازابن

كاه«خامااالء»ويتحتعنواو.اشخيصبهمازريووا ت

،هماوماازريوو،اييونانيومرادازآوزيتوواالرضكلمه

بسياريدرتفسيرمازريووبها د:چنينآوردها ت،ا ت

ا ات«خاماالووا ود»ا داالرض.ندااالرضبهخطارفته

وي پسعلتايناشتباهرااشتراكناميوناني.نهمازريوو

ايندوگياهدربرخيحروفخوانادهوافازودها اتكاه

تفاوتقائ نشدهوآودو«خاماالوو»و«خاماالء»آناومياو

بينايمكاهباتوجهبههميننكتاهماي2.اندنامرايكيگرفته

درذيا ،هاييراكاهمخصاوصماازريووباودهامبرخين

.اندعنواواشخيصذكركرده

ناامبارده«حااء»باا3«اشاخيص»انطاكيازآوباعنواو

وليباتوجهبهذكرناماينگياهدردومورددي ركه،ا ت

يكيدرتفسيرا داالرضودي ريذي عنواوخامااالوو

دكهاوهمناامگيااهشومعلوممي4،باشدلوقسومالسمي

دانستهودراينعنواواحتماالاشتباهنساخهرااشخيصمي

برداراووياخطابههن امباعاثشادهكاهباهايانشاك 

ويمعتقدا تكهاينگياهنزداه مغربباه.آوردهشود

معروفا توعلتشهامايانا اتكاه5«شوكالعلك»

                                                           

 .132صاختيارات بديعي، .1

 .315،ص2ج، دويةالجام  لمفردات األ.2

 .83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3

 .81،311.هماو،ص4

گياهان ؛23صمعجم اسما  النبات، ؛132صمخزن األدوية، ؛83.هماو،ص5
دائطرة المعطارف طط     ؛01ص، هاي کنط   توبيق نام؛02،ص3جدارويي، 

، گياهطان دارويطي  دائرة المعارف ط  سنتي، ؛88ص،2جنامه،  سنتي، واژه
 .55،ص2ج

 تبرايعلكا مجنسا6.صمغيهمچوومصطكيدارد

مانناد،شاوندچيزهاييكههن امجويدوازهمپاشيدهنمي

حربااء،ويمعتقدا تكها اداالرض7. قزومصطكي

ونيز8شودآفتابپر ت(بودهوبهاشخيصنيزاطالقمي)

10وا اود9خاماالوولوقسومالسراهماشخيصاباي 

حكيمماؤمناشاخيصرالغتايعرباي.معرفيكردها ت

11.تهوآورادوقسم فيدو ياهمعرفيكاردها اتدانس

عقيليناميونانياشخيصراخاماالوولوفشذكاركاردهو

وباهنقا ازحكايم12لاوفشراباهمعنااي افيددانساته

¨بهگفتاه13.اشرابنكمنوشتها تميرعبدالحميدنامهندي

انطاكيوبرخيدي اراشاخيصرادوقسام افيدو،وي

خااوحكايماعظام.انادئيوكوهييادكارده ياهوصحرا

ونازد«حامااالوو»وبهيونااني14«ادادا»نامشرابهبربري

خواندهوهار اه«لوقي»و«لوقا»،لوقس،بعضيخاماالوو

راناام«اقساياالنه»ناماخيررابهمعناي فيدذكاركاردهو

ماردشتي»وبهفار ي15«شوكةالع »دي رآوومعروفبه

يادكردهودرعنواوبان منيازآو«بن م»وبههندي«بيش

بكنامعلمايآورادكترعيسي16.رااشخيصدانستها ت

«Atractylis Gummifera L.»يااادكااردهوآوراازتيااره¨

«Compositae»كلمه¨معرفيكردهواشخيصراعربيشده¨

                                                           

 .ذي عنواوعلک.213صمخزن األدوية، .6

معجطم اسطما    ؛132صمخزن األدوية، ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .7
 .23صالنبات، 

مخطزن  ؛112،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛81،ص1جتكکرة أولي األلباب، .8
 .552صاألدوية، 

نامطه،   سطنتي، واژه دائرة المعارف ط  ؛311،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9
 .55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛88،ص2ج

نامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛311،ص1جتكکرة أولي األلباب، .10
 .83،ص2ج

 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .11

 .01ص، هاي کن  توبيق نام؛213صمخزن األدوية، .12

،2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛213صاألدوية، مخزن .13

 .55ص

 .01ص، هاي کن  توبيق نام؛21صاسما  األدوية، .14

،83،ص2جنامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛21صاسما  األدوية، .15

 .55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛88

 .21،23صاسما  األدوية، .16
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Ixibجارد»،«ثغاام»،يونااني()«خمااليوو»يونانيدانستهو

فار ي(راازا اميدي رآوياد)قات ال ئبومزده،«مانق

1.كردها ت

هايمختلافياكلغاتباهبايدتوجهداشتكهضبط

هادرشودكهبرخيواژههايمختلفازآنجاناشيميشك 

هااارابااهعربااياناادوكسااانيكااهآواصاا يونااانيبااوده

دازآوواژهوهريكباتوجهبهبرداشتخو،اندبرگردانده

آوراباهشاكلي،نيزمتنا ببازباومحليوگويشخاود

لا اگااهياكواژهباا.انادمجزاباهعربايترجماهنماوده

اغلاب،عالوهبراين.شودهايبسيارمتنوعيديدهميشك 

چاهازطارف،هايمختلفازكتبقدمادرهن امنق قول

هااييدروتتفاا،مؤلفوچهازجانبنساخونويسندگاو

اشاماروزهباهصاورتنقا كلماتايجادشدهكاهنتيجاه

.شودا اميمختلفيبراييكگياهديدهمي

تماميكسانيكهبهتوصايفاشاخيص:شناسي ريخت

آورادوقسم فيدو ياهدانستهوهرياكرا،اندپرداخته

.اندجداگانهوصفكرده

ذكارشايكهپايشازپارداختنباهايانمبحاثنكته

گونهكهپيشازايانهامهماو:نمايداينا تضروريمي

جزلهوانصاارياشاخيصرابرخيمانندابن،مت كرشديم

بيطااروطباقتصاريحابان2اندنوعيمازريوومعرفيكرده

وحكيممؤمناينافارادباهخطاارفتاهونظاريناصاواب

 امبيطارمنش اينخطااراقراباتوشاباهتاابن.اندداده

وحكيممؤمنگزافبودوايان3يونانيايندوگياهدانسته

گياهاانيكاه)قولرادرايندانستهكهمازريووازيتوعات

4.درحاليكهاشخيصچنيننيسات،شيردارهستند(ا ت

جزلهآوراقسميازمازريوو اياهخوانادهوابن،بهعالوه

5.انصاريآورامازريوو فيديادكردها ت

زيآورادونو  فيدو ياهدانستهودي اراوهامرا

                                                           

 .23صمعجم اسما  النبات، .1

 .33صاختيارات بديعي، ؛332صمنناج البيان، .2

 .315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.3

 .118،ص1جتحفة المؤمني ، .4

 .253صاختيارات بديعي، ؛332صمنناج البيان، .5

بايدبهايننكتاهتوجاهداشات6.انداينتقسيمراذكركرده

،پر اتيعنايهمااوآفتااب،كهخاماالووناميونانيحرباء

محققاودروجهنام ا ارياشاخيصباهخامااالوو.ا ت

اندكهاشخيصهممانندآفتابپر اتكاهچنينبياوكرده

بستهبهمكانيكهدرآو،كندا تورنگعوضميمتلوو

رن هايمختلفاياز افيدو اياهو ابزو،روييدها ت

7.گيردكبودياآبي(بهخودمي)قرمزوآ مانيوازرق

هايخاماالوولاوقسيعنايبرخيمانندابوريحاوبرگ

اندكهدرشامعكاوبهايگياهيدانسته فيدرامانندبرگ

تارازهاييتيزتارو اختباكناره8،شوداميدهميكن ر(ن)

ودرو طآوخاريماننادخاار9هايخاماالووا ودبرگ

نوعيماهيا تكهنصفبااليآوشابيهباه)قنف بحري

اخارپشتاونصفپايينآوشبيهبهماهيا اتو قنف 

وجاود10بدنشمويينرممانندماويبادوحيوانااتدارد(

هاييكهگ )ومانندقرطم12ايشموييشك هوگ 11دارد

تخمش()اشوميوه13بنفش()خارداردارد(وفرفيريرنگ

هايا تصانوبريشاك مايا باهداو)14هممانندقرطم

                                                           

،1ج، القططانون فططي الوطط  ؛232،صالصططيدنة؛103،ص25جالحططاوي، .6
؛23ص، منتخ  جطام  المفطردات غطافقي   ؛321صالبيان،  منناج؛222ص

اختيارات بديعي، ؛355،315،ص2؛ج05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية
؛118،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛132ص

 .132صمخزن األدوية، 

،1ج، الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.7
 .132صمخزن األدوية، ؛01ص

الجططام  ؛23ص، منتخطط  جططام  المفططردات غططافقي؛232،صالصططيدنة.8
،1جتحفة المطؤمني ،  ؛332،ص3جالشامل، ؛05،ص1ج، لمفردات األدوية

 .132صمخزن األدوية، ؛118ص

تحفة المطؤمني ،  ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛232،صالصيدنة.9
 .132صدوية، مخزن األ؛118،ص1ج

 .313صمخزن األدوية، .10

الجططام  ؛23ص، منتخط  جططام  المفطردات غطافقي   ؛232،صالصطيدنة .11
 .332،ص3جالشامل، ؛05،ص1ج، لمفردات األدوية

 .132صمخزن األدوية، .هماو؛12

الجططام  ؛23ص، منتخط  جططام  المفطردات غطافقي   ؛232،صالصطيدنة .13
،1جتحفة المطؤمني ،  ؛332،ص3جمل، الشا؛05،ص1ج، لمفردات األدوية

 .132صمخزن األدوية، ؛118ص

 .هماو.14
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اش فيدوشيرينبودهوداخ ريشه1پهنيوچهارگوش(

ابوريحاووبرخيدي ردروصفخامااالووماالس2.ا ت

رن يوجاودداردبرگش رخيخوواندكهدر ياه(گفته)

اشوبار رشااخه3اشبهضخامتان شاتا اتو اقه

هايشخارنااكباودهوتاجوقبه(وجودداردوگ )اكلي 

و5اش ياهوضاخيمريشه4،شودهاييدرآوديدهمينقطه

و6دار(ا اتخوردهشادهو ساتو اوراخ)گاهمتاك 

كهاگارباهآوزبااو7اشبه رخيماي ا ترنگداخلي

8.گزدزباورامي،زدهشود

جزلهبهتريننوعشراقسميدانساتهكاهازارمينياهابن

شودوطاليايرناگوماننادخوشاهارمنستاو(آوردهمي)

ايدي اراشاخيصراشاوكةالعلاكغافقيوعاده9.ا ت

اندكهبرخايخمااالوو افيدراواشارهكرده10اندخوانده

چووگياهيا تكهدربرخايمواضاو،نامنداقسيانيزمي

روياادوناااماقسااياازدبااق(مااي)اشاقسااوسكنااارريشااه

غاافقيو11.اقسوسمشتقشدهوباهمعناايدبقايا ات

                                                           

 .313صمخزن األدوية، .1

الجططام  ؛23ص، منتخطط  جططام  المفططردات غططافقي؛232،صالصططيدنة.2
 .332،ص3جالشامل، ؛05،ص1ج، لمفردات األدوية

الجططام  ؛23ص، منتخطط  جططام  المفططردات غططافقي؛232،صالصططيدنة.3
 .05،ص1ج، ردات األدويةلمف

الجططام  ؛23ص، منتخطط  جططام  المفططردات غططافقي؛232،صالصططيدنة.4
مخططزن ؛118،ص1جتحفططة المططؤمني ، ؛05،ص1ج، لمفططردات األدويططة

 .132صاألدوية، 

 .هماو.5

تحفة المطؤمني ،  ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛230،صالصيدنة.6
 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1ج

تحفة المطؤمني ،  ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛230،صالصيدنة.7
 .130صمخزن األدوية، ؛118،ص1ج

.332صمنناج البيان، .8

الجططام  ؛23ص، منتخطط  جططام  المفططردات غططافقي؛230،صالصططيدنة.9
مخططزن ؛118،ص1جتحفططة المططؤمني ، ؛05،ص1ج، لمفططردات األدويططة

 .130صاألدوية، 

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.10
مخطزن  ؛83،ص1جتكکرة أولطي األلبطاب،   ؛330،ص3جالشامل، ؛05ص

 .132صاألدوية، 

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.11
 .332،ص3جالشامل، ؛05ص

عالوهباراينكاه،بيطاردرتوصيفبرگخاماالوو فيدابن

كن ر()كهدرشامعكوباندهآوراشبيهبرگگياهيدانست

گياهيخارناكدي ربهنام اقولومسراشودنامناميدهمي

انادكاهاحتمااالاشاتباهيصاورتگرفتاههمبرآوافزوده

چراكهعقيلي قولومسرانااميوناانيهمااوگيااه،ا ت

آودوهمچنينبرگخامااالوو اياه.كن رذكركردها ت

رانيزمانندبرگ قولومسكههمااوكن ارباشادوصاف

تاراز اقولومستروبارياكوچكاندوبرگآوراككرده

بيطارخارو طآوراعالوهبارغافقيوابن12.اندذكركرده

خارقنف بحريبهخارگياهيبهنامقينارنيزشببيهخوانده

نق كاردهكاه«قبار»بيطاروليابن،غافقيچنينآورده)اند

نفايسهمچناينآودووابان13.نام ريانيگياهكبرا ت(

هاايخااكيوخاوباينگياهدرزماين¨دكهريشهنمعتقد

و14گارددهاايكوهساتانيبارياكمايضخيمودرزماين

ايعاده15.اشتركيبيازخوشبوييوكراهيتا اترايحه

وجب(وبه)قسم ياهاشخيصرايكشبر¨همطول اقه

¨بيطارريشاهغافقيوابن.اندهرنگخوووقرمزوصفكرد

16.اندمتراكمذكركردهكثيف()اينقسمرا

حكيممؤمنوعقيليقسم افيدآورابادوو،بيطارابن

گا اريايانقسامباهآناودروجهناام17.اند اقهيادكرده

،اندكهچوودرمكانيبرويدوحيددرزباوبربريذكركرده

شودول اجزآوگيااهيدي ارميباعثفساد ايرگياهاو

نهاخودشدرآومنطقاهوجاودرويدوتدرآوحوالينمي

اچناوكاهگ ارينفيسدرعلتنامابن18.دارد اشبهاقسيا

                                                           

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.12
 .532صمخزن األدوية، ؛05ص

 .325صمخزن األدوية، .13

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.14
 .332،ص3جالشامل، ؛05ص

 .132صمخزن األدوية، .هماو؛15

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.16
 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛05ص

؛118،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛05،ص1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  .17

 .132صمخزن األدوية، 

؛213ص، تفسير ديسطقوريدوس ؛315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.18

 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، 
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اروياشدباقكناارريشاه اشدرپيشازايننيزذكرشد

هارانامبردهو اپسافازودها اتكاهدباقبرخيمكاو

هماوچيزيا تكهزناوبهجايمصاطكيازآوا اتفاده

حكايمماؤمنوعقيلاي،اودرحاليكاهابوريحا1.كنندمي

انادبرايشصمغيذكاركارده،هن اموصفاشخيص فيد

كهزناومانندمصطكيويابهجايمصطكيازآوا اتفاده

انطاكينيزعلتناميدهشدواشاخيصباهشاوك2كنندمي

3،العلكراداشتنصمغيمانندمصطكيذكاركاردها ات

اييا امجانسبارايچيزها«علاك»بايدتوجهداشتكه

پاشندمانند اقزوا تكهقاب جويدوبودهوازهمنمي

انصاارياشاخيصرادرخاتكارمداناه4.مصطكيا ات

دانستهكهنوعيمازريووا توگفتاهشادكاهاياننظار

5.در تنيست

ايخواناادهوانطاااكياشااخيصراگياااهيصااخره

كباوديااآباي()هايشرابهرنگقرمزو ياهوزرقاهبرگ

هااييتوصايفكاردهكاههاوقبهوآورادارايتاجدانسته

بايخ)ايماننداصفداخلشچيزهاييمانندنخبودهوميوه

ايخاارهايشد تهماندوداخ برگهاباقيميكبر(ازآو

كن ار()قرارداردوكسانيكهبرگشراشبيهبرگعكاوب

دويبهتارينقسامآورا افي.انادانداشتباهكاردهخوانده

 اومينمااهفصا بهااراز)مغربيدانستهكهدرمااهاياار

7.شودچيدهمي6هايرومياو(ماه

حكيممؤمنبرگقسم افيدآورا افيددانساتهكاه

.هايمختلفگاهنياز ارخوازرقا اتمتنا ببامكاو

ومياواندهاينقسمرا فيدوصفكرد¨ويوعقيليريشه

كبر¨اشرامانندميوهوميوهبرگشخاريشبيهبهخاركن ر

اندوقسم اياهآوراازقسام افيدشريزتاروذكركرده

                                                           

 .332،ص3جالشامل، .1

 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛232،صالصيدنة.2

 .83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3

 .213صمخزن األدوية، .4

 .33صاختيارات بديعي، .5

 .032،ص8جنامه،  لغت.6

 .83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .7

انادوهاراشرا رخوخشكشرا ياهوصفكاردهتازه

عقيلايانادهآودانسات¨آوراريشاه¨بخشموردا تفاده،دو

8.اشراماي بهشيرينيذكركردها تطعمريشه

آوراصاحراهايابوريحاومح روياش: مكان رويش

هاو واح دريااراوبرخيدي رتپه9خشكمعرفيكرده

جزلهاشخيصارمنستاورابهترينابن10.اندهمبرآوافزوده

قسام اياه)بيطارخامااالووماالسوابن11نو آوخوانده

قيارواوبسايار¨وياژهدرناحياهاشخيص(رادرآفريقاوباه

وشيرازفراواوخوانادهانصاريآورادركوهستا12،دانست

ايمعرفايانطاكيكاهاشاخيصراگيااهيصاخره13ا ت

مااراكش(آويااادكاارده)بهتاارينشراقسااممغربااي،كاارده

حكيممؤمنوعقيلينيزباهنقا ازدي اراوآورا14.ا ت

عقيليباهنقا از.اندگياهيصحراييوكوهستانينامبرده

نبن الااهآورادرمسااير ااندرب،حكاايمميرعبدالحميااد

برخيازمعاصراوآورا15.بن الدش(بسياريادكردها ت)

اندكهدرنواحيشماليآفريقاونيزدرقصارگياهيدانسته

اطاراف،بيستكيلومتريهفتتپهبه متاهواز،شيرين

دهكيلاومتري،بينهفتگ ومساجد اليماو، دكرخه

،مااوكر،اطارافشايراز،نزدياكبوشاهر،شمالانديمشك

ودرچها كيلاومتريمغارب اراواو،خااش،بلوچستاو

16.رويدمي

،شنا يگ شتگونهكهدربخشريختهماو: خواص

اينگياهدوقسم فيدو ياهداردودانشمنداوخواصهر

باتوجهبهمجماو نظارات.انديكراجداگانهمت كرشده

                                                           

 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .8

 .230،صالصيدنة.9

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.10
 .83،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، ؛05ص

 .332صمنناج البيان، .11

 .315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.12

 .33صاختيارات بديعي، .13

 .83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .14

 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .15

گياهطان  دائرة المعطارف طط  سطنتي،    ؛03،02،ص3جگياهان دارويي، .16
 .51،ص2جدارويي، 
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تنتواوعمدهخواصقسم فيدآوراكشامي،شنا اوگياه

همراهباابواردوروغانزيتاوو،بهويژهكرمكدو،كرم

جهات اوءالقنيهو،جهتكشتن اگوخاوكوماوش

بااهمعنااايحشاارات)عساارالبولوگزياادوهااوام،ا تسااقا

1موروهرخزنادهوگزناده(،را و،كژدم،االرضمث مار

اماقسم ياهشراهم يقتالوكشندهخوانادهو.نامبرد

اشاندومواردا اتفادهصرفخوراكيآونهيكردهل اازم

رادرمصارفخاارجيباهشاك ضامادوماليادنيباراي

،خاارشوزخامپو ات)قوباا2،گاري(،خاارش)جرب

جوشهايجلديناشيازاختالالتعصبياعروقي،تبخال

و3شاود(هايعفونيايجادمايياآنچهدربرخيازبيماري

هااي اياهو افيدرويوبرامدگيهاهاونقطهخال)بهق

هاايعفاونيعمياقوجهتالتيامزخم4لكوپيس(،بدو

.اندذكركرده

اكنوواقوالدانشمنداوراباتوجاهباهترتيابتااريخي

آوريموخواصيراكهبهمرورزمااوبارايآوياادآناومي

:كنيمشدهبياومي

قسم فيداشخيصراجهتحاب¨رازيخوردوريشه

 اودمنددانساتهوبساياري6كرمكادو(وا تساقا)5لقر ا

ابوريحااوپاساز.اناددي رنيزايناثررابرايشذكركرده

كندكهقسم فيدچناينكشندهخواندوقسم ياهتاكيدمي

نيستودرمواردمصرفآوفقطبهذكرايننكتاهبسانده

.دنمايناكندكهزناوازآوبهجايمصطكيا اتفادهمايمي

7.اندترگ شتكهبهايننكتهدي راوهماشارهكردهپيش

                                                           

 .335،ص25جنامه،  لغت.1

 .80،ص2جاغرا  الوبية، .2

 .352.هماو،ص3

 .00.هماو،ص4

الجطام   ؛23ص، غطافقي  منتخ  جام  المفردات؛103،ص25جالحاوي، .5
تحفة المؤمني ، ؛332،333،ص3جالشامل، ؛05،ص1ج، لمفردات األدوية

 .130صمخزن األدوية، ؛118،ص1ج

الجام  لمفردات ؛222،ص1ج، القانون في الو ؛103،ص25جالحاوي، .6
مخطزن األدويطة،   ؛83،ص1جتكکرة أولطي األلبطاب،   ؛05،ص1ج، األدوية
 .130ص

تحفة المطؤمني ،  ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛232،صةالصيدن.7
 .132صمخزن األدوية، ؛118،ص1ج

كرمهاخواندهو¨قسم فيدراكشنده¨شيخالرئيسريشه

برخيدي رنيازپاسازاوايانخاصايترابارايشقائا 

¨غافقيوافراديپسازاومعتقدندكهاگارريشاه8.اندشده

ابرخي اويق د(راار)قسم فيدراباابوروغنزيتوو

اندامخلوطشودباعثكشتن  هاوخوكهااوهمافزوده

البتهعقيلياينخاصيترابرايقسم اياه9،شودموشمي

اشرابارايگزيادگيوخوردوريشه10آوذكركردها ت

بيطارمصرفدودرهامآورادرابن11.اندهواممفيددانسته

داررامجنونينجهتايجادقيءمفيادوبيشاترازايانمقا

اشرابارايعساربرايشاومضردانستهومصرفجوشانده

دشااواريادرارواحساااسدردوناااراحتيهن ااام)البااول

مفيدخواندهواينخاصيترادي اراوهام12خروجادرار(

اشرابارايويبهنق ازجاالينوسريشاه13.اندذكركرده

اوهمچناايندرتفساايركتاااب.تاابمفيااددانسااتها اات

قسم افيدآورادرمصارنازدعطار¨يدوسريشهديسقور

فروشاوذكركردهوگفتها تكهعاوامآورادربخاورات

ابننفيسمصرفشراجهاتمبتاليااوباه14.برندبهكارمي

 وءالقنيهباعثالغرشدوآناوخواندهومقدارمصرفشرا

انطاكيبدووجدا15.ا تبراياينكاردودرهمذكركرده

اص ياهاز فيدبصورتمطلقبهذكارخاواصكردوخو

هاايعفاونيوزخام¨آوپرداختهوآوراريشهكانكنناده

چركينبلغمايوزردابخوانادهوبارايجناوووصار 

                                                           

منتخط  جطام    ؛332صمننطاج البيطان،   ؛222،ص1ج، القانون في الو .8
،2جگياهان دارويطي،  دائرة المعارف ط  سنتي، ؛23ص، المفردات غافقي

 .51ص

،1ج، ام  لمفطردات األدويطة  الجط ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.9
 .333،ص3جالشامل، ؛05ص

 .130صمخزن األدوية، .10

،1ج، الجام  لمفطردات األدويطة  ؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي.11
مخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛333،ص3جالشامل، ؛05ص
 .130ص

 .232،ص2جاغرا  الوبية، .12

تحفططة ؛333،ص3جالشططامل، ؛05،ص1ج، يططةالجططام  لمفططردات األدو.13
 .130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جالمؤمني ، 

.213صتفسير ديسقوريدوس، .14

.333،ص3جالشامل، .15
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مفياادخواناادهوويوحكاايممااؤمنوعقيلاايخاكسااتر

هاييا تكاهدانه،برفك)اشرادرازبينبردوُقال ريشه

انطااكيو2.انادمجاربدانساته1شاود(دردهاوظاهرماي

هايكرمپو يدهصمغشرابهتنهاييباعثشكستندانداو

انطاكيخوردنشراهمراهباشيرمقوياحشااو3انددانسته

هايداخليوماليدنشراهمراهباا اركهورم¨تحلي برنده

حكايم4.هايظاهري اودمندياادكاردها اتجهتورم

پاادزهري(يااد)ارايقاوتترياقياتمؤمنقسم فيدراد

وانادهاووعقيليآوراقااب طبيعاتدانسات.كردها ت

القار وكوهيجهتاخاراجحاب¨پونه¨همراهباجوشانده

اشرايكمثقالشراجهترفوجنوووصر وجوشاانده

مسه زردآبوصمغشراهمراهبااشايرمقاوياحشااو

شراباا اركهجهاتهايباطنيوطاالكاردنمحل ورم

5.اندهاي ردظاهري ودمندخواندهتحلي ورم

بسياريقتال،گونهكهذكرشدهماو،اماقسم ياهآورا

نيزمصارف6انداندوخوردنشرامنوكردهوكشندهدانسته

وخالصاه7بهاقوقوباا،جرب¨خارجيآورابرايمعالجه

اككاردوكاهبااپ)هاييكهنيازبهجالدارندتماميمرض

هاااز اطحعضاوجامدهودفوآو¨تحريكرطوباتلزجه

وضمادشرابرايقاروحو9دارندمفيد8گيرد(صورتمي

ونيازآوراجزئاي10التيامبخش،هايعفونيوعميقزخم

                                                           

.352،ص2جاغرا  الوبية، .1

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .2

.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛83،ص1.هماو،ج3

.130صمخزن األدوية، ؛83،ص1جكکرة أولي األلباب، ت.4

.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .5

،1ج، القططانون فططي الوطط  ؛232،صالصططيدنة؛103،ص25جالحططاوي، .6
؛23ص، منتخ  جطام  المفطردات غطافقي   ؛332صمنناج البيان، ؛222ص

مخزن ؛118،ص1جمني ، تحفة المؤ؛05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية
.130صاألدوية، 

مننطاج البيطان،   ؛222،ص1ج، القانون في الوط  ؛103،ص25جالحاوي، .7
، الجام  لمفردات األدوية؛23ص، منتخ  جام  المفردات غافقي؛332ص
.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛05،ص1ج

.05صمخزن األدوية، .8

مننطاج البيطان،   ؛222،ص1ج، القانون في الوط  ؛103ص،25جالحاوي، .9
.05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛332ص

مننطاج البيطان،   ؛222،ص1ج، القانون في الو ؛103،ص25جالحاوي، .10
‘ 

بيطارآوراجزئيابن11.اندمحللهذكركرده¨ازتركيبادويه

بااردهوبااهنقاا ازقابضااهنااام¨ملينااهوادويااه¨ازادويااه

اشرابكوبنادوبااديسقوريدوسآوردها تكهاگرريشه

پياه(كهناه)زاج ابز(وقطاراووشاحم)مقداريقلقنت

 ازدواگربااكبرياتجربراريشهكنمي،مخلوطكنند

موميااايي(مخلااوط ااازندوبااا ااركه)گااوگرد(وقفاار)

 اازدوكانمايآوراريشاه،بجوشانندوبارقوباابمالناد

درددناداورا،اشرامضمضاهكننادهمچنيناگرجوشانده

اندكاهاگرباابيطاروعقيلينق كردهابن12.دهدتسكينمي

مقدارمساويآوفلف ومث آوموممخلاوط اازندوبار

بيطاارابان13.دردشراتسكينخواهدداد،دنداوبچسبانند

وبااآوجوشاانندافزودها تكهگاهآورادر اركهماي

¨باهفار ايپاره:تثنيهمنخار)هايدردناكومنخراودنداو

ايبااو ايله،اگارآورا ااييده.كننادراضمادمي14بيني(

باعثشكساتنوخارد،مانندميخبردنداودردناكگ ارند

گاوگرد()مخلاوطشبااكبريات15.شودشدوآودنداومي

اهيآوا تكهرنگپو تباه اي)باعثپاكسازيكَلف

آيادواكثارگراييدهواثاركبودييا رخيدرآوپديدمي

گارددوگااهمايوبهق16شود(اوقاتدرصورتايجادمي

هاايهايخورندهكهجهتزخمنيزآورادرتركيبمرهم

وي17.برنادشاوندباهكاارمايعفونيوعميقا تفادهماي

همچنيناشخيص ياهراكشندهخواندهكهازآودركشتن

اشراشاودكاهريشاهدرندگاوبهايانشاك ا اتفادهماي

گ ارنادوآوراكوبندودرشكمبرخيازچهارپاياوميمي

دهنادوهارحياوانيكاهازآودرمسيردرندگاوقرارماي

                                                                                      

،1جتحفططة المططؤمني ، ؛01،ص1ج، الجططام  لمفططردات األدويططة؛332ص

.130صمخزن األدوية، ؛118ص

مننطاج البيطان،   ؛222،ص1ج، القانون في الو ؛103،ص25جالحاوي، .11
.01،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛332ص

.130صمخزن األدوية، ؛01،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية.12

.118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛01،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية.13

.هماو.14

.212،ص1جخالصة الحکمة، .15

.130صمخزن األدوية، ؛01،ص1ج، األدوية الجام  لمفردات.16

.1132،ص2جط  اکبري، .17
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انصاريمعتقادا اتكاهاگارياك1.شودبخوردكشتهمي

،مثقالاشاخيص اياهراباركسايكاهجا امداردبمالناد

شااودودرعاارضيااكهفتااهخااالصاماايپو ااتشجااد

حكايمماؤمنوعقيلايقسام اياهآورامحارق2.يابدمي

هاااي ااوزاننده(وتناادخواناادهومصاارفشراباااروغاان)

انادومنا بجهتتحلي باردوماواد اردماؤثرشامرده

آورابا ركهوگوگردوقفراليهودجهات¨ماليدوجوشانده

3.اندانستهها ودمنددكنكردوزگي ريشه

ايانگيااهباه¨اندكهريشاهبرخيازمعاصراونق كرده

داردور دوضمنااثرمعطركننادهمصرفتخميرشيرمي

ماوردتوجاهزيااد،شاودپنيريكهباا تفادهازآوتهيهمي

اعراببودهوهمچنينازآوجهاترفاوباويبادامااكن

وزهدرماراكشكهاماراندهبعضينق كرد.كنندا تفادهمي

مخلوطآوراباحنابهصورتضمادبرايبرطارفكاردو

ايرنگپو توجاربيااگاالوباههاونقاطقهوهلكه

مخلاوطياز¨شك بخوردر رگيجهومي رووجوشاانده

الوانادو انب الطيابباهصاورت،گا رز،آوراباحنا

نمايندومهب (مصرفمي)موضعيبرايرفوخارشواژو

ضاادكاارموضااد،آورعاارق،در ااوريهبااهعنااواوماادر

شودونيزازآونوعيادامسهمتهيهميروماتيسما تفاده

4.كنندمي

دكترزرگرنياانقا كاردهكاهازآو: تركيبات شيميايي

نوعيمادهبهناما يداتراكتيليكا تخراجشدها تكاه

ناامايباهگلوكزيدي ميا اتوازهيادروليزآومااده

 C19بهفرماول«Acide Atracty Lique »اتراكتيليژنين

H28 O4شودكهاينحاص مي21/325وبهوزوملكولي

مادهدراتاانولباهحالاتمتبلاوروباهصاورتبلورهااي

درجهذوب185ايدودرگرماي وزنيشك بهد تمي

همچنينملحپتا يما ايداتاراكتيلياكنيازباه.شودمي

                                                           

.315،ص2ج، الجام  لمفردات األدوية.1

.33صاختيارات بديعي، .2

.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .3

گياهان دارويطي،  دائرة المعارف ط  سنتي، ؛02،ص3جگياهان دارويي، .4
.51،ص2ج

متبلوربهد تآمدهكه ميتزيااديداردواثاريحالت

دكتار5.اورا اتكنادوتشانجمشابها تيريكنينظاهرماي

هايزيرزمينا تكهازياكطارف اقه)ريزوم، لطاني

هااايهااواييايجااادآوريشااهوازطاارفدي اارآو اااقه

ا ايد،ايناولين،اشخيص فيدراحاويا اانس6شود(مي

7.كلسيمومنيزيمدانستها ت،يمپتا ،اتراكتيليك

طبيعاتاشاخيص¨ هنظردرباره،بهطوركلي: طبيعت

بيطارطبيعتقسم فيدآوراذكاررازيوابن.وجوددارد

دوموخشاك¨نكردهوقسم ياهآوراگرمدرآخردرجاه

انطاكينيزبدووتعييننو  فيد8.اند ومدانسته¨دردرجه

دوم¨راگارموخشاكدرآخاردرجاهمزاجش،يا ياهآو

حكيممؤمنوعقيلاينيازطبيعاتقسام9.ذكركردها ت

دوموقسم اياهآورا¨ فيدآوراگرموخشكدردرجه

10.اند وميادكرده¨گرموخشكدراخردرجه

نفايسمقادارمصارفاشاخيصراابان: مقدار مصرف

يمحكا،وانطااكي11جهت وءالقنيهدودرهمذكاركارده

مؤمنوعقيليمقدارمصرفقسم فيدآوراتاپنجدرهام

اندومصرفدومثقاالازقسام اياهشراكشاندهدانسته

12.اندخوانده

¨هماه،گونهكهپيشازاينهامگ شاتهماو: مضرات

شنا اودراينامراتفاقدارندكهقسم ياهآوكشاندهگياه

13.تهباشادا تونبايدخوردهشودومصرفخوراكيداش

حكيممؤمنوعقيليمصد و،قسم فيدآوراهمانطاكي

                                                           

.03،02،ص3جياهان دارويي، گ.5

.325،ص1.هماو،ج6

.55،ص2جگياهان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، .7

.01،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية؛103،ص25جالحاوي، .8

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9

.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، .10

.333،ص3جالشامل، .11

مخطزن  ؛118،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .12
.130صاألدوية، 

،1ج، القططانون فططي الوطط ؛232،صالصططيدنة؛103،ص25جالحططاوي، .13
؛23ص، منتخ  جطام  المفطردات غطافقي   ؛332صمنناج البيان، ؛222ص

اب، تكکرة أولي األلبط ؛315،ص2؛ج05،ص1ج، الجام  لمفردات األدوية
.130صمخزن األدوية، ؛118،ص1جتحفة المؤمني ، ؛83،ص1ج
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 ااردرداوردانسااتهواصااالحشرامصاارفشااكرذكاار

1.اندكرده

شنا ايفقاطدرمياومحققاوودانشامنداوگيااه: بد 

انطاكيبرايآوبدلذكركردهوبدلشرا اكبينجدانساته

2.ا ت
اريشاايرازيحسااينانصااعلاايباان،اختيططارات بططديعي: منططاب 

كوشش:محمدتقايمياري،شايراز،شاركتداروئايق(،به852)م.

حكاايماعظاامخاااو،أسططما  األدويططة؛ش1331پخااشرازي،اول،

مطالعاتتاريخپزشكي،طبا االميو¨م(،تهراو،مؤ سه1551)م.

ا اماعي ،األغرا  الوبية و المباحط  العالئيطة  ؛تامكم ،اّول،بي

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتاجبخاش،031)م.حسنجرجانيبن

محمادماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1380تهراو،دانش اهتهراو،اّول،

تككرة أولي ؛ش1355ق(،قم،انتشاراتنوروحاي،اول،11قرو)م.

عماارانطاااكيداوودباان،األلبططاب و الجططام  للعجطط  العجططاب 

اّول،ق(،تحقيااق ااعيدمناادره،بيااروت،دارالفكاار،چاااپ1558)م.

احمادقهرمااو،هطاي كنط  گياهطان دارويطي     توبيق نطام ؛م1552

تفسططير كتططاب ؛ش1383معاصاار(،تهااراودانشاا اهتهااراو،اول،)

ق(،تحقياقاباراهيم222)م.بيطارعبداهللمالقيابن،ديسقوريدوس

الجطام  لمفطردات   ؛م1585مراد،بيروت،دارالغرباال المي،اول،

ق(،بياروت،222)م.بيطاارعباداهللماالقياباناألدوية و األغكية،

محمااد،الحططاوي فططي الوطط  ؛ق1212دارالكتاابالعلميااة،اول،

ق(،بيااروت،دارالكتاابالعلميااة،اول،313)م.زكريااايرازيباان

12قرو)م.محمدحسينعقيليخرا اني،خالصة الحكمة؛ق1221

ة دائطر ؛ش1382ق(،تحقيقا اماعي نااظم،قاما اماعيلياو،دوم،

معاصار(،)گياهاوداروئي،ابوالقا ام الطاني،المعارف ط  سنتي

ناماهواژه،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ش1382قم،نوروحي،اول،

؛ش1382معاصر(،قام،ناوروحاي،اول،)گياهي،ابوالقا م لطاني

ق(،تحقيق:283)م.حزمقرشيعليبن،الشامل في الصناعة الوبية

؛ق1221نشاارياتالمجمااوالثقااافي،اّول،،أبااوظبييو اافزيااداو،

كوشاش:عبااسق(،به225)م.ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو 

عمطدة الوبيط  فطي    ؛ش1335زرياب،تهراونشردانشا اهي،اول،

ق(،تحقيقمحمدالخطاابي،2قرو)م.ابوالخيراشبيلي،معرفة النبات

حسين،ون في الو القان؛م1550بيروت،دارالغرباال المي،اول،

                                                           

مخطزن  ؛118،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .1
.130صاألدوية، 

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .2

؛تااق(،بيروت،دارصاادر،باي228)م. يناعبداهللمعروفبهابنبن

معاصر(،تهراو،دانشا اهتهاراو،اول،)عليزرگري،گياهان داروئي

ش(،زيرنظاردكتار1332)م.اكباردهخاداعلي،نامه لغت؛ش1332

،مخططزن األدويططة؛ش1333محمادمعاين،تهااراو،دانشا اهتهاراو،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.حسينعقيلايخرا اانيمحمد

احماد،معجم اسما  النبات؛ش1331آموزشانقالبا المي،دوم،

مطالعاتتاريخپزشكي،طب¨م(،تهراو،مؤ سه1522)م.عيسيبك

،منتخ  جام  المفطردات غطافقي  ؛ش1383ا الميومكم ،اول،

العباريغريغرياوسابان¨هق(،گزيد3قرو)م.محمدغافقياحمدبن

ق(،تحقيااق:د.ماااكسمااايرهوفود.جااورجيصاابحي،282)م.

 .م2550پاريس،داربيبليوو،

بيعيطبطاحياء¨مؤ سه

 اشراس

اشاراس¨شنا ااورادرباارهنظرمحققاووگياه: اشراس

هكاساانيكاول¨د اته:ردكاتاواوتنظايمدر هد تهماي

اندآودانسته¨يااص وريشهاشراسراگياهيبهنامخنثاو

،باوعلي اينا،ابوريحااو،هاروي،جّزاابن:اندازهعبارتك

،غّسااني،ميماووبانمو اي،اشابيلي،جزلاهابان،وافادابن

دوم¨د ااته4.وبرخاايازمعاصااراو3كعيساايباا،انصااري

انادواشاراسوهبانظرگروهاولمخالفكسانيهستندك

،نفايسابان،بيطارمانندابن،دانندميخنثارادوگياهمستق 

¨د اته6.وبرخيازمعاصاراو5عقيلي،يممؤمنكح،يكانطا

تابشاويافقاطخنثااراناامكهدركسانيهستندك ومهم

ماننادرازيوغّسااني،اندردهكايبهاشراسنبردهواشاره

يماعظمخااوفقاطاشاراسراكويامانندح7،ابوالقا م()

                                                           

؛132صاالبنية ع  حقائق األدوية، ؛125صاالعتماد في األدوية المفردة، .3

األدويطة المفطردة،   ؛285،ص3جالقانون في الو ، ؛22،208صالصيدنة، 
؛21،32،ص1جعمدة الوبي ، ؛121،105،305صمنناج البيان، ؛135ص

اختيارات ؛250صالمعتمد في األدوية المفردة، ؛21صشرح أسما  العقار، 
.22،135صمعجم اسما  النبات، ؛33صبديعي، 

.233،ص2ج، گياهان دارويي؛315،ص0جمعارف گياهي، .4

تكکرة أولطي  ؛338،ص3جالشامل، ؛01،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5
،130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛83،ص1جاأللباب، 

252.

دائرة المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   ؛01صهاي کن ،  توبيق نام.6
.35،ص3؛ج252،ص1ج

.322صحديقة األزهار، ؛121،ص25جالحاوي، .7
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1.اندهوناميازخنثانبردهردكركذ

كهپيدا تتاپيشازچناو،بنديفوقباتوجهبهتقسيم

دانساتندوآومي¨بيطارطبيباواشراسراخنثاوياريشهابن

را اااميمختلاافآوبااهنامهااايهااردوگياااهكاالاا ادرذ

،ماهمناگزيريمبارايحفا اماناتپيشاينياو.پرداختندمي

.نم خنآناورانق ك

اينكاردهكاهايانرانامبردهواشاره«خنثا»رازيفقط

البتهجاايدي ارنيازاشاراسرا2،گياههماواشراسا ت

لا ا.ردهومدخليرابهآواختصااصنادادها اتكرنكذ

هآيارازياشاراسوخنثااراكتواوبهدر تيدريافتنمي

.شمردها تدانستهويادوگياهمستق مييميكي

القولفاي»:ردها تكجّزارعنوانشراچنينتنظيمابن

ويخنثاارا،هپيدا اتكگونههماو.«الخنثاوهواالشراس

نيازنامياده«البارو»هكاهماواشراسدانستهوافزودها ت

« اريش»هكاهرويذي عنواوخنثاآوردها ت3.شودمي

هكيممؤمنوعقيليخواهيمگفتكدرنق اقوالح4.ا ت

باتوجه5.اندآودونيز ريشرانامفار ياشراسخوانده

ههروينيزخنثااواشاراسراكشودتهمعلومميكبهاينن

.گياهبهحسابآوردها تكي

يمايكح)ابوريحاودرعناواوخنثااباهنقا ازباولس

خنثاا¨الخمار(ريشاهابن، ّواربنحسن)يوناني(وابوالخير

«ا ااقورولس»ودرعنااواو6واناادهراهماااواشااراسخ

اشراهاما فودالوس(آوراهماوخنثاادانساتهوريشاه)

يازكايماعظامخااويكاهباهنقا حكخوانده«السراش»

اني(ازكجواز)ويهمچنينبهنق ابومعاذ7.هاي ريشنام

8.ناميادها ات«فةكغريان ا»خنثاراهماو،اوريبا يوس

الماشدردوكمرچناوكهازظاهرشيخالرئيسدرابتدايا
                                                           

.21،138،102،135صاسما  األدوية، .1

.121،ص25جالحاوي، .2

.125صاالعتماد في األدوية المفردة، .3

.132صاالبنية ع  حقائق األدوية، .4

.130،252صمخزن األدوية، ؛115،333،ص1جتحفة المومني ، .5

.208صالصيدنة، .6

.102صاسما  األدوية، .7

.22صالصيدنة، .8

آودورادوگيااه،آيادعنواومستق  ريشوخنثابارماي

ازاينمقاالتبهگياهدي ركدانستهودرهيچيمستق مي

هعقيلاينيازنقا كاگونهوليهماو9؛ردها تكايناشاره

فاي»ويدربخشمعالجاتدربحثقوبادرفصا ،ردهك

¨هاشراسريشاهكردها تكتصريح«المعالجاتالموضعية

اوراجازءگاروه،يهبرهمين خنكماهمبات10.خنثا ت

گرچاهازظااهرقاولشدربخاشادوياه؛ايمردهكاولياد

.ردكدومنيزياد¨تواوويراجزءد تهمي

خواناده«اشرا ان»اشراريشه،وافددرعنواوخنثاابن

هكادانسته«برواق»راوآو.يازا امياشراسا تكهيك

11.شودناميدهمي«ابجة»بهعجمي

ردهكاررتصاريحكاهمكسانيا تكجزلهازجملهابن

باردرعنواوكويي.خنثا ت¨اص وريشه،ا تاشراس

آورااشراسدانستهو پسدرعناواوخنثاا«اص الخنثا»

اشابيليدرعناواو12ردها اتكانيزبرهميننكتاهت كياد

لاخكپياازداراو(وناوعياز)آوراازجانسبصا «هاُبجُّ»

ههماوخنثا اتك«أ فودالوس»اشرادانستهوناميوناني

،«اشرا اان»،«اشااراس»ردهونااامشرابااهفار اايكااياااد

هباهكانيزافازودها ات.دانستها ت«اشراز»و«اشريس»

.شودنيزخواندهمي«بلوطاالرض»،علتشباهتشبهبلوط

ونام«بروق»اشراعجميآوراأبجهونامعربي پسنام

ردهواشارهكردها تناوعيكياد«تاقليلشت»بربريآورا

ركابااناامخنثااذ«خ»هدرحرفكدي رازآووجوددارد

آوراهمااو«اشراس»ويهمچنيندرعنواو13.خواهدكرد

و«اشاريس»هكاردهوتوضايحدادها اتكاخنثامعرفاي

تاهتوجاهكبايادباهايانن14.شاودنيزناميدهمي«اشرا ن»

،هاشبيليدرعنواوخنثاناميازاشراسنبردها تكداشت

نادكآوبهنوعيازآواشاارهماي¨وليدرتوضيحقسمماده

                                                           

.350،208،ص1جالقانون في الو ، .9

.285،ص3.هماو،ج10

.135صاألدوية المفردة، .11

.121،105،305صمنناج البيان، .12

.21،ص1جعمدة الوبي ، .13

.32،ص1.هماو،ج14
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رشادهكاذ«الاف»هنو بزرگازابّجها تودرحارفك

نياز«جنثاا»هكاميموودرذي عنواوخنثاآوردهابن1.ا ت

«النشكتاي»ا اتوبربار«بارواق»ههمااوكشودميگفته

 اپس.ا ات«ا افوذولوس»ا ميونانيآوهام.نامندمي

(كزرد)ايانگيااهشابيهجازر¨هريشاهكادهدتوضيحمي

آو¨گياهنيزهمينريشه¨ا توبخشموردا تفادهكوچك

وكهاگارايانريشاهراخشاكاويافازودها ات.ا ت

هچسبندگيداردواينكآيد تميدآرديبه،نندكآ ياب

بيطاردرعنواواشاراستصاريحابن2.ا ت«اشراس»هماو

¨اشاراسريشاه،اندردهكندبرخالفآنچهبرخيگماوكمي

هااييباهخنثااهشاباهتكخنثانيستوگياهيدي را ت

دهادبرخايازاهااليانادلسآنچاهراويادامهماي.دارد

هاياناماركنامند تاشراسمينزدشاوبهبرواقمشهورا

ننادكهااهامگمااوماينيزبرخايازآو.همصحتندارد

هدرمشرقبهمغاا معاروفكگياهيا ت¨اشراسريشه

3.هاينتصورهمغلطا تكدرحالي،ا ت

هدوناو كاخنثاخوانده¨غّسانياشراسراهماوريشه

ينوس فيدو ياها تودرعناواوخنثااباهنقا ازجاال

نفيسهممعتقدابن4.ردها تكاشرااشراسمعرفيريشه

ولي،خنثا ت¨هاشراسريشهكا تهرچندمشهورا ت

ويباههماين5.هادوگياهمستق هستندچنيننيستوآو

6.دلي درعنواوخنثااهايچنااميازاشاراسنباردها ات

انق بيطاررخنثادانستهوقولابن¨انصارياشراسراريشه

 اپساوراباه.دانادخنثانماي¨هاشراسراريشهكندكمي

تقطويم وصااحبمنناجكندوقولصاحبٍ هومتهممي

شاماردودانندنظرصاحيحيمايمي«اص الخنثا»هآوراك

ياشاراسراكانطاا7.نادكيادمي« ريش»نامفار يآورا

                                                           

.211،212،ص1جعمدة الوبي ، .1

.21صشرح أسما  العقار، .2

.01،02،ص1جمفردات األدوية، الجام  ل.3

.151،250صالمعتمد في األدوية المفردة، .4

.338،ص3جالشامل، .5

.255،252،ص15.هماو،ج6

.33صاختيارات بديعي، .7

ابااهگااهآوركاردهوافزودها اتكتفسير«غري»هماو

اوبااايان. اازندههماوخنثاباشدمغشوشميكعنصالو

نادكتهنظرخودرادرمورداشراسوخنثاچنينبياوميكن

وبههمينعلتنيازدرعناواو8اندهادوگياهمستق هآوك

ركاغّسانيفقطخنثااراذ9.خنثاناميازاشراسنبردها ت

تاواوازنمايردهوهيچنااميازاشاراسنباردها اتوك

دانستهياادويميكهآياايندورايكد تآوردالمشبهك

اشراس()ول امادراينمقاله.شناختها تگياهمستق مي

نيمودرعنواوخنثابه خناواوكازمطالباوا تفادهنمي

يمماؤمناشاراسراباهفار ايكاح10.خواهيمپرداخات

ردهكاركخنثاذ¨ازريشهايغير ريشناميدهوآوراريشه

هلغتي ريانيا اتكالبتهويدرعنواوخنثاآورده.ا ت

هظااهرًاكاوويافزودها ت.وگياهيشبيهاشراسا ت

نوعيازآوباشدوبااين خنخوداشراسوخنثاارادو

جنسبودوكردهوتوهميكجنسگياهمعرفيكنو ازي

ساركاشاراشباهفاتحوباهعقيلي11.هاراافزودها تآو

هباهفار اي اريشناميادهكاهمزهلغتيمغربيخواناده

 اپسباهنظار.خنثا ات¨ايغيرازريشاهشودوريشهمي

هصاراحتداردكاپاردازدالرئيسدرمبحثقوباامايشيخ

 پسخوددرعنواوخنثاآو.خنثا ت¨اشراسهماوريشه

،نامندبرواقميهاه مغربآوراكرالغتي ريانيخوانده

.گويندنوعيازآوا اتگياهيا تشبيهبهاشراسومي

¨ههركسريشاهكافزايد پسبهنق ازيو فبغداديمي

آورااشااراسدانسااتهاشااتباهكااردهواياانگياااهاشااراس

12.نيست

يماعظمخاونيزدرچندجايمختلافازاشاراسكح

ويدر.ا اتنااميازخنثاانباردهكنامبردهودرهيچي

عقار»هبه ريانيكعنواواشراسآورالغتيعربيخوانده

وباه«جاريش»يكاوباهتر«اناونيس»وبهيوناني«اعروو

                                                           

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .8

.322،ص1.هماو،ج9

.322،323صحديقة األزهار، .10

.115،333،ص1جتحفة المؤمني ، .11

.130،253،252صمخزن األدوية، .12
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 پس.شودناميدهمي« ريس»وبههندي« ريش»فار ي

ردهكامعرفاي«غاري»و«ا اراش»درعنواو ريشآورا

گفتاها اراشيعناي«شريسو اراش»ا تودرعنواو

نامشرابه«غري»ا توباالخرهدرعنواو«غريالجلود»

وبهفار اي«قومال»و«قوال»وبهيوناني«يابوشقاو»يكتر

تاركد1.ردها اتكاركاذ« اريس»وبههنادي« ريشم»

جااازآوكي.دردوجاازاشراسنامبردها تكبعيسي

 .A(Suile).»و«.Asphodelus Ramosus L »بانامعلمي

Ramosus»نامباردهوآوراازخاانواده«¨Liliaceae»وباا

وناام«Baton Royale»و«Asphodele»هايفرانساوينام

،ردهوازا اميدي رآوبارواقكياد«Asphodel»ان ليسي

البجهبهعجمياندلسايويااابجاه،فلف البّر،خنثا،بروق

نثااااريقنا،تفلااايش،Albuciusيونااااني¨لماااهكمعااارب

(Antharicon)،شراس، ريش،اشراس،ابو بعةو بعين،

درجااييدي ارنيازناام.عنصالووبروهرانامبردها ت

¨وازخاانواده«Ornithogalum Stachyoldes»اشراعلماي

«Liliaceae»وبااااناااامفرانساااوي«Ornithogale»وناااام

،اسهااياشاروناام«Star – Of – Bethlehem»ان ليساي

،ر اراس،ا اراس،اصا االشاراس،عارقالطياب،الغري

2.ردها اتكاخنثااوالزوقيااد،َ َرش،عنصالو،شراس

،هاامانناداشاراسبرخايازناام،هپيدا اتكاگونههماو

اندواورارشدهكعنصالووخنثادرهردوعنواوت،شراس

خاانوادهدانساتهوهاردوجاااشاراسوكهردوراازي

.ردها تكركاباهمذخنثار

شنا ااودرگيااه،هگ شتكگونههماو: شناسي ريخت

گيااه¨ماهيتاشراساختالفداشاتهوبرخايآوراريشاه

اندوبعضيدي رآوراگياهيجداومستق يادخنثادانسته

هماادرمادخ خنثااباهشارحوكاباتوجهبهاين.اندردهك

هكااناوآوعاادهرالاا ا ااخ،تفساايرآوخااواهيمپرداخاات

به،اندخنثاشمردهوبهتوضيحآوپرداخته¨اشراسراريشه

اكنووفقطبه خناوآود اته.كنيمولميكهماوبخشمو

                                                           

.21،138،102،135صاسما  األدوية، .1

.22،135صمعجم اسما  النبات، .2

هاشاراسراگيااهيمساتق كاپاردازيمشنا انيميازگياه

.اندشمرده

گويادآوراالرئيسبهنقا ازديساقوريدوسمايشيخ

هازآو اريشكاگيااهيا اتچوو،اند ريشراناميده

را كاهاايهاايشراماننادبارگويبرگ.شودگرفتهمي

هدركاردهكااشرانارموصافنوعيتره(و ااقه)شامي

هانبااريقووناميادهكاهايشقراردارنادهاي اقهگ نارهك

 وشبيهبلاوطيكايشهايشبلندودايرهشوندوريشهمي

3.بزرگهستند


خنثاا¨گويادبرخايباهاشاتباهآوراريشاهبيطارميابن

هاييبهآوامااينگياهخنثانيستوفقطشباهت،انددانسته

گويداشاراسوي پسبهنق ازابوالعباسنباتيمي.دارد

كنداشراسازمناطقويت كيدمي.درمشرقمعروفا ت

آيدوازآنجاباهمنااطقدي ارد تميوهستانيحراوبهك

باا،هاايخنثا اتهايشمانندريشهريشه.شودهميفر تاد

تروزردرنگماي به ارخيآوبلند¨هريشهكاينتفاوت

                                                           

.350،ص1جالقانون في الو ، .3



 
 

 اشراس / 11
 

فاشااووكنندوكآوراريزوآ يابمي.ونيز ختا ت

هاااوچيزهااايدي اارراباااآوتااابكهاااوفااشكدي ااراو

هزودحا وكاايا اتيفياتآوباهگوناهك.چسبانندمي

مايازآورادركلا ابايادمقادار.شاودي ريو افتما

هرويآورابپوشاندقراردادوبااد اتيااكمقداريآب

چوبيخوببههمزدودرهمااوموقاوبارايچساباندو

هدرجاانسكااناادكوي ااپساضااافهمااي.ا ااتفادهكاارد

.شودهايگياهيبهترازاشراسپيدانميچسب

انادلسباهاشاتباهبيطارمعتقدا تبرخيازاهاليابن

اشااراس،هنزدشاااوباهبارواقمشااهورا اتكاگيااهيرا

¨همچنينخطا تكهبرخيدي راشراسراريشه.نامندمي

هدرمشرقوغيارآوباهمغاا معاروفكدانندگياهيمي

هاايشهامبارگ،تارا اتزيرااشراسازآوبزرگ،ا ت

باا،شاودهخنثاناميدهمايكهايبرواقيا تشبيهبهبرگ

ايان¨ ااقه.ترازآوا اتوتاهكتروهعري كاينتفاوت

خنثاوليبهضخامتان شتو طا ت¨گياهنيزمانند اقه

ترا اتودراير دوازآودايرهوطولشبهدوذرا مي

هاايي افيدواشگا  اوماز ااقهكهايحدودينارهك

مايباهكهايشگ .هايبرواقوجودداردضخيمشبيهگ 

.هاايخنثا اتقرمزيماي ا توخوشمنظرتارازگا 

عنصاا ¨اشمانناادريشاه وريشاهكايشاااشدايارهمياوه

ردهكبيطارتوصيفنفيسنيزاشراسرامانندابنابن1.ا ت

2.ا ت

غّسانياشراسرادونو  فيدوقرمزخوانادهوقسام

3.موجوددريمنرانو  فيدآودانستها ت

هگياهيا اتبااكردهكاشراسراغريتفسيريكانطا

.تارتاروپهانهايپياازولايضاخيمهاييمانندبرگبرگ

هااييهادانههايشرن يبين فيدو رخداردوازآوگ 

هگاهكافزايدوي پسمي.مانددرازوتندوتلخبهجامي

 ازندههماوخنثاباشدمغشوشميكاشراسراباعنصالو

                                                           

.01،02،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .1

.250صالمعتمد في األدوية المفردة، .2

.338،ص3جالشامل، .3

هاانند(وراهتشاخيصآوكنيخنثاراباآومخلوطمييع)

يمماؤمنوعقيلايكح4.هم ختيوقرمزياشراسا ت

هكاانادخنثادانساتهوتوضايحداده¨اشراسراغيرازريشه

ودرحاالي،وگلش فيدا تكوچكوتاهوكخنثا¨ اقه

.ترا اتتروبرگشقويتروعري اشراسبلند¨ه اقهك

اشگردا اتوطعماي فيدماي به رخيوميوهگلش

5.تندوهمراهباعفوصتدارد

چند الهباه،برخيازمعاصراونيزآوراگياهيعلفي

هااي ابزهبارگكاانادردهكمترمعرفيكارتفا حدودي

 مجتماودرقاعادهكميپهنونااودانيشاك،نواريدراز

انادوباهصورتيهايشهمبهرنگ فيدماي بهگ .دارد

پرگ وفشاردهدرامتاداد¨حالتمجتموبهصورتخوشه

 كاشنيزضخيموعماوديباهشاريشه. اقهقراردارند

6.هايگوشتيا تغده

شنا ايفقاطدراينبخشهمماننادريخات: خواص

هازاشاراسبااكانايمكشنا انيرامطارحماينظراتگياه

هازآودركاساانيراكاندو خنردهكعنوانيمستق ياد

رخاواهيمكرادرمدخ خنثاذ،اندذي عنواوخنثانامبرده

.ردك

ركاشنا اوبراياشراسذثرگياهكهاكازعمدهخواصي

كاربرداينگياهباه:ردكتواوبهاينموارداشارهاندميردهك

برآمادگي،فتاق.صورتضمادبرايبهبودفتقمفيدا ات

هازكاعضوياابافاتا اتكتيازيناشيازخروجقسم

شودودربساياريازنقااط وراخيغيرمعموليايجادمي

ايپياادابيضااه¨يسااهكنااافو،راو¨شااالهكباادومخصوصااًا

،هااسات يا اتخواوكهمچنيناينگياهبارايش7.شودمي

جهتادراربولوحي ونيزجهتداءالثعلبياموخوره

ريزشموي ريااباروياا¨عارضه،موخوره. ودمندا ت

لايباشادوكنا اتجزئاييااكاهممكابدوا ت¨همه

                                                           

.83،ص1جلي األلباب، تكکرة أو.4

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، .5

دائرة المعارف ؛233،ص2جگياهان دارويي، ؛325،ص0جمعارف گياهي، .6
.25،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

.282،ص2جاألغرا  الوبية، .7
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1.شود ظاهرميكايشهايدايرههكمعمواًلبهصورتل

ننادهدانساتهوكالرئيساشراسرامساخنوگارمشيخ

گفتها تچنانچهباآردجومخلوطوضمادگرددجهات

نيازازآو.هايگرمدرابتدايحدوثشاو ودمندا تورم

3هااودما 2ينوعفاونيكهايچرهاوجراحتبرايزخم

همعماواًل ارخكيامتو طيدرپو تكوچكبرآمدگي)

4شاود(ينوگودميكزآوچركرنگومخروطيا تومر

ساتركهمچناينضامادخا.ننادكهاا تفادهمايو وخت ي

البتاه.اشراسبرايرويانيدومودرداءالثعلبمفيادا ات

نيازاگار5.پشاميبمالناد¨موضوراباكهنه،ايدپيشازآوب

هااي اياهو افيدرويهاوبرآمادگينقطه،هاخال)بهق

،هدرآفتاابمانادهكايهنهك فيدرابا6وپيس(كل،بدو

،هبهآوبمالنادكاشراسرابا ر¨مالشدهندو پسريشه

نادروكنيازاگارآوراهماراهباا7.شودباعثرفوبهقمي

هومّروفطرمخلوطكنندودرگاوشجهاتكعس و ر

درددنااداورا،نادكهدردمايكامخاالفدنادانيبچكانناد

دي ار¨اشنيزمخلاوطبااادوياهآبريشه.دهدينميكتس

برايگوشنافووبرايدردهايچشامنيازدارويخاوبي

و9 ارفه8،خوردودومثقالازآوجهاتدردپهلاو.ا ت

.(عضالت ودمندا ت10وفت يكعفوياض)وهن

هبادرديشرابكاشراسرا¨ردوريشهك يناضمادابن

پختهباشندجهتورمپستاوبسيارنافوشامردهوخاوردو

                                                           

.128.هماو،ص1

مخطزن  ؛115،ص1جني ، تحفطة المطؤم  ؛350،ص1جالقانون في الوط ،  .2
.130صاألدوية، 

.هماو.3

.138،ص2جاألغرا  الوبية، .4

اختيارات بطديعي،  ؛121صمنناج البيان، ؛350،ص1جالقانون في الو ، .5
.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛33ص

.00،ص2جاألغرا  الوبية، .6

مخطزن  ؛115،ص1جالمطؤمني ،   تحفطة ؛350،ص1جالقانون في الوط ،  .7
.130صاألدوية، 

.هماو.8

.هماو.9

 هماو.10.

خوانادهو12وحاي 11اشرامدربولمثقالازريشهكي

مصرف همثقالازآوياضمادبرگآوراجهتگزيدگي

اشراهامبااوفهكرفميوهوشهوام ودمنددانستهومص

ردهكا ايرادويهبرايعقربگزيدگيبسيارمفيادمعرفاي

.ا ت

ردوآوراجهاتفتاقمفياددانساتهكاجزلهضمادابن

ردهوگفتاهكبيطاربهخاصيتصنعتيآواشارهابن13.ا ت

وبندكهآوراميكاشصالبتيوجودداردهدرريشهكا ت

اووصاحباودي ارمشااغ ازآوفاشكنندوكوآ يابمي

ويمعتقاد.چسابانندكنندوچيزهارابااآومايا تفادهمي

لا ا.شودنندبه رعت فتميكهوقتيآوراح كا ت

ميازآورادرظرفيبريزندوبااآببپوشاانندوبااكبايد

د توياچاوبيخاوبمخلاوط اازندوفاورًاا اتفاده

و15هااسات يكاشراسرادرشويهمچنينضماد14.نندك

¨يساهكانزولآبوياجسمغريبدي اردر)16قي ياقيله

هناوعيازفتاقكاترشدوآوازحدطبيعايبيضهوبزرگ

نفايسضامادابان.وفتقبسيارمفيددانستها ات17ا ت(

پاارگي)كست يوفتاقجهاتفاكاشراسراعالوهبرش

رافاورينيزمفيدخواندهوچسابندگياشاراس18عصب(

هبااااآوورقوجلااادوماننااادآوراكااادانساااتها ااات

هاايبلغمايانصااريماليادنشرابارورم19.چسابانندمي

20.ردها تكهايادآو¨ ودمندوگدازنده
                                                           

اختيارات بديعي، ؛121صمنناج البيان، ؛350،ص1جالقانون في الو ، .11
.130صمخزن األدوية، ؛33ص

.هماو.12

الشطامل،  ؛02،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛121صمنناج البيان، .13
؛83،ص1جتكکرة أولي األلبطاب،  ؛33صبديعي،  اختيارات؛338،ص3ج

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، 

.01،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .14

،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛83،ص1جتكکرة أولي األلبطاب،  ؛02.هماو،ص15

.130صمخزن األدوية، ؛115ص

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛02،ص1.هماو،ج16

.11،ص3جخالصة الحکمة، .17

.250صبحر الجواهر، .18

.338،ص3جالشامل، .19

مخطزن األدويطة،   ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛33صاختيارات بديعي، .20
.130ص
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2 ااحج1،ياشااراسراجهااتصاافراي ااوختهكانطااا

خراشيدهشدوجلدا تومجازًابرتفارقاتصاال اطح)

رادازمطلاق احجهماينشودومهااطالقميباطنروده

 ختيوزبريدراعضا(مفيادوآورا)(وخشونت3ا ت

هااوهدرچسباندوفتاقكبهحدي،مطلقًاچسبانندهدانسته

همچنايناشاراسو.هاچسبيماننادآونيساتتابكجلد

بخشبدودرخسات يشاديدامكخصوصًاب رشراا تح

هوشايرجكيابآوباا اركتر،وي¨بهگفتاه.خواندها ت

هارابرنجد(خارشوجربوصالباتو ختيكروغن)

وتركياابآوباااآردجااوجهاات ااعفه4كناادطاارفمااي

هدر روصورتوگاهدرتماامبادوظااهركهاييزخم)

6.مفيدا ت5وتردارد(كشودودونو خشمي

وفت يكايممؤمنضمادشراجهتورمخصايهوكح

ووخشااونتحلااقوعصاابوخااوردنشراجهااتيرقااا

آوروتخماشراجااليوآوراادرارآوروحاي ¨ وخته

خلاطخاوني(و)قاطواخالطغليظهونيزجهتنفثالدم

ردهكاج ر ودمندمعرفاي¨همراهباماءالعس جهتتنقيه

7.ا ت

عقيليخوردواشراسراجهتيرقاوحاد ازصفراي

عتيآونيازمصاارفصان¨درباره. وختهمفيددانستها ت

 ايندوباآبممزوجاشراميهريشهكچنينآوردها ت

 اااازاو(وزيااان) اااازندوصاااحافاوو اااّراجاوماااي

،ننادكفاشاوودي راوازآوا اتفادهمايك ازاووصندوق

8.ما تكزيرابسيارلزجوچسبندهبودهواتصالآومستح

اشبحثاايدر اافرنامه، ااياحمعااروففرانساوي،شااردو

وي.توليدومصرفچساب اريشدراياراودارد¨درباره

هايانچسابكافزايد ريشراچسب ردنامنهادهومي
                                                           

.115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .1

.130صمخزن األدوية، .هماو؛2

.08،ص3جخالصة الحکمة، .3

.هماو.4

.152،ص2جاألغرا  الوبية، .5

.هماو.6

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، .7

.130صمخزن األدوية، .8

گياهيدرايراوباهناام اريشتهياهكخش¨ازگردريشه

هدربازارايراومعمواًلبهصاورتگاردك ريشي.شودمي

هدركاهااييازايانگيااهگونه¨ازريشه،ر دميبهفروش

البتاهبرخاياز.شاودرويندگرفتاهمايرماوميكووهمدا

 اريشرا¨گاردريشاه،ردهكآوتقلب¨فروشندگاودرتهيه

.نندكهبسيارشبيهبهآوا تمخلوطميكباآردجو

ترميرحيدرپسازنق مطلبفوقازشاردوبهنقادكد

هشاردوتركيبگرد ريشراكگويداينپردازدوميآومي

زيارا،صاحيحنيسات،جوراناوعيتقلابشامردهباآرد

چسابصاحافيو¨ ريشدربازارايراوفقاطبارايتهياه

هازنظارخاواصداروياينيازكاشودبلفاشيعرضهنميك

ازجملهمخلوط ريشوآردجوجهت.موردتوجها ت

،چليوبيماريپو تيوطا ي را اتكهنوعيك عفه

ودرآوزماوهممشاتريشودبهصورتضمادا تفادهمي

9.بسيارداشتها ت

هدركانادكرمايكترميرحيدرذكد: يبات شيمياييكتر

،اروزكمااوادقناادي ااا،هااايگياااهقساامتمتااورمريشااه

وزيدبهنامآ افودلوزيدكگلوكوزويكميگلوك،توزكفرو

هازكاشودوتخم ريشنيزدارايروغنيا اتيافتمي

تارزرگارينيازمعتقادكد10. تا يدغنياكنظرلينوليئ

اروزوهمچنااينكمتااورمگياااهداراي ااا¨هريشااهكااا اات

زوكمايگلاوك،توزكوزيديبهنامآ فودلوزيدوفروكگلو

ساترينكفاقادنشا اتهود،شاودبرخالفآنچهتصورمي

11.ا ت

ركالرئيسدربياوطبيعتاشراسفقطبهذشيخ: طبيعت

جزلهنيزطبيعاتابن12. تردهاكاولبسنده¨گرمدردرجه

يهامكانصاريوانطاا.ردها تكيادكآوراگرموخش

يمكاح.اناددومدانساته¨دردرجهكمزاجشراگرموخش

¨دردرجاهكمؤمنوعقيليهمطبيعتآوراگارموخشا

يممؤمنوكح،يكانطا،انصاري،جزلهابن.اندردهكركاولذ
                                                           

.325،ص0جمعارف گياهي، .9

.321،ص0.هماو،ج10

.230،ص2جگياهان دارويي، .11

.350،ص1جالقانون في الو ، .12
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دومو¨راگارمدردرجاهآو¨مزاج اوخته،عقيليبهاتفاق

1.اندردهك ومياد¨دردرجهكخش

انصاريمقدارمصرفآوراپنجدرهام: مقدار مصرف

ينيزمقدارمصرفآوراتادومثقالوكانطا2.دانستها ت

رواحادوزنايكامقدارمصرفب رشراتاادووبادووذ

يمماؤمنوعقيلاينيازمقاداركاح3.ردها تكخاصياد

مثقاالوكاشتاايا اوخته،تاپانجدرهامومصرفشرا

4.اندردهكركتخمشراهمتادودرهمذ

يممؤمنوعقيلايآورا ساتكح،انصاري: مضرات

انادواصاالحشرامصارففممعده(خوانده)معده¨نندهك

هكانديممؤمنوعقيليمعتقدكيحكانطا5.اندگلقنددانسته

.نجبينا اتكحش ندواصالكايجاد دهوگرفت يمي

ينيزآورابارايمعادهمضاردانساتهومصالحشراكانطا

6.ردها تكبنفشهياد

ر انهرابادلآوناامباردهكيمغا وب ركانطا: بد 

،ثارافعاالكيممؤمنوعقيلينيزبادلشرادراكح7.ا ت

ر انههامكهمغاا وكاانددانستهوافزودهكغريالسم

8.گفتهشدها ت
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدويطة : مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

وافاداندلسايابانمحمادعبدالرحمنبن،األدوية المفردة؛ش1331

ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،بياروت،دارالكتابالعلمياة،225)م.

م(،تهاراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ق1225اول،

                                                           

،1جتكکرة أولي األلباب، ؛33صاختيارات بديعي، ؛121صمنناج البيان، .1

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، ؛83ص

.33صاختيارات بديعي، .2

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، .4

مخطزن األدويطة،   ؛115،ص1جلمطؤمني ،  تحفة ا؛33صاختيارات بديعي، .5
.130ص

مخطزن  ؛115،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6
.130صاألدوية، 

.83،ص1جتكکرة أولي األلباب، .7

.130صمخزن األدوية، ؛115،ص1جتحفة المؤمني ، .8

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

،ق(325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،اإلعتماد في األدوية المفردة

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اه031)م.

زناده)يو فهارويمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،اّول،

بطبيعي،قام،انتشااراتجااللاحياءط¨ق(،تحقيقمؤ سه538در

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383الدين،اول،

تطككرة أولطي األلبطاب و    ؛ش1355قم،انتشاراتناوروحاي،اول،

ق(،تحقياق1558)م.عمرانطاكيداوودبن،الجام  للعج  العجاب

اي هط  توبيطق نطام  ؛م1552 عيدمندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراودانش اهتهاراو،احمدقهرماو)،كن  گياهان دارويي

بيطارعبداهللابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛ش1383اول،

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.مالقي

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.زكرياايرازيمحمدبان،في الو 

،حديقة األزهار في ماهيطة العشط  والعقطار   ؛ق1221ول،العلمية،ا

ق(،تحقياقمحماد1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن

خالصطة  ؛ق1215العربيالخطابي،بيروت،دارالغرباح المي،دوم،

ق(،تحقيااق12قاارو)م.محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،الحكمططة

دائرة المعطارف طط    ؛ش1382ا ماعي ناظم،قما ماعيلياو،دوم،

معاصر(،قام،ناوروحاي،)گياهاودارويي،ابوالقا م لطاني،سنتي

نامهگياهي،ابوالقا مواژه،دائرة المعارف ط  سنتي؛ش1382اول،

الشامل في الصناعة ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

و،ق(،تحقياق:يو افزيادا283)م.حازمقرشايعليبان،الوبية

،شرح أسما  العقار؛ق1221،نشرياتالمجموالثقاافي،اّول،أبوظبي

ق(،تصاحيحا ارائي ولفنساوو،پااريس،251)م.ميماوومو يبن

ابوريحاااوبيرونااي،الصططيدنة فططي الوطط ؛م2550داربيبليااوو،اول،

ق(،بكوششعبااسزريااب،تهاراونشاردانشا اهي،اول،225)م.

قارو)م.ابوالخيراشابيلي،فة النباتعمدة الوبي  في معر؛ش1335

ق(،تحقيقمحمادالخطاابي،بياروت،دارالغارباال االمي،اول،2

معاصار(،)ولاياهللمظفريااو،هاي گياهان ايران فرهن  نام؛م1550

حساين،القانون فطي الوط   ؛ش1333تهراو،فرهنگمعاصار،دوم،

؛تاارصاادر،بايق(،بيروت،دا228)م. يناعبداهللمعروفبهابنبن

معاصر(،تهراو،دانشا اهتهاراو،اول،)عليزرگري،گياهان داروئي

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،مخزن األدويطة ؛ش1332

؛ش1331ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقاالبا االمي،دوم،12

ش(،تهاراو،دفتارنشار1352)م.حساينميرحيادر،معارف گياهي

يو اف،المعتمطد فطي األدويطة   ؛ش1385رم،فرهنگا المي،چها
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ق(،تحقياق:محمادعماردميااطي،بياروت،252)م.عمرغسانيبن

احمااد،معجططم اسططما  النبططات؛ق1221دارالكتاابالعلميااة،اول،

مطالعاتتاريخپزشكي،طاب¨م(،تهراو،مؤ سه1522)م.بكعيسي

 مننطاج البيطان فطي مطا يسطتعمله     ؛ش1383ا الميومكم ،اول،

ق(،تحقيقمحماودمهادي253)م.عيسيبغدادييحييبن،االنسان

 .ق1231بدوي،قاهره،دارالكتبالمصرية،اول،

مجتبیهاتفقوچانی

 اشق

Umbelliferae»1¨»ازخاانوادها اتصم گيااهي: ُاشَّق

يتبطبكاندودررشدهكشچندگونهمت يبرااوهمت خرك

ازآوباااعنااواويراز.اناادآوردهشيباارايمختلفاايا ااام

ردهكاركذ3«شجا»وسنامشرايبا يراردهوبهنق ازكادي

ردهوناامشراباهكادي«َاَشق»ازآوباعنواويهرو.ا ت

4.ردها اتكاركاذ«قوويافاار»يوناانيوبه«اياموب»يروم

                                                           
المعطارف  دائرة ؛322،ص2،جمعارف گياهي؛31،صمعجم أسما  النبات.1

گياهان ،دائرة المعارف ط  سنتي؛223،220،ص2نامه،ج،واژهط  سنتي

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛012،018،ص2،جدارويي

؛00،صالصيدنة؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية؛25،ص25،جالحاوي.2

،253،ص2؛ج33،ص1،جعمدة الوبيط  ؛202،ص1،جالقانون في الو 

،23،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛12،صشرح أسما  العقار؛221

،311،صالمعتمد في األدوية المفردة؛221،صتفسير ديسقوريدوس؛28

شرح المطوجز  ؛33،صاختيارات بديعي؛223،225،ص2،جالشامل؛355

،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛38،صحديقة األزهطار ؛128،صأقسرايي

مخطزن  ؛28،23،22،83،282،325،381،233،صالمؤمني تحفة ؛81ص

؛31،صمعجطم أسطما  النبطات   ؛21،صأسما  األدويطة ؛130،صاألدوية

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي؛01،02،صهاي كن  توبيق نام

،012،ص2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛223،222ص

 .151ا185،ص1،جزرگ ط  اسالميدائرة المعارف ب؛010

،الصطيدنة ؛121،صاالعتماد في األدويطة المفطردة  ؛25،ص25،جالحاوي.3

،منتخط  جطام  المفطردات غطافقي    ؛221،ص2،جعمدة الوبي ؛00ص

؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛12،صشرح أسما  العقار؛28ص

،ختيطارات بطديعي  ا؛225،ص2،جالشامل؛221،صتفسير ديسقوريدوس

أسطما   ؛130،صمخزن األدوية؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33ص

؛01،صهاي كنط   توبيق نام؛31،صمعجم أسما  النبات؛21،صاألدوية

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛223،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي

 .151،ص1،جط  اسالمي

 .30،32،صاألبنية ع  حقائق األدوية.4

ُاّشاجيهبهفار كردهكادي5«ُوشَّق»ارازآوباعنواوجّزابن

هكاانادردهكاگمااوينامندوگروه6«اقنيمونا»يروموبه

يحاااونااامشرابااهروماايابور.ا اات7«لااخكصاام ال»

ردهوباهنقا ازصاهاركاركاذ9«قوويامون»و8«اقوويامون»

هكادانستهوافزودها ت10«يماماك»راهماو«ُاّشق»بخت

باها تودراداماه11«ژك»هماويگفتهشدهُاّشقبهفار 

وباهنقا ازاّشاقناه،ژراوّجدانساتهكا ريديرخنظرب

دريلياشاب.دها اتيانام12«ل اقالا هب»رااّشقيارجان

                                                           
،2؛ج33،ص1،جعمطدة الوبيط   ؛121،صاالعتماد في األدوية المفطردة .5

،شرح أسما  العقار؛28،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛221،222ص

،تفسير ديسطقوريدوس ؛23،28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛12ص

،أسطما  األدويطة  ؛130،صمخزن األدوية؛225،ص2،جالشامل؛221ص

فرهن  ؛322،ص2،جمعارف گياهي؛31،صجم أسما  النباتمع؛21ص

دائطرة  ؛01،صهطاي كنط    توبيق نام؛155،151،صهاي گياهان ايران نام

دائرة المعارف بطزرگ طط    ؛222،ص2ناماه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛151ا185،ص1،جاسالمي

،منتخ  جطام  المفطردات غطافقي   ؛121،صوية المفردةاالعتماد في األد.6

مخطزن  ؛22،صتحفطة المطؤمني   ؛221،صتفسير ديسطقوريدوس ؛28ص

؛31،صمعجطم أسطما  النبطات   ؛21،صأسما  األدويطة ؛130،صاألدوية

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

،2؛ج33،ص1،جعمطدة الوبيط   ؛121،صاالعتماد في األدوية المفطردة .7

توبيطق  ؛38،صحديقة األزهار؛12،صشرح أسما  العقار؛253،221ص

 .01،صهاي كن  نام

؛01،صهاي كن  توبيق نام؛221،ص2،جعمدة الوبي ؛00،صالصيدنة.8

 .223،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي

 .01،صهاي كن  توبيق نام؛221،ص2،جعمدة الوبي ؛00،صالصيدنة.9

 .222،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي؛00،صالصيدنة.10

،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛00،صالصيدنة.11

 .222،ص2نامه،جواژه

،شطرح أسطما  العقطار   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛00،صالصيدنة.12

؛225،ص2،جاملالشطط؛23،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛12ص

،حديقة األزهار؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛33،صاختيارات بديعي

مخطزن  ؛381،صتحفة المؤمني ؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب؛38ص

؛31،صمعجطم أسطما  النبطات   ؛21،صأسما  األدويطة ؛130،صاألدوية

ف دائرة المعطار ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛322،ص2،جمعارف گياهي

،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛223،ص2نامه،ج،واژهط  سنتي

 .155،151،ص1ج
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صام ،ُاّشاج،ُاّشق1،«وّشج» رآورايديعنواووّشقا ام

ردهكاادياقوويموناو3«ا تبرق»2،«ايمونا»يونانيلخوبهكال

يغاافق. تردهاكركذ5«قّنة»و4«غتة»صمغشرايوا ام

،هاشاجكاردهوافازودها اتكاادي«آشق»آوراباعنواو

ناامدرخاتآورايو.شاوديزگفتاهماياوشجووشاقن

وكههمااراهباااخاااكااراياّشااقدانسااتهو6«سياغا ااول»

 .دها تينام«مجبول»زهباشدي ن ر

هراكايزو افتوبادووآلاودگياقتمطاراّشايبابن

ههمراهبااكرايخواندهوقسم7«برو ما»تلخدارديطعم

نامدرخاتيو.دها تينام«قراما»زها تيو ن ركخا

درعناواويغّساان.ردها اتكاركذ8«سيانما ول»قرااّش

دريو9.ردها اتكيقمعرفآورانزداه مصراّش«لخك»

ودرهاردو10زآوراُاّشاقدانساتها اتين«وّشج»عنواو

ركاذ«الاف»قرادرحارفّشااهكرشدها تكعنواومت 

تبموجودنزدماادربخاشكمت  فانهدريول،ردها تك

.امدها تينيازُاّشقنام«الف»

«سيناغا اول»باهنااميسَاّشقراصام درختاينفابن

                                                           
شرح ؛28،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛221،ص2،جعمدة الوبي .1

المعتمد في األدويطة  ؛221،صتفسير ديسقوريدوس؛12،صأسما  العقار

معجطم  ؛21،صأسما  األدويطة ؛130،صمخزن األدوية؛355،صالمفردة

،هاي كنط   توبيق نام؛322،ص2،جمعارف گياهي؛31،صأسما  النبات

دائرة المعطارف  ؛222،ص2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي؛01ص

 .151،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

 .221،ص2،جعمدة الوبي .2

 .هماو.3

 .12،صشرح أسما  العقار؛همان.4

 .221،ص2،جعمدة الوبي .5

،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛25،صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي  .6

 .223،ص2نامه،جواژه

 .132،صمخزن األدوية؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.7

 .23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.8

؛81،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛311،صالمعتمد في األدوية المفردة.9

،معجطم أسطما  النبطات   ؛21،صأسما  األدويطة ؛130،صمخزن األدوية

ناماه،،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛31ص

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛222،ص2ج

 .355،صالمعتمد في األدوية المفردة.10

هآورااشاجكآوردهاّشقدرعنواويانصار11.دانستها ت

 اتول اقالا هبايهنوعكنديگو12«يانيلك»خوانندو

خاوديول،دانسته13«صم طرثو »آورا«منناج»صاحب

يرازيهبااهشااكاادانسااتهياهيااراصاام گاّشااقيانصااار

أشقرادرمحا خودشااويغّسان.شوديگفتهم14«بدراو»

يكانطاا15.معاروفدانساتها ات«فا وخالوشق»فاسبه

«افووياامون»يوناانيوباه16«قناوشق»رادرشامبهناماّشق

رامعااربازاّشااقممااؤمنيكااح.دانسااتها ااتمعااروف

اهياهآوراصام گكردهكدانستهونق يفار 17ي«اوشه»

واّشاقيوناانيرانام19«اثانقوو»يو18.انداشترغاردانسته

ردهوكاادياّشقيرالغتمصر21«لحك»و20«قنا»دوعنواو

                                                           
 .225،ص2،جالشامل.11

؛21،صأسما  األدوية؛328،صتحفة المؤمني ؛33،صاختيارات بديعي.12

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛01،صهاي كن  توبيق نام

 .222ص

،تحفططة المططؤمني ؛38،صحديقططة األزهططار؛33،صاختيططارات بططديعي.13

دائطرة  ؛01،صهطاي كنط    توبيطق نطام  ؛130،صمخزن األدوية؛282ص

 .155،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

؛21،صأسما  األدوية؛132،صمخزن األدوية؛33،صديعياختيارات ب.14

دائرة المعطارف  ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛322،ص2،جمعارف گياهي

،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛222،ص2نامه،ج،واژهط  سنتي

 .151،ص1ج

 .38،صحديقة األزهار.15

،أسما  األدوية؛130،صمخزن األدوية؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

دائطرة  ؛01،صهطاي كنط    توبيق نام؛31،صمعجم أسما  النبات؛21ص

 .222،ص2نامه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

؛21،صأسطما  األدويطة  ؛130،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني .17

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي

دائطرة  ؛010،ص2،جگياهان دارويطي ،ارف ط  سنتيدائرة المع؛222ص

 .151،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛23،282،صتحفة المؤمني .18

 .185ص

؛21،صأسطما  األدويطة  ؛130،صمخزن األدوية؛28،صتحفة المؤمني .19

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛01،صهاي كن  توبيق نام

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛222ص

 .325،صتحفة المؤمني .20

 .328.هماو،ص21
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عقيلاي.ردها تكيمعرفاّشقزيران2«حيوش»و1«برنقش»

 ارشراباهيدانستهونامديفار 3ي«اشه»رامعربقاّش

وباهلغات5«پرنقش»يونانيوبه4«يلبانك»اوشهويفار 

يو.ردها اتكااديا6«انادرك»يوبههند«قناوشق»مصر

7خوانده«فتراما»زهرايو ن ركآغشتهبهخااّشقنيهمچن

8.ردها اتكاادياناصم طرثاو ي يرانزدبوعلاّشقو

ركاذ9«امااك»يماعظمخاونامشرابهيونانيو ريانيكح

 Dorema»يرابااناامعلمااّشاقكبايسايع.ردها تك

Ammoniacum Don»10ردهوآوراازخاااانوادهكااادياا¨

«Umbelliferae»ومتااارادف«Dorema Arium Stoks»،

«Disenestun Gummiferum Spach. Javb.»11و

«Peucedanum Ammon. Nees.»شاااجرة»يبااااا اااام

كعلا»،«لصاقالا هب»،«قات نفسه»13،«كُاّش»12،«ااُلشَّق

 Doreme»ويونانيبه«نارتقس»،«يصم نوشادر»،«لخكال

                                                           
 .83.هماو،ص1

 .233.هماو،ص2

دائرة المعارف طط   ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛130،صمخزن األدوية.3

،1ج،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛222،ص2نامه،ج،واژهسنتي

 .151ص

 .01،صهاي كن  توبيق نام؛130،صمخزن األدوية.4

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛21،صأسما  األدوية؛130،صمخزن األدوية.5

 .151،ص1،جاسالمي

ناماه،،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛همان.6

 .223،ص2ج

 .132،صمخزن األدوية.7

.21،صأسما  األدوية؛130،صهمان.8

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛21،صأسما  األدوية.9

هاي  توبيق نام؛322،ص2،جمعارف گياهي؛31،صمعجم أسما  النبات.10

 .02،صكن 

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛31،صمعجم أسما  النبات.11

 .223،220ص

دائططرة ؛252،ص2،جگياهططان دارويططي؛31،صالنبططاتمعجططم أسططما  .12

،بخشفارماكوپه گياهي ايران؛222،ص2نامه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

 .322دوم،ص

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛31،صمعجم أسما  النبات.13

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛223ص

Ammoniac»14و«D. Ammoniacum»ويباااهفرانساااو

«Dorema»،15«Gum Ammoniacum Plant»16يسايبهان ل

وGomme Ammoniaque»17»وصااامغشرابااااناااام

«Ammoniacum»ردها تكركذ.

ردهوگفتاها اتكياد«اوَشق»ميرحيدرازآوباعنواو

تابطاب انتيبااكهدركاهصم رزينيروغنيا تك

آمدها توصمغش18«وشا»اوشهو،ُوَشق،هاياوَشقنام

يسايوباهان ل«Gomme Ammoniaque»يراباهفرانساو

«Gum Ammoniac»19شاجرة»باهناامياهيهازگكنديگو

شاودينامداردگرفتهم«Doreme»يهبهفرانسوك«االوشق

.نديگوينصم رااوشقميهنداييودربازاردارو

اهصام اوشاقيانگيهاز هگونهاكمعتقدا تيو

 Dorema Ammoniacum»يبانامعلميكي:شوديگرفتهم

D. Don»20يكاواوشقوي22«ماك»21،«ندالك»هايوبانام

                                                           
 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛31،صمعجم أسما  النبات.14

فرهنط   ؛252،ص2،جگياهطان دارويطي  ؛32،صمعجم أسطما  النبطات  .15

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛155،صهاي گياهان ايران نام

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛223ص

دائرة ؛151،صهان ايرانهاي گيا فرهن  نام؛32،صمعجم أسما  النبات.16

،بخشفارماكوپه گياهي ايران؛223،ص2نامه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

 .322دوم،ص

 .322،ص2،جمعارف گياهي؛32،صمعجم أسما  النبات.17

فرهنط   ؛252،ص2،جگياهطان دارويطي  ؛322،ص2،جمعارف گيطاهي .18

ناماه،،واژه  سطنتي دائرة المعارف ط؛155،151،صهاي گياهان ايران نام

؛012،018،ص2،جگياهططان دارويططي؛دائاارةالمعااارف222،220،ص2ج

.185،151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.19

.151ص

فرهنط   ؛252،ص2،جگياهطان دارويطي  ؛322،ص2،جمعارف گيطاهي .20

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛151،صگياهان ايرانهاي  نام

؛012،ص2،گياهاااودارويااي،جدائططرة المعططارف ططط  سططنتي ؛223ص

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛322،ص2،جمعارف گياهي.21

 .223ص

دائططرة ؛252،ص2،جارويططيگياهططان د؛322،ص2،جمعططارف گيططاهي.22

،بخشفارماكوپه گياهي ايران؛222،ص2نامه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

‘ 
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وباانااممحلايDorema Aucheri Boiss»1»علمايانامب

شاناخته«زو»بانامهدرمناطقغربايراوك2«مايا بك»

 StocksDorema»ميهامبااناامعلمايشاودو اوماي

Aureum»3.باشدمي«اوشوينار»وناممحلي

وناام«Dorema D. Don»رابانامعلمياّشقمظفرياو

ردهوبرايكوشاووشقياد5،«ندلكماك»4،«ندلك»فار ي

¨هدوگوناهكاردهكاركگونهذششاينجنسگياهدرايراو

«D. Aucheri»و«D. Ammoniacum»6انادانحصاريايراو

 .D. Aitchisonii»،«D. Gummiferum»،«D»هاايوگوناه

Hyrcanum»و«D. Aureum»ودرافغانساتاوراعالوهبراي،

وي7.روينادستاونيازمايكزيوپاكمرآ ياي،منستاوكتر

 Dorema»همچنيندرجاييدي رازاينگياهبانامعلماي

Ammoniacum D. Don»هايان ليسيونام«Ammoniac 

Plant»8و«Bombay Sumbul»9وGum Ammoniacum 

Plantردهكانادلياادكماكوشاو،هايفار يوشقونام

.ا ت

 Dorema Ammoniacum»يزرگريآوراباناامعلما

D. Don.»ونااااامفرانسااااوي«Dorema Gomme 

Ammoniaque»10ونااامان ليسااي«Dorema»هااايونااام

                                                                                      
 .322دوم،ص

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛322،ص2،جمعارف گياهي.1

 .018،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛220ص

 .151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.هماو؛2

 .323،ص2،جمعارف گياهي.3

دائرة ؛252،ص2،جگياهان دارويي؛155،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.4

دائرة المعارف بطزرگ طط    ؛222،ص2ناماه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛151،ص1،جاسالمي

،بخشفارماكوپه گياهي ايران؛155،151ص،هاي گياهان ايران فرهن  نام.5

 .322دوم،ص

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛155،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.6

 .155،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.7

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.هماو؛8

نامه،،واژهدائرة المعارف ط  سنتي؛151،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.9

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛223،ص2ج

،2ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛252،ص2،جگياهان دارويي.10

‘ 

¨نااممااده)وشا،درهريرود()ماك،ندلك11«كاوش»فار ي

قهرمااو.ردها تكيادّشقرزينيآو(ونامعربيشجرةاال

«اقالا هبالاو»و«و ق»،«لحامال هب»هايراباناماّشق

ردهوآورانزدصاحبكبهيونانيياد«امانياقن»بهعربيو

همارادازآوبايادهمااوطرثاو كصم طرتوش«جام »

Gum Ammoniacum»،13»،«َدو َرم»هايونام12باشددانسته

«Dorema Spp»،«Gummi – Resina Ammoniacum»و

«Ferula Marmarica»14.ردها تكركرانيزبرايشذ

يبانامكي.ردها تكركرادردوعنواوذاّشق لطاني

ومتاارادف«.Dorema Ammoniacum D. Don»علمااي

«Peucedanum Ammoniacum Baill»15ونااامان ليسااي

«Ammoniacum Plant»ونااااميونااااني«Agasyllon»،

«Thrausma»،«Fyrama»و«Ammoniakon»16وناااااااام

،«صام حماماا»ناامهناديو«حلهانمثاا اريثا» رياني

وناامعرباي«Ushuq»ونااماردويكندالواشاك،اندرك

،درمصر«شجرةالنشاور»و«فيراما»،«ثرو ما»17،«آمونياقن»

،«كوشا»،درلر اتاو«بشاير»،«ماايك»،«جكا»نامفار ي

«اشق رم»نامآذري،«ماكندلك»و«ورايكبال»18،«كاشتر»

يعشاقهكا رماشقرانامتر«فهتح»البته)يممؤمنكنزدح

وناامارمناي«چاادراوشااغي»(واّشاقردها تنهكركذ

هكاافازودها اتيو.«آنژيدا»و«كُاشا»،«كآوشا»،«ُاش»

وگمرزيانآوراّشقامروزهاينگياهرابهعربيشجرةاال

ويدرعناواني19.نامنادوبهفار يوشاماياّشقبهعربي
                                                                                      

 .223ص

؛151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛222،220.هماو،ص11

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران

 .01ص،هاي كن  توبيق نام.12

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛02.هماو،ص13

 .02،صهاي كن  توبيق نام.14

 .223،220،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي.15

 .010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛223.هماو،ص16

 .هماو.17

دائرة المعارف بطزرگ  ؛222،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي.18

 .185،ص1،جط  اسالمي

 .222،ص2نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي.19



 
 

 اشق / 413
 

رانامعلميآوخواندهو«Dorema Aucheri Boiss»دي ر

ونااام«White Galbanum Plant»اشرانااامان ليسااي

،«بيلهار»،«وهيكانادلك»،«بلشراّشق»،«اور»اشرافار ي

رمانشااهوك،رنادكماايا ابدرك،شوركدرغرب«زوه»

1.ردها تكركبادقيسووشاذ

امگامونا2«كگمآمونيا»رابهفرن ياّشق لطانينام

رنادكوناامشرادر3ردهكارزينآورابهفار يوشانق 

.ردها تكركمايا بذكرمانشاهك

هايدي رووشقرانامكاشتر،«بلشر»،«اندراو»نوراني

وبهنقا ازما ارجويهآوراصام درختايباهنااماّشق

¨نزدقساطاآوراعصاارههمچنين.ردها تكركمحرو ذ

برگخشخاشدانسته¨خيازاطباعصارهخشخاشونزدبر

 Dorema Ammonia»راباها امعلماياّشاقوي.ا ات

Gum»وناااامان ليساااي«Ammoniacum Thymiana»،

«Thuslibycum Suffiman«»Ammoniacum»

«Fischetmey»،«Dorema Glabrum»و«Gummiferum»

وباهان ليساي«Gum Ammoniac»وباهان ليسايعرفاي

ردهوآوراصاام كااياااد«Dorema Ammonia»علمااي

رويدشميكهدرمراكدانسته«Ferula Tingitama»درخت

هاايراازناام«زباداالرض»و«وقناا»،«اشجو»،«اوشج»و

رااز«باا شاايرين»و«ليااانيكاوشااه»،«اشاام»عرباايآوو

اشوراناامهناديوافغااني«اندلك»هايفار يآوونام

وپاهكفارما4.ردها اتكاركادر يساتاوذرانامشكاوش

ردهوآوراگمرزينتراوششدهازكركذ«وشاء»نامشرا

¨ازخااانواده«Dorema Ammoniacum D. Don»گياااه

5.(دانستها تUmbelliferae)چترياو

دانشامنداو¨هماهاّشاقدرصم باودو: شناسي ريخت

                                                           
 .220.هماو،ص1

دائطرة المعطارف   ؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.2

 .151،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

رة المعطارف  دائط ؛012،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.3

 .151،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

 .151ا185،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.4

 .322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.5

يااهيهايانصام ازچاهگكاوليدراين،اتفاقنظردارند

ميااواّشاقشودودرتوصيفظاهريخودصم گرفتهمي

.شويمهاييمواجهمياقوالآناوباتفاوت

ردهونقا كاراصامغيگيااهيمعرفاياّشقجّزارابن

لاخكهآوصام كاندردهكهبرخيازطبيباوگماوكندكمي

¨خصايه)7باد اتررامانندباويجناداّشقويبوي6.ا ت

ابوريحاوبه.ردها تكركذ8طعمشراتلخ(وحيوانيآب

نق ازما رجويهآوراصام محارو خوانادهوافازوده

صام آواّشق،اشترغازمرادباشد،هاگرازمحرو كا ت

اّشاقهكردهكوينظرديسقوريدوسراچنيننق 9.نيست

هدر ارزمينكالخ(ك)صم درختي بزماننددرختفلخ

نندكفريقاارادهآگاهلوبيهگويندوازآو.ليبوي،ليبي)لوبيه

ودرجااييدي ارآوراشابيهقثااء10مقاب آ ياواروپاا(

باشد(باطعميتلخوباويهالبتهصحيحآوقناميك،خيار)

رانزدقساطااّشقاوهمچنين11.ردها تكجندبيد ترياد

خشاخاش¨عصااره12يميونانيبودند(كهدوحكپسرلوقا)

باارگ¨ردهوازنظااربرخاايدي اارآوراعصااارهكااركااذ

و پسخوداينامررابعيادشامردهو13خشخاشدانسته

¨ ارديعصاارهنادهباراياننظركاساانيكافزودها ات

                                                           
،1،جعمدة الوبي ؛00،صالصيدنة؛121،صاالعتماد في األدوية المفردة.6

؛38،صحديقة األزهطار ؛12،صشرح أسما  العقار؛253،ص2؛ج33ص

 .01،صهاي كن  توبيق نام

منتخط  جطام    ؛00،صالصطيدنة ؛122،صاالعتماد في األدوية المفطردة .7

،الشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛25،صالمفردات غافقي

؛323،ص2،جمعططارف گيططاهي؛132،صمخططزن األدويططة؛225،ص2ج

،ان دارويطي گياه،دائرة المعارف ط  سنتي؛252،ص2،جگياهان دارويي

؛185،155،ص1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛012،ص2ج

 .328،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران

 .هماو.8

 .185،155،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛00،صالصيدنة.9

 .310،ص25جنامه،  لغت.10

،ن األدويطة مخطز ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛00،صالصيدنة.11

 .132ص

 .333،ص25جنامه،  لغت.12

 .155،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛00،صالصيدنة.13
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.اندراناديدهگرفتهاّشقخشخاشوگرمي

وجااه1راصاام طرثااو دانسااتهاّشااقشاايخالاارئيس

ودرطالنويسياشبهل اقال هبراا تفادهازآگ ارينام

راصام اّشاقغاافقي2.ردها اتكاركاغ هاودفترهاذك

هكاهدر رزمينليباويكلخا تدانستهكهشبيهكگياهي

.گوينادرويدوبهآواغا وليسميبعدازقورينيا تمي

و انگمخلاوطا اتكهبااخااكارااّشقوينوعياز

شاوداماووهازآنجاآوردهمايكراانيكمجبولناميدهوم

ردهكالاخمعرفايكدرختيشبيهبه¨خواندهوآوراعصاره

هكاايهصامغشازشااخهكردهكا توازجالينوسنق 

بيطاار اخنابان3.شاودمستقيمباالرفتها تخاارجماي

4انداشتباهخواندهراصم طرثو دانستهاّشقهراكسانيك

هدركاستهوبهنق ازديسقوريدوسآوراصم گياهيدان

هباهآوليناويرويادكامي شبيهقنابودهودربالديكش

انيبهناامكمكهنزديگويندكميهماوليبويمرادا ت()

اغا ااوليس()دوريقاارارداردوبااهدرخااتشانما ااوليس

و انگراقرامااكهماراهبااخاااّشاقوي.شودگفتهمي

غّسااني.ودشاانيبهنامامانيااقنآوردهمايكهازمكناميده

5.ردها اتكامعرفاياّشاقلخرانزداها مصارهمااوك

هدررا اتوكاراصام درختايدانساتهاّشاقنفيسابن

،شاودمستقيمبودومانندقنابودهوناغا وليسناميادهماي

نادرباودهوك ورن ششبيهباهكطعمشتلخوتندوش

                                                           
،حديقة األزهار؛33،صاختيارات بديعي؛202،ص1،جالقانون في الو .1

،أسما  األدويطة ؛130،صمخزن األدوية؛282،صتحفة المؤمني ؛38ص

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛01،صهاي كن  توبيق نام؛21ص

 .155،ص1ج

دائطرة المعطارف   ؛130،صمخزن األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو .2

 .185،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،1جلمفطردات األدويطة،   الجطام   ؛25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.3

.23ص

مخطزن  ؛33،صاختيطارات بطديعي  ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.4

دائرة المعارف بزرگ طط   ؛21،صأسما  األدوية؛130،132،صاألدوية

 .155،ص1،جاسالمي

 .81،ص1،جتككرة أولي األلباب؛311،صالمعتمد في األدوية المفردة.5

يراناوعاّشاقانصااري6.باشدبيد ترميبويشمانندجند

ردهوپسازنق اقوالدي راوبهنظركل اقال هبمعرفي

هبهزباوشيرازيبهآوكخودشآوراصم گياهيدانسته

هتااكاراصمغيدانستهاّشقاقسرايينيز7.گويندبدراومي

اغ ا اتفادهكتواوطالرابررويباطالمخلوطنشودنمي

8.اندردول اآورال اقال هبناميدهك

لاخوباهقاوليصام طراثياثكغّسانياّشقراصم 

،گوينادمايلا اقالا هبهآوراكاخواندهوافزودها ت

اركااغ بهكهطالرادركهمراهيبااو تكمكچووبه

هااونيازريموترجماهكهايقرآوبرندودرآغاز ورهمي

راباا@دكرمحضرتمحمااهللتعاليوا مپيامبراا ماء

هآورادرمحا كاندكواضافهميا.نندكالنويسيميآوط

يمعتقدا اتكانطا9.نامندفا وخالوشقمي،اويعنيفاس

ارباعاثنارمكاچووماننادتن،ا تل اقال هب،اّشقهك

هتو اطتيا ازكاوآوصمغيا ت10.شودشدوطالمي

وپارزدارومايا باهكهاايباريابا اقهكوچكدرختي

شاودبوديگرفتهميكهاييبهرنگ رخيوگ  فيديبا

11.رويدنهشامرخميكهايوهكودر

راصمغيبارنگماي بهزردمعرفياّشقيممؤمنكح

وافازودهدانساته يرومح رويشآورابالد رد12ردهك

بهنق از،عقيلي13.اندهآوراصم گياهاشترغازنيزگفتهك

هاييمساتقيمبا اقهكوچكيراصم درختاّشق،بغدادي

هحرارتوبارودتباركهبيشتردرمناطقيكردهكمعرفي

                                                           
 .225،ص2،جالشامل.6

.132،صمخزن األدوية؛33،صاختيارات بديعي.7

.128،صشرح الموجز أقسرايي.8

.38،صحديقة األزهار.9

.130،صمخزن األدوية؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب.10

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب.11

.323،ص2،جمعارف گياهي؛132ص

دائطرة المعطارف بطزرگ    ؛132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني .12

.185،155،ص1،جط  اسالمي

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛23،282،صتحفة المؤمني .13

 .185ص
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ويخالص1.رويدآوغالبباشدمانندشاموديارربيعهمي

آورابور ماوناخالصومخلاوطآوكبدوو نگوخا

هگااهازموضاعيباهكرافتراماناميدها توافزودها ت

گيااه،يكبهنق ازانطاا،عقيلي.ودشنامامافقنيزآوردهمي

ميرحيدراوشاقرا.آورامابيندرختوبوتهدانستها ت

¨هازگياهيبهنامشاجرهكردهكصم رزينيروغنيمعرفي

.شاودنامداردگرفتهمي«Dorema»هبهفرانسويكاالوشق

هازكاوجاوددارده هگونهازاينگياهكويمعتقدا ت

«Umbelliferae»¨گيرنادوازخاانوادهشقميهاصم اوآو

يبانامعلميكي،باشندمي

«Dorema Ammoniacum D. Don»و«Dorema 

Ammoniacum Don.»؛ِكماااواوشااق،ناادالكبااهنااامو

بااناام«Dorema Aucheri Boiss»دي اريبااناامعلماي

هدرغارباياراوبااناامزوشاناختهكامايا بكمحلي

با«Doremaaureum Stocks»وميبانامعلميشودو مي

آوراگيااهياّشاقناممحلياوشوينارويدرتوصيفگياه

رويدهدرايراووهندميك بوتهدانستهكچند الهوبهش

وپوشيدهازموهايريزوباهرناگزردكآوباري¨و اقه

هايآوگ .دهدايبهگياهميهرن يپنبهكباشدروشنمي

هازنظارتوليادصام كايبودبودهوگونهك رخماي به

براي.باشدمي«D. Ammoniacum»بيشترموردتوجها ت

افندوصام كشاهايگياهراباتيا مايگرفتنصم  اقه

هدرمجاورتهوا فتكشود قزماننديازآوخارجمي

هرويآوكاروشاني¨اينصم باهصاورتتاوده.شودمي

شاوددرهوخطوطدرخشااوزرديديادهمايخوردكتر

كنناداگراينصم راباآبمخلاوط.گرددبازارعرضهمي

2.هتلخا تكشودمحلولشيريرن يدر تمي

هاينجنسششگونهگياهچندكمظفرياومعتقدا ت

 .D»و«D. Ammoniacum»هدوناااو كااا اااالهدارد

Aureum»آ اياي،منستاوكتر،عالوهبرايراودرافغانستاو

                                                           
.155،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛132،صمخزن األدوية.1

 .322،323،ص2،جمعارف گياهي.2

3.رويدستاونيزميكزيوپاكمر

متاردوتايكبهطول،پايا،زرگريآوراگياهيعلفي

ضاخيم، كيشكدو،را ت¨ودارايريشهوپوشيدهازتار

هكاردهكايقهمعرفاي¨ومنتهيبهالياففيبرماننددرناحيه

ازهاايبرگآونيزدرواقوبقاياي¨ اقه¨الياففيبريقاعده

 اقهرا¨واقودرقاعدههايبرگوي.باشدگياهمي¨بينرفته

آودارايهاايبارگ.ازاختصاصاتاينگياهدانستها ات

بازقطعااتكامتارومر اانتي يبهطول،دمبرگدراز

متار انتيچهارتادوبرگچهمانندونسبتًابزرگبهدرازاي

،يدرناگ اف،كوچاكهاييبسيارگ .وحتيبيشترا ت

محاوركعاريازدم  ومجتماودرقسامتانتهاايييا

هااايچترهااايآونااوعيپايااه.داردكومشااتركوچااك

¨همجموعاهكبهطوري،فشردگيخاصنسبتبههمدارند

نندوباظااهركاپيتولمانندپيداميكظاهريمدورو،هاآو

كاپيتولماننادباررويياكاشدوتعداديازاينمجموعه

هبدرگيااهباكامر¨نوعيگ آذينخوشاه،كشترمحورم

بهابعاد،ايبهرنگقهوه،ايآودوفندقه¨ميوه.آيدوجودمي

دراطاراف.وبيضاويا اتكركبي،مترميليششدرده

هكاشودبالماننديبهرنگزردديدهمي¨نارهكآونيز¨ميوه

زرگاريگام.دارآوا اتترازنصفقسامتداناهكباري

مو وما اتكهبهگمآمويناكنحاص ازاينگياهرارزي

ردهواداماهدادهكاركادارايمصارفدرماانيوصانعتيذ

هازكاوربلكنهتنهااازايانگيااهما كهگمآمونياكا ت

د اتهنيازبا«D. Aucheri Boiss»دي اريباهناام¨گونه

هدرمجااريترشاحي ااقهوكاويافزودها ات.آيدمي

هبراثاركشيريرن يجرياودارد¨شيره،اوفوقگياه¨ريشه

تحتاثرعواما ،گزشحشراتوياايجادزخموخراش

ردوزخااموخاراشتو ااطكامختلافطبيعايوياااوارد

گياهباه¨يقه¨ازپو ت اقهوياناحيه،ابزارهايمخصوص

غالباًا،گيااه¨ االهچهاارتاا ه¨ريشه.ندكخارجترشحمي

متربامغازي انتيهفتادتاپنجاهليمعادلحجمزيادوطو

 فيدرنگداردوچوومجاريترشحيفراوانيدرآوقرار

                                                           
.155صهاي گياهان ايران،  فرهن  نام.3
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مقادارياز،ازاينجهتغالبًاتحتاثرگرمايزمين،دارد

يقهخودباهخاود¨هايناحيهفاكورازراهشكگمرزينم 

باهحالات،گيااه¨ودرپااي ااقهگرددميبهخارجترشح

هكاردها اتكازرگرينق .شودجمومي،مكمتراايتوده

هناو كايوقطعاتحجيمكبهدوصورتاشكگمآمونيا

يكگرددونو اششوددربازارعرضهميايناميدهميتوده

آيدباهصاورتقطعااتيمادورباهد تميههاز اقهبك

متاارودارايحالاات ااختو ااانتي0/3تااا0/5بزرگااي

ايدارچينايو فيدشايريتااقهاوهرنگآ.نندها تكش

نوعيتأللؤمايا باهآبايظااهر،ستهشودكا تواگرش

درباهتادريجساتهشادهقطعااتنيازكهمح شكندكمي

هكاويمعتقدا ات.آيدميبهرنگزرددر،مجاورتهوا

باهتادريجنارم،گياردكاگرتحتاثرگرماقرارگمآمونيا

باويآو.نادكيووتوليدمايشودوبه هولتنيزامولسمي

.معطرومخصوصوطعمشتندوتلاخوناامطبو ا ات

يكليآوزردا توازبههمپيو تنقطعااتاشاكرنگ

1.يابدي ميكايماي بهزردتشخميرقهوهكدرداخ ي

¨ ااقهكداراييا،پاياا،راگيااهيعلفاياّشق لطاني

متاراز اهارتفا تاايپوشيدهازتاربهاصليبلندا توانه

¨درناحياهدانساتهكاهداراي اقه«Umbelliferae»¨خانواده

 كهاايشمتشابرگ.يقهازالياففيبريپوشيدهشدها ت

رويكاكوچكهاييتيزباگ كنو،ازقطعاتيبرگچهمانند

وتااهيااكدم  ،داركركهايي فيدو طحپشتيوگلبرگ

ايردوپهانباهرناگقهاوهگ¨دوفندقه¨ميوه،بدوودم  

متاروبادووميلايششدرهشتمتماي بهزرديبهابعاد

اينگياهازدوراوبا تاوشناختهشدهبودهو.باشدميكرك

.ردها اتكابقراطازگمرزينآودرامردرماوا تفادهمي

هازنااممعبادكاناميادهشاده«Ammoniakon»بهيونااني

واقاودرآ اياي)با اتاولياديآموودر ارزمين،ژوپيتر

¨هشايرابهكانادك لطانينق ماي.صغير(گرفتهشدها ت

                                                           
  سطنتي، گياهطان   دائرة المعارف ط؛252ا252،ص2،جگياهان دارويي.1

ا322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران؛012،012،ص2،جدارويي

328.

خارجشادهازايانگيااهدرابتادا افيدرناگباودهودر

رويوبهكمجاورتهواوآفتاببهصورتقطعاتتقريبًا

رااّشاقناوراني2.آيادايدرميزردوياقهوه،رنگشيري

خاوردنيوبخاور،ليادنيهباهصاورتماكصمغيدانسته

.زيااديدارد¨شودودرصنعتنيزمواردا تفادها تفادهمي

اّشاقهكاردهوگفتاها اتكامعرفاياّشقاووشاراگياه

آور(تهاو )صمغيزردرنگبهطعمگاسوتلاخومهاو 

ركرابين رخيوزرديذاّشقويرنگگ گياه.باشدمي

راصم درختيشابيهقاّشردهوبهنق ازديسقوريدوسك

درخاتباهصاورت¨هازتناهكاگنهدانساتهبهدرختگنه

.آيدقطراتيمنجمدبد تمي

تي زدوباهازهكرنگخواندهنورانيصم اّشقرازرد

ويهمچنااينبااهنقاا از.آياادد ااتماايهدرخااتباا

نوعيدرخت)«Nerthex»¨راعصارهكديسقوريدوسآمونيا

هايانكاوافزودها ت.رويدتميهدرتبكانجداو(دانسته

شاودوحا بازرگماي¨دانهدانه،شودكصم وقتيخش

ايرناگآوقهاوه.شودآودرآبمانندشير فيدمي¨شده

باويآومثا ،شودهاگرمدتيبماند ياهميكخفيفبوده

مثا صام درخات،بيد تروطعمشتلاخوگزنادهجند

درخات¨ميوهوقتيهكهردك ننق ويازاچي.ندرا تك

وتماامكنادماينو حيواوبهآوحملاهكير دمياّشق

شادوآوكباردوباعاثخشادرختراازبينماي¨شيره

نورانيدرجاييدي راينصام رزينايراصام .شودمي

شكهدرمااراكاادانسااته«Ferula Tingitama»درخاات

3.رويدمي

اينگوناهرا«Dorema Ammoniacum»وپهگياهكفارما

داراي،ضخيموقطور¨گياهيبابن اقه:معرفيكردها ت

تاا185بهارتفاا ¨ايفراواوو اقهايطوقهرشتههايبرگ

در،متار انتيششتا هدرقاعدهبهقطر، انتيمتر205

بودرابتاداباهكمر¨باالواجدانشعاباتيبهصورتخوشه

هااايفاامگارههاوهاهي بزفامو پسباهرناگقكرنگ

                                                           
.012ا012،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.2

.151ا185،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.3
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اي اهباارقاعادههاايبرگ¨ليهكباشندلفتنميكمتورمو

نادرتهبا،ايهايشانهاولينقطعاتدارايبريدگي،بريده

باه،قطعااتانتهااييبازرگ،ايهايدوبارشانهبابريدگي

تاا)كوچكچترها، انتيمتر2.0تا1.0در15تا2ابعاد

آذيانضاخيمويااتقريباًابادوومتر(دارايدم  ميليده

رويك،كركي فيدياتقريبًابدووكركباد تجات،دم  

،پوشيدهازموهااينارم)تخمداوباپوششيمخملي، كش

شاشتااپانجدرهشاتهابهابعادوتاهوظريف(وميوهك

ابانفشبهرنگقهوه،مستطيليپهن،مترميلي درابتادا،اي

هكاوپهآمدها تكدرفارما.كركآلودو پسبدووكرك

اياز اطحتاازههاايبرگ،درابتدايفص رويش االنه

شودوتااواخربهاارباهفعالياتآوظاهرمي¨فوقانيريشه

¨دهدو البه البهتعادادوانادازهحياتيخودادامهمي

هاايمعمواًلباين اال.شودتازهر تهافزودهميهايبرگ

بلاوغو¨گيااهباهمرحلاه،روياش¨دورههفتمتاادوازدهام

.روداماًلازباينمايكاوپسازتوليدب رر دميدهيگ 

آيادباهد اتمايههاز ااقهباكااّشاقيصم كنو اش

 درابعاادكشاتخممرغيويااباي،صورتقطعاتمدور

درحالات اردا اتكاهمتار اانتي0/3تا0/5متفاوت

 اطح.شودردونرمميكموليدراثرگر،نندهك ختوش

ايهنهشدهتيرهتاقهاوهك¨نمونه،رنگمكزرد،دروگرفتهك

ساري فيدشايريتاازردمتمايا باهكرنگو طحانمك

.باشدشفافيتموميميكرنگماتبايمكايقهوه

، ظااهريكايماننادآوازنظارشانو حجيموتوده

كسابيدهوبااياهمچهتروبهاوقطعاتآودرشتكاش

فامومتناوبًامخلوطبامقاديرمختلافماوادرزينيآبي¨ماده

گياهباهطاور¨ازهرپايه.ليآوزردا تكخارجيورنگ

1.آيدد تميهگرموشاءب يمتو ط

هارويبهتارينآوراناو ماادهو: اّشطق بنتري  نوع 

اربهتارينناوعشراجازّابان2.همرنگبامومدانستها ت

هقطعااتشكاردهكاركارنگبدوو نگوچاوبذخوش

                                                           
.328ا322،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.1

.32،صاألدوية األبنية ع  حقائق.2

وبويشماننادجنادك ن ينوبدووچر،كندرپاكمانند

ابوريحاوباهنقا ازرازي3.باشدبيد تروطعمشتلخمي

وشبيهباهكازبزوروچوبوچر¨شدهكبهترينآوراپا

گشنيز(بهمشام)كزبرههازآوبويكردهكركندر(ذك)لباو

وبهنظرما رجويهقسمفشاردهوبادووخاسو. درمي

هشبيهلباوبودهوبوييتندوطعمايتلاخكآوراكخاشا

 فيداّشقانصاري4.ردها تكبهتريننوعشمعرفي،دارد

،ي افيدكانطاا5.ودانهدرشترابهتريننو دانستها ات

ردهوعقيليباهكنرمو ريواالنحاللآورابهترينمعرفي

خاالصو،صااف،نارم،يبهترينآورا افيدكق ازانطان

ميرحياادررنااگنااو 6.ردها اتكااركاا اريواالنحاااللذ

طعماايتلااخوبااوييمرغااوبوتمياازآورا اافيدوبااا

محلولي،هاگرباآبمخلوطشودكردهكمخصوصمعرفي

7.هتلخا تكشودشيريرنگدر تمي

ابوريحااو: محل رويطش  ،ريدوسباهنقا ازديساقو،

ليباويوگااهلوبياه،ليبي)رادر رزمينلوبيهاّشقدرخت

ركذ8نند(كگويندوازآوآفريقادرمقاب آ ياواروپااراده

10.تببهاشتباهلينويآمدها تكهدربرخيك9ردها تك

هپسازقاورينيكغافقيمح رويشآورا رزمينليبوي

ردهودرجااييكاا تمعرفي11شهريدرالجزيرها ت()

انيبهنااماماووآوردهكهگاهازمكردها تكدي راشاره

هپاسازكااوآوراليناويدانساتهكبيطارمابن12.شودمي

                                                           
منتخط  جطام    ؛00،صالصطيدنة ؛121،صاالعتماد في األدوية المفطردة .3

،الشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛25،صالمفردات غافقي

.132،صمخزن األدوية؛225،ص2ج

.00،صالصيدنة.4

.33،صاختيارات بديعي.5

.132،صويةمخزن األد؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب.6

.323،ص2،جمعارف گياهي.7

.310،ص25جنامه،  لغت.8

 .25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛00،صالصيدنة.9

 .132،صمخزن األدوية؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.10

.015،ص32جنامه،  لغت.11

 .25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.12
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هباهآوكاانيبهنامدوريقرارداردوگاهنيزازجااييكم

اوروياشكايمكانطاا1.شاودگويندآوردهمايامانياقنمي

ردهوكاارخيااادكااهااايوهكاارادراّشااقكوچااكدرخاات

يمماؤمنكح2.ردها تكهايشامنفيوهكوجودشرادر

3.ردها اتكهاي رد يريادرا رزميناّشقاورويشكم

بيشترمناباتآوراباالديمانناد،بهنق ازبغدادي،عقيلي

هااهحارارتوبارودتدرآوكاشاموديارربيعهدانساته

آوراباالديغالبا توبهنق ازديسقوريدوسمنبات

هدرموضعيبهناامفاورنيقاراركردهكركبها ملينويذ

هگاهآوراازموضاعيكردها تكويهمچنيننق .دارد

ميرحيدر هگونهبراياينگيااه4.آورندبهنامامافقنيزمي

و«.Dorema Ammoniacum Don»¨گوناه:ا اتردهكركذ

«Dorema Ammoniacum D. Don.»وباياراودردرجنا

،دربلوچستاودربزماو،هرودكوهكدرشرقدر،يزدخا ت

¨گونااه؛ودرهرياارود،ناادودرباباخاادادادركدرغااربدر

«Dorema Aucheri Boiss»اصااافهاو،وهالونااادكااادر،

وهرزوندك،وهدناك،رندغربك،يلويهكهكهايبلوطجن  

ا ابودرماايكهدربادقيسباناممحليكوهكواشتراو

¨وگوناه؛شاودمناطقغارباياراوبااناامزوشاناختهماي

«Dorema Aureum Stocks»رويادوهدربلوچساتاومايك

مظفرياونيزاينجانسگيااه5.اشاوشوينارا تناممحلي

و«D. Aucheri»¨هدوگوناهكارادارايششگونهدانساته

«D. Ammoniacum»هاايانحصاارياياراووگوناه«D. 

Aitchisonii»و«D. Gummiferum»و«D. Aureum»و

«D. Hyrcanum»منساتاوكتر،عالوهبرايراودرافغانساتاو،

زرگريمح رويش6.رويدستاونيزميكزيوپاكآ يايمر

وGomshirبااين،يزدخا اات،فااارس،رااصاافهاواّشااق

يلومتريجنوبشرقياصافهاوباهكخا تدردويستيزد
                                                           

.23،ص1،جةالجام  لمفردات األدوي.1

.132،صمخزن األدوية؛81،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

.152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛23،صتحفة المؤمني .3

.132،صمخزن األدوية.4

 .322،323،ص2،جمعارف گياهي.5

.155،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.6

،بلوچستاو،كبينامينآبادومقصودبي،هآباد، متشيراز

كوهملاكيلومتريشمالزاهداوبه متك22 يستاودر

1255مجاااورمردآباااددر،قاازوين،متااري1055 ااياهدر

يلاومتريقسامتك اهتااهفاتدامغاودر، مناو،متري

شااهرودا، امناو،متاري1255تا1355علياي رخهدر

وهقهارودوناو كا،اشاوك،ابوربينشاهرودونيش،بسطام

«D. Aucheri»درفاارسدر،درود،اصفهاو،رندك،درالوند

وهكادررمااوودركشايرازكنزديا،وهبرفايك،وهدينارك

 لطانيمح رويشايانگيااهراآ اياي7.رويدزارميالله

درشمالرو يهوشمالهنادخوانادهودراياراو،زيكمر

قازوين،بساطام، مناو،اوبلوچستاوبزم،آباده،يزدخا ت

ودركهدرهريروداوشكمجاورمردآبادوغيرآودانسته

 Dorema»¨ويهمچناينگوناه.شودندلناميدهميكمشهد

Aucheri Boiss»(راگياهيمنحصردرايراووخاص)وشا

هاودرارتفاعاتبااالهدرجن  كوهستانيدانستهكمناطق

نادگيو ايعيكرويادونسابتًاپراتر(ميم3555ا2355)

باوير،يلويهكهك،رمانشاهكرندك،وهالوندهمداوكداردودر

وهديناردرا تاوفارسكرماووكزاروهاللهك،درود،داحم

راكناورانيباهنقا ازديساقوريدوسآمونياا8.رويادمي

هدرتباتكاناوعيدرخاتانجاداو()«Narthex»¨عصاره

وهك،اصفهاو،ستهومح رويشاينگياهرايزدرويددانمي

وهوكاناوا،رماوكرماووزرندكوهستانيكنواحي،هرودك

ستاووليبيكپا،بلوچستاودانستهودرجاييدي رخرا او

¨وپهدامنهكفارما9.ردها تكرانيزمح رويشاينگياهياد

راانحصاااريايااراو«D. Ammoniacum»¨انتشااارگونااه

هدرمنااطقنيماهبياباانيومراتاوكاستهوافزودها تدان

،رمااوك،فاارس،خرا ااو،هاي مناوويريا تاوكحاشيه

10.يزدو يستاووبلوچستاوگسترشدارد

هكاردها اتك لطانينق : كوري جم ¨ زمان و شيوه

                                                           
 .250،ص2،جگياهان دارويي.7

 .012،012،018،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.8

 .155،152.هماو،ص9

 .328،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.10
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بار،هدرمجاريترشحيگياهجريااوداردكگمرزينگياه

واردآوردوخراشوزخمقب ازاثرگزشحشراتويابا

در1.يابادگ دادوتو طابزارهايمخصاوصجريااوماي

هايخردادوتيرآوريوشاءراطيماهوپهزماوجموكفارما

دورهدرمجمو  هتااچهااربااربااكهدريكردهكبياو

.گيردتناوبدوهفتهبرداشتصورتمي

¨بهو ايلهراازروي اقهاّشقيكويبرداشتنو اش

هباتوجهكردهوافزودها تكركهاييمخصوصذكاردك

 باودهوباهتادريجكشبهگرمايمحيطدرابتدانرموبي

يوفلازي افتوكآوريدرظاروفپال اتيبعدازجمو

الكآورياشاعاالوهبارجماو،وپهكفارما.شودنندهميكش

¨اشيهح)هرو تايياومحليكردها تكنق ،ايحجيمتوده

هايگلادارگيااههايمترشحهاز رشاخهويريزد(شيرابهك

 اازيباهباازارعرضاهكآوريوپاسازپاارانيزجماو

2.نندكمي

ابوريحاااودرنااو : اّشططقاقسططام مغشططوش و تقلبططي 

هخشاخاشتاازهرابااكانادكچنيننق مياّشقمغشوش

آوراباه،ردوآبكاكوپاسازخشاشويندمياشريشه

ريزنادودرشراودرظرفايمايبرندمييكوچكتقطعا

ننادتااكبندندوزيرشآتشيماليمروشانمايمميكمح

.گ ارنادناارمايكوكنندمي پسصاف.خوبپختهشود

ننادوكارراميكا فند(تازهنيزهمين)بعدازآوباحرم 

¨حرما ودوجازءازعصااره¨جازءازعصاارهك پسيا

دهندتااوبهنرميحرارتميكنندميخشخاشرامخلوط

ننادوكمايكندو پسآوراخشاكمانندعس قوامپيدا

3.نمايندعرضهمياّشقبهجاي

بينجمغشاوشكراباا ااّشاقهكايمعتقدا تكانطا

نندوفرقشبهرنگزردمغشوشآوا اتوگااهبااكمي

ناوغتواوهازبويآوميكنندكانغوزه(مخلوطمي)حليتت

                                                           
 .012،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.1

 .328،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.2

 .00،صالصيدنة.3

4.مغشوششراتشخيصداد

راداراياّشاقرازيبهنق ازديساقوريدوس: خواص

7جسااء¨وتحليا برناده6ج ب5،ملينبودو()قّوتتليين

هاايگارم فتو اختشادومفاصا (وبقاياايورم)

خوردنشراباعثا اهالدرهمچنين.دانستها ت خت

رهامودكي)ونيزخوردودرخمي9واخراججنين8مكش

و11هاايطحاال ورممحّلاراازآو10مثقال(كبهقوليي

                                                           
،معارف گيطاهي ؛132،صمخزن األدوية؛81،ص1ج،تككرة أولي األلباب.4

 .323،ص2ج

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.5

جطام   منتخط  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛122،صاألدوية المفردة

؛23،28،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛25،صالمفططردات غططافقي

مخطزن  ؛35،صحديقطة األزهطار  ؛231،232،230،233،ص2،جالشامل

؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛132،صاألدوية

 .152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

القطانون فطي   ؛30،صاألبنية عط  حقائطل األدويطة   ؛25،ص25،جالحاوي.6

حديقطة  ؛23،28،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛202،ص1،جالو 

 .132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛35،صاألزهار

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.7

،الشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛122،صاألدوية المفردة

 .233،ص2ج

  لمفطردات  الجطام ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.8

دائرة المعارف بطزرگ طط    ؛38،صحديقة األزهار؛23،ص1،جاألدوية

 .153،ص1،جاسالمي

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.9

الجططام  ؛202،ص1،جالقططانون فططي الوطط ؛122،صاألدويططة المفططردة

اختيطارات  ؛235،232،ص2،جالشامل؛23،28،ص1،جلمفردات األدوية

؛35،صحديقطة األزهطار  ؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛33،صبديعي

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب

؛010،ص2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛132،133ص

 .152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

 .08،صمخزن األدوية.10

الجطام   ؛122،صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة   ؛25،ص25،جالحاوي.11

،تحفطة المطؤمني   ؛33،صاختيارات بديعي؛23،ص1،جلمفردات األدوية

دائططرة ؛322،ص2،جمعططارف گيططاهي؛132،صمخططزن األدويططة؛23ص

دائرة المعارف بطزرگ  ؛010،ص2،جگياهان دارويي،المعارف ط  سنتي

 .152،153،ص1،جط  اسالمي
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معرفاي2(ك ياتي)وعرقالنسا1گاهباعثرفودردمفاص 

ننادوكباعسا مخلاوطآوراهاگركوگفتها.ا تردهك

پيچ(ويابامااء ان شتكا تفادهازآوبهش)لعوق ازند

ات ما وخاوردوبا)وتحّسينماينادكنندالشعيرمخلوط

هصااحبكابيماريمخصوصريه)برايربو3(كاندكاند

وباهافتادمايرويبهنفستن يتوپيادهكآوهن امحر

وعسار4شايدونيازمنادگاردد(كا تراحتوپياپينفاس

همنجربهانتسابوتن يكشيدو(كبه ختينفس)النفس

مفياد7ورطوباتموجاوددر اينه6وصار 5نفسشوند

                                                           
القطانون  ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛25،05،ص25،جالحاوي.1

،الشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جفي الو 

؛128،صشرح الموجز أقسطرايي ؛33،صاختيارات بديعي؛233،ص2ج

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛132،صمخطزن األدويطة  ؛38،صحديقة األزهار

دائطرة  ؛010،ص2،جگياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322ص

 .153،152،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

القطانون  ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛25،05،ص25،جالحاوي.2

؛23،28،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛202،ص1،جفططي الوطط 

،شرح المطوجز أقسطرايي  ؛33،صياختيارات بديع؛233،ص2،جالشامل

،مخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني ؛35،صحديقة األزهار؛128ص

گياهطان  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322،ص2،جمعارف گياهي؛132ص

.153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010،ص2،جدارويي

 .222،ص12جنامه،  لغت.3

 .03،ص3،جخالصة الحكمة.4

القطانون فطي   ؛30،صاألبنية عط  حقطائق األدويطة   ؛25،ص25،جالحاوي.5

،2،جالشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

؛128،صشططرح المططوجز أقسططرايي؛33،صاختيططارات بططديعي؛232ص

؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني ؛35،صحديقة األزهار

دائرة المعارف ؛250،ص2،جگياهان دارويي؛322ص،2،جمعارف گياهي

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛010،ص2،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .152ا152،ص1،جاسالمي

الجام  لمفردات ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية؛25،ص25،جالحاوي.6

؛33،صاختيططارات بططديعي؛231،ص2،جالشططامل؛23،ص1،جاألدويططة

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جأولي األلبابتككرة 

گياهطان  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322،ص2،جمعارف گياهي؛132ص

 .152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010،ص2،جدارويي

الجام  لمفردات ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية؛25،ص25،جالحاوي.7

؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفطة المطؤمني   ؛23،ص1،جاألدوية

‘ 

ههماراهادرارا اتكاتاحديآودتادرارآوريش.ا ت

هايعارض ازيزخمكپاهمچنينبراي8.خوودفوشود

هايچشممرادباشادوشاايدظاهرًاپرده)درحجابقرني

ردوخشاونتوكاونارم9ديافراگممنظورباشاد(¨همپرده

10.ا تهايچشممفيدك ختيدرپل

هذوبنمااييمكررابا ااّشقهاگركرازيمعتقدا ت

هاارا ختيو فتيآو،بدوطحالقراردهيمكوبرروي

: هنو ا ت)واگرهمراهباعس وزفت11بردتحلي مي

ثرزفتبحاريكبحريوجبليوازمطلقآوا،زفتيابس

هكاهچيزيا تشبيهبهقطراو اياهو ايالكمرادا ت

12وقيارا ات(شودو يالآمانندنفتاززمينحاص مي

رشادهدرمفاصا راتحليا فضوالتمتحج،ضمادنمايند

همااوباورقاحمار)هونطرووكبا رآورااگر13.بردمي

                                                                                      
،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛322،ص2،جمعارف گياهي

 .153ص

الجطام  لمفطردات   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.8

،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛232،ص2،جالشطامل ؛23،ص1،جاألدوية

،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛23،صتحفة المؤمني ؛82ص

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010،ص2ج

الجطام  لمفطردات   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.9

دائطرة  ؛132،صمخزن األدوية؛233،ص2،جالشامل؛28،ص1،جاألدوية

 .153،152،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

القطانون فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.10

،2،جالشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

مخطزن  ؛35،صحديقة األزهار؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛231ص

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛132،صاألدوية

القانون فطي  ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛25،ص25،جالحاوي.11

،2،جالشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

؛128،صشططرح المططوجز أقسططرايي؛33،صاختيططارات بططديعي؛232ص

،2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛35،صحديقة األزهار

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

 .233،232،صمخزن األدوية.12

القطانون فطي   ؛32،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.13

،2،جالشطامل ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

دائطرة المعطارف   ؛132،صمخزن األدوية؛35،صحديقة األزهار؛233ص

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛010،ص2،جگياهان دارويي،ط  سنتي

‘ 
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و1ايجاادشادهدرشاورهزارهااراگويناد(كهنمكا ت

وبدووما اژدادوزياادباراعضااكنندروغنحنامخلوط

قالنساادرماندگيوخست يزياد(وعر)جهتاعيا،بمالند

3رابسيارمليناّشق،بهنق ازجالينوس،رازي2.مفيدا ت

هاايثؤلاولي  اختيدانستهوبههمين ببآورامحّلا

 اختيو افتي¨ننادهكوبرطرف4عارضشدهدرمفاص 

6 افت(كوچاكهاايورم)خنازير¨وتحلي برنده5طحال

شجا،بهنق ازاريبا يوس،ويهمچنين.ردها تكمعرفي

رشده خنازيروموادمتحجاشمحّلتتليينقويرابهعل

هااي ورمرامحّلااّشاقدانستهونازدباولس7درمفاص 

.ردها اتكامشدهدرمفاصا ياادكوموادمستح8 خت

                                                                                      
 .153،ص1،جاسالمي

 .201،صمخزن األدوية.1

القطانون فطي   ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛25،ص25،جالحاوي.2

،الشطامل ؛23،28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

مخططزن ؛23،صتحفططة المططؤمني ؛35،صحديقططة األزهططار؛233،ص2ج

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛132،صويةاألد

،2،جالشامل؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛25،ص25،جالحاوي.3

 .235،231،232،233ص

الجام  لمفردات ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية؛25،ص25،جالحاوي.4

مخطزن  ؛23،صتحفة المؤمني ؛238،ص2،جالشامل؛23،ص1،جاألدوية

 .132،صاألدوية

القطانون فطي   ؛30،صاألبنية عط  حقطائق األدويطة   ؛25،ص25،جالحاوي.5

الجطام   ؛25،صمنتخط  جطام  المفطردات غطافقي    ؛202،ص1،جالو 

شططرح المططوجز ؛232،ص2،جالشططامل؛23،ص1،جلمفططردات األدويططة

  دائرة المعطارف بطزرگ طط   ؛132،صمخزن األدوية؛128،صأقسرايي

 .152،ص1،جاسالمي

القطانون فطي   ؛30،صاألبنية عط  حقطائق األدويطة   ؛25،ص25،جالحاوي.6

منتخ  جام  المفردات ؛222،ص2،جعمدة الوبي ؛202،ص1،جالو 

،2،جالشططامل؛23،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛25،صغططافقي

رة تكك؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛33،صاختيارات بديعي؛233ص

؛132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جأولي األلباب

دائطرة المعطارف   ؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

 .152،152،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،حديقطة األزهطار  ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛25،ص25،جالحاوي.7

 .35ص

،2،جالشطامل ؛30،صع  حقطائق األدويطة   األبنية؛25،ص25،جالحاوي.8

‘ 

هاجهترادرمرهماّشقافزودو،بهنق ازابوجريج،رازي

فا ادهاايگوشت¨نندهكوآورازائ 9هانافودانستهزخم

هااخوانادهگوشتتازهبهجايآو¨شدهدربدووروياننده

هاي ختجهات ارردوورمكنيزنضجوآماده10.ا ت

شامردهواّشقراازخواص11هاردووتحلي رفتنآوكوا

وآورا12يبشراهمراهداروهايمسه منا بدانساتهكتر

هكاوافازودها ات13ردهكامسه بلغملزجغلي معرفاي

هكاصفرايي)جهتماءاالصفراّشقردوكردوياضمادخو

اّشاقوچنانچاه15 ودمندخواهندبود14باادراردفوشود(

جهاتبّلاةالعاين،ننادكتحالكرادرآبح ودرچشما

هباربخاشكاخشاونتي)هايچشم(وجربآورطوبت)

،رازي17.باشدنافومي16شود(چشمعارضميكداخليپل
                                                                                      

 .152،153،152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛233ص

دائطرة المعطارف   ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛25،ص25،جالحاوي.9

 .152،152،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.10

،شططرح المططوجز أقسططرايي؛233،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جويططةاألد

دائطرة المعطارف   ؛133،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛128ص

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛010،ص2،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .153،ص1،جاسالمي

،الشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.11

 .133،صمخزن األدوية؛233،ص2ج

الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.12

مخطزن  ؛23،صتحفة المؤمني ؛235،ص2،جالشامل؛28،ص1،جاألدوية

،دائرة المعارف ط  سنتي؛322،ص2،جمعارف گياهي؛132،صاألدوية

 .010،ص2،جگياهان دارويي

الجططام  ؛30،صاألبنيططة عطط  حقططائق األدويططة؛25،ص25،جالحططاوي.13

،اختيطارات بطديعي  ؛232،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جلمفردات األدوية

 .132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛33ص

 .330صبحر الجواهر، .14

،الشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛25،ص25،جالحاوي.15

؛23،صتحفططة المططؤمني ؛33،صعياختيططارات بططدي؛232،232،ص2ج

،2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛132،صمخزن األدوية

 .152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

 .33،ص3،جخالصة الحكمة.16

الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛25،ص25،جالحاوي.17

؛33،صاختيططارات بططديعي؛231،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جاألدويططة

‘ 
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،رادرعارقالنساااّشاق اودمندي،ا اويهمبهنق ازابان

3كووجاوالاور2دردل انخاصاره،دردمفاص 1،نقرس

هازوجودبلغملزجعارضشدهك4دردقسمتبااليراو()

ردهونازدطباريآوراكاباشندازخاواصدي ارآويااد

و7وباول6حاي مادر5،دو(كارمكا)القار حب¨كشنده

                                                                                      
؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني ؛35،صحديقة األزهار

دائطرة المعطارف   ؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

 .153،152،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

تككرة أولطي  ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛05،ص25،جالحاوي.1

،153،ص1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛82،ص1،جباأللبا

152. 

القطانون فطي   ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛05،ص25،جالحاوي.2

،2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛202،ص1،جالو 

؛82،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛35،صحديقة األزهار؛232،233ص

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صني تحفة المؤم

 .010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛322ص

الجطام   ؛122،صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة    ؛05،ص25،جالحاوي.3

،تحفة المؤمني ؛232،233،ص2،جالشامل؛28،ص1،جلمفردات األدوية

 .322،ص2،جارف گياهيمع؛132،صمخزن األدوية؛23ص

 .328،ص2،جاألغرا  الوبية.4

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛05،ص25،جالحاوي.5

،عمدة الوبيط  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛122،صاألدوية المفردة

؛232،ص2،جالشامل؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛222،ص2ج

،مخطزن األدويطة  ؛35،صحديقة األزهار؛128،صييشرح الموجز اقسرا

دائطرة  ؛010،ص2،جگياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛132ص

 .153،152،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛05،ص25،جالحاوي.6

الجططام  ؛202،ص1،جالقططانون فططي الوطط ؛122،صاألدويططة المفططردة

شططرح المططوجز ؛232،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جلمفططردات األدويططة

؛132،133،صمخزن األدويطة ؛35،صحديقة األزهار؛128،صاقسرايي

،گياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛250،ص2،جگياهان دارويي

 .152،153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010،012،ص2ج

االعتمطاد فطي   ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  ؛05،ص25،جيالحاو.7

الجططام  ؛202،ص1،جالقططانون فططي الوطط ؛122،صاألدويططة المفططردة

شططرح المططوجز ؛232،ص2،جالشططامل؛23،ص1،جلمفططردات األدويططة

دائطرة  ؛132،صمخزن األدويطة ؛35،صحديقة األزهار؛128،صاقسرايي

دائرة المعارف بطزرگ  ؛010،ص2،جوييگياهان دار،المعارف ط  سنتي

.152،153،ص1،جط  اسالمي

.ردها تكركا هالذرطوبتازبدوبا¨نندهكخارج

8 اپيدي¨راازباينبرنادهاّشقشيدوكهرويدرچشم

ايپارده)10(وَتام9هبر ياهيچشمافتدك فيدي،بياض)

(از11همر ادوباهعربايغشااوهگوينادههدرچشمبك

13،طحاال()درد پرز12،چشمدانستهوآورابرايا تسقا

هاايبيماري¨(وهمه16صورت¨فلجورعشه)15لقوه14،فلج

رمكا¨شاندهكهمچنينآورا.دانستها ت ودمند17بلغمي

ونيازباه1رطوبتازعمقبادو¨نندهكوج ب18مكدرش

                                                           
الجطام   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.8

،اختيطارات بطديعي  ؛235،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جلمفردات األدوية

تطككرة  ؛35،صحديقة األزهطار ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛33ص

؛132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جابأولي األلب

دائطرة المعطارف   ؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

 .152،153،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

 .23،ص3،جخالصة الحكمة.9

مخطزن  ؛33،صاختيطارات بطديعي  ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  .10

.322،ص2،جياهيمعارف گ؛132،صاألدوية

 .522،ص10جنامه،  لغت.11

؛202،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  .12

؛132،صمخطزن األدويطة  ؛35،صحديقة األزهطار ؛232،ص2،جالشامل

،گياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322،ص2،جمعارف گياهي

 .153،152،ص1،جالميدائرة المعارف بزرگ ط  اس؛010،ص2ج

 .122،صاالعتماد في األدوية المفردة؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.13

؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.14

؛23،صتحفطة المطؤمني   ؛33،صاختيارات بديعي؛230،ص2،جالشامل

،2،جگياهطان دارويطي  ،نتيدائرة المعارف ط  س؛132،صمخزن األدوية

.153،152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

معطارف  ؛132،صمخطزن األدويطة  ؛30،صاألبنية ع  حقطائق األدويطة  .15

،2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛322،ص2،جگياهي

 .153،152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

 .335،ص2ج  الوبية، األغرا.16

دائطرة  ؛222،ص2،جعمطدة الوبيط   ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدويطة .17

 .010،ص2،جگياهان دارويي،المعارف ط  سنتي

اختيطارات  ؛232،ص2،جالشطامل ؛30،صاألبنية عط  حقطائق األدويطة   .18

؛35،صحديقطة األزهطار  ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛33،صبديعي

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جاأللباب تككرة أولي

،دائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛322،ص2،جمعارف گياهي؛132ص

‘ 
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2اوازبادوكاخااروپي¨ننادهكتج بشخاارجتشدعل

رااّشاق¨ردوجويادهشادهكاطالنياز.ا اتردهكامعرفي

3غدد¨چشموگشايندهكدرشتيو ختيپل¨نندهكبرطرف

.دربدو(دانستها تكهايمتحرورم)4وو ل

كخوانادهومصارفيا5ليقويرامحّلاّشقجّزارابن

هازكانجبينبارايدردطحاالكهو اكدرهمآورابا ر

اّشاقوهمچنينخواندهرطوبتعارضشدهباشد ودمند

هدراعصابعارضشادهكهاي ختيرابرايتحلي ورم

فايرامجّفاّشاقيخالارئيسشا6.باشندمفيددانساتها ات

وتفتايحو8 اوزشوگازش(ماليام)لا عيوباا7قوي

هگاهمنجربهجاريشادوخاووازكگشايشيچناوشديد

ردنشكدانستهوطالنمودووضماد9شودهاميرگ¨دهانه

هااايدرهونطاارووجهاتصااالباتو ااختيكراباا اار

                                                                                      
 .152،153،ص1ج

؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛30 صاألبنية ع  حقائق األدوية.1

 .132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني 

 .133،صمخزن األدوية؛30،صاألدويةاألبنية ع  حقائق .2

دائطرة المعطارف   ؛233،ص2،جالشامل؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.3

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛010،ص2،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .152،ص1،جاسالمي

الجطام   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.4

اختيططارات ؛233،238،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جويططةلمفططردات األد

 .33،صبديعي

؛202،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة.5

شطرح  ؛235،233،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية

 .132،صمخزن األدوية؛128،صالموجز أقسرايي

 .222،ص2،جعمدة الوبي ؛122،صةاالعتماد في األدوية المفرد.6

؛28،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛202،ص1،جالقانون في الو .7

 .132،صمخزن األدوية؛235،ص2،جالشامل

؛28،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛202،ص1،جالقانون في الو .8

،مخطزن األدويطة  ؛128،صشرح الموجز أقسطرايي ؛233،ص2،جالشامل

 .132ص

؛28،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛202،ص1،جالقانون في الو .9

،حديقطة األزهطار  ؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛235،ص2،جالشامل

دائططرة ؛322،ص2،جمعططارف گيططاهي؛132،صمخططزن األدويططة؛35ص

 .152،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

ردوكاوق ودمندخواندهولع11هايعفونيوزخم10اعضا

(12خف ي)راهمراهباعس ياماءالشعيرجهتخناقياّشق

13.دانستها اتهازبلغمو وداءعارضشدهباشدمفيدك

تاروازهازطالغلي كماليدوچيزيبرعضو)ردوكلطوخ

هبار اختيوكهماراهباا اراّشق(14ترباشدضمادرقيق

¨نشباادوياهردوخو15آو¨نندهكبيضتين(نرم) فتيانثيين

16.شاودهطعمعاووناميادهمايكيا تمنا بهپادزهر م

ماليباآوبراعضاباعثفراريدادوحشراتگزنادهروغن

شادوحشاراتباهمخلاوطآوبااُ اعدكونزديا17شده

18.شودزمين(وروغنزيتووباعثمرگشاوميكمش)

نناده(دانساتهوآوراكگارم)رامساّخناّشقبيطارابن

منا ابو19ين(كهاايبازرگوچارورم)خراجاتجهت

باا اختي)لعوقمخلوطشباعس راجهتعسارالباول

 ازيزخميدرچشمباهنااملوقومااكوپا20ردو(كادرار

                                                           
،اختيارات بديعي؛238،ص2ج،الشامل؛202،ص1،جالقانون في الو .10

 .132،صمخزن األدوية؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33ص

 .33،صاختيارات بديعي؛202،ص1،جالقانون في الو .11

 .122،ص2،جاألغرا  الوبية.12

؛28،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛202،ص1،جالقانون في الو .13

،شرح المطوجز أقسطرايي  ؛33،صعياختيارات بدي؛233،ص2،جالشامل

تحفطة  ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛35،صحديقة األزهار؛128ص

؛322،ص2،جمعطارف گيطاهي  ؛132،صمخزن األدوية؛23،صالمؤمني 

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

 .03،صمخزن األدوية.14

؛28،ص1،جاألدويطة الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو .15

،2،جمعططارف گيططاهي؛132،صمخططزن األدويططة؛232،ص2،جالشططامل

دائطرة  ؛010،ص2،جگياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322ص

 .153،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

دائرة المعطارف  ؛133،صمخزن األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو .16

 .010،ص2ج،گياهان دارويي،ط  سنتي

 .133،صمخزن األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو .17

دائطرة  ؛010،ص2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي.هماو؛18

 .153،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

 .22،ص3،جخالصة الحكمة.19

مخطزن  ؛23،صتحفطة المطؤمني   ؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .20

 .322،ص2،جمعارف گياهي؛132ص،األدوية
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،الحسانباهنقا ازحبايشبان،يو1.دانساتها اتمفيد

راباداروهايمسه مانوتحمي فشااربساياراّشقآميختن

هاگاركوافزودها ت2عتشمردهتو طاينداروهابرطبي

مانناد افيديشايرازآورن ايننادكراباآبحا اّشق

راباراياّشاق، ايناباهنقا ازابان،وي.خارجميشاود

ينناافودانساتهودرپايااوكخراجاتبسيارعفونيوچار

هاگاركا:ردها اتكازتجربياتخودراچنينبياونكاتي

ورم ختو ارخ)برشعيرهنندوكهح كرادر راّشق

ُبانمژگااوايجاادكهبيشاترنزدياكاچشامكومزمنپل

ونياز4.ا اتبارايبهباودآو اودمند،(بمالناد3شودمي

هايدرهايبلغمي ختو ختيماليدوآوراجهتورم

هاخواندهآو¨نندهكهدرهرجايبدوباشندبرطرفكاعضا

درآبرانيازّشاقاردوبامحلاولكغرغرههمچنين.ا ت

،امكا)5كخوبيبارايبلغامموجاوددرحنا¨نندهكتحلي 

7 ورمنغاان ومحّل6دماغ¨نندهك ازيك قفدهاو(وپا

¨ننادهك(وخاوردنشرابرطارف8هااگوشتاطرافلاوزه)

خاوابرفت اي)11فلجوخادر10،مردردكوجهت9بادها

يوكهاايمنا ابجهاتخشااعضا(نافووهمراهباآب

                                                           
 .132،صمخزن األدوية؛23،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.1

 .235،ص2،جالشامل؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.2

 .232،ص2،جاألغرا  الوبية.3

تحفططة ؛231،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .4

 .132،صويةمخزن األد؛23،صالمؤمني 

مخططزن ؛230،ص2،جالشططامل؛28،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.5

 .132،صاألدوية

اختيطارات  ؛230،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .6

 .23،صتحفة المؤمني ؛33،صبديعي

 .230،ص2،جالشامل؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.7

 .305،ص2ج،األغرا  الوبية.8

اختيطارات  ؛230،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .9

 .23،صتحفة المؤمني ؛33،صبديعي

 .322،ص2،جمعارف گياهي.هماو؛10

اختيطارات  ؛230،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.11

معطارف  ؛132،صمخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛33،صبديعي

.322،ص2،جگياهي

افد توپا(كوشكتر)13وشقاق12 ختياندامپاييني

.ردها تك ودمندمعرفي

دارايقادرتجاالي،راشاديدالتنقياهاّشاقنفيسابن

مغاّري18،مجّفاف17،مفتح16، محّل15،جالي14،لطيف،زياد

رطوباتولازوجتشباهمنافا و¨هباهوا اطهكادارويي)

(و19گارددچسبدومانوجريااوترشاحاتمايهاميدهانه

ابدانستهوآوراازداروهايبسيارمفيدبرايچشموج 

يوزبااريكخشاا¨نناادهكامااراضمخصااوصبااداووناارم

رطاوبتيضاخيمدر)هايچشمخواندهوجهتباردهكپل

 اودمندمعرفاي21هايچشامكرپل(وتحج20چشمكپل

هگااهجهاتدرمااوكانفيسمعتقادا اتابن.ردها تك

هبخواهندداروكزمانيويژهبه،رد ردو ردهاي رزخم

اّشاقيبآوداروهااازكدرتر،رابهپيشانيو ربچسبانند

راازداروهاايپاراّشقويهمچنين22.نندكهما تفادهمي

هباه اببماوادكامنفعتدرامراضچشمو رو اينه

غلي درايناعضاعارضشدهباشددانستهوعلتشراهم

تكاحر¨هماوادراآماادهكاردهكمعرفيقاّشقدرتجالي

                                                           
 .232،ص2،جالشامل؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.12

 .هماو.13

تحفة ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛235،232،233،ص2،جالشامل.14

 .23،صالمؤمني 

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛235،232،233،ص2،جالشامل.15

 .132ص

شطرح  ؛33،صاختيارات بطديعي ؛235،231،233،230ص،2،جالشامل.16

،تككرة أولطي األلبطاب  ؛35،صحديقة األزهار؛128،صالموجز أقسرايي

 .132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1ج

؛128،صشططرح المططوجز أقسططرايي ؛235،232،232،ص2،جالشططامل.17

 .35،صحديقة األزهار

؛128،صشرح الموجز أقسطرايي ؛231،233،232،233،ص2،جالشامل.18

؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني ؛35،صحديقة األزهار

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

 .323،ص2،جاألغرا  الوبية.19

 .22.هماو،ص20

،2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛231،ص2،جالشامل.21

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

 .82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛235،232،233،ص2،جالشامل.22
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 خلطازفضايبينيودهاوخاارجكوآورابهشكندمي

اّشاق¨ههن ااما اتفادهكاردها تكويتوصيه1. ازدمي

آوراباعس وماءالشاعيروماننادآو،جهتامراض ينه

ان شاتپايچ(ويااباه)مخلوط ازندوبهصورتلعوق

2.قراردادهشودمصرفنمايندهزيرزباوكك حبش

هايريهباراي ازيزخمكرابهعلتپااّشقنفيسابن

هاايپاردهودي ارزخم¨نندهكمفيدوآوراتنقيهومسلوال

هاوونيزآوراجهتغلظت3غشاهايقسمت ينهدانسته

ردهكهايعارضشدهبراحشابسيار ودمندمعرفي ختي

صاالبتو اختي¨ننادهكزائا رااّشقويهمچنين.ا ت

 ادراركردورطوباتازبادوباهشاكبهعلتخارج4بدك

فضوالتاحشاوضمادشرا¨نندهككردهوآوراخشكياد

وي.هاياحشادانساتها اتورم¨وتحلي برندههنندكنرم

 وملينفضاوالترابرايامراضعصبمفيدومحّلاّشق

اماراضماننادآوناافووبارايرعشاهو5عصبيخواناده

مدربودووادرارآوريآورابسايارهمچنين.خواندها ت

هاايداناه)ونيزآوراجهاتتحليا اوراموثآليا 6قوي

بسيارماؤثرونيازجهات7ر(ك ختبلندمدووچكبسيار

نفايسابان8.ا اتدانساتهمفيدبسيارهاتنقيهوبهبودزخم

                                                           
،مخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني ؛235،232،233،ص2،جالشامل.1

.132ص

شطرح  ؛33،صاختيطارات بطديعي  ؛235،232،233،230،ص2،جالشامل.2

،تككرة أولطي األلبطاب  ؛35،صحديقة األزهار؛128،صالموجز أقسرايي

.132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1ج

حديقطة  ؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛235،232،232،ص2،جالشامل.3

.35،صاألزهار

؛128،صشرح المطوجز أقسطرايي  ؛231،233،232،233،ص2،جالشامل.4

؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صة المؤمني تحف؛35،صحديقة األزهار

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

،2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛231،ص2،جالشامل.5

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛010ص

 .231،ص2،جالشامل.6

 .32،ص3،جخالصة الحكمة.7

؛132،صمخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛33ص،اختيارات بديعي.8

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛322،ص2،جمعارف گياهي

‘ 

هراجهات الووكرمخلاوطشادهباا ااّشقاز¨ا تفاده

هاا آوننادهومحّلاكنارم،آوخنازيروصالباتومانناد

اّشاقرا،بهنقا ازديساقوريدوس،انصاري9.دانستها ت

ودفاو10باد(ك)هايج رهوگرفت ي د¨مفتحوگشاينده

هاگرباروغانكردهوافزودها تكياد11ليهك نگ¨نندهك

هاي اياهوهكل،پيسوكل)نندوبربهقكزيتوومخلوط

تغييريافتنرناگصاورتو،كومكك)لفك(و12 فيد

هكافرقشبابهقدرايانا ات؛گاهغيرصورتبه ياهي

مايخشاونتهماراهكلفاملسونارمباودهوبهاقبااك

14. ودمندخواهدبود،(بمالند13ا ت

15ري اهاايبواانهراباعثر يدوداّشقاقسراييضماد

(ك اياتي)برايتحلي خنازيرووجوالنسااوبهتريندارو

پايچهمراهباعس وزفتدانساتهوان شاتاّشقراضماد

مزاجاووهمااراهبااااعساا راجهاات ااردهمااراهباااّشااق

.مازاجمنا ابخوانادها اتماءالشعيررابرايافرادگارم

مرضي)17،دمعه16، رفه، ردرد¨نندهكرازائ اّشقيكانطا

                                                                                      
.152ص

.238،ص2،جالشامل.9

؛132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني ؛33،صاختيارات بديعي.10

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛322،ص2،جمعارف گياهي

.152ص

تحفططة ؛82،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛33،صاختيططارات بططديعي.11

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛132،صمخزن األدوية؛23،صالمؤمني 

 .152،152،ص1،جاسالمي

 .00،ص2،جاألغرا  الوبية.12

.35،ص3،جخالصة الحكمة؛310.هماو،ص13

؛132،صزن األدويةمخ؛23،صتحفة المؤمني ؛33،صاختيارات بديعي.14

دائطرة المعطارف   ؛010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

.152،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛128،صشرح الموجز أقسرايي.15

.152ص

گياهطان  ،دائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

 .012،ص2،جدارويي

،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب.17

.153،ص1ج
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،هااورموزخم1،(بيمارترا تچشمههميشهكدرچشم

كبرآمدوچر)نفثالمدة3،چشم(¨ورميدرملتحمه)2رمد

و5برآمادوخاووازراهدهااو()نفاثالادم4،ازراهدهاو(

ليهومثاناهمانناد انگآوردوايانك،طحال،بدكامراض

ورياح8خارشوگري()7جرب6،امراضپهلونيزاعضاو

هبهتاركردهكيدكردهوت كها(معرفيضهباددربي)االنثيين

يبااعسا وماءالشاعيركبرايمصرفخاورااّشقراا ت

نندودرمواردمصرفخارجيبازفاتوحنااوكمخلوط

.هممزوج ازندكروغنگ و ر

هاايگشايندگيگرفت اي،يممؤمنبرخواصاشقكح

هكراافزودهوخوردنشراباا ار10هارگ¨ودهانه9طحال

و12بدكوضمادنمودنشراجهتورم11جهتطحالنافو

هايبلغميمفيدوهمراهباانطاروووبادهايطحالوورم

شاوغرغاره13روغنحناجهتاعيايامتالييوموادبارده

14.راباآبجهتتحلي رطوبات ودمندخواندها ت

بااعسا راجهاتتشانجرطاباّشاقعقيليخوردو

تكاهعضاالتدرآوحركعصبيا تمرضي)15امتاليي

                                                           
.28،ص3،جخالصة الحكمة.1

 .23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

 .80،ص3،جخالصة الحكمة.3

.هماو.4

.هماو.5

،1،جاسالميدائرة المعارف بزرگ ط  ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب.6

.153ص

.23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب.7

 .80،ص2،جاألغرا  الوبية.8

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المطؤمني  .9

.322ص

.152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.هماو؛10

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛132،صمخطزن األدويطة  ؛23،صتحفة المؤمني .11

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛322ص

 .152،ص0،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛23،صتحفة المؤمني .12

 .132،صمخزن األدوية؛23،صتحفة المؤمني .13

.هماو.14

.322،ص2،جمعارف گياهي؛132،صمخزن األدوية.15

وايننو باه16گردندبرمينندوبه ويمباديخودكمي

د(وهمچناينمصارفشاو ببامتاليعروقعارضماي

¨زوفااويااجوشاانده¨اويااجوشااندهاّشقباعسا مصاف

انجداوراهمجهتتشنجرطابامتاليايناافوخوانادهو

وروكتمارضما محلولدرآبگرمراجهاّشق¨غرغره

(و17 ارگيجه) ايرامراضدماغيباردرطابمانناددوار

(وا اترخا18تيرگايچشامهماراهباا ان يني ار) در

هاوخفقاو وداويوبلغماي(وامثالاين19 ستياعضا)

 ودمنددانساتهوعلاتشراجلابوفارودآوردوبلغامو

وحنجارهكحنا،اعصابدماغي،رطوباتبسياريازدماغ

عقيلي20.ردها تكركهاذه ويدهاووتحلي بردوآوب

مكامكاراهماراهبااماءالشاعيرواّشقمثقالكخوردوي

آوونيزباعس جهتتن ي¨جهتدفوخلط وداوتنقيه

 ينهودفاو اودا¨هايپردهزخم¨تنقيه،خناقبلغمي،نفس

قادارباهم¨خيسانيدههمچنين.دانستها تآومفيد¨وتنقيه

هاايمثقاالآورادرجوشااندهكدرموتااياكنيمتايا

وجاو،جهاتدردتهي ااه،منا بيادرآبگرمبهتنهايي

ناافو21عرقالنساوتحلي بادهايمعاده،مركدرد،كالور

خاارشوزخام)هجهتقوباكشمردهومصرفشرابا ر

هاايهكاوباروغنزيتووجهتآثاارول22تبخال(،پو ت

هآورابرپارچهآغشاتهوكدارويي)مفيدوحمولپو تي

آوراجهتاختنااقرحام23دهند(درفرجيامقعدقرارمي

هكابيشتردرزناني؛وآبيماريشبيهصرحوغشيمتناوب)

شاوهرپديادنظميعادتماهيانهدارندياادرزنااوبايبي

ردهكاهامفيدياادومرهمشراجهتتحلي ورم24آيد(مي

                                                           
.25،ص3،جخالصة الحكمة.16

 .138،ص2،جاألغرا  الوبية.17

 .133.هماو،ص18

 .13.هماو،ص19

 .هماو.20

.هماو.21

 .132،133،صمخزن األدوية.22

 .352،ص2،جاألغرا  الوبية.23

 .هماو.24
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1.ا ت

اطباايهكاردها اتكانقا اّشقميرحيدردرخواص

،كمحار، اينه¨نندهكرابهعنواونرماّشقهندو تاوصم 

برونشايت3،آ م2،نزله،امكنندهودرمواردزكضدعفوني

5بدوطحالكهمبتالبهبزرگشدوكودراشخاصي4مزمن

راضدتشنجدانساتهوآواّشقوي.نندكتجويزمي،هستند

ماؤثرتريندارويگيااهييااد،اازايننظربعدازآنغاوزهر

رابرايتسهي خروجاخاالطوبلغاماّشقوي.ردها تك

هاايآوباههحملاهكاخصوصًادربيماريآ اممرطاوب

شودمفيددانساتهوعلاتشراخروجاخالطزيادمنتهيمي

ردودوراوكاوتااهكتسهي درامرخروجاخاالطوباالتبو

هرابارايكبا راّشقميرحيدرخمير.ردها تكركحملهذ

راعاامليضاداّشقچشممنا بوكرفومويزائددرپل

زرگريمعتقادا ات6.ردها تكتشنجوضدنزلهمعرفي

هااداشاته ابقًامصرفزيااديدردرمااوبيماارياّشقهك

آوروقاعاده،نيارودهناده7،ا توازآوبهعناواومقاوي

ههناوزكاافزايادشدهوميا تفادهمي8آورطمخصوصًاخل

درمااني¨شاورهاياروپااييازآوا اتفادهكهمدربعضاي

،تا ثيرشدربرونشايتمازمناّشقويازخواص.شودمي

هااايريااويتن ااينفااسوفااراخشاادومرضاايحباااب

(Emphyseme Pulmonaireراياد)ردها تك.

                                                           
.132،133،صمخزن األدوية.1

.323،320،ص2،جمعارف گياهي.2

.012،ص2،جييگياهان دارو،دائرة المعارف ط  سنتي؛همان.3

دائرة المعارف ؛250،ص2،جگياهان دارويي؛323،ص2،جمعارف گياهي.4

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛012،ص2،جگياهان دارويي،ط  سنتي

.152،ص1،جاسالمي

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛323،ص2،جمعارف گياهي.5

 .152ص

 .322،320،ص2،جمعارف گياهي.6

،1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛250،ص2،جگياهان دارويي.7

.152ص

،گياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛250،ص2،جگياهان دارويي.8

فارماكوپه ؛152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛012،ص2ج

.325،بخشدوم،صگياهي ايران

جرعهجرعاهباعس ويااّشق لطانيليسيدومخلوط

ماءالشعير(رابرايخلط ينه)جونوشيدومخلوطشباآب

خلاط¨نندهكجالينوسمصرفشراخارج¨مفيدوبنابرگفته

يممؤمنوعقيلينيازكردهوازقولحكغلي  ينهمعرفي

زوفاوانجداوبارطارف¨راهمراهباجوشاندهاّشقخوردو

دانساتهوماليادوا پا امناشايازانباشات يماايو¨نندهك

مژهونقصااوفعا حاسهراجهتگ كمخلوطآودر ر

ي(كخورا)مصرفداخليهمچنين.ا تبيناييمؤثردانسته

¨هايرياويوخاروجخلاطدرنزلاهراجهتبيمارياّشق

مازمنك اوزا،درنفستن يدائركمزمنوهمراهباتريا

پساتاوهايمزمنوورموبهصورتموضعيدرورم،زناو

وزيادهرويدرمصارفآو9ردهكركناشيازتجموشيرذ

حي وعرقدانستهومصرفشرادرآمفيزم¨نندهكرازياد

رااّشاقان لستاو¨وپهكريويمؤثرخواندهوبهنق ازفارما

ردهودرپايااوافازودهكاآورمعرفايوخلط10ضدا پا م

آمفيازمصام اشاق(درماوارد)كهازگامآمونيااكا ت

آ موتن ينفسو رفها اتفاده،برونشيتمزمن،ريوي

.شودمي

هدرايراومعمواًلوشاراباا افندكندكنورانينق مي

ننادوباويآورابارايرفاوزخامچشاممفيادكدودمي

باياد،«ننادكهمراها فنددودمي»¨هالبتهباقرينهك)دانندمي

ويازدي ار.(زخامباشادناهزخامچشاممرادشچشام

اشجهاتضدحسا يتباودوو اودمندياّشقخواص

آورادارايمناافو¨ردهوجوشااندهكاامراضريويرايااد

صورتماليدوويانوشيدودانستهوهب11هيركزياديبراي

واّشاقنيزآورادافورطوبتمعدهوشستن ربامخلوط

خاصايتنيز.ا تردهكرك رذ¨شوره¨حناراازبينبرنده

 ازيبدووماليادنشراباردي رآورادفوبلغموشاداب

                                                           
 .010،ص2،جدارويي گياهان،دائرة المعارف ط  سنتي.9

فارماكوپطه  ؛012،ص2،جگياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سطنتي .10

 .325،بخشدوم،صگياهي ايران

،فارماكوپه گياهي ايران؛152،ص0،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.11

 .325بخشدوم،ص
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هاايآووناافوبارايبارصداناه¨ننادهكباز،رويبوا ير

هنهوماليادنشكهاي(وهمراهباعس جهت رفه1پيسي)

زخاموداراينياروينارم¨دهناه¨ننادهكبرخناازيررابااز

معالج اختيرااّشقچهارمگرمازكنندگيوخوردويك

مخلوطباآبگرمراجهتگلواّشقردوكطحالوغرغره

دردنااافووخااوردنشهمااراهباااعساا رادافااوبلغاامو

.غباارچشامدانساتها ات¨نندهكضمادشبرچشمرادور

باهاّشاقهايهندازچاوبهزرتشتيكندكنورانينق مي

وبنندوا مچكعنواوبخوردرمرا مم هبيا تفادهمي

اوهمچناين2.تاباو تايمقدسآمدها تكاينصم در

هاايدرنسخهاّشقاز«همدرد»تابكهدركردها تكركذ

:زيرا تفادهشدها ت

هكهباا اركانافوورموبزرگيطحاال،ضماداشق.1

برايخنازيراّشقمرهم.3.بريتكضماد.2.شودضمادمي

.32.دهادينمايكتسانادودردراكهغددراتحلي مايك

نادوكهااراصاافوزودتارتارميممايمرهمر  زخام

اّشاقويازخاواصدي ار.ندكهاي خترانرمميغده

 افتي،يبو ات، افتيطحاال،يمفاص كنفعشدرخش

.ردها تكركبلغمو نگمثانهراذ،ورم،بيضه

هازنظاركاميرحيدرمعتقادا ات: يبات شيمياييكتر

 .D»هازگياااهاّشااقكاامياييدرصاام يباااتشاايكتر

Ammoniacum»گااال،ا ايدكورونيكگلو،شودگرفتهمي

.شود(يافتميKetone)تووككرامنوزوي،آرابينوز،توزك

ولايدر،شاودمحا مايكادرآباّشقگويدصم اومي

هبهتارحا شادهوبهتارينحااّللآوك خالصو ركال

رادارايكرگريگامآمونيااترزكد4.درجها ت22 كال

8/1،درصدصم 22،رزينيمحلولدراتر¨درصدماده25

آزادكبهمقداربسيارجزئيا يد اليسايلي،درصدا انس

بداهتاينبردرصدآبدانستهودوازدهتادووباتفاوت

                                                           
.22،ص2،جاألغرا  الوبية.1

 .153،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.2

.325،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.هماو؛3

.323،ص2،جمعارف گياهي.4

،هآبآوبيشترباشدكهبههرنسبتكردها تكيدكامرت 

¨ويمااده.متارخواهادباودكآومقداردرصدمواداصالي

آماورزاك ازاتر اليسايليكرامتشاكرزينيگامآمونياا

وكمايازاترهاايوالرياكهباامقاداركينوتانولدانسته

صمغيآوبارخاالفآنغاوزهو¨ماده.همراها تكبوتيري

بهمقدارزياددرآبمحلاولباودهوشابيهصام ،باريجه

عربايا اتوازهيادروليز ا ياهامانندصمكبعضيازآ

.شودتوزوآرابينوزحاص ميگاالكآو

هباكهبه ختيازگامآمونيااكزرگريا انسآورا

رناگودارايباوييقاويونافا مايعيباي،آيدد تمي

اينا انس.شودهبهمرورزماوزردرنگميكردهكمعرفي

مختلافهايوليدارايترپن،يباتگوگردداربودهكفاقدتر

،C15H16O تنبهنامدورهمووبهفرمولكي،مانندفرولن

كويا،ك  اتيليكاال،ا تات يترون لي ،ا تاتلينالي 

زرگريبارايانبااور.باشد دي ربهنامدورهمولميكال

جوشااو¨درجهنود كتحتاثرالكهاگرگمآمونياكا ت

هنادهازآوبادرصادباقيماچها نبايدبايشاز،قرارگيرد

معماواًلنبايادكد تآيدواز وختنقطعاتگمآمونياا

5.ستربرجايبماندكدرصدخاپنجبيشاز

ا انسو،صم ،رارزينكيباتگمآمونياك لطانيتر

هكارزيناي¨ماده.ا تردهكركا يدآزادذكمي اليسيليك

اتاارحاااوي،دهاادي ماايكدرصاادآوراتشاا35تااا20

كوبوتيرياكمورزينوتاانولواترهاايوالرياآك اليسيلي

توزكهازهيدروليزصم آوگاالكويمعتقدا ت.باشدمي

ياكتااهبهمقداركشودوا انسآووآرابينوزحاص مي

هاايينظيار ازترپنكباشدمتشميكدرصدگمآمونيادو

 ايترون ،لينالي ا تات، تنبهنامدورهمووكي،فرولن

6.باشد ميكالكدورهمولو تيلي،اتلي ا ت

صام ورزيان،روغانفاّراركرادارايياّشقنوراني

رادوناو اّشاق«يكيريزيسو يس»دانستهوبهنق از

ناو آودارايا ايدوناو دي ارشدارايكهيكدانسته

                                                           
.252،250،ص2،جگياهان دارويي.5

.012،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.6
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ردوآو ولفوريدهيدروژوكهازگرمكايا ترزين اده

رااّشقهمحلولصمغيكفزودها تويا.آيدد تميهب

درصدرزين35،درصدصم 20نامندودارايميكآمونيا

1.درصدروغنا ت3و

3/5تاا1/5گيااهياياراووشااءراحااوي¨وپهكفارما

درصدرزينوصامغيمشاابه35ا20،درصدروغنفّرار

مايا ايدكهعاالوهبارايانمقاداركاصم عربيدانسته

.باشدآزادداشتهوفاقدمشتقاتامبليفرووميك اليسيلي

رناگياازردباابوييتنادونافا يبيبيكروغنفّرارآوتر

درصاد3/08درصدآورامونوترپنوييدهاو3/21هكا ت

¨يبااتعمادهكدهادوتري مايكترپنوييدهاتشاوپيكرا ز

يا ا اتاتكفن:نادازاشنا اييشدهدرا انسآوعباارت

1/12بيزابولنبتا؛درصد2/15اوكپنتاد؛درصد2/23اندو()

االمن؛درصد5/11يريديفلورول؛درصد ؛درصد0/8بتا

درصد2/2آلو()آرومادندرو؛درصد0/0نرمال()انولكدود

يباتشنا اييشادهدركوپهتركفارما.درصد1/2وليمونن

ا ازكهيدانستهكرزينوشاءرادورمووآ وييكا پيرو

مارباشدواپايادياوجديدمي2ا2روماواكرپنوييدت

ويمادهصامغيوشااءرابار.آوبهنامآمودورمينا ت

خالفآنغوزهوباريحاهباهمقادارزيااديدرآبمحلاول

،توزكردهوموادحاص ازهيدروليزآوراداگااالكمعرفي

ردهوكاياادكالارامنوزوا يدهاياوروني،الاآرابينوز

درصادشصتقاب ا تخراجازآوراحداق ¨ميزاوعصاره

ساتركهخاكدرجهدانستهوافزودها تنود كال¨بهو يله

2.باشددرصدميهفتثركتامآوحدا

خالصاّشق¨ميرحيدربرايتهيه: ااّشق مصف¨ روش تنيه

،ردهكاوبكارانيماّشقهمقدارموردنظركردها تكركذ

نايموكمايكحارارتحا ماكدرجهبااصتش كدرال

گا رانيموبعادآورادرمحلولرابافشاارازپارچاهماي

بهطوري،گيريم آوراميكوالكنيمميحمامماريهتبخير

دوبهوهاگرقدريازآورادرآب ردبريزيممنجمدشك

                                                           
.152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.1

.335ا328،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.2

3.هابچسبدان شت

هكراچندمرهم¨دراينجانسخه: يبي اشقكتر يداروها

اّشقمرهم:نيمكرميكباشدذمياّشقهااص وعموددرآو

هبساياركاجهتبردوگوشتزائدورويانيدوگوشتتازه

¨هكدر ار،ردهكاوبكارانيماّشقدومثقال:باشدمفيدمي

صااف،خيسانيمو پسدرهاوو ن يماليدهان وريمي

نجاادك ااپسمقااداريمااومزردرادرروغاان.نماااييممااي

،نيمو پسدرهاووريختهكراهماضافهمياّشق،گداخته

4. ازيمخوبنرممي

هايعفاونيناافوباودهوهجهتزخماّشقكمرهم.1

هايگاوشنيازخوردوبرايزخمهايفا دراميگوشت

زنجار،ششدرهمكندرازهريكواّشق:بسيارمفيدا ت

اهامبااعسا مصافارمنايپانجدر¨بوره،عراقي هدرهم

فگرفتهشده(بهطريقمعمولمرهم ازندوباركعس )

هايگاوشفتيلاهراباهآوآغشاتهزخمگ ارندودرزخم

ودرگوشقراردهنادواگارفتيلاهباهموضاوزخامكنند

ردهومايورقيقشدهرادرگوشكدرماءالعس ح ،نر د

 5.انندكبچ

اديعقيليپدردهكيم يدمحمح¨نسخهاّشقمرهم.2

هناهكهجهتتمااميجراحااتتاازهوك،صاحبقرابادين

چهااردرهامونايمكازهاريا،تياراكواّشاق:نافوا ت

 اپسدر،ان اوريخيساانده¨هكردهدر ارككال،وبيدهك

افوركاناوعي)افورقيصاوريكا،هاووبمالندتانارمشاود

حض ،اقاقيا،گلنارفار ي،مردا نگ،دماالخوين،ا ت(

مثقالكيكرمانيمغسولازهريكتوتياي،شنجرف،يكم

نمايندو اهمثقاالماومغيارمغساولرادركوالبكوبند

 اپسادوياهرابااآو،دوگداختاهكابيستمثقالروغان

ردهودرهااووكاتخممرغاضافه¨ رشتهودوعدد فيده

6.د تشوندك ن يبسايندتاخوبي

                                                           
.322،320،ص2،جمعارف گياهي.3

.228،صقرابادي  كبير.4

.هماو.5

.هماو.6
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هاايهايزخموگوشتفونتهعكدي راّشقمرهم.3

رااّشاقاوقيهونايمكي: ازدميكوپاخورندميزائدرا

 اپسدرهااوو.ان وريبخيسانندتاحا شاود¨هكدر ر

پاسازآوزنجاار.پيچ(شودان شت) ن يبمالندتامانند

نهازنوشاادر(رانارم ااييدهباهآو)هك اختهشدهاز ر

منقولازمجربااتاّشقمرهم1.ايندنندوا تفادهنمكاضافه

هااييمعلايگيالنايجهاتانضااجور ااندودما كح

برياتك،اشاق:هاي اختديررسوخنازيروتحلي ورم

ازهماه،مقا ارزق،زراوندطوي ،تخمانجره،زردخالص

رادرروغانزيتاوواّشاقمقا و،بهمقدارمساويگرفتاه

¨روغنوگااهبااادوياهيبموموكتر)ب دازندوباقيراطي

هازمومزردوروغنزيتوو اختهشدهمخلوطك2منا به(

وبهخوبيبمالندتامرهمكنندردهوادويهرابهآواضافهك

3.آمادهشود

نادكيمعليگيالنينق مايكمرحومعقيليظاهرًاازح

بارگ¨وُمقا راباعصاارهاّشاقمااگااهي:هنوشتها تك

 ازيمنيموادويهراباآومخلوطميكيخطمي رخح م

نهايتنافوا اتهدرتحلي صالباترحموامثالآوبيك

هاايطحاالردووتحلي ورمكجهتذوب.وقويالعم 

ان اوريتنادمخلاوط¨هك ر،برگخطمي¨بهجايعصاره

وناداردهاينمرهمدرنو خودنظيركخالصهاين.نيمكمي

هااومحباوسشادهوبيشاترزخامجهتتحلي بادهااي

اردوكاهامانندزخمگلولهوخمپارهوشمشايروجراحت

4.هانيزمفيدا تامثالاين

¨دردرجاهكراگرموخشاّشقهرويطبيعت: طبيعت

وانصاريوعقيلينيزبهنقا ازا احاقايان5دومدانسته

قاطباهفاّشقجّزاردربياوطبيعتابن6.اندردهكركنظرراذ

                                                           
.هماو.1

.232،ص3،جخالصة الحكمة.2

 .هماو.3

.هماو.4

.32،صاألبنية ع  حقائق األدوية.5

 .132،صمخزن األدوية؛33،صاختيارات بديعي.6

ابوريحاو7.ردها تكتفاكما و¨كرگرمبودنشدردرجهذ

نظاركاردهولايدرردهيااديازطبيعاتآونكارغماينبه

باارگ¨خشااخاشياااعصاااره¨راعصااارهاّشااقهكااسااانيك

ردهكايادكاينقولرابعيدشمردهوت ،اندخشخاشدانسته

رااّشاقهاينافاراد ارديايانعصاارهوگرمايكا ت

بيطارنيزبهنق از يناوهمچنينابنابن8.اندردهكموشفرا

دومگارمو¨رادرآخردرجهاّشقمزاج، يناوانصاريابن

تاابكنفايسدرابان9.انادردهكاركذكاولخش¨دردرجه

هوشديدالحاراركبهبياوخشاّشقرمزاجكدرذ«الشامل»

گارمدرمازاجشرا«الموجز»ودر10ردهكبودوآوبسنده

هناورانيك12ردهكياد11اول¨دردرجهك وموخش¨درجه

ولاياقساراييدرشارح؛13نيزهمينقولرابرگزيدها ت

ركارامرطاوبذاّشقبهقولبرخيازاطبامزاج«الموجز»

اولو¨دردرجاهكراخشااّشاقغّسانيطبيعت14.ندكمي

فانهونورانينيازمت  ا15ردهكرك ومذ¨گرمدرآخردرجه

اينقول،نديازقانووكپرخطايشرف¨بامراجعهبهترجمه

يونيزعقيليبهنق كانطا16. ينانسبتدادها ترابهابن

دركموخشا او¨ضيمزاجشراگرمدراولدرجهازبع

رااّشاقيممؤمنطبيعاتكح17.اندردهكاولياد¨آخردرجه

و18دانساتهاول¨درآخردرجهكدوموخش¨گرمدردرجه

درآخردرجهكدوموخش¨عقيليآوراگرمدراولدرجه

                                                           
.122،صاالعتماد في األدوية المفردة.7

.00،صالصيدنة.8

؛28،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛202،ص1،جالقانون في الو .9

.33،صاختيارات بديعي

.225،ص2،جالشامل.10

.128،صشرح الموجز أقسرايي.11

.151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.12

.128،صشرح الموجز أقسرايي.13

.35،صحديقة األزهار.14

.151،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.15

.132،صمخزن األدوية؛81،82،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

.23،صتحفة المؤمني .17

.132،صمخزن األدوية.18
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1.ردها تكاولياد

ماايطابكراطباقنظارحاّشقميرحيدرمزاجصم 

،«صطيدنه »وناورانينيازباهنقا از2ك نتيگرموخش

مازاجشراگارمدر «تحفة المؤمني »و«الوبية األغرا »

3.دها تركاولياد¨دردرجهكدوموخش¨درجه

كرايااّشاقهارويمقادارمصارف: مقدار مصطرف 

واشابيلينصاف4گارم( اهدرهمحادودكي) نگدرم

،يمماؤمنكاح،نفايسابان،بيطاارابان5.اندردهكركدرهمذ

شراازنيممثقالتااك لطانيونورانيمقدارخورا،عقيلي

بيطااروانادوابانگارم(دانساتهپانجحادود)مثقاالكي

هبا،هامصرفآورابعدازخيساندودرجوشاندهنفيسابن

6.انادردهكاركاصورتمفردوياهماراهباا اايرادوياهذ

رانصافدرهاموهماراهباااّشاقاقسراييمقدارمصرف

همتنا ابباامصارفشدركنجبينيك )نجبينبزوريك 

شاود(رهايمختلفيدر اختآوا تفادهمي ازب،امراض

درهممجاازكينيزمصرفشراتايكنطاا7.ردها تكبياو

رادرعاالجاماراضاّشاقعقيلايمصارف8.دانستها ات

خدروتشنجرطبامتالييهمراهباعس جهت،فلج،صر 

مثقالتادودرهاموبارايافارادمتو اطكافرادقويازي

ردهكادرهموجهتاشخاصضعيفربودرهامبيااوكي

رابراياشاخاصباال اّشقميرحيدرمقدارمصرف9.ا ت

گرموبارايپنجبراياشخاصمتو ط،گرمپنجتادهقوي

                                                           
.322،ص2،جمعارف گياهي.1

.151،152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.2

.32،صاألبنية ع  حقائق األدوية.3

.222،ص2،جعمدة الوبي .4

تحفطة  ؛232،230،ص2،جالشطامل ؛28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.5

،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛133،صمخزن األدوية؛23،صالمؤمني 

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛010،ص2،جگياهان دارويي

 .152ص

.128،صشرح الموجز أقسرايي.6

.82،ص1،جرة أولي األلبابتكك.7

.132،صمخزن األدوية.8

.322،ص2،جمعارف گياهي.9

زرگاري10.ردها تكركگرمذيكتادواشخاصضعيف

باهمقاداراّشاقالداروييكو لطانيدرعنواوصورواش

هايوباامولسيوودوگرمآودرروزبهصورتحبتانيم

 لطانيبهطاور11.دانردهكمعطرشدهباا انسنعنا اشاره

فاالجوا پا ام،رادرمواردصر كاّشقليمقدارخوراك

اشخاصمعمولي،گرمهفتتاپنجبراياشخاصقويبنيه

ردهكاگرمياديكگرموجهتبيماراوضعيفحدود0/3

تابمختلافچنادينمقاداركناورانيباهنقا از12.ا ت

3تاا1هدرجااييباهكردها تكركذاّشقمصرفبراي

گارم1نقا هامباهكگرمودري3درجاييدي ر،گرم

هرابااّشاقوپاهمقادارمصارفكفارما13.ردها تكاشاره

گارم اهبااردرروزوبصاورت1تاا3/5صورتپاودر

ليتارآوهام اهبااردرروزميلايپاانزدهتا هامولسيوو

14.يادآورشدها ت

معادهوج ارهرويمصارفاّشاقرامضار: اتمضر

هصم درختيا ت(كبارزد)خواندهواصالحشرابيرژد

راباراياّشاقبيطاربهنقا ازمسايحابن15.ردها تكركذ

هدرادوياهمقاداركاردها تكمعدهمضردانستهوتوصيه

ردها اتكايادكنفيسهمت ابن16.ميازآوا تفادهشودك

راهبامآوهمكبهمعدهازمقداراّشقبهعلتضررر اندو

،يكانطاا،انصااري17.هايمعدها اتفادهشاودنندهكتقويت

لياهكميرحيدرو لطانياّشقرامضر،ليعقي،يممؤمنكح

متاركانادوعقيلايردهكاندومصلحآورازوفابياودانسته
                                                           

،دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛250،ص2،جگياهان دارويي.10

.012،ص2ج

.010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.11

.325،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.12

.32،صنية ع  حقائق األدويةاألب.13

.28،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.14

.230،ص2،جالشامل.15

تحفططة ؛82،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛33،صاختيططارات بططديعي.16

؛322،ص2،جمعطارف گيطاهي  ؛133،صمخزن األدوية؛23،صالمؤمني 

.010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

،مخزن األدويطة ؛23،صتحفة المؤمني ؛82،ص1،جككرة أولي األلبابت.17

.010،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛133ص
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،ماؤمنيمكح،يكانطا.ردوآوراهمافزودها تكمصرف

اانيساوومعادهواصاالحشرعقيليو لطانيآورامضر

رااّشاقرويدرمصرفعقيليوميرحيدرزياده1.انددانسته

ادرارخوو(دانستهومصلحشراانيسوو)موجببولالدم

آوروليهزيااوكرابرايمعدهواّشق لطاني2.اندردهكركذ

مصرفشراموجبخونريزيوپياداشادوخاوودرادرار

انيساوووردهواصاالحآورامصارفشهماراهبااكاركذ

رويدرويهمچنااينزياااده.رشاادها ااتكجاوشاايرمتاا 

خاووقاعادگيوعارقدانساته¨ننادهكمصرفآورازيااد

رامضارمعادهوباعاثاّشاقنورانيا تعمالزياد3.ا ت

،انيسوو،هكپيدايشخوودرادراردانستهومصلحشرا ر

ها اتعمالزياادآوكاردهوافزودهكروغنگ وعس ياد

4.ليها تكضرمعدهوم

كبسياريازدانشامنداوبادلآوراو اخوچار: بد 

تاابكجّزاربهنق ازابن5.اندردهكركندويزنبورعس ذك

انصااري6.راخردل فيددانساتها اتاّشقبدل،«ابدا »

غّسااني7.ردها اتكابينجياادكهايآورا ايازبدلكي

8.دانساتها اتندويزنباورعسا كبدلشراشمووموم

نادويكههماوو خراكوّجوشنبيط،يجندبيد تركانطا

ردهكاركاذاّشقهايردها تهمازبدلكزنبورعس معنا

،باركع)يممؤمنوعقيليهمجاوشيروبرمومكح9.ا ت

                                                           
.322،ص2،جمعارف گياهي؛133،صمخزن األدوية.1

.010،012،ص2،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.2

.155،152،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.3

.325،بخشدوم،صفارماكوپه گياهي ايران.4

؛122،صاالعتماد في األدويطة المفطردة  ؛30،صاألبنية ع  حقائق األدوية.5

،الجام  لمفردات األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو ؛00،صالصيدنة

تككرة ؛128،صشرح الموجز أقسرايي؛238،ص2،جالشامل؛28،ص1ج

.82،ص1،جلبابأولي األ

.33،صاختيارات بديعي؛122،صاالعتماد في األدوية المفردة.6

،تحفة المؤمني ؛82،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33،صاختيارات بديعي.7

.133،صمخزن األدوية؛23ص

.35،صحديقة األزهار.8

.82،ص1،جتككرة أولي األلباب.9

هاايراازبادل10ميعسا (كچيزيشبيهبهمومهمراهبا

11.اندشمردهاّشقدي ر
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،  حقائق األدويةاألبنية ع: مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

راو،م(،تها1551)م.حكايماعظامخااو،أسما  األدويطة ؛ش1331

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،اإلعتماد في األدوية المفردة

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

حوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهق(،تصحي031)م.

زناده)يو فهارويمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،اّول،

احياءطبطبيعي،قام،انتشااراتجاالل¨ق(،تحقيقمؤ سه538در

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383الدين،اول،

ب و الجطام   تطككرة أولطي األلبطا   ؛ش1382تهراو،نشرشهر،اول،

ق(،تحقياق اعيد1558)م.عمرانطاكيداوودبن،للعج  العجاب

هطاي كنط     توبيق نطام ؛م1552مندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراودانشا اهتهاراو،اول،احمدقهرماو)،گياهان دارويي

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1383

حقيقابراهيممراد،بيروت،دارالغارباال االمي،اول،ق(،ت222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1585

الحطاوي فطي   ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

،األزهار في ماهيطة العشط  والعقطار   حديقة ؛ق1221العلمية،اول،

ق(،تحقياقمحماد1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن

خالصطة  ؛ق1215العربيالخطابي،بيروت،دارالغرباح المي،دوم،

ق(،تحقيااق12قاارو)م.محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،الحكمططة

رف بزرگ دائرة المعا؛ش1382ا ماعي ناظم،قما اماعيلياو،دوم،

معاصر(،تهراو،)زيرنظر يدمحمدكاظممو ويبجنوردي،اسالمي

دائطرة المعطارف   ؛ش1333مركزدائرةالمعارفبزرگا المي،اول،

ش(،قام،ارمغااو1382)م.مصاطفيناوراني،بزرگ ط  اسالمي

گياهااوداروئاي،،دائرة المعارف ط  سنتي؛ش1382يو ف،اول،

دائطرة  ؛ش1382(،قام،ناوروحاي،اول،معاصار)ابوالقا م لطاني

                                                           
.210،صمخزن األدوية.10

 .133،صمخزن األدوية؛23،صحفة المؤمني ت.11
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معاصار(،)نامهگياهي،ابوالقا ام الطانيواژه،المعارف ط  سنتي

علاي،الشامل فطي الصطناعة الوبيطة   ؛ش1382قم،نوروحاي،اول،

،نشارياتأبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.حزمقرشيبن

ميماوو يبنمو،شرح أسما  العقار؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

ق(،تصااحيحا اارائي ولفنسااوو،پاااريس،داربيبليااوو،اول،251)م.

ق(،تهراو،351)م.محمداقسرائيمحمدبن،شرح الموجز؛م2550

مطالعاتتاريخپزشكيطبا الميومكم دانش اهعلاوم¨مؤ سه

أبوريحااوبيروناي،الصيدنة في الو ؛ش1383پزشكيايراو،اّول،

بكوششعباسزريااب،تهاراونشاردانشا اهي،اّول،ق(،225)م.

قارو)م.ابوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفة النبات؛ش1335

ق(،تحقيقمحمادالخطاابي،بياروت،دارالغارباال االمي،اول،2

كميتاهتادوينفارماكوپاهگيااهي،فارماكوپه گياهي ايطران ؛م1550

وزشپزشاكي،اول،ايراو،بكوشاشوزارتبهداشاتدرمااووآما

 ايناعبداهللمعاروفباهابانحسينبن،القانون في الو ؛ش1381

محمدحساين،قرابطادي  كبيطر  ؛تاق(،بيروت،دارصادر،بي228)م.

،گياهان داروئطي ؛ق(،هند،چاپ ن ي12قرو)م.عقيليخرا اني

؛ش1332معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،)علاايزرگااري

ش(،زيرنظردكترمحمادمعاين،1332)م.اكبردهخدايعل،نامه لغت

محمدحسينعقيلاي،مخزن األدوية؛ش1333تهراو،دانش اهتهراو،

ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقالبا المي،12قرو)م.خرا اني

ش(،1352)م.حسااينميرحياادر،معططارف گيططاهي؛ش1331دوم،

المعتمطد فطي   ؛ش1385تهراو،دفترنشرفرهنگا االمي،چهاارم،

ق(،تحقياق:محمادعمار252)م.عمارغساانييو فبن،األدوية

معجطم اسططما   ؛ق1221دميااطي،بياروت،دارالكتابالعلمياة،اول،

مطالعاات¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمدعيسايباك،النبات

منتخ  جطام   ؛ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

¨ق(،گزياده3قارو)م.محمادغاافقيدباناحما،المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

.م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

بخشگياهاوداروييامحسنرهبر

 ُاشنان

ايا اتبااتناو واقساامبساياركاهدرختچه: ُاشنان

«حماا »¨ههااايشرازياارمجموعااگونااه¨پيشااينياوهمااه

حكايمماؤمنوعقيلايا امجانس¨هكهبهگفت1انددانسته

                                                           

منتخ  جام  المفطردات  ؛221،013،ص2وج32،ص1جعمدة الوبي ، .1
،1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛2،صشرح أسما  العقار؛22،صغافقي

‘ 

2.زنادا تبرايتماميدرختانيكهطعمشاوبهشوريمي

شنا ااومعاصارآوراازدكترعيسيبكوبرخايازگيااه

3.اند(ذكركردهChenopodiaceae)ا فناجياو¨هخانواد

4.ياادكاردها ات«ُاشاناو»رازياينگياهراباعناواو

هرويآوراچهارجنسوصفكردهوجنسهناديآورا

5.ناميادها ات«ُرّته»و«حرصصيني»ونيز«فندقهندي»

غيارازاوهايچكاس.ولياينجاااشاتباهيرخدادها ات

دي رياينا اميرابرايُاشناوذكرنكاردها اتوخاود

حارض»و«بنادقهنادي»آورا«ُرّته»هروينيزدرعنواو

ضامنًاباا6.خواندهوناميازُاشاناونيااوردها ات«صيني

«حارضصايني»شاودكاهتوجهبهاينمطلبروشانماي

باهاحتماالزيااداينكاهيكاياز.«حرص»در تا تنه

باعاثاشاتباه،ا ات«حارض»ا اميذكرشدهبرايُاشناو

هرويشدهوحرضصينيراهمدراينجانامبردهو پس

ُرّتهوفندقيابندقهنديباشادهاما اميدي رآوراكه

7«ُاشناوفار اي»ابوريحاويكيازاقسامآورا.افزودها ت

گنجشاكي¨هترينقسمآوراكاهشابيهفضالناميدهولطيف

خوانادهويكايدي اراز«كرماك»خروءالعصافير(ا ت)

                                                                                      

،تحفطة المطؤمني   ؛125،صاختيارات بديعي؛333،ص3،جالشامل؛01ص

معجم اسما  ؛152،صا  األدويةاسم.522،صمخزن األدوية؛333،ص1ج
 .22،صالنبات

.522،صمخزن األدوية؛333،ص1،جتحفة المؤمني .2

دائطرة  ؛222،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛22،121،صمعجم اسما  النبطات .3
 .180،ص1،جنامه المعارف ط  سنتي، واژه

؛03،صالصيدنة؛33،صاالبنية ع  حدائق األدوية؛22،ص25،جالحاوي.4

،221،ص2وج32،ص1جعمدة الوبي ، ؛202،ص1،جالقانون في الو 

؛2،صشطرح أسطما  العقطار   ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛013

،3،جالشطامل ؛200،صالمعتمطد ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  

،32،صحديقة األزهار؛33،121،125،310،صاختيارات بديعي؛333ص

،118،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛21،82،ص1،جلي األلبابتككرة أو؛333

،32،23،صاسما  األدويطة ؛133،523،522،صمخزن األدوية؛310،333

؛222،ص0،جمعارف گياهي؛22،121،صمعجم اسما  النبات؛152،158

،1،جنامطه  دائرة المعطارف طط  سطنتي، واژه   ؛02،صهاي كن  توبيق نام

 .102،ص1،جف ط  سنتي، گياهان داروييدائرة المعار؛180ص

 .33،صاالبنية ع  حقايق األدوية.5

 .123.هماو،ص6

،1،جالجام  لمفردات األدوية؛32،ص1جعمدة الوبي ، ؛03،صالصيدنة.7

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛333،ص3،جالشامل؛01ص
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دانساته«الخافّ»هايُاشناورابهعلات ابكباودنشنام

و«قاقا »ترنجايُاشاناورطابراباهويبهنق از.ا ت

«حارض»و پسبهقاولابوحنيفاه1معروفدانسته«زاثا»

ولااي،عقيلاايدرعنااواواشااناوآوراحاارضدانسااته)

راهماواشناومعرفي2اند(نوشته«ُحرز»نويساوآورانسخه

4«اذرقايس»ونياز«اذرقاوس»ونامروميحرضرا3كرده

(و5ذكركردها ات«ادرقيس»اابنميمووناميونانيآور)

اشاناو»وباهفار اي6«حاالدقاصاري»اشرانام ارياني

.ا ات8«اشاناوالقّصاارين»ذكركردهكاهترجماه7«گازراو

ابوريحاوتماام اخناوابوحنيفاهرابادووذكارناامشدر

شاايخالاارئيس9.نياازتكااراركااردها اات«ُحاارض»عنااواو

دانساتهوناامشراترينقسماشناورانو  افيدآولطيف

اشاناو»اشابيليدرعناواو10.يادكردها ت«خرءالعصافير»

خواناده«رجا الفاّروج»آورا«غا اولمضاري»و«عربي

وليحكيممؤمنوعقيليرجا الّفاروجياارجا 11ا ت

ودرعنواوقاقليآوراگياهي12اندالغلوسراقاقليدانسته
                                                           

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛03،صالصيدنة.1

 .523،صدويةمخزن األ.2

شطرح أسطما    ؛22،صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي  ؛03،صالصيدنة.3
؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛2،صالعقار

تككرة أولطي  ؛32،صحديقة األزهار؛33،121،125،صاختيارات بديعي
؛133،صمخزن األدوية؛310،ص1،جتحفة المؤمني ؛21،ص1،جاأللباب

،0،جمعارف گيطاهي ؛121،صمعجم اسما  النبات؛23،صاسما  األدوية

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛223،ص2،جگياهان دارويي؛222ص

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛03،صالصيدنة.4

 .2،صشرح أسما  العقار.5

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛03،صالصيدنة.6

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛222،ص0،جياهيمعارف گ؛03،صالصيدنة.7

الجطام  لمفطردات   ؛2،صشرح أسما  العقطار ؛32،ص1جعمدة الوبي ، .8
معجطم  ؛32،صحديقطة األزهطار  ؛252،صالمعتمطد ؛01،ص1،جاألدوية

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛121،صاسما  النبات

 .213،صالصيدنة.9

؛01،ص1،جلجام  لمفطردات األدويطة  ا؛202،ص1،جالقانون في الو .10

،1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛32،صحديقة األزهار؛333،ص3،جالشامل

اسططما  ؛133،صمخططزن األدويططة؛118،ص1،جتحفططة المططؤمني ؛21ص
،0،جمعطارف گيطاهي  ؛121،صمعجم اسما  النبات؛23،158،صاألدوية

 .222و222ص

 .221،ص2وج32،ص1جعمدة الوبي ، .11

 .531،صمخزن األدوية؛223،ص1،جتحفة المؤمني .12

گيااهيغيارازاشاناواندكهيعنايشبيهبهاشناوذكركرده

تفساير«الطاروج»اشابيلياشاناوفار ايراباه13.باشدمي

راهماشناودانساتهكاهناوعياز«غا ولمطلق»و14كرده

ياالككهصام درختايهنادي)حم بودهوباآولك

راهامناوعي«قصقاصآخار»وي16.شويند(رامي15ا ت

دهكاردهحم خواندهوآورابهاشنانيكهدرشاما اتفا

غاافقيباراياشاناواجنااس17.كنندتفسيركردها اتمي

بسياريقائا شادهوباهنقا ازابانجاريحآوراهمااو

شودحشيشةالقليوبهقوليگياهيكهازآوقليگرفتهمي

«غا اول»ابنميماوواشاناواقّصاارينرا18.نامبردها ت

ريوباهبربا«شاوكةيرباطاه»اندلسكهبهعجمي19دانسته

شودودرمغرباالقصينيزبههماينناميدهمي«تاغيفيت»

فااس¨هغّسانيمعتقدا تكهدرمنطقا20.ناممشهورا ت

گويندووجاهغا اولناميادهمي«غا ولعشبي»اشناورا

،شاويندشدنشراچنينبياوكردهكهچووباآولباسماي

نيازگردانادوچركهايلباسراپاككردهوآورا فيدمي

انطااكيتحات21.كندافزودها تكهمانندصابووكفمي

اييوناانيخوانادهوباهبرباريعنواوابوقابسآوراكلمه

ابوخلساذكركردهوافزودهكهبهزوديخواهدآمدكهاين

درحااليكاهخاود،نامبرخّسالحمارتطبيقخواهدشاد

مودراداماهناا22خّسالحمارراشنجاروصفكردها ت

                                                           

 .235،صمخزن األدوية؛228،ص1،جتحفة المؤمني .13

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛32،ص1جعمدة الوبي ، .14

 .352،صمخزن األدوية.15

 .221،ص2جعمدة الوبي ، .16

 .013،ص2.هماو،ج17

تككرة ؛2،صشرح أسما  العقار؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.18
 .133،صمخزن األدوية؛21،ص1،جأولي األلباب

المعتمد ؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛2،صشرح أسما  العقار.19
،اختيارات بديعي؛333،ص3،جالشامل؛200،252،صفي األدوية المفردة

؛118،ص1ج،تحفطة المطؤمني   ؛32،333،صحديقة األزهار؛33،310ص

،معجطم اسطما  النبطات   ؛23،صاسطما  األدويطة  ؛133،صمخزن األدوية

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛252،ص1،جگياهان دارويي؛121ص

 .2،صشرح أسما  العقار.20

 .32،333،صحديقة األزهار.21

 .323،ص1،جتككرة أولي األلباب.22
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«بنالاه»خواندهكهباهفار اي1«شبالعصفر»عراقيآورا

اشرااشااناووحاارضوشااودونااامعربااينامياادهمااي

واحتمااًلاينخطايانطااكي2خرءالعصافيرذكركردها ت

را«غا اولروماي»ازآنجاناشيشادهباشادكاهغسااني

غا اولباعاثاشاتباهويشاده¨هوكلما3ابوقابسخوانده

حاليكهاينگيااهغا اولرومايوغياراشاناودر،ا ت

شايدهممنش ايناشتباهآوباشدكهاشبيليباهنقا .ا ت

4خواناده«ابوفاايس»ازديسقوريدوسنامغا ولفار يرا

حكيممؤمننيازباهاشاتباه.وابوفايستصحيفشدهباشد

انطاكيتصريحكردهوويوعقيلياشناوراگياهيغياراز

انطااكيدرعناواواشاناونيازآورا5.انادخوانادهابوقانس

.باشادكهاينقولاونيازخطااماي6ابوخلساخواندها ت

حكيممؤمنبرايُاشناوانواعيذكركردهوياكناوعشرا

آورنادود تميرطبآوخواندهكهاز وزاندنشقليبه

7.نو  بزاشناوراغا اولفار ايوياابسناميادها ات

را«چوغااو»راناميونانياشاناوو8«مر يوو»حكيممؤمن

و«كنساتو»،«كنست»عقيلي9.اشذكركردها تنامفار ي

حكايم10.رابرا اميفار ياشناوافزودها ت«كنستواك»

ودر11رانامهندياشناوياادكارده«لوڻكـ»اعظمخاونيز

ابوقااابس(آورالغتااييونااانيخواناادهو)عناواوابوقااانس

شاودونيزگفتهمي«اوقاس»و«ابوقاروس»ودها تكهافز

معاروفا اتونازد«غا اولروماي»درمصروشامبه

باهعرباياشاناو،باشدكهاحتمااًلمنظورشانطاكي،برخي

                                                           

.121،صمعجم اسما  النبات؛21،ص1.هماو،ج1

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

 .200،صالمعتمد في األدوية المفردة.3

 .221،ص2جعمدة الوبي ، .4

 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1،جتحفة المؤمني .5

 .82،ص1،جتككرة أولي األلباب.6

 .133،صمخزن األدوية.7

،اسطما  األدويطة  ؛1520،صمخزن األدويطة ؛382،ص1،جتحفة المؤمني .8

 .21ص

،اسطما  األدويطة  ؛521،صمخطزن األدويطة  ؛283،ص1،جتحفة المؤمني .9

 .21ص

 .21،صاسما  األدوية؛1515،صمخزن األدوية.10

.21،32،صاسما  األدوية.11

دكترعيسيبكاشناورادردوعنواوياد12.شودخواندهمي

كااااردهوبااااااينكااااههااااردوراازيااااكخااااانواده

(Chnopodiaceae)13وليبرايهريكنامعلمي،ذكركرده

ايقائااا شااادهويكااايرابااااناااامعلمااايجداگاناااه

«Arthrocnemum Glaucum UNG. St.» وا اميحما،

ودي اريرابااناامعلماي وريه()قالموخريسة،اشناو

«Salsola Kali»14الاّدكوك،برباري()تا ار،هايقليونام

برخاياز.ذكركاردها اتمصر()15يمن(وشوكاحمر)

هااايآوشنا اااومعاصاارهااماياانا اااميرابااهنااامگياااه

:اندافزوده

و16نااممحلايخوز اتاو()قاقلاه،شوره،علفشوره

شپشااو18،وشااناو17عاارقالحااالوة،صااابونيه،صااابوني

آ اماوباي،كرماو()الدروك،شيرواو()الدروك،دامغاو()

19.برگ

،شازايانگ شاتهماوگونهكاهپاي: شناسي ريخت

بسيارياشناورانوعيُحم وبرخايهامحارضذكار

:هروياشناوراچهارجانسوصافكاردها ات.اندكرده

قباًلتوضيحداديمكهبخش.وهندي22 بز21،زرد20، فيد

                                                           

 .32.هماو،ص12

دائطرة  ؛222،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛22،121،صمعجم اسما  النبات.13
 .180،ص1،جنامه واژهالمعارف ط  سنتي، 

گياهطان  ؛223،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛121،صمعجم اسطما  النبطات  .14
 .223،ص2،جدارويي

 .هماو.15

.222،ص0،جمعارف گياهي.16

 .252،ص1،جگياهان دارويي.17

 .180،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.18

،1،جياهطان دارويطي  دائرة المعارف ط  سطنتي، گ ؛180،ص1.همااو،ج19

 .102ص

،القطانون فطي الوط    ؛03،صالصيدنة؛33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.20

؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛202،ص1ج

،تحفة المؤمني ؛21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛32،صاختيارت بديعي

 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1ج

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33،صع  حقائق األدوية االبنية.21

،القطانون فطي الوط    ؛03،صالصيدنة؛33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.22

؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛202،ص1ج

مخطزن  ؛118،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛21،ص1،جتككرة أولي األلبطاب 
 .133،صاألدوية
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تريننو اشناوابوريحاولطيف.باشدهندياشتباها تمي

¨هفضال)راقسميمعرفايكاردهكاهشابيهخارءالعصاافير

وبهكرمكمعروفا توبرايشستن1ها(بودهگنجشك

ابوريحاوافزودها تكهگاهاشاناو.شودد تا تفادهمي

وي.نامناديعني بكماي«خّف»رابهعلت بكبودنش

كاهلبااس2 پسقسم بزآوراتندترينناو آوخواناده

كننادونيازازآوقلايهامگرفتاهشوياوازآوا تفادهمي

ويبهنقا .گيرندقليمي،هماوگونهكهازقاقلي،شودمي

ازابوحنيفهحرضراهماواشناوخوانادهوادعااكاردهدر

ترازقسميكهترو فيدمياوتمامياقساماشناوپاككننده

اشابيلي3.رويدنديدها تمي،بيابانيدريمامه،درخضارم

شاودكاهيمياشناوراا ميدانستهكهشام تمامچيزهاي

ظرفيازجنسبرنجا تكاه؛اشانين4.ريزنددراشانينمي

ريزناادكااهچرباايودرآومااوادشااويندهوچيزهاااييمااي

ويغا اولمطلاقراهام.كندهايد تراپاكميكثيفي

كهنوعي)اشناوشمردهكهنوعيحم بودهولكياالك

ر ايرااشبيليغا اولفا.شويندصم گياهي(راباآومي

ناازدديسااقوريدوسابوفااايسوابوفسااطننامياادهوآورا

ايوصافكاردهكاهباهعناواوهيازمجهاتباردرختچه

اياندرختچاهآوناوعياز.شودافروختنآتشا تفادهمي

هااييبلنادماننادبارگگياهاوخاردارا تكهدارايبرگ

كاهرويهام.ترا تتروانبوهترونرمزيتوووليكوچك

هااييقاراردارنادهاوخارهابررويشاخهبرگ.داردقرار

هايشنيزكوچك رشاخه.اندكهبررويزمينگستردهشده

هاايگ ¨ههايخبازيا تكهبهمنزلونرممانند رشاخه

اشريشاه.هايمتراكميا اتآوا تبودهومانندخوشه

نرموپرازرطوباتوتلاخا اتكاهبااآولبااس،كلفت

                                                           

،الجام  لمفردات األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو ؛03،صالصيدنة.1

،مخزن األدوية؛32،صاختيارت بديعي؛333،ص3،جالشامل؛01،ص1ج

 .133ص

 .202،ص1،جالقانون في الو ؛03،صالصيدنة.2

 .03،صالصيدنة.3

 .32،ص1جعمدة الوبي ، .4

ويهمچنينقصقاصآخررانيزنوعيحما 5.ويندشمي

ضعيفوماي به ارخيباودهوهمااو،دانستهكهباريك

غاافقياشاناورا6.شاوداشنانيا تكهدرشاما تفادهماي

هاايشويندوگونههماوحرضيخواندهكهباآولباسمي

جريجآوراحشيشاةالقلايويبهنق ازابن.فراوانيدارد

وبهنق ازدي راوآوراگياهيوصافكاردهكاهخوانده

تاروهاايدارداردوشااخههااييگارهشااخه،برگنادارد

هابهحاديبازرگواينشاخه.دارا تاشبسيارآبتازه

طعماش.كننادهاآتشروشنمايشوندكهباآوضخيممي

هاايشبسايارگارموآتشبرافروختهشدهازشااخه،شور

ميماوواشاناوالقصاارينابان7.بوا اتدودشكريهوباد

اشناوگازراو(راهماوغا ولدانستهكهبهعربيحما )

ايانگيااهرا¨هشودوخاكستر وختهشدوحرضگفتهمي

هااراواشانانيراهامكاهبااآود ات8همقلاينامياده

بيطارباهنقا ازابن.شويندمعلومومشهورخواندها تمي

هايبسياريقائ شدهكههم اياوگونهابوحنيفهبراياشن

باشادكاهازاجناسحم ا تواشناوهماوحرضيمي

اوبهنق ازدي راواشناوالقصاارين.شويندباآولباسمي

شاويندوهاارابااآومايراهماوغا ولخواندهكهلباس

وي9.كنندتانوشتنباآومقدورگرددالكراباآوح مي

اجود(اشناوراقسم ابزش) ينابهتريننو بنبهنق ازا

اماچنانچهگ شاتشايخالارئيستنادترين10،معرفيكرده

انصااريهام11.اّحد(آوراقسم بزآودانستها ت)نو 

اشاناوراحارضخوانادهوبارايشاناواعيمتصاورشاده

                                                           

 .221،ص2.هماو،ج5

 .013،ص2جي ، عمدة الوب.6

،1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.7

 .133،صمخزن األدوية؛333،ص3،جالشامل؛01ص

،مخزن األدوية؛21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛2،صشرح أسما  العقار.8

 .133ص

زن مخط ؛32،صحديقطة األزهطار  ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  .9
 .133،صاألدوية

 .333،ص3،جالشامل؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.10

 .202،ص1،جالقانون في الو .11
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رناگ افيدو)غّسانيآوراگياهيبهرنگاشهب1.ا ت

(وخاكساتريمايا 2وغالبباشاد ياهيكه فيديدرآ

هاييباريكهايينازكوبرگبه رخوصفكردهكه اقه

¨هانادازآوباههايي فيدماي به ارخداردوبلناديوگ 

وي پسآورا.هايبسياريدارديكوجبا توشاخه

كنادوچاوودرمغربگياهيمشهورومعروفمعرفيمي

ايان، ازدوآورا فيدميكندهايلباسراپاكميچرك

ويافازودها اتكاهايانگيااه.نامندمي«غا ول»گياهرا

3.كندمانندصابووكفمي


غّسانيدرعنواوغا ولنيزآوردها تكهبارگياهااو

شاويندواينجااهالباسمايكندكهباآوبسياريصدقمي

بيمردمبهغا اولعشا¨همرادهماواشناوا تكهنزدعام

انطاكيگيااهاشاناوراباهبلناديياكذر 4.معروفا ت

هايشباهزماينچسابيدهووصفكردهكهبعضيازشاخه

،هايش فيدا اتهمپيچيده(وگ به)هايشمفتوليبرگ

                                                           

 .32،صحديقة األزهار؛30،صاختيارت بديعي.1

 .2350،ص3،جنامه لغت.2

 .32،صحديقة األزهار.3

 .333.هماو،ص4

وي.هايي تبروطعميشوروتندوبسيارتلاخداردريشه

شااودوچااهدرحاارارتاشااناوراچااه ااوزانده¨هعصااار

¨قليهمدانستهوباارجا بهگفتاه،راردادهشودخورشيدق

 5.قليرافقطخاكستراشناوذكركاردها ات،برخيدي ر

هاييريازوحكيممؤمناشناوراگياهيبيبرگوباشاخه

هايخشكشدهوصفكردهكهگاازراوبااآوشبيهبهكرم

ويقسم فيدآوراخرءالعصافيروقسام.شويندجامهمي

و6راغا ولناميدهوآوراغيرابوقاانسذكركارده بزش

7.نظرانطاكيراكهآوراابوقانسخواندهخطادانستها ت

ياكقسام.عقيليهمآوردها تكهاينگياهاناواعيدارد

وي پس.آوا تكهپيشازاينگ شت¨هآورطبوتاز

يكنو رطبدي رآوراگياهيبهبلنديتاادوذر وباا

هاييباريكوصفكردهكهپو تدرختشماي باهخهشا

رنگيكطرفش ابز. رخيوبرگشريزوضخيما ت

ماي بهبنفشوطرفدي رش بزتيرهوبارطوبتبسايار

ا تكهرن ش ياها توبرهرچاهبمالنادآورا اياه

تارطعمشوروتنديداردوزيردرخاتشهميشاه،كندمي

قليازقسماولآوچنينگفتهكاه¨هتهي¨هويدرنحو.ا ت

ايكهدرآوبانيوخاروهيماهمقداريازآورادرحفره

ريزندتابراثرحرارتازآوآبايجادااندميآتشافروخته

 پسآومايوراوبهشك قطعاتكوچكيابازرگ.شود

وي اپس.گويندكنندكهبهاينقطعاتقليميمنجمدمي

¨هيفقسمدي رافزودها تكهازگياهتروتازپسازتوص

يكاي8.شاوداينقسمهمبههماود تورفوققليتهيهمي

¨هشنا اااومعاصاارهاامچناادينگونااهازخااانوادازگياااه

ا فناجياورابهطورمجزانامبردهوبرايهريكنامعلمي

9.خاصيراذكركردهوتاحدوديآوراوصفكردها ت

ابوريحاوبهنق ازابوحنيفهمح روياش: محل رويش

قسميازآورادرجّوالخضارمكهبيابانيدريماماها ات

                                                           

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.5

 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1،جلمؤمني تحفة ا.6

 .118،ص1،جتحفة المؤمني .7

 .133،صمخزن األدوية.8

 .222،223،ص0،جمعارف گياهي.9
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اشبيليمح رويشغا اولرومايرادر1.ذكركردها ت

غّساانيمعتقاد2.ري زارهاي واح درياهانامبردها ات

3.رويادا تكهبيشتراوقاتدرناحياهايازماراكشماي

زارهااي ان الخيذكارآوراشاورهانطاكيمح روياش

وهاازارهااوخراباهوعقيليهممنباتآوراشاوره4كرده

هايخشكيادكردهومح رويشقسامدي ارآورازمين

زارهاخواندهوافزودها تكاهدر اندوملتااونيزشوره

 5.رويدزيادمي

ترينانوا بسياريلطيف: بنتري  و بدتري  قسم اشنان

اناادكااهخرءالعصااافيرنامياادهساام اافيدشدانسااتهآوراق

بيطاركاهپسازابن،هماوگونهكهقباًلهمگفتيم6.شودمي

رانق كارده«اجوده»،«احّده»¨هازشيخالرئيسبهجايكلم

نفيسهمباهابن،شودكهبهمعناينيكوترينقسماشناومي

بهتعبيراينراآوردهول ا«اجوده»¨هبيطاركلمپيرويازابن

انصااري7.دونيكوترينقساماشاناوقسام ابزآوا ات

و.بهترينقسماشناورانو بارقيآودانستهكه تبرا ت

انطااكيهام8.بارقرانيزمكانينزديككوفهخواندها ت

ماي باهزردو ابزشمعرفاي¨هنيكوتريننو اشناوراتاز

تاريناقسااميفكردهوبرخالفهمهقسم فيدآوراضع

9.آودانستها ت

ازمياوخواصيكهدانشمنداوبراياشناوذكر: خواص

تنقياهو، مكشندهبودو، قطجنينزندهومرده،اندكرده

پااككننادهكاه)جاالي،آور(قاعده)مدّرحي ،پاكسازي

،(10كنادرطوباتلزجوجامدرااز اطحعضاورفاوماي

                                                           

 .03،صالصيدنة.1

 .221،ص2جعمدة الوبي ، .2

 .32،صحديقة األزهار.3

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.4

 .133،صمخزن األدوية.5

،الجام  لمفردات األدوية؛202،ص1،جالقانون في الو ؛03،صصيدنةال.6

،مخزن األدوية؛32،صاختيارات بديعي؛333،ص3،جالشامل؛01،ص1ج

 .133ص

 .333،ص3،جالشامل؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.7

 .33،صاختيارات بديعي.8

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.9

 .28،ص1،جؤمني تحفة الم.10

هامباهجماو)ا تساقاموجبا هالودفوآبدرمرض

شودوهمبهمرضيكاهازشدوزردآبدرشكمگفتهمي

،(11شاود ردبي انهدرمناف اعضااعاارضماي¨هنفوذماد

هابيشترماوردخوردوگوشتزائدبدووگشودوگرفت ي

.اندت كيدوتكرارقرارگرفته

دانساته12رازيبهنق ازما ارجويهاشاناورامحارق

دواييا اتكاهباه ابب،معناي وزندهمحرقبه.ا ت

قّوتحرارتونفوذشاجزايلطيفورطوبااتعضاورا

14ويآورامنّقاي13.كنادبردوايجاداحراقمايتحلي مي

پاكسازيكننده(نيزخواندها اتونيازباهنقا ازخاوز)

حشاراتگزنادهوقسام ابزشرا¨دهندهدودشرافراري

¨هدرنوشات«خاور¨»كلماه.ا اتقويترينانوا آودانسته

 ينابسيارآمادها اتوآوراگااهيرازيوابن،بيطارابن

قالت»وگاهبهصورتمؤنث«قالالخوز»بهصورتم كر

و«فالحة الخوزيطة »شايدنامكتابيبهنام.اندآورده«الخوز

بودهكهطرقپزشكيماردمخوز اتاوياا«ط  الخوز»يا

كاردهواقاودرخوز اتاورابيااومايشاپورجندي¨همدر 

انادكاهالبتهدانشمنداوپسازاوچنينذكاركارده15.ا ت

وي اپسباه16.دهاددودقسم بزآوهوامرافراريمي

علايبناحتمااًلتاليفابوبكراحمد)«السموم»نق ازكتاب

وحشيهدراواخرقارومعروفبهابن،قيسصوفيكنديبن

مازاشناوفار ايرامساقطجناين وم(خوردوپنجدره

دانستهومصرفنصفدرهمتايكدرهام17.زندهومرده

                                                           

 .02،ص1،جقرابادي  كبير.11

اختيطارات  ؛01،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛22،ص25،جالحاوي.12
 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1،جتحفة المؤمني ؛32،صبديعي

 .01،صمخزن األدوية.13

الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.14
؛32،صاختيططارات بططديعي؛333،ص3،جالشططامل؛01،ص1،جويططةاألد

،مخطزن األدويطة  ؛118،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛32،صحديقة األزهطار 

.133ص

 .883،ص22،جنامه لغت.15

الجام  لمفطردات  ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.16
؛32،صياختيططارات بططديع؛333،ص3،جالشططامل؛01،ص1،جاألدويططة

 .33،صحديقة األزهار

؛202،ص1،جالقانون في الوط  ؛03،صالصيدنة؛22،ص25،جالحاوي.17
‘ 
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وخوردو هدرهمشرامساه 2وحي 1آورامدربول

وهمچنااينآورا3آبدرماارضا تسااقا¨هودفااوكننااد

اكال(ودهدرهمآوراهامكشانده)4گوشتزائد¨هخورند

¨هبرطرفكنند6،جاليهروياشناورابسيار5.يادكردها ت

جاربو)گاروكناه¨هورفاوكنناد7هااهااوچاركشوخ

9بااوعلي ااينااشااناورامفااتح8.خااارش(نااامبااردها اات

دواييكهموادداخ مجاريو؛ها ددوگرفت ي¨هگشايند)

مناف وتجاويفاعضارابه ويخارجعضوباهحركات

درهامازدانستهومقدارنصاف10درآوردتاگشودهشود(

دشواريادرار(يادكرده)آوراباعثرفومرضعسرالبول

                                                                                      

اختيطارات  ؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  
،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛32،33،صحديقة األزهطار ؛32،صبديعي

 .133،صمخزن األدوية؛115،ص1،جتحفة المؤمني ؛21ص

،مخططزن األدويططة؛115،ص1،جتحفططة المططؤمني ؛22،ص25،جالحططاوي.1

 .133ص

الجطام  لمفطردات   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.2
؛32،صاختيططارات بططديعي؛333،ص3،جالشططامل؛01،ص1،جاألدويططة

،مخطزن األدويطة  ؛115،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛33،صحديقة األزهطار 

 .133ص

الجطام  لمفطردات   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.3
؛32،صاختيططارات بططديعي؛333،ص3،جالشططامل؛01،ص1،جاألدويططة

،تحفة المطؤمني  ؛21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛32،صحديقة األزهار

 .133،صمخزن األدوية؛115،ص1ج

،3،جالشامل؛01،ص1،جدويةالجام  لمفردات األ؛22،ص25،جالحاوي.4

،تحفة المطؤمني  ؛32،صحديقة األزهار؛32،صاختيارات بديعي؛333ص

 .133،صمخزن األدوية؛115،ص1ج

؛202،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛03،صالصيدنة؛22،ص25،جالحاوي.5

اختيطارات  ؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  
مخزن ؛115،ص1،جتحفة المؤمني ؛33،صديقة األزهارح؛32،صبديعي
 .133،صاألدوية

الجطام   ؛202،ص1،جالقانون في الو ؛33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.6
،حديقططة األزهططار؛333،ص3،جالشططامل؛01،ص1،جلمفططردات األدويططة

؛118،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛21،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛32ص

 .133،صاألدويةمخزن 

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.7

 .33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.8

؛01،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛202،ص1،جالقانون في الو .9

؛32،صحديقطة األزهطار  ؛32،صاختيارات بطديعي ؛333،ص3،جالشامل

مخطزن  ؛118،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛21،ص1ج،تككرة أولي األلبطاب 
.133،صاألدوية

 .03،صمخزن األدوية.10

دواييكهبه ببقاّوت)انطاكياينگياهرامقطو11.ا ت

حرارتولطافتونفوذخودبينخلطلزجو طحعضاو

نزديكبهآونفوذوبادووتصارفدرقاوامشآورادفاو

دواييكهباحارارتمعتادلخاودخلاط)وملّطف12كند(

خواناادهومالياادو14ومحّلاا 13غلااي رارقيااقگردانااد(

باعاثرفاوآثاارو،ازاينگياهبههمراهعس رابراعضاا

رباو¨ههايپو تدانستهوهمچنينآورابرطرفكنندلكه

رويمرضيمختصريهكهبيماربههن امحركتوپيااده)

تشودودرهن اامتوقافميااودوحركانفسشتنگمي

تن اي)ضيقالنفس15،كشد(اختياروپيدرپينفسميبي

 اااير¨هبلغاامواخااالط اارو ااينهودفااوكننااد،نفااس(

ويافزودها تكهاهاالي.فضوالتازبدويادكردها ت

 اياه)نارفار اي¨همصراشناوراهمراهبا ناجهتمعالج

يالبتهبرخيازاينخواص16.برندزخم(وخارشبهكارمي

كهانطاكيبراياشناوذكركردهوهايچكاسپايشازاوو

احتماااًلناشايازهمااو،پسازاوازآو خنن فتها ت

خلطيا تكهويمياواشناووابوقانسكردهوبرخاياز

هايابوقانسازقبي مقّطووملّطفومسه بلغامخاصيت

وراحكيممؤمناشنا17.بودورابراياشناوذكركردها ت

وا ااتفادهازآوراباارايجااالي18ماادريقااويخوانااده

19.ها ودمنددانستها تدنداو

يكيازمصارفاينگياهشسات: مصارف ديگر اشنان

ا تكهخرءالعصافيرناميدهوشويد تباقسم فيدآو

از،شوياوباشندقصارينياگازراوكههماوجامه20.شودمي

                                                           

؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛202،ص1،جالقانون في الو .11

،32،صحديقطة األزهطار  ؛32،صاختيارات بطديعي ؛333،ص3،جالشامل

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب؛33

 .03،صمخزن األدوية.12

 .هماو.13

 .133،صمخزن األدوية؛21،ص1،جتككرة أولي األلباب.14

 .33،ص1،جابادي  كبير قر.15

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

 .55،صمخزن األدوية؛30،ص1،جتحفة المؤمني .17

 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1،جتحفة المؤمني .18

 .133،صاألدويةمخزن ؛115،ص1،جتحفة المؤمني .19

 .2،صشرح أسما  العقار؛03،صالصيدنة.20
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1.كننادهااا اتفادهمايباسنو  بزآودرشستوشويل

اتخاذقليازاشاناونيازيكايدي ارازماواردمصارفآو

كهخودقلينيزبهصورتمستق دركتبادوياه2باشدمي

ناوعي)مورددي رمصرفآوشساتنالك.ذكرشدها ت

انادكاهالكراباابرخايافازوده3صم ا ت(باآوا ت

نوشاتنازآوبهارهكنندتابهعنواوماداددراشناوح مي

ازاينگياهبهعنواوهيازمجهاتآتاشافاروختن4.گيرند

عقيلينوعيازاشاناورادارايرن اي5.اندكردها تفادهمي

 ياهذكركردهكهبههرچاهماليادهشاودآوراهام اياه

 ازدو فال راودر ندبعدازپختنظروف فاليكهمي

مالندتا ياههاميورابرآوبرگاشنا¨هكوبيد،اند رخرنگ

شنا اومعاصرقلياخ شادهازاشاناويكيازگياه6.شوند

 اازيماوردا اتفادهگاريوصاابوورادرصنعتشيشاه

رانياز«Glass Wort»گا اريآوراباهشمردهوعلتناام

ويهمچناينازمصاارفخاان ي.همينامردانستها ات

يزكردولوازمآشپرخانهوتم، ودياكربنات ديمتجارتي

يكايدي اراز7.نيزشستنلباسوپارچهرانامبردها ات

شنا اومعاصرمعتقدا تكهپودراجزايمختلفاينگياه

كندمانندصابووكففراواوايجادمي،اشويژهريشهگياهبه

هاايوبههميندلي برايشستوشاوونظافاتپارچاه

هابهكاارهاونظائرآويافپارچهابريشميو فيدكردوال

رودونيزبرايضدعفونيكردوامااكنآلاودهمصارفمي

                                                           

الجام  لمفطردات  ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛03،صالصيدنة.1
،1،جتحفطة المطؤمني   ؛32،333،صحديقة األزهطار ؛01،ص1،جاألدوية

گياهططان ؛222،ص0،جمعططارف گيططاهي.133،صمخططزن األدويططة؛28ص
 .253،ص1،جدارويي

،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛2،صشرح أسما  العقطار ؛03،صالصيدنة.2

 .223،222،ص0،جمعارف گياهي؛133،صمخزن األدوية؛21ص

 .32،صحديقة األزهار؛221،ص2جعمدة الوبي ، .3

مخطزن  ؛32،صحديقطة األزهطار  ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  .4
 .133،صاألدوية

؛01،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛221،ص2ج عمططدة الوبيطط ،.5

 .133،صمخزن األدوية؛323،ص3،جالشامل

 .222،ص0،جمعارف گياهي؛133،صمخزن األدوية.6

 .222،220،ص0،جمعارف گياهي.7

8.شودمي

«S. Kali»¨هميرحيدردرعلفشور: تركيبات شيميايي

وجودمقادارياكسااليكا ايدراذكاركاردهودراشاناو

وجاودمقادارزيااديآب،عالوهبراكساليكا يد،بحري

بتائينوكولينوا ترولرادرانادامحدودنوددرصد(و)

آورا¨هخشكشاد¨هدكترزرگريريش9.گياهيادكردها ت

،رزياان،صام ، ااپونارين، اپوتوكساين،داراي ااپونين

هايكربنوبهمقدارجزئيموادچربيادكردهوهيدرات

53رادارايمتجاوزاز«Salicornia Herbacea»اجزاينو 

درصد10/1يباتينظيرموادازتهبهمقداردرصدآبوترك

درصاادباهعااالوهداراي3وماوادهيدروكربنااهدرحادود

وباهمقاداربساياركاماز،فلوبافن،بتائين،كولين،ا ترول

10.ا يداكساليكذكركردها ت

بيطاربهنق ازما ارجويهطبيعاترازيوابن: طبيعت

هارويونياز11،اناد وميادكارده¨هاشناوراگرمدردرج

انصاريبهنق ازما رجويهوانطاكيطبيعتآوراگارمو

اباننفايسدرذكار12.اناددومذكركارده¨هخشكدردرج

13.طبيعتاشناوفقطبهحرارتقويآوبسندهكردها ات

وغّساني14دوميادكرده¨هانصاريطبيعتشراگرمدردرج

اكيهاممازاجوانطا15 ومدانسته¨هگرموخشكدردرج

 ااومخوانااده¨هاشااناورطاابراگاارموخشااكدردرجاا

¨هحكيممؤمنوعقيليهممزاجآوراگرمدردرج16.ا ت

17.انددومذكركرده¨ه وموخشكدرآخردرج

قريببهاتفاقدانشمنداوگياهشنا يمصرف: مضرات

                                                           

 .253،ص1،جگياهان دارويي.8

 .223،222،ص0،جمعارف گياهي.9

 .252،ص1،جگياهان دارويي.10

 .01،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جلحاويا.11

تككرة أولطي  ؛32،صاختيارات بديعي؛33،صاالبنية ع  حقائق األدوية.12
 .21،ص1،جاأللباب

 .333،ص3،جالشامل.13

 .32،صاختيارات بديعي.14

 .32،صحديقة األزهار.15

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

 .133،صمخزن األدوية؛118،ص1،جتحفة المؤمني .17
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،انصااري1.اناددهدرهمازاشناوراّ اموكشاندهدانساته

نوعقيلااياشااناورامضاارمثانااهدانسااتهوحكاايممااؤم

وانصااريبارمصالحآو2انادمصلحشراعس ذكركرده

بارگ¨همعربجلنجبينا تكهمخلاوط ااييد)گلن بين

(راهمافازودهواداماهداده3گ باعس وياشكرميباشد

ا تكهبرخيمصلحشراتخمخربزهوپسازآوروغان

انطااكيآورامضارمعادهوكلياه4.اندبنفشههمذكركرده

دانستهوعس رامصلحآوذكركردهوهمچنينآورابراي

اندامپايينيبدو(نيازمضارخوانادهومصالحشرا) ف 

حكيمماؤمنوعقيلايماداومتبار5.عنابيادكردها ت

مصرفاشناوجهتجاليدنداوراكهيكيازخاواصآو

رامغزتخمكادووموجبفساددنداوشمردهومصلحش

6.اندروغنبنفشهذكركرده

تنهاكسيكهبراياشناومقدارمصارف: مقدار مصرف

ذكركردهانطاكيا تكهمقدارمصرفآوراتاا اهواز

اشتادهذكركردهوناميازواحدايناعدادنبردهجوشانده

7.ا ت

درموردبدلاشناوهمفقاطغّساانيذكاركارده: بد 

نصفمقدارآوقليبدلآو،اگراشناويافتنشدا تكه

8.ا ت

ازاشاناوناامبارده“در خناومعصاوماو: روايات

شدهوبهبرخيازخواصوگاهمضراتآونيزاشارهشده

.ا ت

جعفارعاصاميازپادرشواوازجادشبنمحمد.1

                                                           

؛202،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛03،صالصيدنة؛22،ص25،جالحاوي.1

اختيطارات  ؛333،ص3،جالشطامل ؛01،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  
؛21،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛33،صحديقة األزهار؛32،صبديعي

 .133،صمخزن األدوية؛115،ص1،جتحفة المؤمني 

،مخطزن األدويطة  ؛115،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛32،صاختيارات بديعي.2

 .133ص

 .315،صمخزن األدوية.3

 .32،صاختيارات بديعي.4

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.5

 .133،صمخزن األدوية؛115،ص1،جتحفة المؤمني .6

 .21،ص1،جتككرة أولي األلباب.7

 .33،صحديقة األزهار.8

بااجمعايازدو اتاوحاجباهجاا:چنيننق كردها ت

دينهرفتايمودنباالجااييباوديمكاهآورديمو پسبهم

دراينموقوامامكاظم#درحاليكه واربار.منزلكنيم

بهرنگخاكساتريمخلاوطباا اياهي(باه)االغياخضر

جاايي.ا تقبالماوآمادوهماراهشطعاامهامآوردهباود

حضرتهامآمادونشساتو.فرودآمديمهادرمياونخ 

 اتاوخاودراشساتوداولتشتوآبواشناوآوردو

 پستشترااز مترا تشگردانادو اپسآوراباه

 پسغا ا. متچپشبرگرداندتابهآخريننفرمار يد

ايانرواياتت يياد9.راپيشآوردوبانماكشارو كارد

مطلبيا تكهپيشازايندرمواردمصرفاشناوگ شت

شاودزمااومشاخصماي.شاويندهارامايكهباآود ت

نيزاشناوبرايشستوشوي”جعفربنحضرتمو ي

.شدها تد تمصرفمي

باااشاناو»:ازامامرضا#اين خننق شدها ت.2

اماداخ دهااوباهچرباي،شودفقطخارجدهاوشستهمي

شاودازاينروايتهما تفادهمي10.«شودغ اهاآلودهنمي

چربيخارجويژهكهازاشناوبرايشستوشويچربيبه

.شدها تدهاوپسازخوردوغ اهايچربا تفادهمي

ازامامباقر#نق شدهكهحضرتهرگاهبااشاناو.3

در،آوراداخ دهاوكارده،شستد توصورتشرامِي

شودمعلوممي11.ريختگردانيدو پسبيرووميدهاومي

،شادهازاشناوبرايشستوشويدهاوهاما اتفادهماي

شودكهخوردوآومنا بوليازخاتمهروايتفهميدهمي

.نيست

،درت ييدمطلبقب كهخوردواشاناومنا ابنيسات

.تواوشاهدآوردرواياتذي رامي،بلكهمضراتيهمدارد

چنايننقا شاده”جعفاربانازحضرتمو اي.1

 12.كندخوردواشناودهاورابدبومي:ا ت

                                                           

 .118،ص28،جبحار االنوار.9

 .22،ص22،جوسائل الشيعة؛283،ص1،جعلل الشرائ .10

،بحار االنطوار ؛321،ص12،جمستدرك الوسائل؛022،ص2،جالمحاس .11

 .232،ص05ج

 .232،ص05،جبحار االنوار؛228،ص22،جوسائل الشيعة؛2،جالكافي.12
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اشاناوبادوپسات:شدها اتازامامباقر#نق .2

ا ااتودهاااوراباادبوورنااگرازردوزانااوراضااعيف

 1.گرداندمي

ازامامصاادق#شانيدم:گويدمسكينميبنحكم.3

خوردواشناوزانواورا ساتومنايراكام:فرمودكهمي

 2.كندمي

آياا:رضاا#پر ايدمازامام:گويد عدميبن عد.2

اماامكااظم#:بخوريم؟حضرتفرمودتوانيماشناورامي

لباانشرا،شساتهرگاهد توصورتشرابااشناوماي

زيراخاوردوآو،براياينكهداخ دهانشنشود()بستمي

 3. ازدكندوزانواورا ستميآوردمنيراكممي  مي

خاوردواشاناو:فرمود”جعفربنحضرتمو ي.0

 4.شود(غريميباعثضعفوال)گدازدبدورامي

موضو دي ريكهدربااباشاناودرروايااتمطارح

بحثغس ميتباآباشناوا اتكاهازجملاهباه،شده

:تواواشارهكردمواردزيرمي

ازامامصادق#چ اون ي:گويدعبيدميبنعبداهلل.1

ايپارچااه:حضاارتفرمااود،غساا ميااترا ااؤالكااردم

شساتهووضاوءدادهشودو پسآلاتشانداختهميرويش

شودمانندوضوءنماز پس رشراباا ادرواشاناومي

شويندو پسباآبوكافوروپسازآوباآبخالصمي

5...و
 

امامصادق#باهمانامار:گويدعمارميبنمعاوية.2

فرمودكهشكمميترافشاردهمو پساوراوضودهام

ابا ادرغسا وباآباشناوبشويموپسازآو رشر

6....دهمو

                                                           

 .232،ص05،جبحار االنوار؛322،ص12،جمستدرك الوسائل.1

،05،جبحطار االنطوار  ؛225،ص22،جوسائل الشيعة؛23،ص1،جالخصا .2

 .232ص

،05،جبحطار االنطوار  ؛228،ص22،جوسائل الشيعة؛338،ص2،جالكافي.3

 .232ص

،1،جوسائل الشيعة؛02،ص1،جم  اليحضره الفقيه؛32،ص1،جالتنكي .4

 .333،ص1ج

 .252،ص2،جوسائل الشيعة؛352،ص1،جالتنكي .5

 .253،ص2،جوسائل الشيعة؛353،ص1،جالتنكي .6

موضو بعديدرباباحرامحجا تومسائليكهدر

اناادوياااپر اايده“اياانبااابازحضااراتمعصااوماو

 .اندارشاداتيكهآوبزرگواراودراينزمينهداشته

:باهاماامصاادق#گفاتم:گويادزيادميبنحسين.1

آود اتانمرادرحاالاحارامباا،اشناوگياهيمعطرا ت

اينكارچهحكميدارد؟]راويبااتوجاهباهايان،شستم

نكتهكهمصرفعطربرايمحرمحراما تاين ؤالرااز

خواهيادمحارموقتيمي:[حضرتفرمود.كندحضرتمي

خودراخوببرر يكنيدوهارچاهرانيااز¨هتوش،شويد

اينكاه¨هبرايكفاار: پسفرمود.نداريدازآوخارج ازيد

 7.ايمقداريصدقهبدهتانترابااشناوشستهد 

شودكهدرآوزمااواشاناوراازمتنروايتفهميدهمي

 فربرايشساتوشاويد ات¨ههمبهعنواوزادوتوش

.دادنددرو اي  فرقرارمي

ازامامصادق#حكممحرميكاه:گويدصفواومي.2

پادرم:حضارتفرماود،د تشرابااشناوشستهپر ايدم

اشااناو اافيد()هميشااهد ااتانشراباااحاارضابااي 

 8.شستمي

بااهحضاارت: اافياوگفتااها ااتباانابااراهيم.3

محرميكهد تشرابااشنانيكاهباا:ابوالحسن#نوشتم

شويدچهحكمايدارد؟حضارتدراذخرمخلوطشدهمي

9.پسندممناينكاررابرايتنمي:جوابمنوشت

باب،ناو خنبهمياوآمدهبابدي ريكهدرآوازاش

آيا:ازامامرضا#پر يدم:گويدكهيونسمي.زكاتا ت

10.نه:اشناوهمزكاتدارد؟حضرتپا خفرمود

تواوا تفادهكردكهشاايددرالبتهازاينروايتهممي

پرداختنادوياامالاكآوزماوبرخيبهكاشتاشاناوماي

يدهومصرفمتاداولرويمناطقيبودندكهدرآواشناومي

اشناوموجباينتوهمشدهبودكهممكنا تاشناوهام

اماحضرتايانمطلاب.مشمولپرداخت همزكاتشود
                                                           

.102،ص13وج202،ص12،جوسائل الشيعة؛302،ص2،جالكافي.7

 .202،ص12،جوسائل الشيعة؛300،ص2،جالكافي.8

 .203،ص12،جوسائل الشيعة.9

 .28،ص5،جوسائل الشيعة؛012،ص3،جالكافي.10
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.رانفيواشناوراازموادپرداختزكاتخارجكردند

كنيم اخنيازاميارآخرينروايتيكهدراينجاذكرمي

،تخربزهچربيزمينا ا:حضرتفرمود.مؤمناو#ا ت

درآوده: پسفرماود.هيچمرضوضرريدرآونيست

،ناانخورش،ريحااو،مياوه،نوشايدني،طعام:خصلتا ت

1. بزيودواا ت،خطمي،اشناو،حلوا

عالمهمجلسيدرشرحاينروايتگفتها تكهوجاه

اشناوبودوخربزهدراينا تكهآوهمماننداشناودهاو

.كندراتميزمي

 قني مورح شده در باب اشنانمباح  ف
فقهااايعظاااميكااياز،دربحااثطهااارتووضااو.1

بهايانمعنااكاه،اندشرايطآبرامطلقبودوآوذكركرده

مرحومشايخمفياددركتاابخاود.آبنبايدمضافباشد

،جايزنيستطهارتبااآبمضااف:آوردها ت«المقنعة»

وآباشناووآبآس،گالب،آبزعفراو،مانندآبباقال

 2.هاماننداين

هاصحيحدربحثتيمموذكراشياييكهتيممبرآو.2

عنوانيذكرشدهدرجوازتيممبهترابيكاهمقاداري،ا ت

درتوضايحمطلاب.ازمعادودرآومساتهلكشادهباشاد

ناوعي)انداگرترابباچيزيازمعادوماننادكحا افزوده

ووغياارمعاادنياتاز اانگ اارمه(وزرناايخومانناادآ

هاجاايزنيساتماننادآردوپاودرچيزهاييكهتيممبرآو

ايكهايناشايادربهگونه،هامخلوطشوداشناووغيراين

يعنيچناودرخاكممزوجشوندكه،خاكمستهلكشوند

تايممبارآوجاايز،گوييغيرازخاكچيزدي رينيسات

 3.يستا تودرغيراينصورتتيممجايزن

اگار:انادهااينجاسآوردهدربحثطهارتلبااس.3

لباسنجسيرابشويندوپسازشستندرآومقداريِگا 

وجاودايانچيزهااباه،هاياشناونجاسراببيننادياريزه

شساته¨بلكهبهوا اطه،كندطهارتلباسضرريواردنمي

                                                           

 .152،150،ص23،جبحار االنوار.1

 .22،صالمقنعة.2

 .133،ص0،ججواهر الكالم؛138،ص1،جالسرائر؛31،صالوسيلة.3

باهطهاارتآواشاياهامحكام،شدنشهماراهباالبااس

 4.شودمي

،دربحااثطهااارتظروفاايكااه ااگولااوغكاارده.2

خاكمالكردوآومطرحا تكهباياد اهمرتباهخاكماال

اندكهاگارخااكپيادافقهايبزرگواردراينجاآورده.شود

اگارغياراز.تواوبرايتطهيرشبهآباكتفاكاردمي،نشد

تطهيارباا،خاكچيزيمث اشناوومانندآوهمپيداشاود

5.زا تهاهمجايآو

فقهادرغس ميتنيازا اتفادهازاشاناورامتا كر.0

 6.اندشده

«تعبيطر خطواب  »دركتااب: تعبير خواب ديدن اشطنان 

غام¨هنشاان،ديادواشاناودرخاواب: يرينآمدها تابن

اندوها توچنانچاهآدمايدرخاوابببينادكاهاشاناوو

.دلي بربيماريويا ت،خوردمي
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،ة ع  حقائق األدويةاألبني: ناب م

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

تهاراو،م(،1551)م.حكايماعظامخااو،أسما  األدويطة ؛ش1331

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

ق(،بيااروت،مؤ سااة1115)م.محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار

ق(،قام،11قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المؤمني ؛ق1252الوفاء،

يو افحسنبن،تككرة الفقنا ؛ش1355انتشاراتنوروحي،اول،

تطككرة  ؛،اول“ق(،قم،مؤ سهآلالبيت322.)مالمطّهرالحّليبن

عمارانطااكيداوودبان،أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  

ق(،تحقيااق ااعيدمناادره،بيااروت،دارالفكاار،چاااپاّول،1558)م.

احمادقهرمااو،هطاي كنط  گياهطان دارويطي     توبيق نطام ؛م1552

،حكطام تنطكي  األ ؛ش1383معاصر(،تهراودانش اهتهاراو،اول،)

ق(،تحقيق:حسنمو اويخر ااو،225)م.حسنطو يبنمحمد

الجطام  لمفطردات   ؛ش1320تهراو،دارالكتاباال االمية،چهاارم،

ق(،بياروت،222)م.بيطاارعباداهللماالقياباناألدوية و األغكية،

محمدحسننجفاي،جواهر الكالم؛ق1212دارالكتبالعلمية،اول،

                                                           

 .222،ص1،جالمحشي() العروة الوثقي.4

 .82،ص1،جتككرة الفقنا ؛205،ص1،جالمعتبر؛12،ص1،جالمبسوط.5

 .232،ص1،جرو  الجنان؛23،صالمراسم؛158،صالنداية.6
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؛م1581راحياااءالتاارا العربااي،هفااتم،ق(،بيااروت،دا1222)م.

ق(،بياروت،313)م.زكرياايرازيمحمادبان،الحاوي في الوط  

حديقة األزهار في ماهيطة العشط    ؛ق1221دارالكتبالعلمية،اول،

ق(،تحقياق1515)م.ابراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن،والعقار

؛ق1215مي،دوم،محمدالعربيالخطابي،بياروت،دارالغارباح اال

ق(،قام،انتشااراتجاامو381)م.الصدوقعليمحمدبن،الخصا 

گياهاوداروئاي،،دائرة المعارف ط  سنتي؛ق1253مدر ين،دوم،

دائطرة  ؛ش1382معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)ابوالقا م لطاني

معاصار(،)نامهگياهي،ابوالقا ام الطانيواژه،المعارف ط  سنتي

رو  الجنطان فطي شطرح ارشطاد     ؛ش1382وحاي،اول،قم،ناور

ق(،520)م.عليعامليمعروفبهشهيدثانيزينالدينبن،االذهان

السطرائر الحطاوي   ؛ق1252قم،انتشاراتدفترتبليغاتا المي،اول،

ق(،قام،جامعاهمدر اين،058)م.ادريسحّليابن،لتحرير الفتاوي

حازمقرشايعلايبان،وبيطة الشامل في الصطناعة ال ؛ق1215دوم،

،نشاارياتالمجمااوأبااوظبيق(،تحقيااق:يو اافزيااداو،283)م.

ميمااوومو اايباان،شططرح أسططما  العقططار؛ق1221الثقااافي،اّول،

ق(،تصااحيحا اارائي ولفنسااوو،پاااريس،داربيبليااوو،اول،251)م.

ق(،بكوشاش225)م.أبوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛م2550

،العروة الطوثقي ؛ش1335تهراونشردانش اهي،اول،عباسزرياب،

ق(،قم،انتشاراتا االمي1333)م. يدمحمدكاظمطباطبايييزدي

،علططل الشططرائ  ؛ق1215وابسااتهبااهجامعااهالمدر ااين،اول،

ق(،قام،انتشاارات381)م.عليمعروفبهشايخصادوقبنمحمد

اباوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفطة النبطات  ؛مكتبةالداوري

ق(،تحقيقمحمدالخطابي،بيروت،دارالغارباال االمي،2قرو)م.

 ايناعبداهللمعروفبهابنحسينبن،القانون في الو ؛م1550اول،

محمدحساين،قرابطادي  كبيطر  ؛تاق(،بيروت،دارصادر،بي228)م.

؛ش1355ق(،قاام،نااوروحااي،اول،12قاارو)م.عقيلاايخرا اااني

ق(،تصاحيح:علاياكبار325)م.يعقاوبكلينايمحمدبان،يالكاف

،گياهان داروئطي ؛1320غفاري،تهراو،دارالكتباال الميه،چهارم،

؛ش1332معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،)علاايزرگااري

ش(،زيرنظردكترمحمادمعاين،1332)م.اكبردهخداعلي،نامه لغت

محماد،مبسوط في فقه االماميطة ال؛ش1333تهراو،دانش اهتهراو،

ق(،تهراو،المكتبةالمرتضويةالحيااءاآلثاار225)م.حسنطو يبن

خالادبرقايمحمادباناحمدبان،محاس ؛ق1383الجعفرية، وم،

،مخزن األدويطة ؛ق1331ق(،قم،دارالكتباال المية،اول،232)م.

راتوق(،تهاراو،انتشاا12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

المراسم العلوية و االحكام ؛ش1331آموزشانقالبا االمي،دوم،

ق(،قام،233)م.عبادالعزيز االرحمزةبن،النبوية في فقه االمامي

مسطتدرك الوسطائل و مسطتنبط    ؛ق1252منشوراتالحارمين،اول،

ق(،قاام،مؤ سااةآل1325)م.مياارزاحساايننااوري،المسططائل

حسااينميرحياادر،گيططاهي معططارف؛ق1258،اول،“البياات

؛ش1385ش(،تهراو،دفترنشرفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.

ق(،قام،232)م.حسانحّلايجعفربن،المعتبر في شرح المختصر

يو اف،المعتمد في األدوية؛ق1253مؤ سه يدالشهداء#،اول،

ق(،تحقياق:محمادعماردميااطي،بياروت،252)م.عمرغسانيبن

احمادعيساي،معجم اسما  النبات؛ق1221لمية،اول،دارالكتبالع

مطالعااتتااريخپزشاكي،طاب¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.بك

محمادمعاروفبانمحمد،المقنعة؛ش1383ا الميومكم ،اول،

ق(،قم،كن رهجهانيهازارهشايخمفياد،اول،213)م.بهشيخمفيد

وفبهشيخصدوقعليمعربنمحمد،م  اليحضره الفقيه؛ق1213

منتخط   ؛ق1213ق(،قم،انتشاراتجامعاهمدر اين،اول،381)م.

¨ق(،گزياده3قرو)م.محمدغافقياحمدبن،جام  المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

النداية في االصو  و ؛م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،قاام،مؤ سااهامااام381)م.علاايصاادوقمحماادباان،الفططروع

حسنحارعاامليمحمدبن،وسائل الشيعة؛ق1218هادي#،اول،

الوسيلة الطي  ؛ق1255،اول،“ق(،قم،مؤ سةآلالبيت1152)م.

ق(،قام،2قارو)م.حمازهطو ايعلايبانمحمدبان،نيل الفضيلة

 .ق1258اهللمرعشينجفي،اول،كتابخانهآيت

احيايطبطبيعي¨همؤ س

 اشنه

ايكهباررويبرخايدرختااوگياهيا تخزه: ُاشنه

 اميمختلفيبارايشذكارشنا يارويدودرمنابوگياهمي

.اندكرده

هروي1.يادكردها ت«ُاشنه»باعنواواينگياهرازياز

                                                           

االعتمطاد فطي   ؛23صاالبنية عط  حقطائق األدويطة،    ؛3،ص25جالحاوي، .1
؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛03صالصيدنة،؛20صاألدوية المفردة،

،32،ص1جعمدة الوي ،؛135صمنناج البيان،؛55صاألدوية المفردة،

شطرح أسطما    ؛12صمنتخ  جام  المفردات غافقي،؛255ص،2؛ج115
تفسير ديسقوريدوس،؛25ص8جالجام  لمفردات األدوية،؛0صالعقار،

،2جالشططامل،؛255،252صالمعتمططد فططي األدويططة المفططردة، ؛112ص

تطكکرة  ؛35صحديقة األزهطار، ؛32صاختيارات بديعي،؛235،225ص
مخطزن  ؛112،002،ص1جتحفطة المطؤمني ،  ؛82،ص1جأولي األلبطاب، 

؛121صمعجم اسطما  النبطات،  ؛25ص؛ أسما  األدوية،133صاألدوية،

.02صهاي كن ، توبيق نام؛325،ص3جمعارف گياهي،
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وباه«قتثاا»و«دوالخ»2،«توفنه»1،«برواه»نامشرابهرومي

3،«كاروشباناه»وبهعربياشنهوبهفار ي«اشنث» رياني

بهنقا از،ابوريحاو.ذكركردها ت5«كربا و»و4«دوالك»

ناماشانهراباههنادي6،محمدبنابراهيمالفزاري()فزاري

 يساتاني()وباه اجزي« ايابروا»وبه اندي7« يلبوا»

زيادذكركردهوافزودها تكهابونصارباناباي8«ژالكه»

ُاشنهرابههميننام،اربختهمدركتابقرابادينخودصه

تفسايركاردها ات«كرباسبايه»ژالكهيادكردهوآورابه

البتهدر.كهدركتبطبيهمباهميننامشناختهشدها ت

و9پايههمنقا شاده،هاكربسوبهجايبايهبرخينسخه

برگرفتاهآورده«بغدادي¨كركسپايه»شايدانصاريهمكه

ناميدهنيز«باله»ابوريحاوافزودهكهگاه10.ازهميننامباشد

خواندهوباهتعبيار11«ُدواله»شودونامشرانزدزابلياومي

وافاداشانهراابان.ناميدها ت«شجرالقطراو»بولسآورا

اشبيليآوراناماندلساياما12.دانستها ت«شيبالعجوز»

باه14،«برياوو»امشرابهيوناانيون13اشنهذكركردها ت

                                                           

توبيطق  ؛182صمعجم أسما  النبطات، ؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.1
 .02صهاي كن ، نام

 .هماو.2

 .182صمعجم أسما  النبات،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.3

معجطم أسطما    ؛133صمخزن األدوية،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.4
هاي كنط ،  توبيق نام؛325ص،3جمعارف گياهي،؛121،182صالنبات،

 .02ص

 .182صمعجم أسما  النبات،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.5

 .331صتاريخ الحكما  قفوي،.6

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛03صالصيدنة،.7

.هماو.8

 .233،232صالصيدنة في الو ،¨ ترجمه.9

 .32صاختيارات بديعي،.10

مخطزن األدويطة،  ؛113،ص1جتحفة المطؤمني ، ؛02صالصيدنة،.هماو؛11

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛25صأسما  األدوية،؛133ص

منتخطط  جططام  ؛32،ص1جعمططدة الوبيط ، ؛55،صاألدويطة المفططردة .12
تفسير ديسقوريدوس،؛0صشرح اسما  العقار،؛12صردات غافقي،المف

.02صهاي كن ، توبيق نام؛325،ص3جمعارف گياهي،؛112ص

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛32،ص1جعمدة الوبي ،.13

تفسطير ديسطقوريدوس،  ؛12صمنتخ  جام  المفردات غطافقي، .هماو؛14

 .25صسما  األدوية،أ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛112ص

يااادكااردهوهمچنااين16«تيفااورا»و15«تامكلاات»بربااري

راهمازا اميدي رآوخوانادهو18«بربو »و17«بربوذا»

راناميذكركاردهكاهاها جبا باهآواطاالق19«بنتومه»

وليخودبنتومهراگياهيدي رغيرازاشنهدانسته،كنندمي

كهبيشتراوقاتبارايندلي رابهويهمچنيناشنه.ا ت

ازاينوروينوعيازدرختاومانندزيتوووگردووبلوط

نيز20«شيبالشجر»،رويدقبي درختاوكوهستانيدي رمي

هام21«جاوزهالقارود»معروفدانستهوافزودهكهباهناام

آورا،زيرااگرميماووباهآود اتياباد،شودشناختهمي

به،وي.شودزردرنگميبهشدتجهلبشجودودرنتيمي

خوانادهو22«افاواه»اشنهراهماو،عمراونق ازا حاقبن

نوعيدي رازاشنهراكهدرشك ورنگشبيهگيااه انب 

باهيونااني،باشادهماو انب رومايا ات(ماي)اقليطي

ويهمچناايندردوعنااواو.نامياادها اات23«درويطااارس»

.هااارااشاانهمعرفاايكااردها ااتآو25«فاايلن»و24«تفااور»

بيطاارابن.ا اساشنهافزودها ترابر26«شيبه»ميمووابن

معاروفدانساتهودرتفساير27«شايبةالعجاوز»اشنهرابه

ذي عنواوبريووكهآوراهماواشنه،كتابديسقوريدوس

بارا ااميآوافازودهراهم28« واكالقرود»،معرفيكرده
                                                           

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛32،ص1جعمدة الوبي ،.15

 .هماو.16

 .هماو.17

 .هماو.18

.هماو.19

 .هماو.20

 .هماو.21

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛33،ص1جعمدة الوبي ،.22

 .هماو.23

 .115،ص1جعمدة الوبي ،.24

 .255،ص2.هماو،ج25

معجم أسما  ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛0ص،شرح اسما  العقار.26
 .182صالنبات،

المعتمطد فطي األدويطة المفطردة،    ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، .27

تطككرة  ؛32صاختيطارات بطديعي،  ؛225،ص2جالشامل،؛255،252ص
مخطزن األدويطة،  ؛002،ص1جتحفة المؤمني ،؛82،ص1جأولي األلباب،

معطارف  ؛182صمعجم أسطما  النبطات،  ؛25صألدوية،أسما  ا؛133ص
 .02صهاي كن ، توبيق نام؛325،ص3جگياهي،

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛112صتفسير ديسقوريدوس،.28
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وبرخاي1ذكاركارده«واكالقارودمسا»بككهدكترعيسي

انصاري.اندهميادكرده3«مسلكالقرود»و2«مسكالقرود»

راازا اميفار يآوشمردهكاه«داءالمشك»و4«دوالي»

نقا كارده«دواءالمساك»«هايكهانتطبيقنام»دركتاب

راازا ااميدي ارآو«جاوزالقارود»غّساانيهام5.ا ت

وناام«مساحو»نامفرن ياشانهراانطاكي6.برشمردها ت

عقيلايناامشراباه7.ذكركردها ات«ذباليه»اشراالتيني

10،«چريااره»9،«چهريلااه»وبااههناادي8«ابرويااوو»يوناااني

ناامباردهوباهنقا ازحكايمميار12« ايخ»و11«اكسير»

نااامفرن اايآورا،«تحفااه»عبدالحميااددرحواشاايكتاااب

ماوص»قسمآبيآوراهامذكركردهو«موسكساربرم»

حكيماعظمخاوبهجااي ايخ13.ناميدها ت«كسمرين

ذكر«شيبديبا»نق كردهونام ريانياشنهراهم« يلج»

14.كردها ت

اشنهرادردوعنواومستق نامباردهو،بكدكترعيسي

يادكردهويكيرابانام«Usneaceae¨»هردوراازخانواده

كّشاة»هااياشانهووبااناام«Muscus Arboraus»علماي

«Ushea Barbata. Var»علميودي ريرابانام15«العجوز

،«كربا ك»،«دوالج»،«حناقريش»،«حزازالصخر»هايونام

                                                           

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛182صمعجم أسما  النبات،.1

هطاي كنط ،   توبيطق نطام  ؛25صأسما  األدويطة، ؛133صمخزن األدوية،.2

 .02ص

 .325،ص3جمعارف گياهي،.3

؛25صأسما  األدويطة، ؛133صمخزن األدوية،؛32صاختيارات بديعي،.4

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛182صمعجم أسما  النبات،

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛32صاختيارات بديعي،.5

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛35صحديقة األزهار،.6

.82،ص1جأللباب،تككرة أولي ا.7

هطاي كنط ،   توبيطق نطام  ؛25صأسما  األدويطة، ؛133صمخزن األدوية،.8

 .02ص

 .هماو.9

 .هماو.10

 .هماو.11

 .02صهاي كن ، توبيق نام؛133صمخزن األدوية،.12

 .138صمخزن األدوية،.13

 .25صأسما  األدوية،.14

.121صمعجم أسما  النبات،.15

 رياني()«شنطاره» مغارب()«اذاقا »، ،«النبااتاالشايب»،

وناااااااامفرانساااااااوي«الريحاااااااانياالباااااااي »

«Lichen Fleuri»حازاز»ا ام¨بارهادرام16.ا تذكركرده

حكيم،شودخواندهمي«حنايقريش»كهبهمصري«الصخر

هاايكهبرروي نگاندچيزيا تمؤمنوعقيليآورده

بهرنگ بزماي به فيديكهچوو،شودنمناكايجادمي

وايانارتبااطي17گرددباد تماليدهشودبهرنگحنامي

.بحريدانست¨دبتواوآورااشنهبهاشنهنداردوتنهاشاي

 ااخناودرتوصاايفاشاانهدانشاامنداو: شناسططي ريخططت

وليهم يدراينمطلباتفاقنظار،اندمتفاوتيبياوكرده

بيشاتر)دارندكهگياهيا تكاهباررويدرختااودي ار

اندوهايدرختاوذكركردهمطلقًابررويشاخهنويسندگاو

18اووصاافكااردها اات(درختاا¨انطاااكيبااررويريشااه

.رويدمي

خاصيتيازآورادرقسمي،رازيدربياوخواصاشنه

تارخوانادهوقاوي،رويادكهبررويدرخاتصانوبرماي

خاصيتيدي رراهمدرقسميازاشنهكهبرشجرةالقطراو

،روياد(مايا تهماوشربينكهقسمياز روياصنوبر)

شاودكاهيمعلاوممايازاين خنو.تردانستها تقوي

وقسامي19معتقدبودهقسميازاشنهرويدرختصانوبر

هارويآورا20.روياددي رهامرويدرخاتشاربينماي

وخاصايتيازاشانهرادرقساميكاهاز21خوشبوخواناده
                                                           

 .182صلنبات،معجم أسما  ا.16

 .302صمخزن األدوية،؛312،ص1جتحفة المؤمني ،.17

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،.18

؛02صالصيدنة،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛3،ص25جالحاوي،.19

مننطاج البيطان،  ؛55،صاألدوية المفطردة ؛225،ص1جالقانون في الو ، 

تحفة المطؤمني ، ؛32صبديعي، اختيارات؛221،ص2جالشامل، ؛135ص

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1ج

الصطيدنة، ؛20صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة،   ؛3،ص25جالحاوي،.20

 .221،ص2جالشامل،؛12صمنتخ  جام  المفردات غافقي،؛02ص

االعتمطاد فطي األدويطة المفطردة،    ؛23صاألبنية عط  حقطائق األدويطة،   .21

األدويطة  ؛225،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛02صة،الصيدن؛22ا20ص
منتخ  جام  المفطردات غطافقي،  ؛135صمنناج البيان،؛55،صالمفردة

؛221،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،؛10ص

،1جتحفطة المطؤمني ،  ؛35صحديقة األزهطار، ؛32صاختيارات بديعي،

 .138صمخزن األدوية،؛113ص



 
 

 اشنه / 414
 

تارقاوي،شاودوصانوبرگرفتاهماي2جوز()وَگوز1بلوط

بارجّزارآوردها تنو  فيدو اياهآوابن.شمردها ت

گرچهدرختيباهناامحاوردر.رويدرويدرختحورمي

باتوجهبهاينكاه اايرين،شنا يذكرشدها تمنابوگياه

روددرحااورانااداحتمااالماايگااردو(نااامباارده)ازجااوز

3.تصحيفصورتگرفتهباشد

بااهنقاا ازابوالعباااسالخشااكيدركتاااب،ابوريحاااو

درمناه()ايشايحهاهاياشنهراشابيهبارگبرگ،«العطر»

رنگوصفكردهوافزودها تكاههن ااميبستانيوتيره

هااياشانهورزداماواجدريااباه ااقهكهبادهايتنادماي

چسبندووخاروخاشاكموجوددردريابهآومير دمي

ل اهن اممصارفباياد.گيرندآورادربرمي،مانندپو ت

.اكازآوجداشوندهاماليدتاخاروخاشآورامياود ت

وياضافهكردهكهبولسازآوبهشجرالقطراوتعبيركارده

وآودورايكيدانستها توازرازيوغيراونق كارده

كهپيچيدواشانهباهدوردرختااوماننادپيچيادوكشاو 

معروفنزددارو ازاورادونو خوانده¨وياشنه.باشدمي

سايارخوشبو اتوازآويكيبغداديكه فيدوب.ا ت

اشبهگ اريوجهنام. ازندداروييمركبا ت(مي)عبير

،بغداديهماينا تكهاهاليبغدادازآوبهعناواوعطار

ناو دومهناديا اتكاهعطارو.كنندبسيارا تفادهمي

كوبياده،ر دوتاباآبخيسنشودرن شبهبغدادينمي
                                                           

؛20صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة،   ؛23صية ع  حقائق األدوية،األبن.1

؛55،صاألدوية المفردة؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛02صالصيدنة،

منتخط  جطام    ؛32،33،ص1جعمطدة الوبيط ،  ؛135صمنناج البيان،
اختيطارات بطديعي،  ؛221،ص2جالشطامل، ؛12،10صالمفردات غافقي،

مخططزن ؛113،ص1جتحفطة المططؤمني ، ؛35صر،حديقطة األزهططا ؛32ص
 .133صاألدوية،

،1جالقانون في الو ، ؛02صالصيدنة،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.2

عمطدة الوبيط ،  ؛135صمنناج البيطان، ؛55،صاألدوية المفردة؛225ص

،2جالشطامل، ؛12صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،  ؛32،33،ص1ج

 .35صزهار،حديقة األ؛221ص

القانون في الوط ،  ؛02صالصيدنة،؛20صاالعتماد في األدوية المفردة،.3
منتخ  جام  ؛135صمنناج البيان،؛55،صاألدوية المفردة؛225،ص1ج

الشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛10صالمفردات غافقي،

؛113،ص1جتحفطة المططؤمني ، ؛32صاختيطارات بطديعي،  ؛221،ص2ج

 .138صمخزن األدوية،

هااييپو ته)قشوريدقيقاشنهرا،شيخالرئيس4.شودنمي

5.پيچادباريك(ولطيفوصفكاردهكاهباردرختااوماي

اشبهشايبالشاجرآوردهكاهگ ارياشبيليدرتوجيهنام

وجوزوبلاوطومانناد6بيشتراوقاترويدرختاوزيتوو

هااوهاازدرختااوكاوهيوهمچناينبارروي انگاين

گاينگيااهراويبر7.رويدهايمرطوبونمناكميخاك

بااينتفاوتكاهزردتارو،مانندبرگافسنتينوصفكرده

هااماليادهتربايند اتو خت8تربودهترومتراكمكوتاه

،شاودهايدرختگستردهمياينگياهرويشاخه.شودمي

باهنقا از،وي.هايي اوزنيداردوگاهقسميازآوبرگ

يكاردهكاهدرفصا اشنهراافواهمعرفا،عمراوا حاقبن

ويهمچنيننوعيدي رازاشنهرادرشاك .رويدبهارمي

ترباريك،تروليكوچك،رومي()ورنگشبيه نب اقليطي

هاايهاوريشهترازآووصفكردهكهبررويشاخهونرم

9.رويدهاي ايهونمناكميدرختانيكهنامبرديمدرمكاو

ريشهوگ وب روصفكردهنفيسآوراگياهيبدووابن

ميوهنق كردهوآورابادوو،غسانيبهجايب راما،ا ت

يعنايدر10،باشادريشهدرزميندانستهكهاينصحيحماي

اشدرشاخهويااريشاه اايروريشهكندنميزمينريشه

آمدها ات«اختياراتانصاري»درکتاب.درختاوقراردارد

وبروبلاوطوجازروغيارآوكهاشنهبررويدرختصن

وبايااد ااتزردك(خطا)جاازرالبتااهقطعااًا11.پيچاادمااي

كاوچكي¨جوزباشدواالجزرگيااهوبوتاه¨تصحيفشده

درخااتايااناحتمااالراردها ااتوتصااريحانصاااريباا

ازغسانيهمنق شدهكهاشانهبيشاتراوقااتبار.كندمي

وودرخااتبلااوطوجااوزوارزودرختاااوقااديميزيتاا

                                                           

 .02صالصيدنة،.4

 .135صمنناج البيان،؛225،ص1جالقانون في الو ، .5

حديقة ؛10صتخ  جام  المفردات غافقي،نم؛32،ص1جعمدة الوبي ،.6
 .35صاألزهار،

 .35صحديقة األزهار،؛32،ص1جعمدة الوبي ،.7

 .35صزهار،حديقة األ؛32،33،ص1جعمدة الوبي ،.8

 .33،ص1جعمدة الوبي ،.9

 .35صحديقة األزهار،؛221،ص2جالشامل،.10

 .32صاختيارات بديعي،.11
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انيازحبوباتماننادگنادمارزكهخودغّسالبته1.رويدمي

ويقينااًاخطاااييدرنقاا آونيسااتازدرختاااو2،شاامرده

يشاعريهوياانطااكياشانهرااجزا.صاورتگرفتاها ات

3.روياددرختااوماي¨شك معرفيكردهكهبارريشاهمويي

هاايبارياكوحكيممؤمناشنهراچيزيشبيهبهريسماو

هايدرختصانوبروهمپيچيدهدانستهكهبرشاخههپهنب

4.شودبلوطو ايرگياهاوايجادمي

تمااميدانشامنداو،گ شاتهكاچنااو: محل رويطش 

،گاردو،بلاوط،اندكهاشنهرويدرختانيمانندصنوبرمتفق

5.رويدهاميوغيراين،زيتوو،شربين

كوهسااتانيبااودوايااندرختاااواشااارههبرخااينياازباا

ووبهايمرطخاك،هاينمناكايهم نگعده6.اندردهك

محا روياشاشانههايونماوررابادرختاومناطق اايه

اشانهرا،بهنق ازابوالعباسخشاكي،ابوريحاو7.اندافزوده

ايلاهدرهتااازجاد،گياهييادكردهكهدر ااح درياهاا

هتايمنكاهباه ااح بصارهپشتطورودرگرداگردجد

رويدوبهنق ازرازييكنو اشانهرامي،شودنتهيميم

ايبوعلي يناهامباهنقا ازعاده8.هندييادكردها ت

انصاريدربيااوبهتارين9.آورندگفتهكهاشنهراازهندمي

صنفيازآوراوصفكردهوگفتهكهآونو را،قسماشنه

خواننادوياكقسامشراهامهناديدانساتهمصريماي

                                                           

 .35صحديقة األزهار،.1

 .33.هماو،ص2

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،.3

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،.4

االعتمطاد فطي   ؛23ص  حقطائق األدويطة،  األبنية عط ؛3،ص25جالحاوي،.5
؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛02صالصيدنة،؛20صاألدوية المفردة،

منتخطط  جططام  ؛32،ص1جعمططدة الوبيطط ،؛55،صاألدويططة المفططردة
؛25،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛12،10صالمفطردات غطافقي،  

؛35صألزهطار، حديقطة ا ؛32صاختيارات بديعي،؛221،ص2جالشامل،

مخطزن  ؛113،ص1جتحفطة المطؤمني ،  ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،
.133صاألدوية،

؛10صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،  ؛32،33،ص1جعمدة الوبي ،.6

 .25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،

 .35صحديقة األزهار،؛33ا32،ص1جعمدة الوبي ،.7

 .02صالصيدنة،.8

 .225،ص1جلقانون في الو ، ا.9

10.ا ت

هرويبهترينقساماشانه: بنتري  و بدتري  قسم اشنه

كهبرخيدي رنيازبارهمايننظار11را فيدترآوخوانده

آوناو اشانهكيدكردهكاهبهتارين وليعقيليت12،هستند

افزودهكهنو هروي13.ا تكههردورويآو فيدباشد

جّزاروبعضايدي اربهتارينابن14.بهتربويتندتريدارد

15.اندخوشبوترينآودانسته،قسمشراغيراز فيدبودو

ابوريحاووانطاكيبهترينقسماشنهراقساميمعرفاي

اشبيليوبرخاي16.پيچداندكهرويدرختصنوبرميكرده

خصوصاًاناو ،كهباردرخاتشاربينرادي رهمقسمي

بعضاي17.انادبهترينقسماشنهخواناده،رويدكوهيآومي

،رويادآنچاهراباردرخاتجاوزماي،زاينقسمهمبعدا

اشبيليبلاوطوجاوزالبته18.اندمعرفيكردهنو آوبهترين

بااهنقاا از،الاارئيسشاايخ19.ا ااتراباااهاامنااامباارده

كه افيددانستهديسقوريدوسبهترينقسماشنهراقسمي

عاالوهبار،مماؤمنيحكا21.ا ت20كبودي()ماي بهزرقه

اوصاافبهتارينهتازهبودوراهمبا، فيديوخوشبويي

                                                           

 .32صاختيارات بديعي،.10

 .22صاألبنية ع  حقائق األدوية،.11

؛225،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛22صاالعتماد في األدوية المفردة،.12

منتخ  جطام  المفطردات   ؛135صمنناج البيان،؛55،صاألدوية المفردة
،2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،؛10صغططافقي،

تحفة ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛32صاختيارات بديعي،؛221ص
 .113،ص1جالمؤمني ،

 .133،138صمخزن األدوية،.13

 .22صاألبنية ع  حقائق األدوية،.14

مننطاج  ؛55،صاألدوية المفردة؛20،22صاالعتماد في األدوية المفردة،.15
الجام  لمفطردات  ؛10صمفردات غافقي،منتخ  جام  ال؛135صالبيان،

؛32صاختيططارات بططديعي،؛221،ص2جالشططامل،؛25،ص1جاألدويططة،

 .138صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛02صالصيدنة،.16

؛10صمنتخط  جطام  المفطردات غطافقي،    ؛33،ص1جعمدة الوبي ،.17

 .221،ص2جالشامل، ؛25،ص1جاألدوية،الجام  لمفردات 

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛10صمنتخ  جام  المفردات غافقي،.18

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛221،ص2جالشامل،؛25ص

 .33،ص1جعمدة الوبي ،.19

 .305،ص28جنامه،  لغت.20

 .225،ص1جالقانون في الو ، .21
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1.قسماشنهافزودها ت

تارينبدترينوپسات،تقريبًاقريببهاتفاقدانشمنداو

2.اندقسماشنهراقسم ياهآويادكرده

ازمياوخواصبساياريكاهباراياشانهذكار: خواص

هاهستندكهبيشاتردانشامنداوباهآوبرخيخاصيت،شده

اندازجملاهايانثيررابرايشت ييدكردهاشارهكردهوآوت 

:تواومواردزيررانامبردخواصمي

دفونفخمعده،تقويتمعده،تليين،تحلي ،قاب بودو

ايتقويتاعضاايضاعيفه،رفوقي،رفودردرحم،وشكم

آورخاواب،زيربغا وبيضاتين،راو¨كشاله،مانندبناگوش

البتاهغيارازايان.وري(آقاعاده)انادازيحاي راه،بودو

مواردبسياردي رينيزهستكهبرخيبراياشنه،خواص

.انديادآورشده

و3اشنهراقاب دانسته،نق ازد يقوريدوسبه،رازي

اشرابارايدردهاايرحاممنا ابنشستندرجوشاانده

هاايوروغان5تركيببخورهاايوآوراازاجزا4خوانده

باه،وي. يشديد(يادكردها اتتعبوخست)6رفواعيا

                                                           

 .113،ص1جتحفة المؤمني ،.1

القانون في الوط ،  ؛02صالصيدنة،؛22صاالعتماد في األدوية المفردة،.2
منتخ  جطام  المفطردات غطافقي،   ؛55،صاألدوية المفردة؛225،ص1ج

؛221،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،؛10ص

مخطزن األدويطة،  ؛113،ص1جتحفة المطؤمني ، ؛32صاختيارات بديعي،

 .138ص

االعتمطاد فطي   ؛23صاألبنية عط  حقطائق األدويطة،   ؛3،ص25جالحاوي،.3
،األدوية المفطردة ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛20صاألدوية المفردة،

؛10صمنتخ  جطام  المفطردات غطافقي،   ؛135صمنناج البيان،؛55ص

،222،222،223،ص2جالشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، 

تحفططة ؛25صحديقططة األزهططار،؛32صاختيططارات بططديعي،؛225،201
 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جالمؤمني ،

االعتمطاد فطي   ؛22صاألبنية عط  حقطائق األدويطة،   ؛3،ص25جالحاوي،.4
،األدوية المفطردة ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛20صاألدوية المفردة،

؛205،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،؛55ص

 .133صمخزن األدوية،؛25صحديقة األزهار،؛32صاختيارات بديعي،

،األدوية المفردة؛20صاالعتماد في األدوية المفردة،؛3،ص25جالحاوي،.5

 .25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛55ص

ي القطانون فط  ؛20صاالعتماد في األدوية المفطردة، ؛3،ص25جالحاوي،.6
الجام  لمفطردات األدويطة،  ؛55،صاألدوية المفردة؛225،ص1جالو ، 

مخزن األدوية،؛25صحديقة األزهار،؛201،ص2جالشامل،؛25،ص1ج
‘ 

را8وتلييين7تحلي ،عالوهبرقاب بودو،نق ازجالينوس

ايايناثراترادراشانهبهويژههمبرخواصآوافزودهو

او9.رويدبيشتردانساتها اتكهبررويدرختصنوبرمي

قساميكاهبارباهوياژه،همچنينبهنق ازبولساشنهرا

دواييكاهباا؛پراكندهكننده)مفّشي،رويددرختقطراومي

بادهاايمجتماودربادوراپراكنادهو،تحرارتخودقّو

وي.نخوانادها اتوكميهمملاي10 ازد(رفومي¨آماده

11بيطاارمسايحدمشاقي(بهنق ابن)بهنق ازمسيحطبيب

بطاينا12،قراردادواشنهرابراعضايضعيفيمانندبيضتين

هاونيزجهتباعثتقويتآو14،وبناگوش13ها(زيربغ )

 ودمندمعرفيكاردهوباهنقا ازخاوزي15رفودردكبد

بيطاربسايارآماده يناوابنابن،رازي¨اينكلمهدرنوشته)

وگااهباه«قالالخوز»ا توآوراگاهيبهصورتم كر
                                                                                      

 .133ص

؛02صالصطيدنة، ؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛3،ص25جالحاوي،.7

ان،مننطاج البيط  ؛55،صاألدوية المفطردة ؛225،ص1جالقانون في الو ، 

الجام  لمفردات األدوية،؛10صمنتخ  جام  المفردات غافقي،؛135ص

حديقططة األزهططار، ؛222،220،225،201،ص2جالشططامل،؛25،ص1ج

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،؛25ص

؛225،ص1جالقانون فطي الوط ،   ؛02صالصيدنة،؛3،ص25جالحاوي،.8

الجطام   ؛10صمنتخ  جام  المفردات غطافقي، ؛55،صاألدوية المفردة
حديقطة األزهطار،  ؛222،ص2جالشطامل، ؛25،ص1جلمفردات األدويطة، 

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،؛25ص

؛225،ص1جالقانون فطي الوط ،   ؛02صالصيدنة،؛3،ص25جالحاوي،.9

،1جت األدويطة، الجطام  لمفطردا  ؛10صمنتخ  جام  المفردات غافقي،

 .133صمخزن األدوية،؛25ص

 .03صمخزن األدوية،.10

 .25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،.11

 .23،22صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛3،ص25جالحاوي،.12

مننطاج البيطان،  ؛22صاألبنية ع  حقائق األدويطة، ؛3،ص25جالحاوي،.13

؛201،ص2جالشطامل، ؛25ص،1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛135ص

 .133صمخزن األدوية، ؛113،ص1جتحفة المؤمني ،

االعتمطاد فطي   ؛22صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛3،ص25جالحاوي،.14
الجام  لمفردات األدويطة، ؛135صمنناج البيان،؛22صاألدوية المفردة،

مخطزن  ؛113،ص1جتحفة المطؤمني ، ؛201،ص2جالشامل،؛25،ص1ج
 .133صألدوية،ا

االعتمطاد فطي   ؛22صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛3،ص25جالحاوي،.15
الجام  لمفردات ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛23صاألدوية المفردة،

؛32صاختيططارات بططديعي،؛225،ص2جالشططامل،؛25،ص1جاألدويططة،

 .133صمخزن األدوية،؛25صحديقة األزهار،
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شايدنامكتابيباوده؛اندآورده«قالتالخوز»صورتمؤنث

كاهطارق«طبالخاوز»ويابهنام«فالحةالخوزية»مبهنا

شااپورواقاودرجنادي¨پزشكيمردمخوز تاويامدر اه

اشدربرخايخيساانده1كاردها ات(خوز تاورابياومي

آورخاواب2اناد(كهبرخي ركههمذكركرده)هاراشربت

البته4.كهشخصرابهخوابيعميقفروخواهدبرد3دانسته

و5اناداينخاصيترامخصوصكودكاوذكاركاردهبرخي

وي اپس6.اندكردهيادمؤثرتردركودكاوآورابرخيهم

اصيبعهاوراازطبيباوابيياقهلماوكهابن)بهنق ازقلهماو

ا كندرانينامبردهوشرحيازويبهد اتنياماده¨دوره

8.ا تنيكوخوانده،طالنمودواشنهرابرورمگرم7ا ت(

و9بهنق ازكتبقدماآورابرايمعده ودمنددانساتهنيز

ورفاو11معاده¨وخوشبوكنناده10نفخشكم¨برطرفكننده

آوركودكااوياادمعرفيكردهونيزآوراخواب12قي¨كننده

                                                           

 .883،ص22،جلغتنامهدهخدا.1

 .135صمنناج البيان،.2

،صاألدوية المفردة؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛3،ص25جالحاوي،.3

اختيططارات بططديعي،؛223،ص2جالشططامل،؛135صمننططاج البيططان،؛55

 .113،ص1جتحفة المؤمني ،؛32ص

،ردةاألدويطة المفط  ؛22صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛3،ص25جالحاوي،.4

 .133صمخزن األدوية،؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛55ص

 .25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛3،ص25جالحاوي،.5

مخططزن األدويططة،؛113،ص1جتحفططة المططؤمني ،؛223،ص2جالشططامل،.6

 .133ص

 .122صطبقات االطبا ،.7

الجطام  لمفطردات   ؛225،ص1جالقانون في الوط ،  ؛3،ص25جالحاوي،.8
 .25صحديقة األزهار،؛32صاختيارات بديعي،؛25،ص1جاألدوية،

.55،صاألدوية المفردة؛3،ص25جالحاوي،.9

،األدويطة المفطردة  ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛3،ص25جالحاوي،.10

؛25،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛135صمنناج البيطان، ؛55ص

،1جتحفططة المططؤمني ،؛25صحديقططة األزهططار،؛225،ص2جالشططامل، 

 .133صمخزن األدوية،؛113ص

األدويطة  ؛20صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة،    ؛3،ص25جالحاوي،.11
،2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،؛55،صالمفططردة

 .133صمخزن األدوية،؛225ص

االعتمطاد فطي   ؛23صدويطة، األبنية ع  حقطائق األ ؛3،ص25جالحاوي،.12
،األدوية المفطردة ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛20صاألدوية المفردة،

؛25،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛135صمنناج البيطان، ؛55ص

؛25صحديقطة األزهطار،  ؛32صاختيارات بديعي،؛225،ص2جالشامل،
‘ 

.آوردكردهكهخوابيعميقمي

،دوايايكاهبااحارارتمعتادل)13فهرويآوراملّط

¨وشاكننده15مقاويمعاده14،گرداناد(خلطغلي رارقياق

يادكردهوجهتگرمايانادامضاعيفمانناد16 نگمثانه

ها ودمندخوانادهونشساتنهاوزيربغ بيضتينوكشاله

و17 ددرحمآنااو¨اشنهراگشاينده¨زناودرآبجوشانده

ذكار،هرورم ختيكاهدررحمشااوباشاد¨كنندهبرطرف

اشوضمادپختاهخوانده18آور حينيزآورا.ا تكرده

ونيازجهات19با ركهرابرموضوطحاالمفيادشامرده

وجاوالمفاصا وعارقالنسااءهاممفياددانساته،نقرس

اشنههمراهباآبرابار¨جّزارضماد ابيدهشدهابن20.ا ت

دورگيكهادرار)21هاوحالبيناعضايضعيفمانندگوش

.كنناد( اودمندشامردها اتراازكليهبهمثانهمنتق مي

الرئيسقسمصنوبريآورادارايقبضيمعتدلوقسمشيخ

هاايبخاشگوشاتاشرامفاتح اددوا اتحكامبلوطي

و22هادربادوستشدهخواندهوتحلي  فتيو ختي 
                                                                                      

.133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،

 .220،222،225،205،ص2جالشامل، ؛23صاألدوية، االبنية ع  حقائق.13

 .03صمخزن األدوية،.14

؛225،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛23صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  .15

؛223،225،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، 

األلبطاب،  تككرة أولطي ؛25صحديقة األزهار،؛32صاختيارات بديعي،

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،؛82،ص1ج

 .113،ص1جتحفة المؤمني ،؛23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.16

؛225،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛23صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  .17

اختيطارات  ؛205،ص2جالشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، 
 .113،ص1جتحفة المؤمني ،؛25صحديقة األزهار،؛32صبديعي،

؛225،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛23صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  .18

اختيطارات  ؛205،ص2جالشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، 
؛113،ص1جتحفطة المطؤمني ،  ؛25صحديقطة األزهطار،  ؛32صبديعي،

 .133صمخزن األدوية،

،1جات األدويطة، درالجطام  لمفط  ؛22اا23صة ع  حقائق األدوية،األبني.19

تحفطة  ؛82،ص1جتككرة أولطي األلبطاب،   ؛225،ص2جالشامل،؛25ص
 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جالمؤمني ،

 .22صاألبنية ع  حقائق األدوية،20.

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛20صاالعتماد في األدوية المفطردة، 21.

 .25ص

تحفة المطؤمني ، ؛25صحديقة األزهار،؛225،ص1جالقانون في الو ، 22.

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1ج
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هااادر  ااختيومحّلاا1سااتشاادههااادراعضاااي ورم

را4و ودمنديجهتخفقاو3وجالبخشيبينايي2مفاص 

 ابببه،وافدذكركردهابن.همبرخواصآوافزودها ت

ازآودر ااختروغان،وجاودا اتقبضيكهدراشنهم

جزلاهدودابان5.كنندهاا تفادهميالباوو ايرروغنحب

تيشبيهبهصر وعل)7واختناقرحم6اشنهراجهتصر 

وغشمتناوبكهبيشتردرزنانيكهقطاوقاعادگيدارناد

.ا ات ودمنددانساته8شود(شوهرعارضمينيززناوبي

وجهت9هارامقويچشماشدربرخيشربتخيساندهنيز

، ودمندخواندهوماليدوآورابارزياربغا 10رطوبتآو

مقويايناعضاونيزمانوبويباد،وبناگوش11راو¨كشاله

غيارراووشكنجشاكمو¨بدبوييزيربغ وكشاله)ُصناو

13.معرفيكردها ت12ها(اين

تاشنهرامتنا ببااقّو، محووبيطاربهنق ازابنابن

متفاوتيادكردهوباه،تدرختيكهبررويآوروييدهقّو

نق ازمسيحدمشقيقاراردادوآورابارمواضاوضاعيف

                                                           

 .25صحديقة األزهار،؛225،ص1جالقانون في الو ، 1.

؛32صاختيطارات بطديعي،  ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، .هماو؛2

.133صمخزن األدوية،

؛25،05،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛225،ص1جالقانون في الو ، .3

 .25صحديقة األزهار،؛32صاختيارات بديعي،؛222،ص2جالشامل،

؛25،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1جالقانون في الو ، .4

،1جتحفطة المطؤمني ،  ؛32صاختيطارات بطديعي،  ؛223،ص2جالشامل،

 .133صمخزن األدوية،؛113ص

 .25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛55،صاألدوية المفردة.5

 .133صمخزن األدوية،؛32صاختيارات بديعي،؛135صمنناج البيان،.6

،1جتحفطة المطؤمني ،  ؛32صاختيطارات بطديعي،  ؛135صمنناج البيان،.7

.133صمخزن األدوية،؛118ص

 .318،ص3جخالصة الحكم،.8

،113،ص1جتحفة المؤمني ،؛222،ص2جالشامل،؛135صمنناج البيان،.9

 .133صمخزن األدوية،؛118

 .222،ص2جالشامل،؛135صمنناج البيان،.10

الشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛135صمنناج البيان،.11

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،؛201،ص2ج

 .85،ص1جقرابادي  كبير،.12

الشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛135صمنناج البيان،.13

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،؛201،ص2ج

وبنااگوش14حاالبينوكتفاين،زيربغا ،راو¨مانندكشاله

باهنقا از،وي.دخوانادها اتبراياياناعضاا اودمن

رطوباتمعاده¨اشانهراخشاككنناده،عماراوا حاقبن

كهباديا رخ)آو¨وجهتحرارتچشموحمره15خوانده

ورمگرمصفراويا تكهازجلدبسياربلندنشودو رخ

 ارخيآو،روشنبراقبودهوچوود تبارآوگ ارناد

 ودمنددانساته16د(بازعودكن،برودوچوود تبردارند

و18اشرامقاويقلابنوشيدوجوشاندههمچنين17.ا ت

،قراردادومخلوطپودراشنهباآبرابرروياعضايگرم

هاامعرفايكاردهونيازآوراازموجبكاهشحرارتآو

¨مركبااه¨ادويااه؛جمااوغاليااه)تركياابغااواليياجاازا

مركابرقياق¨ادوياه؛جماولخلخاه)لخالخ19،(عطرخوش

ونزدخودريزندميعطريكهدرشيشهياپيالهلقومخوشا

ن هدارندوهن امنيازحركتدهندتابويشبهمشامبر د

دواء20،مالناد(وگاهاندكيازآورابربينيو ينهنيازماي

باشاد(ودارويمركبيكهاص درآومساكماي)المسك

نقا ازعباداهللبه،بيطارابن.ها(نامبردها ت رمه)اكحال

ايدانستهكهباوياشايايطبيعتاشنهرابهگونه،صالحبن

، ايناوي پسبهنق ازابن.كندمجاورخودراج بمي

دراصاطالح)برايجوهرروح،اشنهرابهعلتمعطربودو

شاودوبخاريا تلطيفكهدردلمتولدماي،طبقديم

بونيازمنا ا21گاردد(باعثحياتوحسوحركتماي

،مقويوباعثرشدآومعرفيكردهكاهباهعلاتلطافات

                                                           

؛113ص،1جتحفطة المطؤمني ،  ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  .14

.133صمخزن األدوية،

مخطزن  ؛225،ص2جالشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  .15
 .133صاألدوية،

 .32،ص3جخالصة الحكمة،.16

تحفططة ؛223،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،.17
 .133صمخزن األدوية،؛118،ص1جالمؤمني ،

اختيطارات  ؛223،ص2جالشطامل،  ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،.18
.133صمخزن األدوية،؛1،113جتحفة المؤمني ،؛32صبديعي،

 .252،ص2جقرابادي  كبير،.19

 .020.هماو،ص20

 .353،ص3جخالصة الحكمة،.21
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و2شاكنهمچنينآورا انگ1.كند ريوبهقلبنفوذمي

خواناادهومصاارف3گوشااتناارمدرجراحااات¨روياننااده

ونشساتندر4اشراجهتگزيدوحشرات ميجوشانده

خسات يويعني،مرضاعيا¨اشرابرطرفكنندهجوشانده

نفيسمعتقادا اتكاهدرابن5.ادكردها تي،تعبشديد

جامادهرا¨رطوبااتلزجاهپااككننادگيكاه)6جال،اشنه

وازطرياقمنافا آوردميوبه طحاعضاكندتحريكمي

گشايندهكهموادداخا مجااريو)8تفتيح7،نمايد(دفومي

هااوآوآوردميمناف اعضارابه ويخارجبهحركتدر

پختنكهماراداعتادالدادو)10انضاج9، ازد(رامفتوحمي

بهاينمعناكهقواماخاالطراتعادي ،بهقواماخالطا ت

اعمازاينكهرقيقراغلي  اازديااغلاي رارقياق،نمايد

نضاجباهاعتادالنياز.نجمدرا ايال اازدگرداندويام

بخشيدواخالطدركيفيتوكميتوقواممنا بهرخلط

ايكاههارخلاطراباهصاورتيبهگونه،شودميهمگفته

و11 اازدتاامنفعاتماوردنظارازآوحاصا گاردد(مي

توصاحتمازاجروحراتااپادزهريكهقاوّ)12ترياقيت

13حديحف نمايدكهضارر امراازخاوددفاونماياد(

علتخاصيتترياقيآوهاموجاودعطريات.وجوددارد

وي.كنادمايتقوياتباشدكاهروحرادردفاو اموممي

خشاككاردوكاهرطوبااتعضاورا)14همچنينتجفيف

                                                           

 .133صمخزن األدوية،؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،.1

مخططزن ؛205،ص2جالشططامل،؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،.2
 .133صاألدوية،

 .133صمخزن األدوية،؛25ص،1جالجام  لمفردات األدوية،.3

اختيطارات  ؛202،ص2جالشطامل، ؛05،ص1جالجام  لمفردات األدويطة، .4
 .133صمخزن األدوية،؛32صبديعي، 

 .133صمخزن األدوية،؛05،ص1جالجام  لمفردات األدوية،.5

 .222،220،225،205،ص2جالشامل،.6

 .05صمخزن األدوية،.7

.222،ص2جالشامل،.8

.03صمخزن األدوية،.9

 .222،ص2جالشامل،.10

 .03صمخزن األدوية،.11

 .222،228،ص2جالشامل،.12

 .02صمخزن األدوية،.13

 .220،225،ص2جالشامل،.14

باردو ابخشاكيآووباهتحليا مايكنادميتلطيف

(راازدي ارخاواصاشانه ازيپاك)16وتنقيه15شود(مي

تتجفايفشرامعتادلدانساتهوآورابارايخواندهوقّو

وحاف  المتيچشميادكاردهدانسته17بسيارنافو،چشم

ازاماراضچشاما اتكاههميشاه)باعثرفودمعاهكه

18ناه(خاواهخواهازآورطوبتيبچكاد؛باشدترمي،چشم

همچناينباراي.نمايادگرددوجرمچشمراتقويتميمي

ودردهاايچشامراا تهاي ردوگرمچشممفيدورم

و20حاهمفر¨يساشنهراازادويهنفابن19.دهدهمتسكينمي

كاهمازاجراتعادي واخاالطوروحيايدارو)نشاطآور

حيوانيونفسانيراتلطيافنمايادومنبساط اازدوباه

 ويخارجمي دهدوحزورازائ  ازدودماغراقاّوت

بخشدوحاواسرانيكاوگردانادوذهانراصافادهادو

قطاو،خواندهوآورامقاويهضام21كسالترادوركند(

ومفااتح22كباادويااژهبااه، كسااكهومقااوياحشااا¨كننااده

يادكردهوگفتها تكهگاهازاشنهدرپخت،هايآوه د

شودوآوناوبارايضاعفمعاده اودمندناوا تفادهمي

واشارهكاردهدربودمويازدي رخواصاشنهبه23.ا ت

و24 انگكلياهناامبارده¨وشاكنندهوآورادارايتندي

و25اعيااااتقوياااتاعضااااومفاصااا ورفاااوكننااادگي

تقويتاعضايضعيفاخواهايان،بخشيمفاص ا تحكام

ضعفازمرضيعارضشدهباشدوخواهمادرزاديباشدا

                                                           

 .01صمخزن األدوية،.15

 .220،225،ص2جالشامل،.16

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛222،ص2جالشامل،.17

 .31،ص1جرابادي  كبير،ق.18

 .222،ص2جالشامل،.19

 .113،ص1جتحفة المؤمني ،؛228،ص2جالشامل،.20

 .03صمخزن األدوية،.21

تحفة المطؤمني ، ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛225،ص2جالشامل،.22

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1ج

 .225،ص2جالشامل،.23

 .205.هماو،ص24

،1جتحفطة المطؤمني ،  ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،؛201و،ص.هما25

.113ص
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 اودمندي2،تساكيندردهاا1،هاوا تحكامبخشيدوبهآو

خوشبو ازيبدوراهمازخواصاشنهناام3،هاجهتورم

انصارياشنهرامحل اخالطايخوانادهكاهدر.بردها ت

4قوايجنسي¨اندوهمچنينآوراافزايندهجموشدهعروق

آلاتتنا اليمارداو(ونياز)بخشقضايبتومنيوقّو

گويداگراشانهانطاكيمي5.شيرزناويادكردها ت¨فزاينده

باعثا هالهارخلطاي،رابا ركهبسايندومصرفكنند

ويتقويتكلياهراهام.شودكهباآومواجهشدهباشدمي

هاتبخوراشنهراجعقيلي6.ا تزخواصاشنهنامبردها

7دريكيازدوجانب ر(دردي) ردرد(وشقيقه)صدا 

وتكرارگرفتندودشدربينيراجهت كتهونشستندر

هااايگاارم ااودمنداشراجهااتدردهاااوورمجوشااانده

8.خواندها ت

باهناامايميرحيدراشنهرادارايماده: تركيبات شيميايي

9.ومصارفغا اييدارد تهاليكنيندانستهكهازنشا ته

هميشهتعادادناامعينيازايانچووزرگريت كيدكردهكه

هاايمتفااوتبرر ايقارارهماراهبااناخالصايهاجلبك

وليازنظر؛هامتفاوتا تتركيباتشيمياييآو،شوندمي

يااكرزياان،مااوادچاارب،كلاايدارايمااوادمو اايالژدار

جلباكباهنظار¨رنگبابوينافا كاهماادهماؤثرهايقهوه

 الطانيهام10.باشادر دوهمچنيننوعيا انسميمي

رزين،ژالتيني¨درصدمادههفتادتاشصتاينگياهراداراي

آهانو،ماوادمعادنينظياركلسايم،ا اانس،رنگايقهوه

غنايمعرفايكارده، ديمدانستهوآوراازنظروجوديد

                                                           

مخططزن األدويططة،؛113،ص1جتحفططة المططؤمني ،؛201،ص2جالشططامل،.1

 .133ص

 .هماو.2

 .هماو.3

مخطزن األدويطة،  ؛113،ص1جتحفة المطؤمني ، ؛32صاختيارات بديعي،.4

 .133ص

 .32صاختيارات بديعي،.5

 .82،ص1جولي األلباب،تككرة أ.6

 .85،ص1جقرابادي  كبير،.7

.138صمخزن األدوية،.8

 .321،ص3جمعارف گياهي،.9

 .133،ص0.گياهاودارويي،ج10

11. تا

عقيلايدرروشكوبيادوآو:نكته: داروهاي تركيبي اشنه

و اپسننادترك،ذكركردها تكهابتدابايدآوراباآب

12.شودزيراخشكآوكوبيدهنمي،مصرفنمايدودنكوبب

بگاوارشوباهمعناايمعار،ُجاواِرش:جوارشاشنه

طعاموهاضمغ ا تكهبهعربايهاضاومگفتاه¨گوارنده

حكيمجعفركاه¨تركيباتجوارشاشنهبهنسخه13.دشومي

ويتبااهوتفاريحتق،دفورياح،تقويتمعده،برايبوا ير

، نب الطياب،اشنه:بهاينشرحا ت،مزاج ودمندا ت

،زرنبااد،صاغار¨قاقلاه،كباار¨قاقله،بهمن فيد،بهمن رخ

هماهرا،ازهريكپانجدرم؛ اذجهنديودارچين،قرفه

عسا ¨ اهبراباروزوجماوادوياهبا،صافكرده،وبيدهك

.ومعجاوو اازندمخلاوطكننادكفگرفتهشاده()مصفا

واگرمزاجضعيفا تمقدارمصرفآوازيكتادودرم

هرماشه)ازهريكدوماشه،دارچينوچوبچيني،باشد

15.اضافهنمايند14حدوديكگرما ت(

باشادجهاتگارمماياينروغنكه: گرم ¨شنهاروغ  

¨اولهشتمثقاالاشانه:تمامامراض ردواعيانافوا ت

يااكشاابانهروز،خااوبرادرناايمماانآبصاااف¨تااازه

 اپس. پسبجوشانندتاياك اومآببماناد،خيسانده

يا امن()بعادروغانچنبيلاي.خوببمالندوصافكنند

كرخوشبويتازهبهمقدارچهاربرابروزوجميوادويهكهذ

رويآتاشماليااموباارننادبااهآواضاافهك،خواهادشاد

 پساينادوياه.بجوشانندتاروغنبماندوآببخارشود

مشاكخاالصزياادشساتهو:اضافهنمايند،رانرم اييده

عنبار؛ازهريك اهمثقاال،عطركرناكهبهارنارنجا ت

شش،زعفراو؛ازهركداميكمثقال،اشهبوكافورخالص

 اپسآورادر.شاانزدهمثقاال،الدوعنبريشساته؛المثق

                                                           

 .122،ص1گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي،.11

 .225،ص1جقرابادي  كبير،.12

 .205.هماو،ص13

 .022،ص3جخالصة الحكمة،.14

 .225،221،ص1جقرابادي  كبير،.15
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1.اين هداريكنندوهن امنيازمصرفنمايندظرفشيشه

مقويقلبوبااه،آوراينعرقنشاط: ساده ¨شنهاعرق 

و ريوالنفوذبهقلببودهوموجب روروتقوياتروح

ياكماناشانهرادر:حيوانيوبرطرفكنندهخفقاوا ت

هاربااردهمثقاالازآورا،عرقگرفته،ريخته همنآب

2.بنوشند

،باهجوشاانده،دكترزرگريتحتعنواوصورداروياي

.اشنهاشارهكردها ت¨شربتوژله

255تاا105گرماشنهدرپانزدهتاپنج: اشنه¨ جوشانده

وكننادمخلوط،گرمآبياشيركهباقندشيرينشدهباشد

3.بحناشتامي نمايندبهمقداريكفنجاوص

برايتهياهايانشاربتمعماواًلبارروي: شنهشربت ا

ريزنادوگارمآبجاوشمايپانصد،گرمجلبكدويست

تاا،گ ارناد ااعتباهحاالخاودبااقيمايشاشمدت

وننادكميصافآورا پس.ايازآوحاص شودكردهدم

پس.ريزندگرمآبجوشميپانصدآونيز¨ماندهرويباقي

آوراباهمحلاولقبلاياضاافه¨صافكرده،ازچند اعت

ايانشاربترا.افزاينادكنندويككيلوقنادباداومايمي

4.مرتبهمصرفكرددهتاپنجتواودرمي

كندكهازجلبكم كورنوعيژلاهويدرپاياوذكرمي

ايولاايبااهروش اااختآواشاااره؛شااودنياازتهيااهمااي

5.كندنمي

،باهنقا ازجاالينوسوبرخايدي ار،رازي: طبيعت

ويباهنقا از6.ا اتطبيعتاشنهراكمي ردذكركرده

7.ا اتارطبيعتشرا ردقااب خوانادهجّزقلهماووابن

گارمدرطبيعاتآورا،رازيبهنقا ازكتابدانشامنداو

دوميادكردهكهبرخيدي ار¨اولوخشكدردرجه¨درجه
                                                           

 .221.هماو،ص1

 .هماو.2

 .133،ص0.گياهاودارويي،ج3

 .هماو.4

 .هماو.5

؛55،صاألدوية المفطردة ؛225،ص1؛القانووالطب،ج3،ص25جالحاوي،.6

 .133صمخزن األدوية،؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية،

 .22صد في األدوية المفردة،االعتما؛3،ص25جالحاوي،.7

هاروينظاردانشامنداورادر8.اندهنيزايننظرراذكركرد

بابطبيعتاشنهمختلفخواندهوبهنظاربرخاي اردو

اولوبهنظربرخيدي ركهخوداين¨خشكدراولدرجه

اول¨گارموخشاكدراولدرجاه،تردانستهنظررادر ت

قبضايمعتادل، يناوبرخيبراياشنهابن9.يادكردها ت

نق ازخوزوعقيليبهنق ازبعضيويبه10.اندذكركرده

11.انادطبيعتآورا اردوبسايارخشاكناامبارده،دگر

اشنهرامعتدلدرگرميو رديو،دي ربرخيجزلهوابن

شانهرانزدياكنفيسمزاجاابن12.اندباكميقب يادكرده

بهاعتدالودرعينحالكميماي بهگرميوخشكيكاه

13.ذكاركاردها ات،باشدگرمايشمياشبيشترازخشكي

مزاجشرامعتدلدر رماوبسايارانيبهنق ازبرخيغّس

شانهرادهوانطاكينظردر اتدرطبيعاتاخشكيادكر

هماوطبيعتدرختايا ات،چنينذكركردهكهطبيعتآو

رويادل اآنچهرابررويصانوبرماي.رويدميكهرويآو

 ردرويديدرختانيمانندباوميروراوآنچهدانستهگرم

الجملهايننظاررات ييادالبتهعقيليهمفي14.خواندها ت

حكيممؤمنطبيعتُاشنهراگرموخشكدر15.كردها ت

اولدانستهكهعقيليهمبهنق ازبرخياينقاولراذكار

كردهوحكيممؤمنافزودها تكهآنچهباررويدرخات

16.باشدي ردم،رويدبلوطمي

هارويمقادارمصارفشراياكدرم: مقدار مصطرف 

جزلهازيكدرهامتااوابن18ذكركرده17حدود هگرم()

                                                           

اختيطارات بطديعي،  ؛225،ص1جالقانون في الو ، ؛3،ص25جالحاوي،.8

 .133صمخزن األدوية،؛25صحديقة األزهار،؛32ص

 .23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.9

؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛225،ص1جالقانون في الو ، .10

 .133صمخزن األدوية،

 .133صمخزن األدوية،؛225،ص1جالقانون في الو ، .11

.133صمخزن األدوية،؛32صاختيارات بديعي،؛135صمنناج البيان،.12

 .223،ص2جالشامل،.13

 .82،ص1جتككرة أولي األلباب،.14

 .133صمخزن األدوية،.15

 .133صمخزن األدوية،؛113،ص1جتحفة المؤمني ،.16

 .023،ص3جكمة،خالصة الح.17

 .22صاألبنية ع  حقائق األدوية،.18
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شنهراتااانطاكيمقدارخوراكازا1.دودرهمدانستها ت

¨ هوبدووواحدوزوذكركردها تكهباتوجهبهنوشته

اًلاندومعماوحكيممؤمنوعقيليكهتا هدرهميادكرده

شاودمعلومماي،كننددربيشترمواردنظرانطاكيرانق مي

2.ا تمرادانطاكينيزتا هدرهمبوده

گارمدهتااپنجدكترزرگريمقدارمصرفازجوشانده

تاا يگرمآبياشيرهمراهباقندرا255تا105اشنهدر

ياكگرموازپودرشبراياطفالكمتراز ه الشصت

گرمپنجتادوترازپنج البرايكودكاوبزرگ،مگردوتا

دكتار3.گرمذكركردها اتدهتاپنجوبراياشخاصبال 

گرماشنهدريكليتارآبجوشااورا ي لطانيمصرف

ار هفنجااوبهمقد،كهبهمدت ه اعتدمكشيدهباشد

ياك،درروزوازپودرشبرايكودكاويكتااپانج اال

گارموبارايچهاارتاادو،تاركودكااوبازرگبراي،گرم

گرمدرآبيااشايرجوشايدهودهتاهشت،اشخاصبال 

4.صبحناشتاذكركردها ت

ويمصرفاشانهراباراي ااقپاامضارهر: مضرات

دانستهواصالحشرامصرفهمراهباخولنجاوذكركارده

حكيممؤمنوعقيليمصارفشرا،انطاكي،انصاري5.ا ت

هازياوآورخواندهواصالحشراخوردوهمراهرودهبراي

6.اندباانيسوويادكرده

،انادتماميكسانيكهبراياشنهبادلذكاركارده: بد 

«اختيارات»كهبهاشتباهدر7اندجانشينآوراقردمانادانسته

هايدي رآمدهوالبتهدرنسخه«قرومانا»«اندويةمخزو»و

                                                           

 .135صمنناج البيان،.1

مخطزن  ؛118،ص1جتحفطة المطؤمني ،  ؛82،ص1جتككرة أولي األلباب،.2
 .138صاألدوية،

 .133،ص0جگياهان دارويي،.3

 .122،ص1گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي،.4

 .22صدوية،األبنية ع  حقائق األ.5

تحفططة ؛82،ص1جتططككرة أولططي األلبططاب،؛32صاختيططارات بططديعي،.6
 .133صمخزن األدوية،؛118،ص1جالمؤمني ،

الجططام  لمفططردات ؛225،ص1جالقططانون فططي الوطط ، ؛02صالصططيدنة،.7
؛32صاختيططارات بططديعي، ؛202،ص2جالشططامل،؛05،ص1جاألدويططة،

تحفة المؤمني ،؛82،ص1جلي األلباب،تككرة أو؛25صحديقة األزهار،

 .138صمخزن األدوية،؛118،ص1ج

باديعي«اختياارات»مت  افانهاز8.ا ات«قردمانا»،«مخزو»

وليباتوجاه،دي ريدرد تنبودهتابرر يشود¨نسخه

اشتباهبودواينمطلب،قرومانانداريمبهاينكهگياهيبهنام

شنهمقدارابرخيهمعالوهبرذكربدلبراي.شودثابتمي

گا )وردانيتنهااغّسا9.انادوزوآوذكركردهبدلشراهم

10.بدلآوافزودها ت(راهمبه رخ
(،0قارو)م.عليهارويموفقبن،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تصااحيح:احماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

وافاداندلسايمحمادابانعبدالرحمنبن،األدوية المفردة؛ش1331

ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،بياروت،دارالكتابالعلمياة،225)م.

م(،تهاراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ق1225اول،

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،لمفردةاإلعتماد في األدوية ا

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اه031)م.

زناده)هاروييو فمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،اّول،

ق(،تحقيقمؤ سهاحياءطبطبيعي،قام،انتشااراتجاالل538در

ق(،11قارو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383الدين،اول،

تطككرة أولطي األلبطاب و الجطام      ؛ش1382تهراو،نشرشهر،اّول،

ق(،تحقياق اعيد1558)م.عمرانطاكيداوودبن،للعج  العجاب

هطاي كنط     توبيق نطام ؛م1552الفكر،چاپاّول،مندره،بيروت،دار

معاصر(،تهراودانشا اهتهاراو،اول،احمدقهرماو)،گياهان داروئي

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1383

ق(،تحقيقابراهيممراد،بيروت،دارالغارباال االمي،اول،222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنغكية،الجام  لمفردات األدوية و األ؛م1585

الحطاوي فطي   ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

،حديقة األزهار في ماهيطة العشط  والعقطار   ؛ق1221العلمية،اّول،

ياقمحمادق(،تحق1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن

                                                           

 .32صمخزن األدوية و قرابادي  كبير،.8

؛05،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛225،ص1جالقانون في الو ، .9

مخطزن األدويطة،  ؛118،ص1جتحفطة المطؤمني ،  ؛25صحديقة األزهار، 

 .138ص

 .25صحديقة األزهار،.10
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خالصطة  ؛ق1215العربيالخطابي،بيروت،دارالغرباح المي،دوم،

ق(،تحقيااق12قاارو)م.محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،الحكمططة

دائرة المعارف بزرگ ؛ش1382ا ماعي ناظم،قما ماعيلياو،دوم،

ش(،قام،ارمغااويو اف،1382)م.مصطفينوراني،ط  اسالمي

گياهاوداروئي،ابوالقا م،ارف ط  سنتيدائرة المع؛ش1382اول،

دائرة المعارف ط  ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

معاصر(،قام،ناوروحاي،)نامهگياهي،ابوالقا م لطانيواژه،سنتي

حازمقرشايعلايبان،الشامل في الصناعة الوبيطة ؛ش1382اول،

تالمجمااو،نشاارياأبااوظبيق(،تحقيااق:يو اافزيااداو،283)م.

251)م.ميماوومو يبن،شرح أسما  العقار؛ق1221الثقافي،اّول،

؛م2550ق(،تصاحيحا اارائي ولفنسااوو،پاااريس،داربيبليااوو،اول،

¨ق(،تهراو،مؤ ساه351)م.محمداقسرائيمحمدبن،شرح الموجز

مطالعاتتاريخپزشكيطبا الميومكم دانش اهعلومپزشاكي

225)م.أبوريحاوبيروناي،الصيدنة في الو ؛ش1383ايراو،اّول،

؛ش1335ق(،بكوششعباسزرياب،تهراونشاردانشا اهي،اّول،

ق(،2قارو)م.اباوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفطة النبطات  

؛م1550تحقيقمحمدالخطابي،بياروت،دارالغارباال االمي،اول،

ق(،228)م. ايناروفبهابانعبداهللمعحسينبن،القانون في الو 

محمدحسااينعقيلااي،قرابططادي  كبيططر؛تااابيااروت،دارصااادر،بااي

علاي،گياهان داروئطي ؛ق(،هند،چاپ ان ي12قرو)م.خرا اني

،نامطه  لغطت ؛ش1332معاصر(،تهراو،دانش اهتهراو،اول،)زرگري

ش(،زيرنظاردكتارمحمادمعاين،تهاراو،1332)م.اكبردهخداعلي

محمدحسااينعقيلااي،مخططزن األدويططة؛ش1333شاا اهتهااراو،دان

ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقالبا المي،12قرو)م.خرا اني

ش(،1352)م.حسااينميرحياادر،معططارف گيططاهي؛ش1331دوم،

المعتمطد فطي   ؛ش1385تهراو،دفترنشرفرهنگا االمي،چهاارم،

ق:محمادعمارق(،تحقيا252)م.عمارغساانييو فبن،األدوية

معجطم اسطما    ؛ق1221دمياطي،بياروت،دارالكتابالعلمياة،اول،

مطالعاات¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمدعيسايباك،النبات

منتخ  جطام   ؛ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

¨ق(،گزياده3قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

،الموجز فطي الوط   ؛م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،قاهره،احياءالترا اال االمي،283)م.أبيالحزمقرشيعليبن

.ق1222 وم،

مجتبیهاتفقوچانی

اصابوالصفر

،اندهاينگياه خنگفت¨هدربارهككساني:اصاب  الصفر

اصاابو»يااآورا1اناداهمينعنواوازآونامباردههم يب

2.اندخوانده«صفر

و3دانساته«ان شاتزرد»ابوريحاونامشرابهفار ي

غاافقي4.انادردهكاركبرخيدي رنيزپسازاوايننامراذ

فكا»شنا اواصابوصفرراباهناامهگياهكردها تكنق 

بيطارنيازباهنقا ازابن5.شنا ندمي«فمريمك»و«عايشه

شاناودي اروبرخيازگياه6ردهكركغافقياين خنراذ

غّساانيدرعناواو7.انادردهكانيزايندونامرابرايآوياد

يازاقاوالآوراكاهيكاردهكاركاچندقولذ«فمريمك»

و«النيطاافلن»اصابوالصفردانستها توبرخيهامآورا

8.اندردهكمعرفي«شتكبنجن»بعضيهم

آورابيخپنجن شت«تقويم»انصاريبهنق ازصاحب

يكانطاا9.خواندهوخودايننظررانادر تشمردها ات

و¨»لماهك،«اصاابوصافر»ركاپاسازذ،درعنواواينگيااه

هالبرصاانيازكاگرمرادشاينباشد.راآوردها ت«البرصا

ويا«بوالبرصااصا»ازا امياصابوصفرا تويااينگياه

درمناابوايان،شاودهمناميادهماي«اصابوصفروالبرصا»

                                                           

؛315ص المعتمد في األدويطة المفطردة،  ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

؛21ص أسما  األدويطة، ؛138ص مخزن األدوية،؛32ص اختيارات بديعي،

،1ج ناماه،،واژهدائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛03صهاي کن ،  توبيق نام
 .125،ص1ج گياهاودارويي،دائرة المعارف ط  سنتي، ؛152ص

؛202،ص1جالقانون فطي الوط ،   ؛08ص الصيدنة،؛8،ص25ج وي،الحا.2

الجطام   ؛32ص منتخ  جطام  المفطردات غطافقي،   ؛105ص منناج البيان،
؛252ص المعتمطد فطي األدويطة المفطردة،    ؛02،ص1ج لمفردات األدويطة، 

 تحفطة المطؤمني ،  ؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،؛335،ص3ج الشامل،
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛23ص النبات،معجم أسما  ؛125،ص1ج

 .125،ص1جگياهان دارويي، 

 .08ص الصيدنة،.3

،1جنامطه،   دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛03صهاي کن ،  توبيق نام.4

 .135،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛152ص

 .32ص منتخ  جام  المفردات غافقي،.5

 .02،ص1ج دوية،الجام  لمفردات األ.6

اختيطارات  ؛335،ص3ج الشطامل، ؛252ص المعتمد في األدوية المفطردة، .7
دائطرة  ؛03صهاي کنط ،   توبيق نام؛22ص أسما  األدوية،؛32ص بديعي،

دائرة المعارف طط  سطنتي،   ؛152،ص1جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه
 .135،ص1جگياهان دارويي، 

 .315ص ردة،المعتمد في األدوية المف.8

 .32ص اختيارات بديعي،.9
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هكاويهمچنينديدگاهكساانيرا.رنشدها تكا اميذ

اندضاعيففعايشهدانستهكفمريموياكاصابوصفررا

البتاه1.ردها اتكشمردهو خنبرخيازمت خراوراياد

هايانكاسايكولينا،رديمكركهپيشازاينذكگونههماو

ردهغافقيازدانشمنداوقروششاما اتوكنظررامطرح

يويراازمتا خراوباهكهانطاكشايدچنداودر تنباشد

يمماؤمنوعقيلاينيازقساميازكح.ا تحسابآورده

ايماننادنااخنشايروپلناگوصافاصابوصفرراريشه

را اتوتروتنادتهزردوازقسمدي رشگرمكاندردهك

فماريموكاي(آوراگيااهيغيارازكانطا)رةكتكمؤلف

اشنقا البتهعقيليدرآغازمقالاه.فعايشهدانستها تك

فماريمكافعايشاهوكااندايانگيااهباههگفتهكردهك

2.نامدارد«هنسبدي»معروفا توبههندي

و«فسوابرا ااين»يماعظاامخاااونااامعرباايآوراكااح

هانس»اشراوناامهنادي«فكشجرةال»و«نشوابرا ين»

بارايكباترعيسيكهدكهايازنام3.ردها تكركذ«پدي

هوياصابوصافرراكشودردهمعلومميكركاصابوصفرذ

ردهوبرخايازكاباشادخلاطهزردچوبهكباعروقالصفر

آو¨ازجملاه.ا اميآورابراياصابوصفرنامباردها ات

يمماؤمنوكهطبقنظرحك4ا ت«مكرك»و«بكرك»هانام

مبااهزعفااراوونياازنااوعيعااروقالصاافروكركاا،عقيلااي

،باشادهخاودناوعيعاروقالصافرمايكهمچنينماميراو

هايننامهمباهكا ت«هرد»نامدي رنيز5.شوداطالقمي

6.نامعربيعاروقالصافرا ات،يممؤمنوعقيليكنظرح

هناامكردها تكركراذ«چوبهدزر»جاييهمبهصراحت

نيزبرخيا ااميراهامباه7.باشدفار يعروقالصفرمي

فنجن شاتيااپنجن شات()علتخلطاصابوصفربااثلق

                                                           

 .85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.1

 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص1ج تحفة المؤمني ،.2

 .21،22ص أسما  األدوية،.3

 .23ص معجم أسما  النبات،.4

 .1512ص مخزن األدوية،؛353،ص1ج تحفة المؤمني ،.5

 .251ص ن األدوية،مخز؛820،ص1ج تحفة المؤمني ،.6

 .251ص مخزن األدوية،؛085،ص1ج تحفة المؤمني ،.7

يمماؤمنوعقيلايكاهحك« ر اد»مانند،ردها تكركذ

آماادها اات(آورااثلااق« ر ااار«»مخاازو»البتااهدر)

راهاماز«فماريمكا»و«فكاشاجرةال»وي8.انددانسته

ا اميدي رآوآوردهودرتوضيحاصابوصفرآوردها ت

در.شاودشاتاطاالقمايكورسوفنجن،فمريمكهبهك

هايانگيااهصانفبازرگعاروقكاپاياونيزافزودها ت

ويناامعلمايآورا.الصباغينيعنيهماوزردچوبها ت

«Curcuma Longa L.»وازخانواده«¨Zingiberaceae»ركذ

هااايشرابااهفرانسااويوان ليسااييازنااامكااردهويكاا

«Curcuma»9.نامبردها ت

هكانايمكتاهاشاارهكدرپاياواينبخشبايدباهايانن

هميااوكابرخيازمعاصراوبهدلي هماوخلطواشاتباهي

برخيازا اامي،اصابوصفروگياهاودي رصورتگرفته

هااياصاابوصافرمختلفبهناامهايآوگياهاورابهزباو

.اندافزوده

شنا اودرآواتفاقنظارگياه¨آنچههمه: شناسي ريخت

هكاگيااهيا ات¨هاصاابوصافرريشاهكادارنداينا ت

وشيرخوارهبودهوكوچكفد تبچهكلششبيهبهكش

.دورنگ(مخلوطاز فيدوزردا ت)ابلق


ويد تمردموبهوزوومساهرويآورامانندوهم

هطعماشكاردهكارنِگمياِو فيدوزردو ختوصف

                                                           

 .530ص مخزن األدوية،؛282،ص1ج تحفة المؤمني ،.8

 .23ص معجم أسما  النبات،.9
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افزاياد پسماي.ميشيرينومانندطعم ورنجاوا تك

هآوكاهپنجان شتگياهدي ريغيرازاصابوصفرا تك

هاصابوكابوريحاومعتقدا ت1.خوانندرابهعربيقعدمي

نق ازارجاانينامندوبهصفررابهفار يان شتزردمي

بازرناگ افيدوزردوكافد اتومركاآوراشبيه

ردهو پسافزودهكميشيرينيدرطعممعرفيك ختبا

وصاف،ايانتوصايف،هاگرايننظردر تباشادكا ت

هالبتاهباهكا2،مرغزييعنيهماوفنجن شتا اتكد ت

 كشيخالرئيسهمشا.نق ازهرويايننظرمردودا ت

فوبهدورنگ افيدوزرددانساتهكصفرراماننداصابو

ويناوعيازآوراهامباه.ميشيرينا تكه ختوك

3.ردها تكركرنگزردتيرهوبدوو فيديذ


ردهكشنا اوپسازاوهماينمطلبرانق برخيگياه

باشادهامتصاريحآوباوعلي¨هگوينادهكاوبعضيباهاين

هكااوصاافرراگياااهيدانسااتهغااافقياصاااب4.اناادردهكاا
                                                           

 .23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

 .08صالصيدنة، .2

 .202،ص1جالقانون في الو ، .3

الجطام   ؛33ص جام  المفطردات غطافقي،   منتخ ؛105ص منناج البيان،.4
‘ 

شنا اندوفماريممايكافعايشاهوكنامشنا اوبهگياه

هكلبا تكتفسيرخصيال)برگشبهبرگخصيال ئب

ايان.شاباهتدارد5باشاد(داروييشبيهخصيالثعلبماي

هازپاايينتااباااليشبااكوبلندداردكايباريگياه اقه

¨اشبهاندازهتوريشههاييبنفشرنگپوشيدهشدها گ 

هپنجان شاتمملاوازكفد تطفليشيرخوارها تك

رضواوقسميازآوراشبيهويبهنق ازابن.رطوبتدارد

فد تودارايپنجياششان شتوقساميدي ارازك

6.ردها اتكاشيروبهرنگزردتوصيف¨آوراشبيهپنجه

زيدي رباروصافبيطارهمغيرازنق قولغافقيچيابن

غّسانيهمبخشاياز اخناوغاافقيرا7.آونيفزودها ت

نفيسهمباهابن8.ردهومطلبجديدينياوردها تكنق 

9.ردها اتكا بخشيازمطالبغافقيرانقا كهمينش

انصارينيزماننادگ شات اواصاابوصافررابايخگيااهي

 فيدبازدورنگزردوكفد تومركهمانندكدانسته

اصابوصافررا،«تقويم»وي پسبهنق ازصاحب.ا ت

بيخپنجن شتخواندهوخوداياننظارراخطااوخاالف

واقودانستهودرپاياونوعيازاصابوصافررازردتيارهو

فكافعايشاهوكاهبهآوكردها تكبدوو فيديياد

اصاابوصافر¨يدرتوصيف اقهكانطا10.گويندمريمنيزمي

.منحصربهفاردوناامفهوما ات،هغريبكوصفيآورده

؛«له ااققادرصاف»هكهآوگياهيا تكگويدويمي

«قادرصاف»عباارتشايدهم.صف¨ايداردبهاندازه اقه

.رديمكاهبههردووجهمعنايمنا بيبرايشپيادانكبوده

باشادو«فك»تصحيف«صف»هكتنهاراهتوجيهآوا ت

اماهماه.فد تا تك¨هبهاندازهكدي راوهماو خن

اشرا!ويدراندناه ااقهردهكآوراچنينتوصيف¨ريشه

                                                                                      

 .02،ص1ج لمفردات األدوية،

 .205،ص35،ج253،ص22جنامه،  لغت.5

 .32ص منتخ  جام  المفردات غافقي،.6

 .02،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،.7

 .252ص المعتمد في األدوية المفردة،.8

 .335،ص3ج الشامل،.9

 .32.اختياراتبديعي،ص10
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اشراهايبنفشخواندهو ااقهادامهاينگياهرادارايگ 

اگرطولشازدو،وي¨بهگفته.خشنوپرزداردانستها ت

هكشودشاخه(تقسيممي)ندبهپنجان شتكوجبتجاوز

فد تگشودهشدهومملوازكايمانندهاصفحهوآوميا

كهخشكرن شتيرها توهن امي.رطوبتلعابيا ت

هكاين.جومعوجا تكقسميازآوهم.شودشودزردمي

،نامنادفعايشاهمايكافمريموياكانداينقسمراگفته

ناياهازكظااهرًااياننكتاه) خنبرخيازمت خراوا ات

يمماؤمنوكاهحكاچنااو،بودواين خنا تنادر ت

وي1.اناد(ردهكيهمينبرداشتراكانطا¨نايهكعقيلينيزاز

نااامماااه ااومبهااارازماااه)زماااوبرداشااتآورادرايااار

 ورنجاو¨هگاهباريشهكردهوافزودها تكركذ2رومياو(

هااهام اختيونداشاتنشاودوفارقميااوآواشتباهمي

3.انند يردراصابوصفرا تپو تم

يممؤمنوعقيلياصابوصفررادوقسامدانساتهوكح

هبارگششابيهكاندردهكقسمآورابيخگياهيوصفكي

هازپايينتااكوبلندا تكاشباريتره(و اقه)بهگندنا

اشباهريشاه.هاييبانفشپوشااندها اتبااليآوراگ 

ايپنجياشششعبهشبيهباهفد تاطفالودارك¨اندازه

گياهمملوازرطوبتوبهرناگزردو.يا تكوچك¨پنجه

قسمدي ار.ميشيرينا تكياابلقاززرديو فيديو

تروتندترازقساماولآوشبيهبهناخنشيروپلنگوگرم

4.ا ت

شنا اومح رويشآورابسياريازگياه: محل رويش

برخاياز5.انادردهكاركدرياهاذكري زارهاومناطقنزدي

معاصراوهممحا روياشآورادراياراوچناينگازارش

،طاارمكحاجيآبادنزدي،شوركدرمناطقجنوبي:اندردهك
                                                           

 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص2جتحفة المؤمني ، .1

 .032،ص8جنامه،  لغت.2

 .85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.3

 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جتحفة المؤمني ، .4

،1ج الجطام  لمفطردات األدويطة،   ؛32ص منتخ  جام  المفردات غافقي،.5
تحفطة  ؛85،ص1ج اب،تطككرة أولطي األلبط   ؛335،ص3ج الشامل،؛02ص

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جالمؤمني ، 
 .125،135،ص1جگياهان دارويي، 

تناابباازرگو¨جزيااره،قشاام،راوكاام،گنااوبناادرعباس

6.رويدبلوچستاومي

هبيشااتركااازعماادهخااواصاصااابوصاافر: خططواص

تاواوايانماواردراانادمايردهكاشنا اوبهآواشاارهگياه

 اودمنديبارايجناووو،تحلي فضوالتغلي :برشمرد

هااونيازاعضاايهااوگزيادگي قطجنينومساموميت

.ها ازيآوكعصبيوپا

يماايكمعااّربنااامح)رازيبااهنقاا ازبااديغورس

المفطردة و   األدويطة فطي ابطدا    »تاابكناشناخته(مؤلاف
ردهكا حاقآورابهعربايترجماهابنهحنينك«االشجار

رااز8وفضاوالتغليظاه7نافوبودوجهاتجناوو،ا ت

و9هارويآورالطياف.خواصاصابوصفرشمردها ات

هباركاهااواماراض اردخواندهوجهتعلات10محل 

شاود اودمندوجهاتزهرهاااعضايعصبيعارضماي

هكاوزخمگزيدگيهاوامناافووبارايزنااني11 موم()

شودنيزمفيدشمردهماندو قطميمشاونميكنيندرشج

اشخواصآوباه اودمندي¨الرئيسازجملهشيخ12.ا ت

هاااشاارهبراياعضايعصبيوبهبودآفااتواماراضآو

جزلهاصابوصفرراعالوهبر مومجهتابن13.ردها تك
                                                           

 .135،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .6

؛202،ص1جالقانون فطي الوط ،   ؛08صالصيدنة، ؛8،ص25ج الحاوي،.7

الجطام   ؛33صالمفطردات غطافقي،   منتخ  جطام   ؛105ص منناج البيان،
اختيطارات بطديعي،   ؛335،ص3ج الشطامل، ؛03،ص1ج لمفردات األدوية،

 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32ص

 مننطاج البيطان،  ؛202،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛8،ص25ج الحاوي،.8
؛335،ص3ج الشططامل،؛02،ص1ج الجططام  لمفططردات األدويططة،؛105ص

 مخطزن األدويطة،  ؛125،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛32صاختيارات بديعي، 
 .138ص

 .02،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.9

 .32،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.10

منتخط  جطام    ؛105صمنناج البيان، ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.11
 تككرة أولطي األلبطاب،  ؛32صاختيارات بديعي، ؛33صالمفردات غافقي، 

 .85،ص1ج

منتخط  جطام  المفطردات غطافقي،     ؛23ص األبنية ع  حقائق األدويطة، .12
 .335،ص3ج الشامل،؛03،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛33ص

؛33صافقي، منتخ  جام  المفردات غط ؛202،ص1جالقانون في الو ، .13

اختيطارات  ؛335،ص3ج الشطامل، ؛03،ص1ج الجام  لمفردات األدويطة، 
 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32صبديعي، 
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غافقيباهنقا از1.گزيدگيهوامنيز ودمندشمردها ت

جلادوپو اتخواناده¨ننادهككناآورامنقيوپاا يابن

«اصاابوصافر»البتاهچناينمطلبايدرذيا عناواو.ا ت

اماشاايدغاافقيآوراازبخشايدي اراز،نيست«قانون»

،بيطااردركتابابان.ردهباشدكالرئيسا تخراجتبشيخك

تماام اخناوغاافقيراباهطاور،تحتعنواواصابوصفر

هاينگياهمنقيقاروحوكدهونيزآوردها تركام نق ك

اصابوصفررا،رضواوبيطاربهنق ازابنابن2.هاا تزخم

محلليقويوبهنق ازمجو يباراي امومهاوامناافو

اصاابو،انصاريباهنقا ازديساقوريدوس3.خواندها ت

¨يندهناادهكصاافررابااراياعضااايعصاابانيمفياادوتساا

نستهوآوراعالوهبرجنووبرايو اواسهادادردهايآو

.ورعشهنيز ودمندخوانادها ات4دردمفاص ، وداوي

و5هايبادوياصابوصفررامحل صالباتو ختيكانطا

6قاولنج¨ننادهك ردمزاجاوورفاو¨نندهك ازيكمنقيوپا

موشو اام¨نندهكدانستهودودآورامسقطجنينوطرد

باازرگ¨اززياارردهكهاارياا،با ااهركنااوعي)7اباارص

هاانيازكهشاام مارمولاكايعنيخزنادگاني، و مارها

يممؤمنآوراباراياماراضكح.ردها تكياد8شود(مي

 وداويوبلغميونيزتقويتمنابتاعصابمفيدشامرده

عقيليعالوهبراينكاربردهااآورابارايو اواس9.ا ت

10.نيزمفيددانستها ت
                                                           

اختيطارات  ؛33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛105صمنناج البيان، .1
 .32صبديعي، 

،1ج األدويطة، الجطام  لمفطردات   ؛33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .2
 .03و02ص

تحفططة ؛335،ص3ج الشططامل،؛03،ص1ج الجططام  لمفططردات األدويططة،.3
 .138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جالمؤمني ، 

 .135ص مخزن األدوية،؛32صاختيارات بديعي، .4

مخطزن  ؛125،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.5
 .135ص األدوية،

 .135ص مخزن األدوية،؛85،ص1ج أولي األلباب،تككرة .6

مخطزن  ؛125،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.7
 .135ص األدوية،

 .133،ص2جاألغرا  الوبية، .8

 .135و138ص مخزن األدوية،؛125،ص1جتحفة المؤمني ، .9

 .138ص مخزن األدوية،.10

نظاراودرگارمباودوايانگيااهصااحب¨همه: طبيعت

هغاافقيوكارضاواوغيارازابان.هم ياتفاقنظردارناد

هطبيعاتاصاابوصافرراگارمكاندردهكبيطارگزارشابن

 اااير11،ردهكاارنكااايباارايگرمااايشذدانسااتهودرجااه

اما12.اندردهكدّومياد¨شنا اومزاجشراگرمدردرجهگياه

ثركهاكاختالفيواقوشدهكيآواندكخش¨راجوبهدرجه

و13اندردهكركدومذ¨يآوراهمدردرجهكدانشمنداوخش

.اند ومدانسته¨دردرجهكيوعقيليآوراخشكفقطانطا

دومنيزگفتاهشاده¨دردرجهكهخشكعقيليافزودها ت

پاس،رطبيعتاصابوصافركالرئيسدرذالبتهشيخ14.ا ت

نياز«تقريبااً¨»لمهككدومي¨دردرجهكوخشازنق گرم

تهاشارهداشتهكهقاب ت م ا توشايدبهايننك15آورده

. همرددبودها ات¨دوودرجه¨هاوهمبيندرجهكباشد

نق قولغاافقيازباوعلي،ندكآنچهاينترديدرات ييدمي

طبيعاتآو¨ردرجاهكاهاهن اامذهدربرخينسخهكا ت

عدد هبيندوعالمتخاط،دانستنكازگرموخشپس

16.ا(آمدها ت)تيره

يمماؤمنوعقيلايمقاداركاح،يكانطا: مقدار مصرف

17.اندردهكركمصرفاصابوصفرراتادومثقالذ

يممؤمنوعقيلياصابوصافرراكح،انصاري: مضرات

ظاهرًامجاريادراري(دانستهومصالحآو)مضرآالتبول

البتهباياد18.اندردهكركتخممورد(وبلوطذ)اآلسراحّب
                                                           

،1ج الجام  لمفطردات األدويطة،  ؛32صفقي، منتخ  جام  المفردات غا.11
 .02ص

منناج ؛202،ص1جالقانون في الو ، ؛23صاالبنية ع  حقايق األدوية، .12
اختيطارات بطديعي،   ؛02،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛105صالبيان، 
؛125،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛85،ص1ج تككرة أولي األلبطاب، ؛32ص

 .138ص مخزن األدوية،

منناج ؛202،ص1جالقانون في الو ، ؛23صاالبنية ع  حقايق األدوية، .13
اختيطارات بطديعي،   ؛02،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛105صالبيان، 
 .125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32ص

 .138ص مخزن األدوية،؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.14

 .202،ص1جالقانون في الو ، .15

 .33صالمفردات غافقي،  منتخ  جام .16

مخطزن  ؛125،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.17
 .135ص األدوية،

 مخطزن األدويطة،  ؛125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32صاختيارات بديعي، .18
‘ 
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يممؤمنوعقيليمضراتاصابوصافركهحكتوجهداشت

انادشايروپلناگدانساته¨هشبيهپنجاهكرابهقسمدومآو

يوعقيلاايهمچنااينآوراباارايكانطااا.اناادنساابتداده

محاارورينوگاارممزاجاااومضاارخواناادهواصااالحشرا

ونيزمضرقلبشمردهومصالحشرااندهنجبيندانستك 

يممؤمنوعقيليآوكح1.اندردهكركصم عربي(ذ)صم 

 2.اندرامسقطجنيننيزدانسته
وبرخايدر3بدلاصاابوصافررابرخايمطلقااً: بد 

وبااهقااولعقيلاايدرجنااوووامااراض4جنااوو¨معالجااه

وگياهيشبيهدرختان اور،فاشرا)هزارجشاو5، وداوي

جزلااهتعيااينمقاادارهاارويواباان.انااددانسااته6خاااردار(

8برابااروناايمكرايااامااادي ااراومقاادارآو7،اناادنكاارده

هآوكاندايهم عدرابدلاينگياهخواندهعده.انددانسته

و10وبرخايثلاثآو9راهمبرخايبادووتعياينمقادار

البتاهباا.اندردهكركذ12ايهمدوثلثوعده11چهاردانگ

ششمهارككهبهمعنايي،توجهبهتعريفدانگدرلغت

.چهاردانگودوثلثباهمبرابرند13،چيزيا ت
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

                                                                                      

 .135ص

.135ص مخزن األدوية،؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،.1

 .135ص األدوية، مخزن؛125،ص1جتحفة المؤمني ، .2

؛03،ص1ج الجام  لمفطردات األدويطة،  ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.3

 .125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛85،ص1ج تككرة أولي األلباب،
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 .221،ص.هماو6
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الجططام  لمفططردات ؛202،ص1جالقططانون فططي الوطط ، ؛08صالصططيدنة، .8
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 .105صمنناج البيان، .9

؛03،ص1ج الجام  لمفطردات األدويطة،  ؛202،ص1جالقانون في الو ، .10

 .85،ص1ج تككرة أولي األلباب،

 .32صاختيارات بديعي، ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.11

 .135ص مخزن األدوية،؛125،ص1جتحفة المؤمني ، ؛08صالصيدنة، .12

 .185،ص23جنامه،  لغت.13

ق(،852)م.يرازيحساينانصااريشاعلايبان،اختيارات بطديعي 

كوشش:محمدتقيميري،شايراز،شاركتدارويايپخاشرازي،به

م(،تهراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ش1331اول،

؛مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول¨مؤ سااه

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

وتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهق(،تصحيح031)م.

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1380تهراو،اّول،

تطككرة أولطي األلبطاب و    ؛ش1355قم،انتشاراتناوروحاي،اول،

ق(،تحقياق1558)م.عمرانطاكيداوودبن،الجام  للعج  العجاب

هطاي   توبيطق نطام  ؛م1552 عيدمندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراودانش اهتهاراو،احمدقهرماو)،كن  گياهان دارويي

بيطارعبداهللابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛ش1383اول،

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.مالقي

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.زكرياايرازيمحمدبان،في الو 

گياهااوداروياي،،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ق1221العلمية،اول،

دائطرة  ؛ش1382معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)ابوالقا م لطاني

معاصار(،)نامهگياهي،ابوالقا ام الطانيواژه،المعارف ط  سنتي

علاي،الشامل فطي الصطناعة الوبيطة   ؛ش1382قم،نوروحاي،اول،

،نشارياتأبوظبيتحقيق:يو فزيداو،ق(،283)م.حزمقرشيبن

ابوريحاوبيروناي،الصيدنة في الو ؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

كوشش:عباسزرياب،تهاراونشاردانشا اهي،اول،ق(،به225)م.

 ايناعبداهللمعاروفباهابانحسينبن،القانون في الو ؛ش1335

اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغطت ؛تاق(،بيروت،دارصادر،بي228)م.

ش(،زيرنظردكترمحمادمعاين،تهاراو،دانشا اهتهاراو،1332)م.

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،مخزن األدويطة ؛ش1333

؛ش1331ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقاالبا االمي،دوم،12

ق(،تحقياق:252)م.عمارغساانييو فبان،المعتمد في األدوية

معجطم  ؛ق1221روت،دارالكتبالعلمية،اول،محمدعمردمياطي،بي

¨م(،تهااراو،مؤ سااه1522)م.احماادعيساايبااك،اسططما  النبططات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،منتخ  جام  المفردات غافقي

ق(،تحقياق:د.مااكس282)م.العباريغريغريوسابان¨ق(،گزيده3

مننطاج  ؛م2550مايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،253)م.عيسايبغادادييحييبن،البيان في ما يستعمله االنسان

تحقيااقمحمااودمهااديباادوي،قاااهره،دارالكتاابالمصاارية،اول،

.ق1231

محسنرهبر
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پارورشوتعلياف،اصطب بهمح ن هداري: اصوبل

البتهبرخايآورامحا ن هاداري.شودچهارپاياوگفتهمي

ننادهكوليچنايناختصاصايدليا قاانو1،اندا بدانسته

هاايدخيا غيرعربيداردوازواژه¨اينواژهريشه.ندارد

جمااوآورااصااابي 2.آياادشاامارماايدرزباااوعرباايبااه

اركاعناواوجماوايانواژهباهاصطبالتهمبه3.انددانسته

اززباويونانيبهعربيآمدها تواصا اينواژه.رودمي

ا تواززباوعربيبهفار يمنتقا شاده«Stablum»آو

بااحارف«ص»ا تودربعضيازآثارفار يباهجااي

شنا ااوآوراعربايبعضيازواژه.نوشتهشدها ت«س»

شايداينباه4.شاميا ت¨هواژهكاندوبراينباورنددانسته

هاينواژهازراهرومشرقيبهزباوعربايكمعنايآوا ت

هدرزبااوفار ايبارايكادي اري¨واژه5.راهيافتها ات

هايانكلماهنيازاززبااوكرودآغ ا تارميكاصطب به

دي اربارايايان¨واژه.يواردزباوفار يشدها اتكتر

هكااصطالحاتدي اري.هعربيا تكاوطويلها تكم

اركايبهكتر،عربي،صوددرادبياتفار يبرايبياواينمق

هااباههاينواژهبعدك7ندهكآ6؛مربط:رفتهعبارتا تاز

زباوعربينيزمنتق شدهودرآنجامعناياميرآخاورپيادا

نادكهاينعنواوراداشتالكردها توازجملهافراديك

9؛خاناهاختاه8؛هارمنيبودكفورحاتمبودكاصطب برادرالت

شترخانهوشاترخاوو10؛ تورخانهو تورجايو تورداو

12؛مبعار11؛شترا ات¨ههم يبهمعنايطويلهكشتر¨خانه

                                                           

.18،ص11ج،لسان العرب.1

.هماو.2

.185،ص3،جکتاب العي .3

.85،ص3.هماو،ج4

.25المورد،ش¨،مجله«لسان العرب() وبستر( و) کلمات م .»5

.15،205،جتاج العروس.6

.32،ص1،جفرهن  فارسي معي .7

المجتمواللغاةالعربياةبدمشاق،¨،مجله«االلقاب الرومية عند قدما  العرب.»8

ق.255،1335،ص18ش

.125،ص1،جفرهن  فارسي معي .9

.1830،ص2.هماو،ج10

.2523.هماو،ص11

بعر.¨ذي ماده155،ص2،جتاج العروس.12

14زاغاه13؛شاودهبهجاي اهن هداريا باوگفتهميكپاگاه

هكاشاودوهاطالقميكهبهمح ن هداريگو فنداودرك

؛شاودديدهمايكهاودردلغارهاتداروهكدرپناهمعمواًل

خاناهگفتاههاادر االخهبهمح ن هداريگاوكگاوداني

هبهآغ گو فنداووشتراودرصحراوياكثايه15؛شودمي

ثياة؛ثويهجايگو فندوشتر16؛شودخانهگفتهميكنزدي

بهاربندآغ و تورگاهويژهباراي17؛وثيتآغ گو فنداو

 شااب اهوشااوگاهآغاا18؛بهاااروتابسااتاوگو اافنداو

هپيراماونشكاايحظيرهديواربستومحوطه19؛چهارپاياو

20؛جاييبارايچهارپايااو،شيدهباشندكراباچوبحصار

اوشوغارهوشوغاهوشوغارجايگو فنداوكشوغاوشو

هدركاحظيرهماننادي،وصيد،وصيده،وصيدت21؛درشب

ايخااصشاترهحظيارهكانيافك22؛وهاز نگبسازندك

هازنظاركاومعااطنكمباار25آري24،مناخ،را ك23؛ا ت

شاودامااازنظارنارآبگفتهميكلغتبهخواب اهشتردر

26؛شاودا تعمالاطالقداردوباهآغا شاتراوگفتاهماي

شادهدراص بهآغ گو فنداوگفتهمايكمراب 27،البنة

28.كاررفتمبرايمح ن هداريگاوهانيزبهكمكو

گيريدرعنواوابزاريبرايبهرهههحيواناتبكاززماني

شتوداشاتوجناگودفاا واردك،حم ونق ،تغ يه

هاهاموجودمحليبراين هداريآو،زندگيانساوشدند

                                                           

.232،ص1،جفرهن  فارسي معي .13

.2،1312.هماو،ج14

.3،3182.هماو،ج15

.2252،ص2،جوهري،جصحاح اللغة.16

.2،2252.هماو،ج17

.255،ص1،جفرهن  فارسي معي .18

.2،2515.هماو،ج19

.1321،ص1.هماو،ج20

.2555،ص2.هماو،ج21

.310،ص0،جتاج العروس.22

.12،222.هماو،ج23

.0،028،جصبح االعشا  في صناعة االنشا .24

.223،ص2،جفتح الباري.25

251،ص3،جالحدائق الناررة.26

.08ص،13،جلسان العرب.27

.02،ص15،جتاج العروس.28
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درآغااز.ضرورتخودرادرزندگيبشرنمايااو ااخت

ي رپوشيدهكمح ن هداريحيواناتبسيارابتداييوآلون

هدركافتبشاروتناوعيبااپيشار.ويابدووپوششبود

محا ،وجاودآمادگياريازحيوانااتباهن هداريوبهره

هاادرهاصاطب كاايگوناهبه،هانيزمتنو شدن هداريآو

،يازمظااهرتمادوتبادي شادكهابهياخكهاونارقصرك

ومتيكااآدابو ااننخاااصيافااتودربااينعناااوينح

ازياارهاااييبااادارهدارايصاااحبعنااواوخاااصشاادو

.نسبتًامفص گشت¨مجموعه

يازكااطويلاهويااااصاطب درگ شاتهي: هطا  اصطوبل 

درمناطقرو تاييهنوزايانلازوم.ضرورياتزندگيبود

امادرمناطقشهريباورودماشينباهزنادگي،وجوددارد

نيماياز،درگ شاتهدرمنااطقشاهري.ازبينرفتها ات

هاادارايثارخاناهكا1.دهابهداشتنطويلاهباوارزشخانه

شاماريازناواقصخاناهباهكطويلهينداشتنطويلهبودو

انااتماؤثركيازامكاهااطويلاهيدراجاارهخاناه.آمدمي

¨هامعمواًلدربيرونايوياادرزاوياهطويله.آمدشمارميبه

2.شدها اختهميهشتي

هدركاهادرمناطقرو تاييبرحسبحيواناتياصطب 

هاصاطب درآو ااختهكامنااطقي،شاودن هداريميآو

شاودهازاصاطب ا اتفادهمايكاشاودونيازفصاوليمي

هااي انتيگو افنداومعماواًلمساتطي اصطب .اندمتنو 

هدردو اويآوآخورهااييبارايكاشد  اختهميكش

آخورگو فنداوحدود.گو فنداووجودداشتعلفدادو

 اويآودياواركهياكاترباودپنجاه انتاززمينبااال

وتاااهك ااختماوقارارداشاتودر امتدي اردياواري

بيناياندياوارودياوار ااختماو¨شدوفاصله اختهمي

هدردرووآوعلوفاهريختاهكافضاييشبيهنهارآبباود

هايبسيارنارماهكمعمواًلدروووبيرووآخوررابا.شدمي

دادندچوبيبلنديقرارميرويآخورتير.ردندكاه  ميك

                                                           

،2،جتاريخ اجتماعي تنران در قطرن سطيزدهم. زنطدگي، کسط  و کطار     .1

.222ص

.هماو.2

هااردوعلوفاهكاتاازورودبزهاباهدرووآخاوروآلاوده

هادرمناطقمختلفهاوآخور طويلهكش.جلوگيريكنند

.ندتغييريباهمداشتكاند

در،رجكامثاًلدررو تايچندارازرو تاهاياطاراف

 ناودرحادودكآخور(رابهش)گو فندوبزآغلي¨طويله

هازچاوبكاگرفتنددرنظرميكفاتاقك ي انتيمتراز

روياينآغا .چيدنداشرابا نگوگ ميبودوديواره

هااراگ اشاتندوگااهرويچاوبهايبلنديميراچوب

هتنها رگو فندياابازبتواناددرآوكماليدنداه  ميك

داوهايشيريگو افنهبرهكمعمولچنينبود3.قرارب يرد

ردناادوكرادرهماااواصااطب وياااطويلااهن هااداريمااي

هاردندتاازورودبرهكوتاهبادروروديتعبيهميكديواري

هكاهاييتنهادرزماو.بهقسمتگو فنداوجلوگيريكنند

وجاود.ردنادكهاراشيربدهنددررابازميخوا تندبرهمي

هكشدبميهادردروواصطب گو فنداوموجاصطب بره

هادر رمايزمستاوحفاظتشوندوافازووبارآوباهبره

هاگو افنداوآماادگيبارايهن امشيردوشيباصدايبره

يكاهامعمواًلقطعهنمدراصطب بره.شيردهيداشتهباشند

دادندتادرايقرارميردندويادرگوشهك ن يآويزاومي

هكااررادرجاهاييكاين.هاآوراليسبزنندمواقونيازبره

نداشتبارايكافينمكآبآشاميدنيگو فنداوبهمقدار

هاادردرخيلايماواردقاوچ.دادندگو فنداوهمانجاممي

امادر،آزادبودند.هگو فنداوقرارداشتندكهماواصطبلي

كهااوگو افنداوزياادباودومالاهشمارقوچكجاهايي

،اشباودبارداريوزايشگلاهگو فنددرپينظمدادوبه

گرفتتاباارداريهااصطبليجداگانهدرنظرميبرايقوچ

هااشادتاابارهارموجبميكاين.نظمنباشدگو فنداوبي

4.ننادكهمزماوبزرگشاوندومخاارجبيشاتريتحميا ن

5.ندنادكهارادرزمينميمعمواًلاصطب ،درمناطق رد ير

ندنادوكدارميمترباوروديشيبتونليبهعمقدوتا ه

                                                           

.33،38،ص123هنرومردم.ش¨،مجله«تاملي در مسک  چندار.»3

.ازمشاهداتنويسندهدررو تاي لطانميداو،ازتوابو رواليتنيشابور.4

.138،ص3،جمجم  المسائل.5
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هانيزآخورايناصطب .ردندكبرايآودريچوبيتعبيهمي

حسانايان.شادندوديوارهاطارافتونا ايجاادمايكبا

هزمستاوگو افنداورااز ارماكهادرگرماييبوداصطب 

ردونيزدربرابرهجومحيوانااتدرنادهباهكمحافطتمي

ايانناو ¨العمادهكاماااشا،تريباودهامانوقوياصطب 

هايماوذيثيرحشرهكمنا ببرايت¨هاايجادزمينهاصطب 

درمواردياصطب گو فنداورا.هابودككهاونهكازقبي 

ردنادوماانورشادوكآهاكضادعفاونيماي¨بهو ايله

هاادراياناصاطب .شادندگساترشحيوانااتماوذيماي

شادودرزيارپاايميفضوالتگو فنداورويهمجمو

شادوههواگرمميكشدوبعدازآوگو فنداوفشردهمي

هافضاوالتصاحباواصطب ،ماندهادرصحراميگلهشب

بريدنادوباهقطعااتتيزميكهاينو فتشدهرابابي 

ردنادوبااچيادوآوباررويهامدركتبدي مايكوچك

 اوختوبارايمصارفكهااراخشاآو،حيااط¨گوشه

هازرو ااتايكاادرگزارشااي1.ردناادكزمسااتانيانبااارمااي

هااغالباًامساتطي طويلاه»:آباددادهشدهآمادها ات نب 

هااباه اهقسامتاندبهابعاد اهدردوازدهطويلاه كش

هرقسامت ان چينيدر ات¨درفاصاله.دنشاوتقسيممي

آيادوباهآوچياردههتانيميازدياواربااالمايكنندكمي

.نندكهايبيددر تميگويندودريازحلبويا اقهيم

هاينايدياواريدر اتهكگاهنيزبهجاي ن چينازتر

.دهنادهرقسمتراهمبهنوعيداماختصاصمي.نندكمي

قسمتدومرابرايگو افنداوو،قسمتاولرابرايبزها

.دهنادهااختصاصمايهاوبزغالهقسمت ومرابرايبره

ننادكدر تميكوچك¨هتواوماليندارندطويلهكافرادي

گااهقسامتياز.دارنادجان اهمايكوبزوميشرادري

در2.دهناادطويلااهراباارايگاااووقاااطراختصاااصمااي

هاا ااختهبهاصاطب كهاي نتيانبارعلوفهنزدياصطب 

ايان.درحادفاصا آودوباودكشدومعمواًلتنهايامي

                                                           

.33،38،ص123هنرومردم،ش¨،مجله«تاملي در مسک  چندار.»1

شنا ايو،فصلنامهمردم«كباد هاي كن در روستاي سنبل دامداري و ويژگي.»2

فرهنگعامه.

هاااي ااردراآ اااوچهارپاياااودرزمسااتاوامرتعليااف

هجزئايازاصاطب باهحساابكاانبارعلوفاه. اختمي

اهويونجاهكاآمدمعمواًلدوبخاشجادايمخصاوصمي

ردووكاهايعلوفهابزارخاصيبرايآماادهدرانبار.داشت

بارريختنعلوفهدرآخورچهارپاياووجودداشتكهعلف

راخاردكهايخشاهاوعلوفهجهشدوباآويونناميدهمي

.اهفاراهمشاودكاردوآوبااكااومخلاوطكردندتاامكمي

همچنينظرفمخصوصيبارايريخاتنعلوفاهدرآخاور

هايبافتهشدهازچاوبكهمعمواًل بدشدگرفتهمياركبه

هايرشتهشدهوهنهكهايبافتهشدهازپارچهجوالويانيم

هااازپو اتحيوانااتوليكايا انگبيزهااييباودكاه

،ه ارمابسايارشاديدباودكدربعضيشهرها. اختندمي

برخاايازدامااداراوظاارفمخصااوصباارايآبدادوبااه

هاارابااايانظارف.ردندكحيواناتدرزمستاودر تمي

گياريازهااباابهارههايازردهخارجشدهوبعادكال تي

ايانروش.دردناكفلزهايينظيرآهنوياحلبدر تمي

درگ شاته.رودارمايكاهنوزدربينعشاايردرمراتاوباه

ونيكهادرداخ رو تاهاودرمنااطقمساهموارهاصطب 

خااوداصااطب ¨بااودومعمااواًلهاارفاارديدرحياااطخانااه

هاازياراتااقنشايمنقاراردرمناطقيطويلاه3. اختمي

درردوهامكميكمكهاداشتواينامرهمبهامنيتدام

بااجاديشادو4.شدزمستاوازگرمايآوبهرهگرفتهمي

ضارورتوجاودفاصالهبايناصاطب و،موضو بهداشت

مكدرا نادباقيماندهازمحاا.ترشدونيروشنكمح مس

3/3/1508 نديبهتاريخ،هاعثماني¨عراقازدوراو لطه

ونتكممبنيبرلزوم اختاصطب درخارجازمحا  ا

.هدرنو خودبسيارارزشمندا اتك5هاوجودداردوانسا

هاايهابهاصطب ومتكح¨مردمدربسياريجاهابهتوصيه

هاايمادرواماروزينسابتباهاصاطب .مدروروآوردند

هاابااايناصطب .هايجديداردهاي نتيتفاوتاصطب 
                                                           

اعتبار تجربي و نظطري ديطدگاه نوسطازي بطا     »،علوم اجتماعي¨ نامه¨ مجله.3
«.اي تأکيد برجامعه قبيله

«.اي بر جغرافياي سکونت در ايران مقدمه»امهتحقيقاتجغرافيايي،.فصلن4

.211،ص3القضاء،ش¨،مجله«احكام المحاكم.»5
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در.شاودهابناامايونتانساوكمعناداريازمح  ¨فاصله

هاامساائليازقبيا  ارماوو اختايناصطب طراحي

ناوروتهوياهماوردتوجاهقارار، اهولت،بهداشت،گرما

ترا اتوهايامروزيو يوهدامداريكگيردوازآنجامي

از،گياردتعليفحيواناتبرا اساصولعلميانجاامماي

شودتااضامنپاايينآوردوماشينبيشترينبهرهگرفتهمي

اصاطب .وريبيشتريحاصا شاوداريبهرهمخارجن هد

هدركاهابلندترازاصاطب گو افنداوباودوآخاوريگاو

هااآخاورگااو.ترباودردندبهمراتببزرگكهاتعبيهميآو

ودرآواز1معمواًلمدوروازعمقبيشتريبرخوردارباود

شدخباريرفتميارميكهدرآخورگو فنداوبهكيكتير

ردوشااخگااوكانيازيبهآونبودوموجبگيرزيرا،نبود

.گشاتميكاصطب گاوهابايدهرروزتميزوخش.شدمي

هابرخالفپش  زيراادرارگاوهابيشترا تومدفو آو

هااغلبخايساوگاوكگو فنداوآبدارا تودرنتيجهم

در.ردوبيشاتريداردكاكشودونيازباهتميازوخشامي

وييباراينشساتنوكهايشيري اتيگاوهاي ناصطب 

درخوز ااتاو.ردناادكدوشاايدوشاايرگاوهااادر ااتمااي

داراوهاايگااوميشناراتااقكهاييدركهادراتاقگاوميش

هايامروزيطبقهايگاودارياصطب 2.شوندن هداريمي

،شاوندومحا ن هاداريعلوفاهاصولعلمي ااختهماي

ردوكصخردومخلوطهايمخصوماشين،داروهايدامي

ن هاداري¨ويژهكاتاق،هايشيردوشيمدرود ت اه،علوفه

،ظااروفمخصااوصن هااداريشااير،ردوشاايركااو اارد

،هايتاازهباهدنيااآمادههايمخصوصتيمارگو الهاتاق

هاوبسياريدي رازابزارهاايماوردابزارشيردهيگو اله

ن هاداري،مادهن هداريگاوهاينرجداازگاوهاي.نيازند

هااشيردهيغيرمستقيمگو اله،هايجداهادرطويلهگو اله

هوجااودتفاااوتكااازاصااولدامااداريماادروا اات

.ندكهايامروزينسبتبهگ شتهراالزاميميدراصطب 

هااهاازبسياريجهاتشبيهبهطويلاهگااواالغ¨طويله

                                                           

.33،38،ص123هنرومردم.ش¨،مجله«تاملي در مسک  چندار.»1

.383،ص2،جخوزستان و تمدن ديرينه كن.2

.بستنديآخورمكشدكهچنداالغرابر ريوگاهمي.بود

يازكاهاايهاي نتيبرايثابتن هداشاتناالغدرطويله

هكدرحالي،بستندهاراباطنابيبهميخطويلهميپاهايآو

هاباهمايخطويلاهثاباتن اههاراازطريقبستنشاخگاو

باتوجهبهجاي زينشدوماشينبهجاياالغو.داشتندمي

پيشارفتيدر ااخت،واربردجديبراياينحياواكفقداو

هكاوجودنيامدهوهنوزهمدررو اتاهاييهابهاالغ¨طويله

كهاباههمااو ابشودطويلهازاينحيواوبهرهگرفتهمي

.شودقديم اختهمي

طالب#بارايما مورابيبنهعليكدرد تورالعملي

هگوياايناو كاايوجاودداردتاهكمالياتخودنوشاتهن

ربينماردمحجاازدرزمااوآوحضارتاصطب متداولد

،دهنادهدارايشاتردهاداگارماليااتامامد تورمي.ا ت

گو فندوياگاوا تبدوواجازهصاحبآووارداصطب 

ه اايهكنندكنشوندونيزنمازظهرراباآناوزمانيبرگزار

تاهگوياايآوكاياندون¨مالحظاه3.بهمقدارآغ بزباشد

هايبلندو رپوشيدهمتداولمناطقاصطب هدرآوكا ت

هماانوكاوتااهيبودنادكهايهاچهارديوارنبودواصطب 

افرادبهبلناديدياوارايان¨شدوهرگاه ايهفراربزهامي

ازوجوداصطب براي.بودشدوقتنمازظهرهامياصطب 

گااه4.هااييوجاودداردهايخليفهدومنيازگازارشا ب

5.ردكاهازنادانيمايفراديرابرايتنبيهدراصطب خليفها

هكاتاواونتيجاهگرفاتهادر تباشدمياگراينگزارش

شاددرآوهمايكاديوارهاياصطب خليفهدرحاديباود

هااباه اببباافزايشثاروتعارب.ردكسيرازندانيك

شاورهايمجااوردرزمااوخلفااانجاامكهدركافتوحاتي

تاصطب گسترشيافاتوبساياريازنيازبه اخ،گرفت

 رداراو پاهونيزخلفااوامياراوناواحيمختلافشامار

گو فندواالغبهد اتآوردنادو،گاو،شتر،زياديا ب

.ازاينرو اختشمارقاب توجهياصطب موردنيازباود

                                                           

.20،نامهننج البالغه.3

.2،223،جحاشية رد المختار.4

.2،132،جتفسير الثعلبي.5
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عاوفدراصاطب بانهعبادالرحمنكدرتاريخآمدها ت

ادزياديگو فندوشاترخودصدرأسا بداشتوتعد

مروش ااختكامكااينااو.داشتخودن همي¨درطويله

ودرنتيجااه.اصااطب راازايرانياااووورومياااوآموختنااد

 ازيبهبخشيازفرهنگمسالماناوتبادي شادواصطب 

هاايمختلافدرباينايرانيااودرحاوزه.ردكاتنوعيپيدا

هايازايندفيرهكيهكهاييبهنامدفيرهوجودداشتنوشته

آخورهمارشاناخته¨شدوبهنامدفيرههامربوطميبهاصطب 

هااشدودرآود تورهايمربوطبهحيواناتواصطب مي

مورخاوازفراوانيشمارحيواناتپرويزياد1.بياوشدهبود

هاايويهشاتهازاروهدراصطب كانداندونوشتهردهك

هكاينافزووبرحيواناتيبود.پانصد واريمخصوصبود

 وارينداشتندونيزغيرازنهصادوشصاتفيا و¨جنبه

هبارايحما كادوازدههزاراالغوبيستهزارشتريبود

يبااكشايداينگزارشاناد2.رفتندارميكهايپادشاهبهبار

تواندگويايفراوانايشامارامامي،بزرگنماييآميختهباشد

ينتعدادحيواونيازمندشمارقاب تاوجهيا.حيواناتباشد

داريبايادهداناشاصاطب كااصطب ا توبديهيا ت

هبتوانداينتعادادحياواوراكچناوازپيشرفتكردهباشد

مياتكدلافدرزمااوحاهايابيتعداداصطب . اماودهد

اندوازبيستهازاررخرابسيارقاب توجهشمردهكويبر

هاايانباارشراشمارزيان.اندمياوآوردهچهارپا خنبه

وقتايصااعد3.انادردهكاششهزاروپانصدعددگزارش

وقتقرارگرفتواموالشمصادره¨مخلدمبغوضخليفهبن

هااايويوچهااارهاازارا اابوا ااترازاصااطب ،شااد

هااگوياايوفاوراينگازارش4.شيدندكاشبيرووخانواده

اوقدرتدرتاريخمسالماناوهايمختلفدربينصاحبدام

.دهدا توبهخوبياهميتاصطب رانشاومي

هاايمعتضادعبا ايرامحسنهاللياصطب بنهالل

هاايهدرآوا ابكاصطب خاص:ندكپنجنو معرفيمي
                                                           

.23،صالتنبيه علي حدوث التصنيف.1

.21،صکتاب تاريخ سني ملوک االر  و االنبيا .2

.228،صکتاب الكخائر و التحف.3

.225.هماو،ص4

،هناوعيا ابدورگاهباودكاشهاري،هايمادها ب،نر

هااهااوهاودجهاايمخصاوصحما قباها اتر،برازين

هدرآوچهارپايااوكااصاطب عماومي؛شادهداريماين 

اصاطب چهارپايااو؛شداراووغالماون هداريميكخدمت

اصاطب قااطراومخصاوص؛مري ونيازمندمداوا،باردار

شيوحم علوفهواصطب شتراوارزشامندوتنادروكبار

5.نارقصرگليالشما ايهقارارداشاتكهايناصطب درك

هدركاااميااراوبخاااراگاازارششاادها ااتيازكااي¨دربااره

ايانشامار6.هايويچهارهزارا بوجودداشتاصطب 

.ا بنيازمندشمارقاب توجهياصطب ا ت

هااباهدوناو پادشااهيولياصاطب كتقسيمكدري

هدرآغاازكاهاايپادشااهياصطب .شدعموميتقسيممي

مباهكامكا،ومتبودكمح ن هداريحيواناتمتعلقبهح

در.مح ن هداريچهارپاياوخليفاهوامياراوتبادي شاد

هباهكامح ن هاداريحيوانااتي¨هايدينيدربارهگزارش

«حماي»شادازتعبيارومتجموميكعناويندينيبرايح

.انادا تفادهشدها تايانواژهراباهمعناايقارقگرفتاه

هااييبارايحفا حيوانااتازاوكبديهيا تدرچنينم

هكاشاداتينيزدرنظرگرفتهمايكهايمختلفتداريبآ 

تااابكيعقااوبيدر.اناااتبااودكاياانام¨اصااطب ازجملااه

هااياختصاصايوغياردرچنادجااازاصاطب «البلدان»

¨شريفادريسيفاصله7.اختصاصيخليفه خنگفتها ت

8نادكبينمالجنهتااصطب پادشاهيراپنجمي تعياينماي

.موقتا اتكداصطب مخصوصبرايحاهبيان روجوك

ازايان9ويچندصفحهبعدباعنواواصاطبالتپادشااهي

.هگويايوجاودچناديناصاطب ا اتكندكاويادميكم

رمحمدكبسيبودابيكالبتهمعلومنيستكهاينپادشاهچه

يحيايصاوليدرگازارشخاودازتوطئاهخليفاهعلياهبن

ازتوقافوي،دربغادادينوچ ون يا تيصالويكوتك

                                                           

.22،صالوزرا .5

.215،صكداب الحرب و الشجاعة.6

.315،صکتاب البلدان.7

.855،ص2،جي اختراق اآلفاقنزهة المشتاق ف.8

.113.هماو،ص9
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رويقصاراصطبليباناماصطب خرمواقودرروبهكنزدي

ه پاهخليفهآناورادرايانمحا پياداكندكعيسييادمي

هارامهاديايناصطب .پردازندنندوبهغارتآناوميكمي

عبا يباههن اام ااختنرصاافهدر اويدي اربغاداد

هكانادكهايييادميي صوليهمچنينازاصطب ف. اخت

ينكوتكنهرواوداشتوشماريازافراد پاهكخليفهنزدي

شاوندواوا يرمايكهموفقبهفرارشدهبودنددراينمك

1.ننادك يصدنفرازآناورادرهميناصاطب زنادانيماي

نارقصرشدر امتكهشامدربنمكهايا باوحاصطب 

هااگازارشنشادهاصاطب تعداداين.رودخانهقرارداشت

ازتعدادهزارا بوييااد«عقدالفريد»اماصاحب،ا ت

دامكاههركاهزيرنظردهمتخصصپرورشا بكندكمي

فاطمياومصاردو2.شدصدا بدراختيارداشتندادارهمي

عناواويباهكاهازيكانو مح ن هداريحيواناتداشتند

.بساتند اترهارامايهاواشدودرآوا باصطب يادمي

هكاهاهزاررأسچارپاداشتمعمواًلخليفهدرايناصطب 

ويونيمايدي ارازآومساتخدماوو¨هاوياژهنيميازآو

. اتورباوداشاتكهر اها ابيا.صاحبمنصباوباود

وكقصرالشوكهايطارمهنزديفاطمياودواصطب بهنام

رمناخااتنااممحا دي ا.زويلهداشاتند¨جميزهدرمنطقه

شمارشاتراو.ردندكهدرآوشتراوران هداريميكداشت

ا اباو¨رژه3.تعبيرقلقشنديبيرووازشماربودخليفهبنابر

كبيشازيا،قازبرابرشاهطهما بصفوي532در ال

روزتماموقتگرفتوصدوبيستهزارا اب اواراز

ايانحاالبايادهبااكاباديهيا ات4.مقاب اورژهرفتند

ومتكتريناركاوحيازمهمكاصطب وابوابجمعيآوي

مااوكحا،امياراو،پادشااهاو،بسياريازخلفاء¨درباره.باشد

هااييدرماوردرؤ ايقباي ونيزوزيراوگازارش،محلي

هاادرگرچهايانگازارش.شمارا باوآناودرد تا ت

هااديريتآوهااوچ اون يماشماراصطب مواردبه¨همه
                                                           

.253،258،صالوراق االخبار الراري باهلل و المتقي باهلل.1

233،ص0،جالعقد الفريد.2

.025ا3،028،جصبحي االعشي في صناعة االنشا .3

.320،صنان جو دوغ گو.4

هااهاادرايانگازارشوليشمارزياادا اب،اندنپرداخته

هاومتكهاوچرايياهميتآودرحگويايفراوانياصطب 

ومتيكفقداومديريتقويدرمورداصطب درهرح.ا ت

ومتبودكماهميتتلقيشدو وارهنظامآوحكبهمفهوم

ازاينرو.ترفشمارميومتبهكزوالح¨واينخودنشانه

دادنادوازهامايايبهاموراصطب هااهميتويژهومتكح

هايبرايمديريتاصطب ،افرادمورداعتمادوواردبهامور

درتهاراوشامارقابا تاوجهي.گرفتنادپادشاهيبهرهماي

همح ن هداريكاصطب ازآونايبالسلطنهوجودداشت

اوناوعيقراولخاناهعناوهااباهومتيبودوازآوكا باوح

5.شدا تفادهمي

ومتيكاايالتحكاصااطب باناااودرتشاا: كخورسططاالر

هموارهازاعتبارباالييبرخاورداربودنادوازجملاهافاراد

درزباوفار ايباهايان.رفتندشمارميمتخصصجامعهبه

،آخاور ااالر، ااالرآخور6.شدافرادآخور االرگفتهمي

،چاايآختااه،بي اايآختااه،يرآخااورم،آميرآخااور،آُخر اااالر

هدركاهاايدي اريا اتاقتچيوآقتااچيناام،اختاچي

آلداوود.ردندكهايا الميبهاينافراداطالقمي رزمين

گزارشقابا تاوجهيازايانعنااويندرزبااوفار ايو

اميرآخاورياا7.بهزباوفار ايداردكهايدي رنزديزباو

يودامپاروريكئولدامپزشاآخور االردرطولتاريخمس

ردنادوكارميكاايراوبودوميرآخوراوجزءزيرنظاروي

.ردناادكشااورراادارهماايكيودامپااروريكامااوردامپزشاا

تواز رداراوقشاووكميرآخوراوعمومًاازافرادمهمممل

هكامقامبزرگيبود¨هابهعهدها ب¨ت مينآذوقه.نيزبودند

هداغكاهاييا ب¨همه.رنامداشتميرآخوروياآخور اال

خاوارخاواوآخور ااالرفا داشاتندجيارهك لطاورابر

بردارميكقلقشنديدراينخصوصدواصطالحبه8.بودند

هوظيفاهويماديريتكايكي ارآخور.دهدوتوضيحمي

هاراارهايمربوطبهتعليفدامكهكافراديا ت¨مجموعه
                                                           

پيامبهار تاو.، «باغ سردار».5

.55،صتاريخ طبرستان.6

.123.128،ص1،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.7

.335،صنان جو دوغ گو.8
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ماردمباهايان¨هتاودهكشودورميوييادآ.بهعهدهدارند

دي ارياميرآخاور.گويندافراد رآخوريو الخوريمي

درگزارشمخارج1.همتصدياصطب  لطاوواميرا تك

هبارايميرآخاوراوبارايتا مينكهاييهاوبودجهاصطب 

هاااختصااصعلوفهحيواناتومزداربابجمعياصاطب 

هچهارپايااووكبراهميتيدرادوارمختلفوبنا،يافتمي

ارقاممختلافآماده،ومتداشتكهادرهرحبهويژها ب

هاايتارينبخاشيازمهامكاامااينركنهموارهي،ا ت

درماوردماديريتمااليو.هابودها تشوركبرداربودجه

يازمحا كاهيكاانددخ وخرجدربارمقتدرباهللنوشته

هكاهاايخليفاهباودطب مخارجاص،دربار¨مصارفبودجه

هاودي رلاوازممرباوطون هداريزين،علوفه¨شام تهيه

اوكااردراختياارتركاايان.هابودارگراوايناصطب كمزد

هاهشتهزارودويستديناردرمااهبودومخارجاصطب 

آخور اااالراودر،ومتيكابناديعناااوينحدرطبقااه2.باود

دردربااار.يداشااتندهااايمختلاافدرجاااتمتفاااوتدوره

انوشيرواوآخور االرازمناصبدرجهدومامابسايارمهام

تاارينيازمهاامكااغزنوياااوآخور اااالريي¨دردوره.بااود

¨دردوره.رفاتشامارمايهايترقيبهمقاماتباالتربهپله

در.يازدهمقامواالباودكمغوليوايلخانيآخور االريي

رديااافوزارتوهااامقويونلوهااااميرآخاااوريباااينآق

درزماوصفويهميرآخورباشاي.مستوفي ريوامثالآوبود

داوودموقعياتميرآخاوريرادرآل. ومينمقامراداشت

منهاجيا ايوطيازعناواو3.ادوارمختلفنشاودادها ت

اتباتر اميزمااوكالمقرالشريفبرايناظراصطب درم

يوهمبرايناظراينعنواوهمبرايو.ندكخودشيادمي

4.رفتارميكخزانهبه

هااييهايعمومياصاطب اصطب :هاي عمومي اصوبل

مااردمدرآوحيواناااتخااودران هااداري¨هتااودهكاابااود

هافارادكاهااگااهاختصاصايباوداياناصاطب .ردندكمي
                                                           

.0،232.233،جصبحي االعشي في صناعة االنشا .1

.22.23،صرسوم دار الخالفه.2

.123.125،صدائرة المعارف بزرگ اسالمي.3

.233،ص2،ججواهر العقود.4

هان هگو فندوياا بواالغخودرادرآو،هايگاوگله

هعموممردمازآوبهرهكهاييبودوگاهاصطب .داشتندمي

خيريهداشتوافارادبادوو¨گروهدومگاهجنبه.گرفتندمي

هاايازقبي اصاطب ،گرفتندپرداختوجهيازآوبهرهمي

سابوكعناواومحا وگااهباه،هااروانسراهاوزيارت اهك

هااوباهدورازدربارهاادرباينمشااغ تاوده.درآمدبود

هتاقب ازگساترشكيازمشاغ مهمبودكداريياصطب 

هاامعماواًلبااحما ونقا و افر5.ماشينرونقداشات

هاايهكالساكاشارافمعماواًل.هاباودهكالسكهاوهكدرش

هااوجاودهكالساكيازلاوازمايانكاختصاصيداشتندوي

ارهاايمارتبطكميرآخورومهترنيزازجمله. رطويلهبود

عناواوهباهكسانيبودندكدرتاريخ.بودباايننظامزندگي

هاايبااالترميرآخورشهرتداشتندوياازاينراهبهمقاام

،كازقبي احمادبياگازاوالد ايفالملاو؛د تيافتند

ونيزميرزاحسيناصفهاني6ديوان مشرف اصفنانيمؤلف

اميرداوود.ههردودرعصرصفويميرآخوربودندكشاعر

ردربارعثمانيميرآخاورباودو اپساز اويپاشانيزد

عثمانيبهوالي اريبغادادبرگزيادهشادواز اال¨خليفه

ربالرابهمحاصارهدرآوردوناامكهجري1222تا1221

نيزميرزامحماد7.ربالمطرحشدكويدرحواد مرتبطبا

8ةالدولااهبيرجنااديبااودهكمهاادي ااپهريميرآخااورشااو

اصاافهبد¨خور اااالرپانصاادا ااترغلااهاناادكااهدهآآورده

بناا9.بردندمازندراورابرايفروشبها ترآبادودامغاومي

 رطويلهعبارتبودازتار¨وظيفه،بهگزارشجعفرشهري

،هاار ايدگيباهنعا ،دادوفآبوعلا،ردوككوخش

،هكالسااكشاايدوبعاادازبازشاادوازكگرداناادووجاا 

طويلااهوآخااوروردوكاايزهكوشااويا اابوپاااشساات

ردوجاووككپا،داشتنمح كآوريمدفو وخشجمو

در،هااا اب¨درعلوفهكدقتدرنبود نگوتي وخاشا

                                                           

.202،ص1،ج. زندگي، کس  و کارتاريخ اجتماعي تنران در قرن بيستم.5

.1528،ص5،جالكريعة.6

.115،ص22.هماو،ج7

.212،صاز سير تا پياز.8

.85،ص2،جتاريخ طبرستان.9
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صورتلزوممساه ودارودادوباها ابوهرآنچاهباه

داريدرويطويلاه1.نوعيبرايحرا اتا ابالزمباود

زماوخودشراازجملهمشاغ پساتامااپر اودجامعاه

طويلاهكاينشغ راداشتنيا¨اوليه¨ رمايه.دها تشمر

هكاافارادي.وبرخورداريازصفتدريدگيدانساتها ات

دادناددارميحيواناتخودرابراين هداريتحوي طويله

حيوانشاوراخودشاو¨هعلوفهكگردبودندفروشندگاودوره

¨حياواوبارعهاده¨ردندوفقاطن هاداريشابانهكت مينمي

ارشاونياازباهكهبه ببكسانيكهمچنين.داربودلهطوي

امااادرخانااهجاااييبااراين هااداريآو،حيااواوداشااتند

ارشااودورازكهمحا كاسبهكازقبي بعضياز،نداشتند

هعشاقوعالقاهباهن اهكاسانيكهمچنين.شاوبودخانه

.اماجاييبراين هداريآونداشاتند،داشتنچهارپاداشتند

حف وحرا تونظافت،في آبوعلفكدارغالبًاهطويل

هاااراازصاااحبحيااواوآو¨حيااواوبااودومخااارجهمااه

هشابيهكداريوجودداشتنو دي ريازطويله.گرفتمي

شكداراوحيوانااتبااراينطويلاه.گاراژداريامروزيبود

خااودقبااول¨داشااتندوحيواناااتمتفرقااهرادرطويلااه

.داراواماروزيبودناد دي رشبيهباهحملاهنو.ردندكنمي

بعضايازايان.ردنادكجامايمسافرجابه،ايناوبهجايبار

داراوفقطحياواوراباههماراهچاارواداردراختياارحمله

مخاارجمساافررامتقبا ¨گ اشتندوبعضيدي ارهماهمي

اينيازداشاتوآو ودحاشيهكدارييطويله2.شدندمي

هنياازباهكاتحيوانااتباهمشااغليباودفروشفضاوال

،اروانسارادارك،االدراختياارمهتاركاايان. وختداشتند

،هااحماامي،هاادارباودوباهناانواييدارواصاطب طويله

3.شدهافروختهميدارهاوپزندهگلخانه

¨درگ شااته اافرهابااهو اايله: اروانسططراهاكاصططوبل 

رواالغانجااامقاااط،شااتر،ا ااتر،چهارپايااانيچااووا ااب

ها ااختههدربينراهكاروانسراهاييكازاينرو.گرفتمي
                                                           

،2،جتاريخ اجتماعي تنران در قطرن سطيزدهم. زنطدگي، کسط  و کطار     .1

.123ص

.228ا220،ص2.هماو،ج2

.33،ص2.هماو،ج3

هايمسافراورانيازمندي¨شدبايدهمهويادرشهرهابنامي

هااادراياانتااريننيازمناادييازمهاامكااي.ردكااتاا مينمااي

هبايدباهتنا ابحيوانااتكهاييبوداروانسراهااصطب ك

ضيازچهارپايااوبااهمادي رهبعكازآنجا.شد اختهمي

هااايدرمااواردياصااطب ،هماااهن يالزمرانداشااتند

اروانساراهايكدر.اروانسراهابارايحيوانااتمجازاباودك

همعمواًلفاقدحياطبودندوباهجاايكوهستانيومرتفوك

اروانساراكدرمنتهاالياهداالو،شدآوداالنيبلند اختهمي

نسراهابرايت مينگرمايقسامتارواكدراين.قرارداشت

اروانساراكهارابينديواربيروناياصطب ،هاونتانساوك 

زيراقسامتچهارپايااوباه، اختندونيميكوقسمتمس

هموجابتا مينگرماايكامترينيازداشاتوبلكگرماي

اروانساراهايمناااطقكدر.شاادونيهااممايكقسامتمسا

اروانساراوكبيرونايهاعمومًابينديوارمسطحهماصطب 

هبااقسامتكاباايانتفااوت،ونيقرارداشتكبخشمس

ايانامارشاايدباه.شادونيپشتبهپشت اختهميكمس

هااباهورودياصطب .هابودقصدرهاييازبويبداصطب 

ان ليسيبودتاحيواناتنتوانندبهراحتيازL حرفكش

رايافارادبازرگاروانسراهاباكدربعضياز4.نندكآوفرار

.شادهاا ااختهماياماًلدورترازاصاطب كهايي اختماو

.دهنداروانسراهايباقيماندهبهخوبياينامررانشاوميك

شاودودرهرباطشمسگفتاهمايكاروانسرايشمسكدر

ا¨جاده رماوبينمهريزوانارواحتمااًلباهاماركاصلييزد

هادرطاولاضاال طب اص،گنجعليخاو اختهشدها ت

جنااوبيوغرباايواقااوشاادهووروديبااهاياان،شاامالي

درربااطزيان.هادرطرفينهشتيواقوشدها تاصطب 

هآونيزدرهمينمسيرواقاوا اتوباهامارزيانكالدين

درطارفين،الدينگنجعليخاورياگ ااختهشادها ات

هاراهروهايو ايووطاوالنيهشتيوروديوپشتاتاق

اروانساراگاردوكشاودايانهاديادهمايبه وياصطب 

اصلييازد¨اروانسرايعليآباددرجادهكدر.ايا تدايره

همعاارفدو اتكاابندرعباسدرضلوشاماليمهرياز

                                                           

.شناسي انسان¨ فصلنامه،«شناختيکاروانسراهايعصرصفويوبرر يانسا.»4
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راهروهااي،محمدوليميرزاپسرفتحعليشاه اختها ت

هاايشارقيوغربايقارارگرفتاههادرپشتصفهاصطب 

¨باتالقگاوخونيدرجاادهكطخرگوشينزديدرربا.ا ت

ااصفهاو هازدوراوشاهعباسباقيماندها تكقديميزد

ربااطودرپشات¨هادرچهارگوشاهنيزوروديبهاصطب 

هكااروانسرايرشاتيعقاداكدر.هاواقوشدها تحجره

در، ااخته1222حاجابوالقا متاجررشتيآورادر ال

اروانسرايكدر.هاقرارداردهاياصطب راهروهاپشتاتاق

جاامانادهودردههازارهازدوراو ا انياوبهكديرگچين

اروانسراهايايراوناامداردوكمترمربو اختهشدهومادر

هااييبرايچهارپايااواصاطب ،زيقرارگرفتهكويرمركدر

كدريا.هاقارارداردهدرپشتحجرهك اختهشدها ت

وييبرايا تراحتمهترحيوانااتكهانيز متاصطب  

اينوضو.هدارايبخاريديواريا تك اختهشدها ت

شودواگرتفاوتيوجوداروانسراهاديدهميكثركتقريبًادرا

ا تواحتمااًلالزاماتيموجباينكداشتهباشدبسياراند

بخاشاروانسراهااصاطب كنهتنهادر.هاشدها تتفاوت

زكااهدرمراكاابل،دادي ماايكاروانسااراهاراتشااكمهمااياز

هايو يعيبارايچهارپايااوزائاراودرزيارتيهماصطب 

شيخنعماتاهللولايدرماهااو¨دربقعه.شدنظرگرفتهمي

و يعيباود¨طويله،هايمجموعهازجمله اختماو،رماوك

بناديهبي لربي اي ااختهباودودرآوهيجادهتااقمالك

هچهارصدكاواصطب دي ريبودكدراينم.وجودداشت

1.گرفتا بدرآوجايمي

¨اراتايرانياااودردورهكاايازابتكااهيكااهاااچاپارخانااه

ومتيباهكاهاايحهاوفرماوهخامنشياوبراير اندونامه

هاآمادهباشهدراينچاپارخانهكهار اوكپي2.ايالتبود

ا تراحتا باوخودنيازباهاصاطب برايتعليفو،بودند

هابعدازا المهمموردتوجهقاراراينچاپارخانه.داشتند

هااادر اامتوروديمحاا دراياانچاپارخانااه.گرفاات

هادر ه متدي اردرونتچاپارچياوبودواصطب ك 

                                                           

.323،صبارگاه خانقاه در کوير هفت سن .1

.103،ايران از كغاز تا اسالم.2

چاپاريتاايناواخارمتاداول.شدپشتآخورها اختهمي

داررامطويلاهكاهحكندانيبودندهامالبدرچاپارخانه.بود

هااچارپاياوما موراوآو¨داشتندوضمنر يدگيبهعلوفه

3.ردندك فرآمادهمي¨رابرايادامه

درمتووفقهيازجوازوعدمجوازنماز: مباح  فقني

ازديادگاه.خواندودرآغا حيوانااتبحاثشادها ات

4.روها اتكمنمازدرآغ حيواناتجايزاما،فقيهاوشيعه

دررواياتقاب توجهياينجاوازاختصااصباهماواردي

هدورشدوازخواب اهحيوانااتبارايانجاامكيافتها ت

اوكبودومكفريضهموجبخوفباشدونيزمقيدبهخش

امبارايتساهي كااينقبيا اح،درهرصورت5.شدها ت

هااپيونادهزنادگيآوكاامورزندگيدربينافراديا ت

نماازدر،درفقاهاها  انت.تن اتن يبااحيوانااتدارد

امادرخواب اهشاتراوجاايز،اصطب گو فنداوجايزا ت

هدركادانناددلي اينتفاوترااحتمالخطريماي.نيست

اماادرآغا گو افنداوچناين،ردوشتروجاودداردكرم

6.احتماليضعيفا ت

باودوآويدي رازمباحثمرتبطباااصاطب حارزكي

ردحيواوبه،وديعه،درمبحث رقت.برايحيواناتا ت

ازصادقوعادم،صاحبآودرمباحثخيااروامثاالآو

هباهحارزكافرادي.صدقحرزبراصطب بحثشدها ت

اممارتبطكااح¨همه،بودوآوبرايچهارپاياومعتقدهستند

راهحرزبودوآوكسانيكنندوكباحرزرابرآوحم مي

در.هديدگاهفقهيمتفاوتيدارندكبديهيا ت،پ يرندنمي

يدي ارازكاي7.ديدبسياريازفقيهاواصطب حارزا ات

اصاطب ¨رايهكنقشنداشتن،مباحثفقهيمرتبطبااصطب 

8.اتحيواو ائمها تكدرمبحثز

                                                           

،2،جتاريخ اجتماعي تنران در قطرن سطيزدهم. زنطدگي، کسط  و کطار     .3

.285ص

.55،ص3،شهيداول،جذکري الشيعة الحکام الشريعة.4

.252،ص3،جئق الناررةالحدا.5

.121،ص3،جالمجموع النووي.6

.332،ص3،جرورة الوالبي ؛158،ص23،ججواهر الکالم.7

.52،ص10،ججواهر الکالم.8
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هاامسلماناوباهبهداشاتاصاطب : ها بنداشت اصوبل

هاارهاياصليمسئوالواصطب كازيكدادندوياهميتمي

هاايدررو تاهادردامداري.هابوديزگيآوكمواظبتازپا

ردواصاطب گو افنداووكاو نتيمعمواًلتميازكوچك

1.زناوبود¨هيزمزمستانيبرعهده¨تهيه

ا بباياد»:ردندكها فارشميدرمورداصطب ا ب

وزوبهخارجبارايو يعيباهواي المداراير¨درطويله

يادكاصطب گاوهات ¨درباره2«.بيروورفتنادرارداشتهباشد

و ايوو االمو¨طويلاهكگاوشيردهباياددريا»:شدمي

خوشهواييبودهوطويلهبرحسبقوانينحفا الصاحه

هنهريمخصاوصبارايخاارجشادوك اختهشدهباشد

شادهباشادومكادرارداشتهباشدوزمينآوبا يماومح

وگااورامثا .ننادككفطويلهراچندمرتبهپاكهرروز

طويلاهباياد.ننادكيزهكردهوخاوبپااكام كا بتيمار

وهيچقسامدادوفريااديدرطويلاه...باشدكميتاريك

بايد»:شدگو فنداو فارشمي¨طويله¨درباره3«.نبايدباشد

ماالكزمساتاوبااگو افنداو¨ههماهكطوريبافضاباشد

هقطعاًابايادازرويزماينكراحتيبتواننددر رآخوري

بخورنادودر اطحآوكنيممتربلندباشدايستادهخاورا

افيبهبيرووك¨بخوابندوهمدارايهواي المبودهدريچه

ننادوكردههواداخ كههروقتبخواهندبازكداشتهباشد

ردهخارجنماينادككاپانشودِپِهنآنجاركهمهروزهمم

سممحساوب30وطولآخوررابرايهرگو افندباياد

مح منا اببارايزاييادوكي،داشتوغيرازاينمح 

گو فندبايدوجودداشتهباشدمخصوصًااينمح باياداز

حيثهواوفضاوآخوربنديوغيرهمنا ابباشادحتاي

ادرارحيوانااتهرطويلهبايدداراينهريبرايبيروورفتن

فطويلاهباياد ااروجيكاواًلتمام»:ليكطوربه4«.باشد

فطويلاهراكاثانياًا،هآبادرارحيواناتفرونرودكباشد

مجراي ااروجيشادهكهمهروزهشستهآبآوداخ ي
                                                           

«.نحوه صرف وقت زنان روستايي»پژوهش زنان، ¨ مجله.1

.232،ص8ا3ارمغاو،ش¨،ماهنامه«برزگري».2

.282.هماو.ص3

288.هماو.ص4

هارادرچاه اروجيخارجطويلهشودثالثًاهمهروزهپهن

يلاهورويچااهناارطوكودكاردهرويكاازطويلهخارج

5«.نيمكبريزيموآبپاشي

گرچهاصطب دراص براي: هاي ديگر از اصوبل بنره

،امادراياراوگااهي،ن هداريحيواناتطراحيشدها ت

نشاينيبسات.انادرفتهارميكنشينيبههابرايبستاصطب 

آوافرادمتهمويامجرمبرايفارار¨هبهو يلهكروشيبود

هحرمااتداشااتكااهااايياوكااخااودرادرم،ازمجااازات

هبتواننادامااوب يرناددرك اختندوتازمانيمحبوسمي

مگساترشيافاتوباهكامكنشينيبست.ماندندهاميآنجا

از.شايدهشادكاصطب پادشاهاوواميراووعالمااوديناي

نشاينيماوردهدرتهاراوبارايبساتكهاييجملهاصطب 

،صااحبمنصاباووبزرگااو¨فتطويلاهگرا تفادهقرارمي

واصطب مساجد6اصطب همايوني،زناومحترمشاه¨طويله

ردوبه افارشكنشينيرالغوميرزاآغا يبست.شاهبود

اماا،نشاينيپا يرفتامامجمعهتنهاچندجارابرايبست

بيرباادراياتكامير7.نشينيگسترشيافتبعدازويبست

نادوكنشاينيخاارجهااراازبساتخودتوانستاصاطب 

هاايمساجدشااههخودرابهآخوراصاطب كمجرمانيرا

درتااريخ8.نادكبستهبودندازآنجابيرووآوردومجازات

وقتي.هارويآوردندنشينيدراصطب افرادزياديبهبست

،جهانشاهاميرافشارموردتعقيبناصرالدينشاهقرارگرفت

ندبراينجاتجاوخاويشباهاصاطب ردكبهويتوصيه

نامهاينواقعاهجهانشاه¨ راينده.شاهبرودوبهبستنشيند

باه/ككهدي رنماندبهقامبيمناا:ندكراچنينگزارشمي

/صطب همايوواقدسباراو/كطهراورود وياصطب پا

9.چارهجو¨شودمع رتخانه

هاحسااسخطاركامحمدقليخاوقشقاييهمزماني

                                                           

.هماو.5

«.قاجار¨ نشيني در دوره بست»پژوهي،  تاريخ¨ مجله.6

.هماو.7

.282،صكسياب هفت سن .8

.251،صشاهنامه كخرش خوش است.9
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تقادس1.رددراصطب حاجيميرزاآقا يبستنشساتك

آناوباتوجاهباه.اصطب دربينمسيحياونيزمتداولا ت

هايتاريخيدرخصوصتولدمسايحدراصاطبليگزارش

امروزهميادانيدر،دربيتاللحموخواباندوويدرآخور

ميداومهد(مورداحترام)عنواوميداوآخوربيتاللحمرابه

دهندوهر الدرجشنتولادمسايح#هازاراورارميق

اربردك2.گيرندنندوجشنميكنفردرآنجاشموروشنمي

¨خليفاه.عناواوزناداوباودگيريازآوبهدي راصطب بهره

حنب نيازبناحمد.گرفتعنواوزنداوبهرهميدومازآوبه

،باراهيمابنبرادرا حاق،ابراهيمبنمدتيدراصطب محمد

هازكاخالادجناديباناماين3.زندانيباود،شهرداربغداد

بزرگاوحمصوشخصاديبوشاعربودمدتيبهد تور

هاايشاهرحمااةيازاصطب ك لطاومحمودعثمانيدري

الدينباهر امياشاارهشيخمحمدامينزين4.زندانيبود

وياز.هش فتودرعينحالمغفولماندها تكندكمي

هااوطب صادراصطب ا ببرايتنظيفاكن هداريخو

ناوكدرباين اا5.نادكهايادماييات ثيرآودرتربيتا ب

امااناه،دراصطب ا باورايجبودكشن هداريخوكمرا

هارواحخبيثاهباهكاهباراياينكابل،براينظافاتاصاطب 

6.نندكهاواردنهازياونر انندودردورنجيبهآوا ب
كوشش:احمدمحمدفخرمدبر،به،كداب الحرب و الشجاعة: مناب 

،كسطياب هفطت سطن    ؛ش1322 هيليخوانسااري،تهاراو،اول،

؛ش1383معاصر(،تهراو،علم،ششام،)محمدابراهيمبا تانيپاريزي

كوشاش:ج.محمادصاولي،باه،اخبار الراري باهلل و المتقطي بطاهلل  

محمادابراهيمبا اتاني،تا پيطاز  از سير؛ق1300هيور دو،قاهره،

خيارالادين،األعطالم ؛ش1335معاصر(،تهراو،علم، وم،)پاريزي

؛م1585ق(،بيااروتدارالعلاامللماليااين،پاانجم،1352)م.الزركلااي

م(،ترجمه:محماد1850)م.رومنگيرشمن،ايران از كغاز تا اسالم

؛ش1332معين،تهراو،شاركتانتشااراتعلمايوفرهن اي،نهام،

                                                           

.330،صنان جو دوغ گو.1

.330.هماو،ص2

.22،ص11،جسير اعالم النبال .3

.12،ص2،ج. االعالم4

.035،ص2،جکلمة التقوي.5

«.ها، كداب، عقايد و طبابت افسانه»،هاي رواندرماني تازه¨ مجله.6

محمادابراهيمبا اتانيپااريزي،بارگاه خانقاه در كوير هفت سن 

محسنظلاي،،«برزگري»؛ش1382معاصر(،تهراو،نشرعلم،اول،)

،صاحبامتياازون ارناده:نسايموحيادزاده8ا3ارمغاو،ش¨ماهنامه

صااحبامتيااز:،پيطام بنارسطتان  ؛ش1318د ت ردي،مهروآبااو

ا االمي،ماديرمساؤول ايدمحمدعلايكتابخانهمجلسشاوراي

 ايدمحمد،تاج العطروس مط  جطواهر القطاموس    ؛احمديابهري

ق(،تحقيق:عليشيري،بيروت،دارالفكار،1250)م.مرتضيزبيدي

جعفرشهري،تاريخ اجتماعي تنران در قرن سيزدهم؛ق1212اول،

؛ش1338ش(،تهراو،مؤ سهخدماتفرهن ير ا، وم،1338)م.

ا فنديار،تهراو،انتشاراتكاللاهحسنبنمحمدبن،خ طبرستانتاري

ق(،تحقياق:223)م.ثعلباي،تفسطير الثعلبطي  ؛ش1325خاور،اول،

؛ق1222عاشاور،بياروت،داراحيااءالتارا العرباي،اول،محمدبن

كوشاش:محمادحمزهاصافهاني،باه،التنبيه علي حدوث التصنيف

واهر العقود و معي  القضطاة و  ج؛ق1388ا عدطلس،دمشق،اول،

قارو)م.احمادالمنهااجياال ايوطيمحمدبان،المقعي  و الشنود

ق(،تحقيق:مسعدعبدالحميدمحمدالسعدني،بيروت،بيروت،دار5

محمادحساننجفاي،جواهر الكطالم ؛ق1213الكتبالعلميه،اول،

مية،ق(،تحقيق:جمعيازمحققاو،تهراو،دارالكتباح اال1222)م.

محماداماين،حاشية رد المختار علي الدر المختار؛ش1320دوم،

ق(،بيروت،دارالفكرللطباعةوالنشار1202)م.عابدينمشهوربهابن

الحططدائق النارططرة فططي أحكططام العتططرة  ؛م1550والتوزيااو،اول،

ق(،قم،مؤ ساةالنشار1182)احمدبحرانييو فبن،“الواهرة

؛م1581احماديعقاوبي،ليادو،،قاه كتاب البلدانخان؛اال المي،بيتا

ايرجافشار يساتاني،تهاراو،وزارت،خوزستان و تمدن ديرينه كن

دائطرة المعطارف بطزرگ    ؛ش1380فرهنگوارشاادا االمي،دوم،

معاصر(،تهراو،)زيرنظر يدمحمدكاظممو ويبجنوردي،اسالمي

الكريعطه الطي   ؛ق1335مركزدائارةالمعاارفبازرگا االمي،اول،

ق(،بيروت،داراالضاواء،1385)م.آقابزرگتهراني،تصانيف الشيعه

ق(،382)م.مكايعاامليبانمحماد،ذكري الشيعة؛ق1253 وم،

الحياااءالتاارا ،اول،“تحقيااقونشاار:قاام،مؤ سااةآلالبياات

كوشش:ميخائيا عاواد،هاللصابي،به،رسوم دارالخالفه؛ق1215

شارفمحايالادينيحييبان،رورة الوالبي ؛ق1383بغداد،اول،

ق(،تحقيق:عادلاحمدعبدالموجودوعلايمحماد232)م.النووي

ذهباي،،سير اعالم النطبال  ؛تاامعرض،بيروت،دارالكتبالعلميه،بي

ق(،تحقياق:صاالحالسامر،بياروت،مؤ ساة328)م.محمدحسين

محمادابراهيم،شاهنامه كخرش خوش اسطت ؛ق1213الر الة،نهم،

صطبحي  ؛ش1383معاصر(،تهراو،نشرعلم،ششم،)با تانيپاريزي

ق(،821)م.علايقلقشاندياحمادبان،االعشي في صناعة االنشا 
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تحقيق:محمدحسينشمسالدين،بيروت،دارالكتبالعلمياه،اول،

حماادا اماعي بان،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية؛ق1253

ق(،تحقيق:احمدعبدالغفاورعطاار،بياروت،دار353)م.الجوهري

كوشاش:عبدربه،احمد،باهابن،العقد الفريد؛ق1332الماليين،اول،

فطتح البطاري شطرح صطحيح     ؛ق1252عبدالمجيدترحيني،بيروت،

ق(،بياروت،دار802)م.حجارعساقالنيعليبناحمدبن،البخاري

محماد،فرهن  فارسطي معطي   ؛تاالمعرفةللطباعةوالنشر،دوم،بي

فصطلنامه  ؛ش1325ش(،انتشاراتاميركبير،چهارم،1305)م.معين

صاحبامتيااز:انجمانانسااوشنا اياياراو،مادير،انسان شناسي

فصطلنامه تحقيقطات   ؛مسؤولو اردبيار:جااللالادينرفياوفار

مديرمسؤول،صاجبامتياازو اردبير:محمادحساين،جغرافيايي

صااحبامتيااز،شناسي و فرهن  عامطه  فصلنامه مردم؛يپاپلييزد

فصلنامه نامطه علطوم   ؛شنا يايراووزارتفرهنگوهنر،مركزمردم

صاحبامتياز:دانشا اهتهاراو،ماديرمساؤول:تقايازاد،اجتماعي

رشايد،كتطاب الطكخائر والتحطف   ؛ارمكي، ردبير:اصغرعسا ري

،كتاب العطي  ؛م1505اول،كوشش:محمدعبداهلل،كويت،زبير،بهبن

ق(،تحقيق:دكترمهديالمخزوميو130)م.احمدفراهيديخلي بن

كتطاب تطاريخ   ؛ق1255دكترابراهيمالسامرائي،قم،دارالهجره،دوم،

؛ق1352حمزهاصفهاني،برلين،اول،،سني ملوك االر  و االنبيا 

يجاا،ق(،با1215)م.شيخمحمداماينزيانالادين،كلمة التقوي

ق(،311)م.مكارممنظورمحمدبانابن،لسان العرب؛ق1213 وم،

بغداد،صااحبامتيااز:،مجلة القضا ؛ق1250قم،ادبالحوزه،اول،

نقابةالمحامينفيبغداد،مديرمسؤول:صفاءحسانرضاا، اردبير:

مادير،مجله المجتم  اللغة العربيه بدمشطق ؛محمدزكيعبدالكريم

صااحبامتيااز:وزارة،مجلطه المطورد  ؛الصااغرجيمسؤول:م موو

الثقافةواالعالم،دارالشؤووالثقافةالعاماة،جمهورياةالعاراق،مادير

صااحبامتيااز:،مجله پطژوهش زنطان  ؛مسؤول:هاديشوكتبهنام

مركزمطالعاتوتحقيقاتزناودانش اهتهراو،مديرمساؤول اهيال

حبامتياازانجمانعلمايصاا،مجله تاريخ پژوهي؛صادقيفسايي

؛گروهتاريخدانش اهفردو يمشهد،مديرمسؤول اودابهانصااري

مديرمسؤولوصاحبامتيااز:محماد،هاي روان درماني مجله تازه

صاحبامتيازوزارتفرهناگ،مجله هنر ومردم؛مهديخديويزند

ق(،قام،دار1212)م.محمدرضاگلپاي اني،مجم  المسايل؛وهنر

شاارفالنااووييحياايباان،المجمططوع؛ق1213راو،چهااارم،القاا

،نطان جطو دوغ گطو   ؛تاق(،بيروت،انتشاراتدارالفكر،بي232)م.

معاصار(،تهاراو،نشارعلام،ششام،)محمدابراهيمبا تانيپااريزي

شاريفادريساي،نزهة المشطتاق فطي اختطراق اآلفطاق    ؛ش1380

،ننططج البالغططه؛ق1255ق(،بيااروت،عااالمالكتااب،اول،025)م.

ق(،252)م.حسينمو ويمعروفبه يدرضيبنگردآوريمحمد

هاالل،الوزرا ؛شالوراق1301في اح الم،تهراو،زرين،¨ترجمه

،الطوزرا  ؛م1508كوشش:عبدالستاراحمدفاراج،قااهره،صابي،به

.م1508كوشش:عبدالستاراحمدفراج،قاهره،هاللصابي،به

نيعلي لطامحمد

 اصَوَرك

شنا اودرتعيينماهيتاينگياهدرمياوگياه: اصَوَرك

دانشامنداوبرداشات¨آنچاهازنوشاته.اختالفوجوددارد

هبرخايآوراكاهصم درختيا اتكشوداينا تمي

درتعيينناو آوهام.اندخوانده2ويانوعيازميعه1ميعه

،ميماووابان،وافادبرخيمانندابان.اندمختلف خنگفته

يماعظمخااوآوراكيممؤمنوحكح،نفيسابن،بيطارابن

،جازارايهامماننادابانوعاده3.اناديابساهدانساته¨ميعه

 اائله¨نفيسآوراميعاهابوريحاوبهنق ازجالينوسوابن

آوكنفيستحتعنواواصاطرالبتهابن.انديارطبه(دانسته)

قسام،ودرذيا عناواوميعاه ائلهخواناده¨راهماوميعه

هروي.هتناق داردكناميدهكيابسهرابها ماصطر¨ميعه

ردهوكاياادكتروخشانيزدرعنواوميعهآورادوقسم

ناامكخشا¨وميعاهكاصطر¨آورابهدوگونهكقسمخش

عنبار»برخيازمعاصراوهمآوراتحتعنواو4.بردها ت

5.اندردهكركذ«جامد

6.ردها ااتكااياااد«كاصااطر»زيازآوباااعنااواورا

                                                           

گياهطان  ؛130ص معجم أسما  النبطات، ؛51،ص1ج تككرة أولي األلباب،.1
 .313،ص3جدارويي، 

؛25صالصيدنة، ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛11،ص25ج الحاوي،.2

مننطاج البيطان،   ؛31صة، األدويطة المفطرد  ؛201،ص1جالقانون في الو ، 
تفسطير ديسطقوريدوس،   ؛222،ص2ج الجام  لمفردات األدويطة، ؛123ص
اختيطارات بطديعي،   ؛335،252ص المعتمد في األدوية المفطردة، ؛120ص
 .135ص مخزن األدوية،؛32ص

الجطام  لمفطردات   ؛22صشرح أسطما  العقطار،   ؛31صاألدوية المفردة، .3
؛121،ص1جتحفة المؤمني ، ؛313،ص28جالشامل،؛03،ص1ج األدوية،

 .22،233صاسما  األدوية، 

 .325ص األبنية ع  حقائق األدوية،.4

 .125،ص2جمعارف گياهي، .5

األبنيطة عط    ؛23صاالعتماد في األدوية المفطردة،  ؛11،ص25ج الحاوي،.6
،1جالقطانون فطي الوط ،    ؛25صالصطيدنة،  ؛23،325ص حقائق األدوية،

شطرح أسطما    ؛123صمننطاج البيطان،   ؛32صاألدوية المفطردة،  ؛201ص
‘ 
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هكاجزارتحتعنواوميعهدربياواقسامآوآوردها تابن

هك« ائله¨ميعه»،باشدهپو تدرختميعهكيابسه¨ازميعه

هآورابهروميكگرددشودا تخراجميناميدهميكاصطر

تردها اكابوريحاوازرازينق .خوانندمي«االصطرا ه»

بايدتوجهداشات1.ا ت«صم الزيتوو»هماوكهاصطرك

وميعهچنين اخنينيامادهوكذي اصطر«حاوي»هدرك

نقا شاده«حاوي»تابيغيرازكشايدابوريحاواينقولاز

هباهگماانشكاردهكاوي اپسازجاالينوسنقا .باشد

برخاي)ُلب َني،وافدابن.رطبها ت¨ يالهماوميعهكاصطر

 اائله¨وبرخايميعاه2انادراچيزيمانندصم دانساتهآو

منساوبباهروم()4مسكراهماولبنيالرماو3اند(خوانده

باهنقا از،وي.ا ات«كا اطر»خواندهكهآونيزهمااو

هكادانساتهكيابساهراهمااوا اطر¨ميعه،ديسقوريدوس

البتاه.باه(ا ات)نوعيميعهبودهوصم درخت فرج 

راصم درختايكوافداصطرشناسپسازابناهچندينگي

5.اندردهكشبيهبهدرخت فرج ياد

6.جزلاهآوراصام درختايرومايخوانادها اتابن

جامادهراهمااوچيازي¨ميعاه،ميمووتحتعنواوميعهابن

هباهآوكاشودوافزودها اتگفتهميكهاصطركدانسته

                                                                                      

تفسطير  ؛222،ص2؛ج03،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،؛22صالعقار، 
؛335،252ص المعتمططد فططي األدويططة المفططردة،؛120صديسططقوريدوس، 

تططككرة ؛32صاختيططارات بططديعي، ؛313،ص28؛ج325،ص3جالشطامل، 
 مخطزن األدويطة،  ؛121،ص1جالمؤمني ، تحفة ؛51،ص1ج أولي األلباب،

؛130ص معجططم أسططما  النبططات،؛22،233صاسططما  األدويططة، ؛135ص

هاي  توبيق نام؛313،ص3جگياهان دارويي، ؛125،ص2جمعارف گياهي، 
 .03صکن ، 

؛123صمننطاج البيطان،   ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛25صالصيدنة، .1

 مخزن األدوية،؛51،ص1ج لي األلباب،تككرة أو؛32صاختيارات بديعي، 
 .22صاسما  األدوية، ؛135ص

 .328صبحر الجواهر، .2

 .1522ص مخزن األدوية،؛322،ص1جتحفة المؤمني ، .3

هطاي   توبيطق نطام  ؛120صتفسير ديسقوريدوس، ؛31صاألدوية المفردة، .4
 .03صکن ، 

 األدويطة المفطردة،   المعتمطد فطي  ؛222،ص2ج الجام  لمفردات األدويطة، .5
 .313،ص28جالشامل،؛335ص

 .135ص مخزن األدوية،؛123صمنناج البيان، .6

كعناواواصاطربيطااردرابان7.گوينادنيزمي«صطراخي»

اوتحات.يابساها ات¨اندهماوميعاههگفتهكآوردها ت

عنااواوميعااهبااهبياااواقسااامآوپرداختااهوبااهنقاا از

ونزداهالي«اكمطر»رابهيوناني« طايلس»،ديسقوريدوس

وي8.هقسااميازميعااها ااتكااخوانااده«كاصااطر»شااام

را9«سكاشطير»،تابديسقوريدوسكهمچنيندرتفسير

ا توباه10«عس اللبني»ههماوكخواندهكهماواصطر

ولبني12«عس روماو»شودوناميدهمي11«اك طر» رياني

از«الروماانيتين»همنساوبباهكاشاودروماوهمگفتهماي

وهمچناينچاوورهبانااودر.شهرهاي رزمينروما ت

،ننادك ومعابدخودبسيارآورابخورمايكهاوهيانيسهك

ويدرپاياااو.شااودنياازگفتااهمااي13«لبناايرهباااو»آوبااه

.هماوميعها ت،هاينگياهنزداطبايماكافزايدمي

نيااز14«اك ااطر»هبااهآوكااردها ااتكااانصااارينقاا 

يااصام زيتاوودانساته15يآوراميعاهكانطاا.گوينادمي

معرفاي17«يابسه¨ميعه»راكيممؤمنهماصطركح16.ا ت

،باهنقا ازديساقوريدوس،ظمخااويماعكح.ردها تك

تاركد18.يابساهخوانادها ات¨راناميونانيميعاهكاصطر

ركاذStyrax Officialis L.»19»ناامعلمايآوراكعيسيب
                                                           

 .22صشرح أسما  العقار، .7

 .222،ص2؛ج03،ص1ج الجام  لمفردات األدوية،.8

 .03صهاي کن ،  توبيق نام؛120صتفسير ديسقوريدوس، .9

توبيطق  ؛130ص ات،معجم أسطما  النبط  ؛120صتفسير ديسقوريدوس، .10
 .03صهاي کن ،  نام

معجطم أسطما    ؛233صاسما  األدويطة،  ؛120صتفسير ديسقوريدوس، .11
 .03صهاي کن ،  توبيق نام؛130ص النبات،

 .هماو.12

؛252ص المعتمد فطي األدويطة المفطردة،   ؛120صتفسير ديسقوريدوس، .13

 .03صهاي کن ،  توبيق نام؛130ص معجم أسما  النبات،

 .32صاختيارات بديعي، .14

گياهطان  ؛130ص معجم أسما  النبات،؛51،ص1ج تككرة أولي األلباب،.15
 .313،ص3جدارويي، 

 .51،ص1ج تككرة أولي األلباب،.16

هطاي   توبيطق نطام  ؛233صاسما  األدوية، ؛121،ص1جتحفة المؤمني ، .17
 .03صکن ، 

 .22صاسما  األدوية، .18

گياهطان  ؛125،ص2جمعطارف گيطاهي،   ؛130ص ت،معجم أسما  النبطا .19
 .313،ص3جدارويي، 
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دانساااتهوناااامStyraceae»1¨»ردهوآوراازخاااانوادهكااا

ونااااااامStorax»3»وAliboufior»2»اشرافرانسااااااوي

Styrax Tree»5»وStorax Officinal»4»اشراان ليسااي

«اكصاطر»،«شجرةالبخور»،«ك طر»وي.ردها تكضبط

در اوريه()«شبرح»و«حوز»،«ميعةالرهباو»،به رياني()

ردهكركذ«لبني»راازا اميدي رآونامبردهوصمغشرا

نام«عنبرجامد»برخيازمعاصراوهمازآوباعنواو.ا ت

 6.اندهبرد

هگ شاتبساياريكاباتوجهبهمطلبي: اسيشن ريخت

وازاينروبراي،اندردهكراقسميازميعهمعرفيكاصطر

توصيفآوبهناچاربايد راغميعهرفاتومبااحثيازآو

البتاهچنااوكاهاز.ردكاپرداختهانتخابكهبهاصطركرا

كدانشامنداودرتبيايناصاطر، خناوپيشينروشنشاد

.شودندواختالفاتيدراقوالآناوديدهمياتفاقنظرندار

فقطبهنق قوليمختصارازكرازيدرتوصيفاصطر

هآوراقساميازميعاهمعرفايكاديسقوريدوسپرداختاه

جزارذي عنواوميعهآورادرختيبازرگوبااابن7.ندكمي

هاايش(تناهوشااخه،چوب)هخشبآوكعظمتخوانده

8ردها ات(كركفددرخت اجذواابن)شبيهدرخت يب

هبرگايشابيهبارگكا)هايششبيهبرگُمّرارا توبرگ

تارازاي افيدوبازرگمياوه9.چغندرو ياهرناگدارد(

عينالبقررابه ه)فندق(شبيهعينالبقر فيددارد)جّلوز

آلاويبازرگو،ان اور اياهبازرگ:انادردهكاچيزتفسير

.ايقارارداردررويآوپو اتهگويادباويمي10.اقحواو(

                                                           

 .هماو.1

 .هماو.2

 .313،ص3جگياهان دارويي، ؛130ص معجم أسما  النبات،.3

 .هماو.4

گياهطان  ؛125،ص2جمعطارف گيطاهي،   ؛130ص معجم أسطما  النبطات،  .5
 .313،ص3جدارويي، 

 .125،ص2جمعارف گياهي، .6

 .11،ص25ج الحاوي،.7

 .31صاألدوية المفردة، .8

 .823ص مخزن األدوية،.9

 .225ص مخزن األدوية،.10

همصاححكاباوده«قشراو»تابكالبتهظاهرًادرمتناصلي

ولاي.ردها اتكضبط«قشر»راح فنمودهوآورا«او»

«قشاراو»ههمااوكاشودوافدمعلومميباتوجهبهقولابن

اشباررويمياوه:شوددر تا تومعنايمتنچنينمي

شظااهروبيرونايآوخاوردههبخاكدوپو تهقراردارد

وافاددراينجاانيازابان.ا ات«مازودة»شاودودرآومي

بيطاارتارشوشايرينيوملساي(وابان،ترشي)11«مزازه»

در ات«مازوده»وليشايد،اندردهكتلخي(نق )12«مراره»

هباهكشوديگفتهميكهايخشبهانوا ميوه«مزوده».باشد

13.انداموياخرجينپسوليابرگهيانيكصورت

ايماننادفنادقهداخ آوميوهكدهداو پسادامهمي

.شاودهچربا اتوازآوروغانگرفتاهمايكقراردارد

 اائله¨هازآوميعهكيابسهنامدارد¨پو تايندرختميعه

ويهمچناين.گرددشودا تخراجميناميدهميكهاصطرك

ميعاة،هعبهركدانستهلبني()صم ايندرختراهماولبنا

شاودوصامغيباهالرهباوولبنيالرهباونيزخوانادهماي

جازارهار اهقسامميعاهراماوردابن.شدت فيدا ت

ا اتفادهدانساتهولبنايراازدوقسامدي اربهتارمعرفااي

ردهكاراجنسايازميعاهمعرفايكهروياصطر14.ندكمي

،تار¨ميعاهآورا اهجانس،ا تو پسذي عنواوميعه

آورادوكخواندهودرادامهخشاكواصطركخش¨ميعه

15.ردها ااتكاامعرفاايكخشاا¨وميعااهكاصااطر¨گونااه

راصم زيتاوووصافكاصطر،بهنق ازرازي،ابوريحاو

.راهنااديخواناادها ااتك ااائلياصااطر¨ردهوگفتااهكاا

ابوريحاوبهنق ازديسقوريدوسوبولسآوراقسامياز

ايازجاالينوسآوردها اترنساخهكاودرذميعهدانسته

رطباه¨هبهگمانمهماوميعاهك يالا تعمالشودكاصطر

راكاصاطر،بهنق ازديساقوريدوس،الرئيسشيخ16.باشد

                                                           

 .هماو.11

 .222،ص2جالجام  لمفردات األدوية، .12

 .282،ص22جنامه،  لغت.13

 .23صاالعتماد في األدوية المفردة، .14

 .23،325ص األبنية ع  حقائق األدوية،.15

 .25صالصيدنة، .16



 
 

 اصَوَرك / 431
 

شنا ااوصام زيتاووقسميازميعهونزدبرخايازگيااه

وافدميعاهراباهدوقسام اائلهوابن1.ردها تكمعرفي

عماراوتمااميبانهوبهنقا ازا احاقردكيابسهتقسيم

ردهوگفتاها اتويبارگشراكاجزاررانق  خناوابن

ردهكبيطارآورادرختيمعرفيهابنكشبيهبرگزاودانسته

وي اپسبهتارينقسام2. ازندهايشتيرميهازشاخهك

ههماولبنيعنبرا اتوكدانستهك ائلهرالبنيمس¨ميعه

اودراداماهلبناي.باشادي به ارخيمايصمغي فيدما

باا.باشادمايكها اطركراهماولبنيرماوخواندهكمس

باه،وليدراداماه.شود ائلهمي¨ميعهكاصطر،اينترتيب

كيابسااهراهماااواصااطر¨ميعااه،نقاا ازديسااقوريدوس

3.هقسميازميعهبودهوصم درختبها اتكخواندمي

ردهوكا درختيرومايوصافراصمكابنجزلهاصطر

گفتها تديساقوريدوسآوراقساميازميعاهدانساتهو

4.انادشنا اوآوراصم زيتوومعرفايكاردهبرخيازگياه

ردهو اائلهراكاميمووميعهرابه ائلهوجامدتقسيمابن

الرهباوگفتاهعس لبنيولبني،هلبنيكهماوچيزيدانسته

هكاخوانادهكراهامهمااواصاطرجامده¨شودوميعهمي

5. رخرنگا توبوييتندوتيزدارد

انداينآوردها تكهگفتهكبيطارذي عنواواصطرابن

بهنق از،وي پسدربحثميعه6.يابسها ت¨هماوميعه

هكناميدهك طايلسرانزداه شاماصطر،ديسقوريدوس

.ختباها اتقسميازميعهبودهوصم درختيشبيهدر

هدرجاايخاودكويپسازبياواوصافبهترينقسمآو

هاز رزمينيبهنامقساطاناكآوقسميرا،رخواهدشدكذ

شودداراياينصفاتخواندهوهمچنينقساميآوردهمي

ركاآورندهمباااياناوصاافذهازقمندباوقليقياميكرا

در)وي ااپسبااهنقاا ازديسااقوريدوس.ردها ااتكاا

                                                           

 .201،ص1جالقانون في الو ، .1

 .202،ص2جالجام  لمفردات األدوية، .2

 .31صاألدوية المفردة، .3

 .123صمنناج البيان، .4

 .22صشرح أسما  العقار، .5

 .03،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .6

جزارراعمراو(هماو خناوابنبنايدي رازمو ينسخه

هكاعالوهبرتفااوتي،ردهوكراركدروصفدرختميعهت

جاوز(وصاف)ترازگاردواشرابزرگميوه،رشدكقباًلذ

بيطاردراداماهباه اخناباوجريجراهابابن.ردها تك

نهازدرختيدر رزميكهميعهراصمغيدانستهكپرداخته

گيرنادوشودوپسازجاريشدوآوراميرومجاريمي

گيرنادوآوپو تدرخترامي¨جوشانندوگاهعصارهمي

تفالاه(بااقي)نامندوباهآوثجيارمي ائله¨عصارهراميعه

راهمااوكغّساانياصاطر7.گويناديابساهماي¨ماندهميعه

،عنواوميعهاودر.مايعه(ا ت)هدانستهميعهكالرهباولبني

پرداختاهوكبهوصفاصاطر، ائله¨پسازتوصيفميعه

هصم درختيشبيهدرخاتكآوراقسميازميعهخوانده

هازكا اخناباوجريجرا،رناامكا پسبدووذ.بها ت

 اخناوراچناين¨ندوتتماهكرديمبياوميكبيطارنق ابن

لرهبااوهميعاةاكاهآوصم هماولبنيا تكندكنق مي

چاوو،ترا اتام كهاين خنكشودمعلوممي.باشدمي

هميعهصم درختيروميا اتوكردهبودكبيطارنق ابن

گيرنادپو تدرختراماي¨هعصارهك پسادامهدادهبود

پو اتپرداختاهو¨رنامعصارهوتفالاهكگاهفقطبهذوآو

به،يدرادامهغّسان.ردهبودكدي رناميبرايصم آويادن

¨ ائلهراهماولبنيخوانادهوميعاه¨ميعه،نق ازابنجزله

هخاودازكاناو آنكيا:ردها اتكاركرطبهرادونو ذ

؛شودوصم درختا اتوزردرناگدرخت رازيرمي

شاودنو همآنچهباجوشاندوپو تدرختتهيهميكي

بااقيمانادهاز¨يابسههمبهثف وتفالاه¨ميعه.و ياها ت

ويبهنقا ازتفليساي.گويندجوشاندوپو تدرختمي

8.رطبهويابساه:هدوقسما تكميعهراازصموغخوانده

؛ردهكا ائلهمعرفي¨آوراميعهكنفيسدرعنواواصطرابن

هباهدوناو كاآورالفظايخواناده،وليذي عنواوميعه

شاودوباهناميدهمي ائله¨يميعهكي:شودادويهاطالقمي

يابسااهناميااده¨ا ااملبنااياختصاااصداردودي ااريميعااه

                                                           

 .222،ص2.هماو،ج7

 .335،252صالمعتمد في األدوية المفردة، .8
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ويدراداماه.اختصااصداردكشودوبها اماصاطرمي

1نادكراصم درختيشبيهبهدرختباهياادمايكاصطر

 رخي)راصمغيبهرنگعنابجرجانيكانصارياصطر

رناگوصاف«حلاوقي»هبه ياهيماي بود(وبهغايتك

.ردها تك

نكامم.دراينجابرايحلوقمعناييمنا ابنياافتيم)

هباهمعنااي اخت اياهشادوكامرادباشدكا تحلو

هابانجزلاهبهتارينناو كاشايدهمخلوقيبوده2.ا ت

هناوعيباويخاوشا اتوكا3راچنيندانستهكاصطر

قسمتاعظمآوزعفراوبودهورنگآوماي به رخيياا

يبهنق ازديساقوريدوسآوراناوعيازو4.زرديا ت

تحقيقااتخاودراچناينبيااو¨ميعهخواندهو پسنتيجه

5.هآنچهمحققا تصم زيتووا تكندكمي

آوراميعاهيااصام زيتاووكيدرعنواواصطركانطا

نيااوردهكوليدرتوصيفميعهنااميازاصاطر،ردهكركذ

يدربحاثككهانطادراينجامنا با تگفتهشود.ا ت

وي.نادكليجديدتوصايفمايكميعه هقسمآورابهش

ميعهراعس لبنيخواندهوآنچهراخودازدرختجااري

 فيدماي به رخي(ماي باهزردي)اشقر،كشود بمي

آنچاهرابااتقطيارا اتخراج.ردها تكوخوشبووصف

نچاهرابااشودغليظترو رخترازقسماولدانساتهوآمي

دروناصاافكاشود ياهو ان ينوجوشاندوگرفتهمي

 ائلهوقسم ومرا¨ردها تودوقسماولراميعهكبياو

6.ندكميعهيابسهمعرفيمي

ردهودركايابسهمعرفاي¨راميعهكيممؤمناصطركح

و)ردها اتآنچاهآوراباهطابخك ائلهنق ¨عنواوميعه

¨ اياهوثقيا ومو اومباهميعاه،دجوشاندو(غلي  ازن

يابساهآورانازدبعضايثفا ¨درعنواوميعاه.يابسها ت

                                                           

.313،ص28؛ج325،ص3ج،الشامل.1

.382،ص25جنامه،  لغت.2

 .123صمنناج البيان، .3

 .353،ص22جنامه،  لغت.4

.32صاختيارات بديعي، .5

.252،ص2؛ج51،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6

ه اائلهراازآوافشاردهباشاندوكاجزايدرختشدانسته

عقيلاينياز7.ردها تكآومعرفي¨نزدبرخيآبجوشانده

پاردازدوخاودبهبياواقوالدي راوميكدروصفاصطر

راكاصاطر،نق ازديساقوريدوسبه،وي.دهدنظرينمي

نوعيميعهونزدبعضيصم زيتوووبهگماوبرخيدي ر

چاه،صم درختيروميخوانادهوخاوددرعناواوميعاه

8.نيااوردها اتكنااميازاصاطر،آو¨ ائلهوچاهيابساه

¨رابهقاولديساقوريدوسميعاهكيماعظمخاواصطركح

¨ردهوميعاهكتووياديابسهخواندهونزدبرخيهمصم زي

برخايازمعاصاراو9.ردها اتكركذكيابسهراهماصطر

هاييشابيههبرگكردهكيوصفكوچك¨نيزآورادرختچه

هكاشاودبرگدرختبهداردوعنبرجامدازآوگرفتهمي

قرماز¨هباهصاورتتاودهكاصم رزينايجاماديا ات

هرناگيبكوچكهايدرخشاوا توداخ اينتودهدانه

خوشابو،انادماي به فيدبهطورغيرمانظمجاايگرفتاه

10.ا توبوييشبيهواني دارد

وييآوكاخوبيوني¨برخينشانه: كبنتري  نوع اصور

بعضيبهنق ازديساقوريدوس11.اندرابويتندشدانسته

همايا باهكرنگ رخي)اندبهتريننو آورااشقردانسته

هرن اشباهزرديو اياهيكاي فيديباشدويا رخ

صام صانوبر)چرب(وشبيهبهراتيانج)نيزد م،(12بزند

؛شاودهمنجمدنمايكنو  ائ كي:ا تو هنو ا ت

هخودبهخودمنجمادكنو منجمدمانندصموغدي ركي

ونو  ومكهآوراباآتشحرارتدهندتامنجد؛شودمي

لشاجزايايا اتمايا اندكهداخهمچنينآورده13.شود(

ماندواگرباابرايمدتيطوالنيخوشبومي،كهبه فيدي

د ااتمالياادهشااودرطااوبتيمانناادعساا ازآوخااارج
                                                           

.121،858،ص1جتحفة المؤمني ، .7

.135،802،803ص مخزن األدوية،.8

.22،233صاسما  األدوية، .9

.125،135،ص2جمعارف گياهي، .10

.201،ص1جالقانون في الو ، ؛25صالصيدنة، ؛11،ص25جالحاوي، .11

.2222،ص2جنامه،  لغت.12

.225ص مخزن األدوية،.13

الجططام  ؛31صاألدويططة المفططردة، ؛201،ص1جالقططانون فططي الوطط ، .14
‘ 
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يابساهرالبناي ارخرن اي¨وافدبهترينقسمميعهابن

پو تزيارينپو اتخشابي)خواندها تشبيهبسبا ه

پيچيادههبربااليپو ت اختصادفيآوكجوزبوا ت

هكادانساتهكبهترينقسم ائلهراهاملبنايمسا1.ا ت(

بعداز.مانندصم  فيدا تو فيدماي به رخيا ت

هزاللوصاافيوكاايراخوبدانساته ائله¨آوهمميعه

،بهنق ازديساقوريدوس،وي پس.باشدبدووروغنمي

¨زادويههجداياك ائلهرابخشيدانسته¨بهترينقسمميعه

ودر،هاباآومخلوطنشادهباشادخوشبوچيزيازروغن

هچيازكاهتنهاباشدهاممعطارا اتبادوواينكصورتي

ابانجزلاهبهتارينناو 2.دي ريباآومخلوطشدهباشاد

3.ردها تكراخلوقيبابوييتندوتيزمعرفيكاصطر

 ابوسجاوو)¨ماننادنخالاه¨الرئيس ياهپو يدهشيخ

وافدهامابن4.تريناقسامآودانستها ت(آوراپستگندم

آوخوانادهو اياه¨آورابدترينقسميابسهك ياهوخش

تاريناقساامآوشامردها اتو ائلهراهمپساتك ب

هاايهكهمانندتكپستترينانوا راهمين ياهيخوانده

هاشّ، اياه،ويبهنق ازديساقوريدوس.باشدچوبمي

مانناد5ند(كشاآنچهبااد اتزدوماي،نندهكش ستو)

بيطااروابان6.ردها اتكاتريننو آوياادنخالهراپست

عقيليهام اياهآورا7.اندغسانينيزهميننظرراپ يرفته

8.ردها تكبدمعرفي

ردكاتواوبهآواشارههدراينبخشميكدي ري¨تهكن

ينقا برخا.ا اتكتعيينقسمخالصومغشوشاصطر

                                                                                      

،28،جالشامل؛335صمفردة، المعتمد في األدوية ال؛222،ص2جاألدوية، 

.135ص مخزن األدوية،؛313ص

.213ص مخزن األدوية،.1

.31صاألدوية المفردة، .2

.123صمنناج البيان، .3

.201،ص1جالقانون في الو ، .4

.382بحر الجواهر، ص.5

.31صاألدوية المفردة، .6

ألدويطة المفطردة،   المعتمطد فطي ا  ؛222،ص2جالجام  لمفردات األدويطة،  .7
.33ص

.135ص مخزن األدوية،.8

اندگاهازايندرختصمغيشفافوخوشرنگمانندردهك

هباوييشابيهباويُماّرداردكاآيدد تميصم عربيبه

انادهگفتاهكصم درختيا تدر رزمينمغربوروم)

ولا ا.ميابا تكچنينصمغينيزبسيار9.خوشبوا ت(

كماوم(راذوبوباااصاطر)پياه(وشامو)برخيشحم

10.فروشاندخاالصمايككنندوبهجاياصطريمخلوطم

هگنديادهوكاهاايچاوبدرخاتميعاهراهكبرخينيزت

بايخ)اير اا¨خوردهشدهباعس ودودمّروثفا وتفالاه

ننادويااك و نآ مان وني(وچيزهايدي رمخلوطمي

 اازندودراندمخلوطمايردهكهمعطركباشحموشمعي

هكادهنادو اپسبااغربااليمايحرارتخورشيدقارار

ننادتااكهايگشاديدارددرآب اردغرباالماي وراخ

ناآشناياونيزآورابهعنواوقسام.شودرمميكچيزيشبيه

هكادرحاالي،شاوندپ يرندمايخالصوغيرمغشوشمي

خالصآوبسياربويتنديداردودودميعهقويترازدود

11.ندرا تكمّرو

هبيشاتركاكاصاطر¨افعالوخواصعمدهاز: خواص

تاواوماواردزيارراباراندميردهكشنا اوبهآواشارهگياه

:شمرد

يعني)14ومنضج13ا توملين12،ننده(كگرم)مسّخن

هباتعدي قاوامكدارويي؛قواماخالطومواد¨اعتدالدهنده

                                                           

.821.هماو،ص9

.135ص مخزن األدوية،؛201،ص1جالقانون في الو ، .10

.222،ص2جالجام  لمفردات األدوية، ؛31صاألدوية المفردة، .11

االبنيطه عط    ؛23صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .12
األدوية المفطردة،  ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325صحقائق األدوية، 

،28،جالشططامل؛222،223،ص2جالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛32ص

.135ص مخزن األدوية،؛315،321ص

القانون فطي  ؛23صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .13
الجام  ؛123صمنناج البيان، ؛32صاألدوية المفردة، ؛201،ص1جالو ، 

،312،325،321،ص28،جالشطامل ؛222،223،ص2جلمفردات األدويطة،  

.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1جتحفة المؤمني ، ؛323،322

االبنيطه عط    ؛23صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .14
دة، األدوية المفطر ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325صحقائق األدوية، 

،28،جالشططامل؛222،223،ص2جالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛32ص

.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1جتحفة المؤمني ، ؛313،325،322ص
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 رفه(مفياد)براي عال1.هاراقاب دفو ازد(آو،اخالط

ريختنفضولرطباهازدوبطان)3نزالت2 تونيزبرايا

بعضيآورامخصوصبهريهويا ينه؛مقدمدماغبهحلق

4.هبريازد(كانديعنيبههرعضويوبعضيهمعامدانسته

انضامام6،گرفت يوقطوصدا، رماخوردگي()5امكبرايز

صالبتو اختي،رحم(¨همچسبيدگيدهانهبه)7فمرحم

.نيز ودمندا ت9وجرياوحي 8مرح

                                                           

.03ص مخزن األدوية،.1

االبنيطه عط    ؛23صاالعتماد في األدوية المفطردة،  ؛11،ص25جالحاوي، .2
األدوية المفطردة،  ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325صحقائق األدوية، 

؛222،223،ص2جالجام  لمفردات األدوية، ؛123صمنناج البيان، ؛32ص

؛321،ص28،جالشامل

 مخطزن األدويطة،  ؛858،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛32صاختيارات بطديعي،  
.135ص

االبنيه ع  ؛23،22صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .3
األدوية المفطردة،  ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325ص حقائق األدوية،

؛222،223،ص2جالجام  لمفردات األدوية، ؛123صمنناج البيان، ؛32ص

تحفطة المطؤمني ،   ؛32صاختيارات بطديعي،  ؛315،321،ص28،جالشامل
.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1ج

.82،ص3جخالصة الحکمة، .4

االبنيطه عط    ؛23صعتماد في األدوية المفطردة،  اال؛11،ص25جالحاوي، .5
األدوية المفطردة،  ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325صحقائق األدوية، 

،28،جالشططامل؛222،223،ص2جالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛32ص

.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1جتحفة المؤمني ، ؛315ص

القطانون فطي   ؛22صة المفردة، االعتماد في األدوي؛11،ص25جالحاوي، .6
الجام  ؛123صمنناج البيان، ؛32صاألدوية المفردة، ؛201،ص1جالو ، 

تحفطة المطؤمني ،   ؛321،ص28،جالشطامل ؛223،ص2جلمفردات األدوية، 
.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1ج

القطانون فطي   ؛22صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .7
الجام  ؛123صمنناج البيان، ؛32صاألدوية المفردة، ؛201،ص1جالو ، 

تحفطة المطؤمني ،   ؛323،ص28،جالشطامل ؛223،ص2جلمفردات األدوية، 
.858،ص1ج

االبنيطه عط    ؛22صاالعتماد في األدوية المفطردة،  ؛11،ص25جالحاوي، .8
فطردة،  األدوية الم؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛325صحقائق األدوية، 

؛223،ص2جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛123صمنناج البيطان،  ؛32ص

،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛32صاختيطارات بطديعي،   ؛323،ص28،جالشامل

.135ص مخزن األدوية،؛858ص

االبنيه ع  ؛23،22صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .9
األدوية المفطردة،  ؛201،ص1ج ، القانون في الو؛325صحقائق األدوية، 

؛223،ص2جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛123صمنناج البيطان،  ؛32ص

تحفطة المطؤمني ،   ؛32صاختيارات بطديعي،  ؛313،323،ص28،جالشامل
.135ص مخزن األدوية،؛858،ص1ج

همراهكميازاصطركرازيمعتقدا تچنانچهمقدار

باعثلينات،صم درختبطم(بلعيدهشود)البطمكباعل

راجزئايازكهمچنايناصاطر10.شودمميكخفيفيدرش

و11هاايمحّلا اعيااومانادگيشامردههاوروغانمرهم

وروغن12ردهكيادندركدودشرادارايتمامخواصدود

جازارآوراهضامابان.آورامسّخنومليندانستها ات

ما ويهاگرهبهگماوابنكردها تكونق 13نندهخواندهك

، ائلهراباا اهاوقياهآبگارمبنوشاند¨دومثقالازميعه

همچناين اودمنديباراي14.بخشادطبيعتراليناتماي

بااروغانكهايتازهرادرمصرفاصاطروزخم15جرب

هارويخاوردووياا.گ ازدي رخواصآوشمردها ت

حم وبارداريدانساتهو¨نندهككمكشيافآورامعينو

.ردها تكهايادخلط¨نندهكونرم16آورامحّل 

و18مقااوياعضااا17،مجفااف،نفاايسآوراملّطاافاباان

بار،ندردهااكمسا،نّفاذ،جاّلء19،مدر،مفتح،مقوي،ارواح

ا تنشاقدودشرا.اعياوماندگيدانستها ت¨نندهكطرف

آو¨ننادهكرطوباتوفضاوالت اروتنقياه¨ازبينبرناده

اينگيااهباراياماراض ارددمااغيمانناد.شمردها ت

مقوياعصابوگرم. ردرد ردومانندآو ودمندا ت

¨بخشومحل فضاوالتاعصاابوگشاايندهنندهولينتك

ا تخواونرممتخلخلاي)هايمصفاتا ت ددوگرفت ي

هايا فنجدارمانند وراخهايمعوجپيچهدرآو وراخك
                                                           

القانون فطي  ؛22صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .10
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛32صاألدوية المفردة، ؛201ص،1جالو ، 

.135ص مخزن األدوية،؛322،ص28،جالشامل؛223،ص2ج

األدوية المفطردة،  ؛201،ص1جالقانون في الو ، ؛11،ص25جالحاوي، .11
.223،ص2جالجام  لمفردات األدوية، ؛32ص

لمفردات األدوية،  الجام ؛32صاألدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .12
.32صاختيارات بديعي، ؛313،ص28،جالشامل؛223،ص2ج

.23صاالعتماد في األدوية المفردة، .13

.323،ص28،جالشامل؛22صاالعتماد في األدوية المفردة، .14

تحفطة  ؛322،ص28،جالشطامل ؛22صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة،    .15
.858،ص1جالمؤمني ، 

.313،325،322،ص28،جالشامل؛325ص ع  حقائق األدوية، األبنية.16

.312،ص28،جالشامل.17

.858،ص1جتحفة المؤمني ، ؛313،ص28،جالشامل.18

.هماو.19
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هستوبربااليدوعصبزايدشبيهباهدو رپساتاوبار

منتهايبينيبرمنف دو وراخآوواقوا توابزاربوييدو

نياز.ا ت2اممفيدكزيادبوييدوگياهجهتز1.چيزها ت(

،هااآو¨نندهكادچسبيدهبهاعضاي ينهورفوجالبخشمو

خلاط(و)خروجنفاث¨نندهكتسهي ،مجاريريه¨گشاينده

 ينها توباراياماراضماادي اينهمفياد¨نندهكتنقيه

¨ننادهكصاداوحلاقورفاو¨ننادهكهمچنينصاف3.ا ت

محّلا ريااحونفاخو4،خشونتازحلاقومجااريرياه

دلپيچاه()مغص¨يندهندهكمعاوتسمحّل رياحمعدهوا

رطوباات¨ننادهككخش،بدكمقويمعدهو،هاعارضازآو

بارايا اهالوزلاق.ما اتكش¨آورندهبنده،معدهوامعا

خوردوماندوليزميهطعامدرمعدهنميكبيماري)5االمعا

هانياز اودمندوقروحوزخم6گردد(ج بنشدهدفومي

هكايكوچكهايدانه)هاا توبرايبثورا تومنقيآو

8.نيزمفيدا ت7شود(درظاهربدوايجادمي

يابساه(رادرتمااميآثاار¨ميعاه)كيممؤمناصطركح

 ائلهراچنينياد¨ ائلهخواندهوخودآثارميعه¨مانندميعه

محّل رياحا تو هدرهمآوباچهاراوقياه:ردها تك

درد اينهو،جهتجا ام.بلغما تآبگرممسه قوي

ينكمرووركمثانهودرد،ليهك،طحال() پرز،ا تسقا،ريه

اشبااماليادوجوشاانده.مفيادا ات9قسمتبااليراو()

،هاي اردوخادرروغنزيتووجهتماندگيولرزوتب

بخاورآوباراي اردردو.زازورعشهازمجرباتا اتك

انادو(آوبارايكچ)وقطاوراموجا امناافوكنزالتوز

شايافزناناه(و)امراضگوشوريااحغليظاهوفرزجاه

طااليآو.بخورآوجهتاحتباسحاي  اودمندا ات

                                                           

.123،ص1جخالصة الحکمة، .1

.315،ص28،جالشامل.2

.325،ص28.هماو،ج3

.321،ص28.هماو،ج4

.322،ص28.هماو،ج5

.120،ص2جغرا  الوبية، األ.6

.23،ص3جخالصة الحکمة، .7

.322،ص28،جالشامل.8

.328،ص2جاألغرا  الوبية، .9

برايجربازبهترينداروهااا اتومصارفشهماراهباا

وي.ضماداتنقرسومفاص مقّويفعا آوخواهادباود

رادارايقّوتقابضهدانساتهوحماولشكهمچنيناصطر

هآغشتهباهداروهااا اتوآورابارايكايشيافپارچه)

را10برناد(ارمايكاهايمهبلييامقعديبهدرماوناراحتي

مّدرخووبوا يروحي ومسقطجنيندانستهوبخورش

راجهترطوباتدماغيولقوهورفوضررهايوباييمفيد

11.دانستها ت

دهدرهازاياانماااكاااناادبرخاايازمعاصااراوافاازوده

هدركاكبهويژهبرايا تخراجاترهاي اينامي،عطر ازي

12.شودا تفادهمي،گرددفرمولعطرهايقيمتيواردمي

بااودوكشنا اااودرگارموخشااگيااه¨همااه: طبيعطت 

گرماي¨امادرتعييندرجه،اتفاقنظردارندكطبيعتاصطر

جازارابان.يآواختالفاتيميااوآنااووجاودداردكوخش

دوميااد¨دردرجاهكاولوخش¨تشراگرمدردرجهطبيع

انصاري،جزلهابن، يناابن،برخيمانندهروي13.ردها تك

¨دردرجاهك وموخش¨وعقيليمزاجشراگرمدردرجه

يرطوبتهم خنگفتهكالبتههرويازاند.انداولدانسته

وافادباهنقا ازاباوجريجمازاجشراگارموابن14.ا ت

اولخواندهوباهنقا ازطباريگارمدر¨دردرجهكخش

ركامتارازحارارتشذكيك وموبايبو توخش¨درجه

جزلاههامباهقاوليمازاجشراگارمدرابن15.ردها تك

16.ردها اتكاركادومذ¨دردرجاهك اوموخشا¨درجه

طبيعاتآو،الحسنوغّساانيبنبهنق ازحبيش،بيطارابن

متارازحارارتشكيك وموباخشا¨راگرمدراولدرجه

دانساتهكنفيسمازاجشراگارموخشاابن17.اندردهكياد

                                                           

.158،ص2.هماو،ج10

.858،855،ص1جتحفة المؤمني ، .11

.318،ص3جگياهان دارويي، .12

.23صاالعتماد في األدوية المفردة، .13

؛201،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛325ص األبنية ع  حقائق األدويطة، .14

.135ص مخزن األدوية،؛32صاختيارات بديعي، ؛123صمنناج البيان، 

.32صاألدوية المفردة، .15

.123صمنناج البيان، .16

المعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛223،ص2جالجام  لمفردات األدوية، .17
‘ 
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دركانصاريبهنق ازرازيمزاجشراگرموخش1.ا ت

¨راميعهكهاصطركيممؤمنكح2.ردها تكدومياد¨درجه

يزياادترازكمزاجشراباگرمايوخشا،ردهكركيابسهذ

 وم¨ ائلهراگرمدردرجه¨جميعه ائلهخواندهومزا¨ميعه

3.دومدانستها ت¨دردرجهكوخش

راتااكجزلهمقدارمصارفاصاطرابن: مقدار مصرف

شكانصاريمقادارخاورا4.ردها تكدرهمونيميادكي

يمماؤمنمصارفآوراكح5،ردهكركدرهمونيمذكراي

همونيمدركوعقيليازنيمدرهمتاي6تادومثقالدانسته

7.ردها تكبياو

وموجاب اردردونياز8برخيآورامصد : مضرات

هخاوابكاموجب ابات)10ومسبت9باعث ن يني ر

هصااحبآوباهدشاواريكابسيار ن ينوطوالنيا ت

ركاهمصلحيبرايشذكاندبدووايندانسته11شود(بيدارمي

زنادهرا ردردآورومسقطجناينكجزلهاصطرابن.نندك

خواندهوعقيليمسبتبودووايجاد ن ينيدر ررابار

12.انادآوافزودهوهردومصلحآوراتخمرازياناهدانساته

يمكاجزله(ونيازحابن)«منهاج»انصاريبهنق ازصاحب

راموجب ردردخواندهواصالحشرابااكاصطر،مؤمن

زصااحبانصاريهمچنينباهنقا ا13.اندردهكرازيانهياد

                                                                                      

.335ص

.312،ص28،جالشامل.1

.32ص اختيارات بديعي،.2

.858،ص1جتحفة المؤمني ، .3

.123صمنناج البيان، .4

.32صاختيارات بديعي، .5

.855،ص1جتحفة المؤمني ، .6

.135ص مخزن األدوية،.7

الجام  لمفردات األدويطة،  ؛32صاألدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .8
.318،315،ص28،جالشامل؛223،ص2ج

الجام  لمفردات األدويطة،  ؛32صاألدوية المفردة، ؛11ص،25جالحاوي، .9
.321،ص28،جالشامل؛223،ص2ج

الجام  لمفردات األدوية، ؛32صاألدوية المفردة، ؛11،ص25جالحاوي، .10
.223،ص2ج

.03،08،ص3جخالصة الحکمة، .11

.135ص مخزن األدوية،؛123صمنناج البيان، .12

.855،ص1جتحفة المؤمني ، ؛32صاختيارات بديعي، .13

موجاب ابات،راعالوهبرايجاد ردردكاصطر«تقويم»

بنفشهيااد¨نيزدانستهومصلحآوراشربتنيلوفرياخميره

14.ردها تك

راكبادلاصاطر،بهنق ازجاالينوس،ابوريحاو: بد 

و16ردهكاركاذ15حياوانيآبايا ات(¨بيضاه)جندبيد تر

17.د اترا اتهگويندبدلآوجنادبيكانصارينيزآورده

وعقيليبدلشرا18يممؤمنبدلآوراجاوشيرخواندهكح

19. ائلهنامبردها ت¨ميعه
(،0ق)م.علايهارويموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

وافاداندلسايمحمادابانعبدالرحمنبن،األدوية المفردة؛ش1331

ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،بياروت،دارالكتابالعلمياة،225)م.

م(،تهاراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ق1225اول،

؛ي،طاابا ااالميومكماا ،اولمطالعاااتتاااريخپزشااك¨مؤ سااه

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،اإلعتماد في األدوية المفردة

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اه031)م.

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1380تهراو،اّول،

تطككرة أولطي األلبطاب و    ؛ش1355قم،انتشاراتناوروحاي،اول،

ق(،تحقياق1558)م.عمرانطاكيداوودبن،الجام  للعج  العجاب

هطاي   توبيطق نطام  ؛م1552 عيدمندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراودانش اهتهاراو،دقهرماو)احم،كن  گياهان دارويي

بيطارعبداهللماالقيابن،تفسير كتاب ديسقوريدوس؛ش1383اول،

ق(،تحقيقابراهيممراد،بيروت،دارالغارباال االمي،اول،222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1585

الحطاوي فطي   ؛ق1212لعلمياة،اول،ق(،بيروت،دارالكتبا222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

محمدحسااينعقيلااي،خالصططة الحكمططة ؛ق1221العلميااة،اول،

                                                           

.هماو.14

.312ص مخزن األدوية،.15

.25صالصيدنة، .16

.32صاختيارات بديعي، .17

.855،ص1جتحفة المؤمني ، .18

.135ص مخزن األدوية،.19
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ق(،تحقيقا ماعي ناظم،قما ماعيلياو،دوم،12قرو)م.خرا اني

283)م.حازمقرشايعليبن،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382

،نشارياتالمجماوالثقاافي،اّول،أبوظبيتحقيق:يو فزيداو،ق(،

ق(،تصاحيح251)م.ميماوومو يبن،شرح أسما  العقار؛ق1221

الصطيدنة فطي   ؛م2550ا رائي ولفنسوو،پااريس،داربيبلياوو،اول،

ق(،بكوششعباسزريااب،تهاراو225)م.ابوريحاوبيروني،الو 

عباداهللحسينبن،لقانون في الو ا؛ش1335نشردانش اهي،اول،

گياهطان  ؛تااق(،بياروت،دارصاادر،باي228)م. ينامعروفبهابن

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،)علاايزرگااري،دارويططي

ش(،زيرنظاردكتار1332)م.اكباردهخاداعلي،نامه لغت؛ش1332

،مخططزن األدويططة؛ش1333محمادمعاين،تهااراو،دانشا اهتهاراو،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

حساين،معطارف گيطاهي  ؛ش1331آموزشانقالبا االمي،دوم،

ش(،تهراو،دفترنشارفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.ميرحيدر

ق(،252)م.عمارغساانييو فبن،المعتمد في األدوية؛ش1385

؛ق1221تبالعلمية،اول،تحقيق:محمدعمردمياطي،بيروت،دارالك

¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمدعيسيبك،معجم اسما  النبات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

عيسايبغادادييحيايبان،منناج البيان في ما يسطتعمله االنسطان  

ق(،تحقيقمحمودمهديبدوي،قاهره،دارالكتبالمصارية،253)م.

 .ق1231اول،

مجتبیهاتفقوچانی

 اطراطيقوس

وCompositae»1¨»گياهيا تازخانواده: طراطيقوسا

شنا يتبگياهكهدركAster Tripolium L.»2»بانامعلمي

ا اميمختلفيبرايآويادشدهوگاهباگياهيدي راشتباه

.شدها ت

شيخالارئيسآو،نامبرده3«حالبي»رازيازآوباعنواو

                                                           

،1،جنامطه  دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛20ص معجم أسما  النبات،.1

.258،ص1جان دارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، گياه؛352ص

هطاي   توبيق نام؛31،ص3جگياهان دارويي، ؛20ص معجم أسما  النبات،.2
دائطرة  ؛352،ص1،جنامطه  دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛28صکن ، 

.258،ص1جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، 

؛05صالصيدنة، ؛222،ص1جالقانون في الو ، ؛120،ص25جالحاوي، .3

تطكکرة  ؛353،ص1جالشطامل،  ؛035،ص2،ج102،ص1جة الوبي ، عمد
مخططزن ؛05صتحفططة المططؤمني ، ؛85،52،203،ص1جأولططي األلبططاب، 

،02صهاي کن ،  توبيق نام؛20ص معجم أسما  النبات،؛135ص األدوية،
‘ 

ردهوابوريحاونامشرابااكياد4«اطراطيقوس»راباعنواو

ردهونااامدي اارشراكااركااذ5«ا اافلياطيقوس»عنااواو

وناممشهورترشرا7«ُخّرم»ومعروفبه6«ا طيراطيقوس»

8«ا اطراطيقوس»وافددرعنواوابن.همحالبيدانستها ت

قوريدوسدانستهوبهقولديس«الجانتةقابطةالزرقاء»آورا

خوانادهوباهنقا از«بيوبناوو»نزدبعضيمردمناامشرا

.ردها اتكاركاجالينوسنامشرامشتقازا محالابذ

وافادهابانكانادكرمايكغافقيدرعنواوا طيراطيقوسذ

ههمااوكاا ات«الحالباةالقابضاة»ردهايانگيااهكاگماو

سردهوا اطيراطيقوكهاشتباهكدرحالي،باشد9«قرصعنه»

شاودوناميادهماي«قساطيلة»هباهعجمايكاگياهيا ت

نامياده10«بوبونياوو»هگااهكاديسقوريدوسمعتقادا ات

اشبيلي.هازحالبمشتقشدها تكشودوا ميا تمي

بهنق اززهراويآوراچهارنو 11«جنُتقابطة»درعنواو

«ماابيونيووك»ناو آوراكردهودرادامهناميونانييكياد

اشراا ااطراطيقوسونياازنااامونااامفار ااي«ابااارس»و

                                                                                      

دائطرة المعطارف   ؛352،ص1،جنامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛131
 .258،255،ص1جرويي، ط  سنتي، گياهان دا

،85،52،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛222،ص1جالقانون في الو ، .4

هاي کن ،  توبيق نام؛135ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، ؛203
دائرة المعطارف  ؛352،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛02ص

 .258،255،ص1جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .28صهاي کن ،  توبيق نام؛05صالصيدنة، .5

هطاي   توبيق نطام ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛05صالصيدنة، .6
 .28صکن ، 

؛31،ص3جگياهان دارويي، ؛20ص معجم أسما  النبات،؛05صالصيدنة، .7

دائرة المعطارف طط    ؛28،02،131،132صهاي کن ،  توبيق نام؛31ص
دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،  ؛350،ص1،جنامه سنتي، واژه

 .255،ص1ج

؛035،ص2،ج138،102،ص1جعمدة الوبي ، ؛151صاألدوية المفردة، .8

تطكکرة أولطي   ؛353،ص1جالشامل، ؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، 
،3جگياهطان دارويطي،   ؛20ص معجم أسما  النبطات، ؛85،ص1جاأللباب، 

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛28،131صاي کنط ،  ه توبيق نام؛31ص
 .255،ص1جگياهان دارويي، 

؛138،ص1جعمطدة الوبيط ،   ؛23صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،   .9

 .30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، 

 .20ص معجم أسما  النبات،؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .10

 .138،102،ص1جعمدة الوبي ، .11
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بهمعناينافوبرايورمحالابونياز«ايرنجي»دي رشرا

صاد ار(باهعلات)«مائةرأس»نامجنُتقابطهبهمعناي

و«تاوقره»هايآوونامبربريآوراهامبسياري رشاخه

1ردهكاركاذ«قرصعي»و«قرصعن»،اشراقرصعنهنامعربي

و«يرباهماوره»و«زبيادة»نامشرادربعضيازجهااتو

هبرخايازماردمآوراكاردهوافزودهكياد«نردالهببراطه»

اماخودايننامرااشاتباهدانساتهو،نامندمي«الغالةقرشته»

هاايويناام.ردها اتكمافيطوستفسيركالغالةقرشتهرا

مچنااينوه2«مائااةرأس»و«قاارووابلاايس»دي اارشرا

خطاادانساتهو«شاحميالة»نام  اريآورانازدعاوامباه

رانامآونزداهاالي«ةالعقربكشو»و«اميحيي»،«مجنوو»

آوردهو«ةالبيضااءكشو»ردهونيزنامدي رشراكركشامذ

هخاريدي رغيرازايانگيااهباهايانناامكافزودها ت

ونزدبعضي«ةبيكوك»و«ةالزرقاءكشو»وي.مشهورترا ت

ردهوبربالاهراكاركراازا اميدي رآوذ«بربالة»ازمردم

وينو دي رازچهاارقسامايان.ردها تكاشمتفسيرك

خواندهونامشرابهعجمي«ا طراطيقوسصغري»گياهرا

.ردها اتكاياد«زريقاء»ومعروفبه3«ارنتاله»ا پانيايي()

رنتالةخوانادهونااميوناانيويقسم ومراهمزريقاءوا

اشراوناااامفار اااي«ارونااااردش»قسااامچهاااارمشرا

.ردها اتكاركاذ«اورمش»اشراونامرومي«بوالبيطس»

الجنات،انادحاالبيگفتاه:گويداشبيليدرعنواوحالبيمي

هكادرحاالي،ا ت«ا طراطقوس»ههماوكباشدقابطهمي

سالجناتقابطاهراچووديسقوريدو؛ايننظراشتباها ت

ردهكاركاچهارمذ¨ ومآوردهوحالبيرادرمقاله¨درمقاله

هكاياينكاي:ا توايناشتباهازدوعلتناشيشدها ت

هشاابيهكااباشاادا اامالجنااتقابطااها ااطراطقوسمااي

هالجناتقابطاهنيازاورامكاطراطيقوسا تودي رياين

.ازحالبيا تتراماضعيف،بردبلغميحالبراتحلي مي

اندحالبيهماوگيااهيردهكايگماودهدعدهويادامهمي
                                                           

 .138او،ص.هم1

دائطرة  ؛350،ص1،جنامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛135.هماو،ص2
.255،ص1جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .135،102،ص1جعمدة الوبي ، .3

همانگمااوكادرحاالي،شاودهارنتالهخواندهميكا ت

وياز.باشاد«اربياه»از«اربيالاة»نمارنتالاهتصاحيفكمي

هحالبيناوعيكندكجلج وزهراويويهودينق ميابن

دي راونيزحالبي،وي¨شلغم(ا تبهگفته)«لفتبّري»از

 اليماوبنا حاق.هايزردداردهگ كدانندمي«فشاله»را

خواندهوديساقوريدوسوجاالينوسآو«قرذاله»همآورا

وباه4«بنولياوو»رابهيونانيا اطراطيقوسوباه ارياني

خوداشبيليايننامرا.اندخوانده«قبسطيلة»قوليهمآورا

حنينحاالبي،اشبيلي¨مچنينبهگفتهه.صحيحدانستها ت

«شحمةالدجاجاة»اشبيليدرعنواو5.ناميدها ت«ِحزم»را

وناامشراباه«شايبهِدَغّليناه»ا پانيايي(آورا)نامعجمي

باهمعناايردالارحموباهيونااني«الاجمااطرش»عجمي

بيطارابن6.ردها تكركا طراطيقوسومعروفبهحالبيذ

هآوراكوافدراخطادانستهطراطيقوسنظرابندرعنواوا 

قرصعنهدانستهراخطاخواندهوبهنقا ازديساقوريدوس

ونازدجاالينوسناام«تونيوو»نزدبرخيازمردمنامشرا

يمماؤمندركاح7.ردها اتكاركذ«يو وو»اشرايوناني

شابيه»اييوناانيباهمعناايلمهكعنواواطراطيقوسآورا

9.ردها اتكاركااشراهمحالبيذونامعربي8«بكواكال

تاركد.رااطراطيقوسخواندها ات10«شهده»ويهمچنين

متاارادفA. Tripolium»11»نااامعلماايآوراكعيساايباا

«Aster Attikos Des Grees»و«Tripolium Vulgare 

                                                           

 .02صهاي کن ،  توبيق نام؛102.هماو،ص4

 .102،ص1جعمدة الوبي ، .5

 .035،ص2.هماو،ج6

 .30،ص1جاألدوية، الجام  لمفردات .7

 معجطم أسطما  النبطات،   ؛135ص مخزن األدويطة، ؛05صتحفة المؤمني ، .8
،نامطه  دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛02صهاي کن ،  توبيق نام؛20ص

 .352،ص1ج

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛135ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، .9
.352،ص1ج،نامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛02ص

،1،جنامطه  دائطرة المعطارف طط  سطنتي، واژه    ؛285صتحفة المؤمني ، .10

 .255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛352ص

هاي  توبيق نام؛31،ص3جگياهان دارويي، ؛20ص معجم أسما  النبات،.11
دائطرة  ؛352،ص1جنامطه،   دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛28صکن ، 
 .258،ص1جعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، الم
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Nees»1وازخانواده«¨Compositae
هايدي رشراونام«2

وناام«طريفوليوو»بوبوليووو،خّرم،حالبي،ا طراطيقوس

وناامAster Maritime»4»وTripolium»3»اشرافرانسوي

تاركد.ردها اتكاياادSea – Starwort»5»اشراان ليسي

اشرازرگرينامشراا طراطيقوسوخّرمونامفرانسوي

«Aster Attique»6اشراونااامان ليسااي«Sea Aster»7و

«Tripoly»8تاارقهرماااودرعنااواوكد.ردها ااتكااركااذ

ا اطراطيقوسو،هايدي ارشراخاّرمنام،ا فلياطيقوس

ويدر.ردها اتكااياادكااّتي¨بهمعناي تاره«وكا تراتي»

وا اطيراطيقوسو«خاّرام»هاايناام،جدولذيا ا اامي

Aster Atticus Pall»،9«Aster Amellus»10»هايالتايننام

ويدرعناواو.ردها تكركراذ«.Aster Tripolium L»و

ناامرومايآورا،هآورانامييونانيدانستهكاطراطيقوس

ونااامدي اار«قبسااطليه»،«ا ااقلياطيقوس»،«ا ااقليطاس»

ويهمچناين.ردها تكياد11«ا تراطيقوس»اشرايوناني

هرازيايننامراگياهيباناامكندكدرعنواوُخّرمنق مي

ا طراطيقوسوبهمعنايحالبيپنداشتهوبرخينيزيوناني

ايهمآوراباناميونانيوعده«لخنيس»آوراباناميوناني

افزايادايانهمااوگيااهيويمي.اندردهكركذ«لنخيطس»

.ردها تكياد« راجالقطرب»جلج ازآوبههابنكا ت

قطارب(راخّرما راجال)اينمحققدرپاياونامعلميآو

                                                           

دائرة المعطارف  ؛31،ص3جگياهان دارويي، ؛20ص معجم أسما  النبات،.1
 .352،ص1جنامه،  ط  سنتي، واژه

،1جنامطه،   دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛20ص معجم أسما  النبات،.2

 .258،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛352ص

 .هماو.3

 .هماو.4

 .هماو.5

،1،جنامطه  دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛31،ص3جگياهان دارويي، .6

 .352ص

 .هماو.7

 .هماو.8

 .28،02صهاي کن ،  توبيق نام.9

 .هماو.10

دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،  ؛02صهاي کن ،  توبيق نام.11
 .255،ص1ج

«Agrostemma Sp.»هااي الطانيناام12.ردها اتكاياد

ارمناي14،«اي اتاره»فار ي13،«ا طاروساطيقوس»عربي

ان ليسااي،«Atrattikos»يوناااني،«گااوميز»و«كآچااوو»

«Tripoli»،«Aster»،«Starwort»و«Sea Star»هايرابرنام

15.آوافزودها ت


اوا افلياطيقوسيااابوريحااودرعناو: شناسطي  يختر

هباهخاّرممعاروفكاا طيراطيقوسآوراگياهيدانساته

 اپسخاّرمراناوعي.وليبهحالبيمشهورترا ت،ا ت

كنادوآوراماننادگردويايگ زينتيمجلسيمعرفيماي

دارمانندهبهرنگمياو فيدو بزونقشون اركداندمي

هااييوفهكهاايششاهايماهيا اتواز رشااخهكپول

شاودوماننادتااجساتريرناگظااهرمايكوخاكوچك

                                                           

 .131،132صکن ،  هاي توبيق نام.12

دائرة المعطارف طط    ؛352،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.13
 .258،ص1جسنتي، گياهان دارويي، 

دائرة المعطارف طط    ؛350،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.14
 .255،ص1جسنتي، گياهان دارويي، 

 .352،350،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.15
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وافادابان1.ننادكطاووسا توشعراآوراتوصايفماي

زرقاءدانستهوباهنقا ¨قابطه¨ا طيراطيقوسراهماوجانته

مكااي اختومحازديسقوريدوسآوراگياهيبا ااقه

بونههايباهاييزردشبيهبهگ هدراطرافشگ كردهكياد

قرماز ايروبانفش()داردكهبعضيهمبهرنگفرفياري

انادوافداروشابيهباه اتارهكهاايششاگلبارگ.ا ت

2.باشندهانيزدرازوپرزدارميهايروي اقهبرگ

وافادراخطااغافقيدرعنواوا طيراطيقوسنظارابان

احتماااًلهمااوجانتاهقابطاه)هآوراحالبةقابضهكداندمي

خاودآورا.ا ت(يعنيهماوقرصعنهخوانادها اتمراد

هبهعجميقسطيلهوگااهبوبونياووناميادهكگياهيدانسته

هدركاما اتكاهايي ختومحشودونباتيبا اقهمي

بعضاياز.هاايبابوناهداردهاييزردمانندگ اطرافشگ 

داروافكهاايششاگلبارگ،انادهايشبهرنگفرفيريگ 

جوبلنادوپارزداركاشهايروي اقهتارهوبرگمانند 

اشابيليدرعناواوحاالبيباهنظاربرخايآورا3.باشندمي

 اپس.باشدههماوا طراطقوسميكالجنتقابطهدانسته

هكااآوردداناادودلياا ماايخااودايااننظاارراخطااامااي

ردهوكاركا اومذ¨ديسقوريدوسالجنتقابطهرادرمقاله

ويايناشاتباهراباه.چهارمآوردها ت¨قالهحالبيرادرم

هنامدي ارالجناتقابطاهكياينكي:ندكدودلي توجيهمي

هكاا طراطقوسشبيهباها اطراطيقوسا اتودي اراين

الجنتقابطههممانندحاالبيجهاتتحليا اورامبلغماي

اودرادامهبه.ترا تحالب ودمندوالبتهت ثيرشضعيف

شاودهارنتالهخواندهميكداندآوراگياهيميگماوبعضي

اشازهريشاهكاداندوخودارنتالهراتصحيفازاربيالهمي

چوواينگياهبرايورماربياهنياز،راو(ا ت¨شالهك)اربيه

زهراويويهاودي،جلج اشبيليبهنظرابن. ودمندا ت

¨فتاهباهگ.نادكشلغم(بّريمعرفيمي)حالبيرانوعيلفت

هااييزردهگا كااناددي راوحالبيرافشالهدانساته،وي
                                                           

 .05صالصيدنة، .1

 .151صاألدوية المفردة، .2

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

 .30ص

. ليماونيزحالبيراقرذالاهخوانادها اتبنا حاق.دارد

هآوكاامانظرصحيحقولديسقوريدوسوجالينوسا ت

دارمانندغبااروكركهايبلندواندبابرگراگياهيدانسته

هاييزردوماننادذرا وباگ كموتايكهاييمحبا اقه

هايشهامباهبانفشمايا هبعضيازگ كهايبابونهگ 

شاعبه،هايشازهمجداوباهقاوليشاعبها توگلبرگ

ها طراطيقوسبهمعناايشافاك  تارگاوا تكمانندش

شودوبه اريانيبنولياووناامميورمحالبناميده¨دهنده

.هماينا اتهدر تهمكداردوبهقوليقبسطيلها ت

هاربايغيارازكا مجوومعتقدند ليماووابنبنا حاق

اشبيلي4.وحنيننيزاينگياهراِحزمناميدها ت.اينا ت

 االهكدرعنواوشحمةالدجاجةآورانوعيازگياهاويا

همراهبابريادگي،هبرگشمانندبرگفشالا تكخوانده

ايهمبارروي ااقههاموازياينبرگ.دارونرمودندانه

اشتاو ااقه.قراردارند،پنبه()هايقطنمانند اقهكباري

هايشنيزبااگره.دارا تذرا وگرهكخاليوبهبلنديي

نارهرگرهيدوبارگخاارجشادهكاندودرفاصلهازهم

هاعاريازبارگهايشموازيهمومابينگرهشاخه.ا ت

هشابيهكايا اتكوچكهايهايشماننددرهمو رشاخه

هاگليترا توبررويآوهايقبسطالهوليپهن رشاخه

محا روياش.باشدومانندموميكهنازكازرققراردارد

هااوهساتانيوپاايدياوارهكاينگياهدرمنااطقمرطاوب

اينگياهشحمةالدجاجةنامداردوبهعجمايشايبه.ا ت

شودبهايننامخواندهميهبهعلترطوبتشكدغّلينها ت

وبهيونانيا اطراطيقوسناامداردوباهحاالبيمعاروف

بيطاربهنقا ابن5.دهدچووورمحالبراشفامي.باشدمي

هبهيوناانييو اووناامكازجالينوسآوراگياهيدانسته

داردوايننامازحالبمشاتقشادها اتوگوياادواياي

نناديااكربرورمحالبضماداگ.اندهمردممطمئنكا ت

يدرعنااواوكانطااا6.ردكااآوراعااالجخواهااد،بياويزنااد

                                                           

 .102،ص1جعمدة الوبي ، .4

 .035،ص2جعمدة الوبي ، .5

 .30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .6
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«مطا ال يسط   »تاابكهصاحبكا طراطيقوسآوردها ت

هچناينكادرحاالي،هاينگياهحاالبيا اتكردهكگماو

وي پسدرعناواو1.باشدنيستوحالبياطراطيقوسمي

هكاردهكتوصيفاطراطيقوسآوراحالبيخواندهوچنين

كتارازياوتااهكهاايچهاارگوشوگياهيا تباشاخه

ساتريكهااييخاهداناهكاهاييماي باهزرديباگ ،ذرا 

طعماشتلاخو،دارهايشگاره اقه.گ ارندرنگبهجامي

ويدرعنااواوحااالبينياازآورا2.آوبهتاارا اات¨تااازه

3.ردها تكاطراطيقوستفسير

اطراطيقوسرالغتييوناانيوباهيممؤمنوعقيليكح

بخواندهوناامشراباهعربايحاالبيكواكمعنايشبيهال

متاركاشه ااقهكاندردهكاندوآوراگياهيمعرفيدانسته

ذر و ختوخشنا تودراطرافشگليشبيهكازي

دردور.انادهاماي بهبنفشگ بعضيازآو.بهبابونهدارد

هااشابيهباهمجمو گا وبارگ.اندگرفتههاقرارآوبرگ

ودرازوكايانگيااهباريا¨هااي ااقهبارگ.اناد تارگاو

يممؤمنكح4.ستريوتلخا تكداروتخمشنيزخاكرك

5.ردها اتكادرعنواوشهدهنيازآورااطراطيقاوسمعناا

ترزرگريا طراطيقوسراگياهيعلفيوبهارتفا دهتاكد

هاايشاورهباهوياژهدرزماينكادانستهمترشصت انتي

.رويدهايدارايآبشورميمرداب¨ واح درياوحاشيه

وكيبارياكاهپهنكاآوكركاداروبايهايگوشاتبرگ

تشاخيصگيااهاز¨تيزدارندبهتارينو ايلهكشيدهونوك

هايآوبهتعداديكتااپانجدراپيتولك.اندانوا مجاورآو

دارايكگرددوچووهريمجتموميرأسانشعابات اقه

گا ¨ايبهرنگآبيزيباياا افيددرحاشايههايزبانهگ 

اما ظااهريجالابكفتهشادوكپسازش،باشدآذينمي

رنگماي ،آوپسازر يدو¨ميوه.آورندوجودميتوجهبه

د تهتاار افيدرناگكندودرانتهابهيكبهزردپيدامي

                                                           

 .85،ص1جتكکرة أولي األلباب، .1

 .52.هماو،ص2

 .203.هماو،ص3

 .135،125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، .4

 .285صتحفة المؤمني ، .5

،مديتراناه¨ماننادمنطقاه،گيااهدراروپااايان.شودختممي

 ايبريو،قفقااز،اياراو،آ ايا، واح درياهاايشامالي

درايراونيازدر اواح .رويدهمچنيندرشمالآفريقامي

رجكادريايخزرمانندبندرگازوبعضايناواحياطاراف

 لطانياطراطيقوسراگياهيعلفايباهبلناداي6.رويدمي

ازكركااصااافباادوو،متااربيسااتتاااشصاات ااانتي

داروهااييگوشاتهبرگكخوانده«Compositae¨»خانواده

شيدهك،كهايشباريبرگكپهن.ودمبرگداردكركبدوو

ايبهرنگآبييا افيدا اتهايشزبانهتيزوگ كونو

اشپسازر يدوبهميوه.گ آذينقراردارد¨هدرحاشيهك

رشاتهتاار افيدباهكتهايرنگماي بهزردا تودران

هايشور واح درياواينگياهدرزمين. داردكاك كش

،منطقاهمديتراناه،هايدارايآبشوراروپاامرداب¨حاشيه

 ايبريوشامال،قفقااز،ايراو،شمالوآ يا، واح دريا

 اواح ،رجكارويدودرايراودرنواحياطرافآفريقامي

.شاودطاوروحشايديادهمايدريايخزروبندرگازباه

ردها اتكاتصورمااليس همؤلفك لطانيافزودها ت

ولايحاالبياطراطيقاوس،باشدها طراطيقوسحالبيميك

هاي ختودرآماسحالابوآماس¨نندهكبودهوتحلي 

متاركآوراازيا¨ لطانيدرازاي اقه.خنازيرمؤثرا ت

هاايشراباه ردهوگاكاو ختتوصيفكمتروباريك

7.ردها تك تارهتشبيه

حالبيرا¨رازيبهنق ازجالينوسوجهتسميه: خواص

ردهوضامادوتعلايقشراشافاكاركنفعشجهتحالبذ

ونيازآوراباهعلات8بخشورمعارضبرحالبخوانده

وهمچناينتجفيفايناه9ميتحلي كمشدارايكحرارت

                                                           

 .31،ص3جگياهان دارويي، .6

 .258،255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .7

؛05صالصيدنة، ؛222،ص1جالقانون في الو ، ؛120،ص25جالحاوي، .8

عمطدة  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غطافقي،  ؛151صة، األدوية المفرد
؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2؛ج102،ص1جالوبي ، 

تحفطة المطؤمني ،   ؛52،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛353،ص1جالشامل، 
هاي  توبيق نام؛20ص معجم أسما  النبات،؛135ص مخزن األدوية،؛05ص

 .255،ص1جط  سنتي، گياهان دارويي، دائرة المعارف ؛02صکن ، 

 .30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛120،ص25جالحاوي، .9
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آوراداراياين¨و تازهردهوبهويژهنكچنداوضعيفياد

شيخالرئيساطراطيقوسراباقاّوت1.خواصشمردها ت

.ردها اتكايااد3 اازيكوهمراهباتبريدوخنا2تحلي 

ا طيراطيقوسراقّوتتبريدوتجفيفاي¨وافدقّوتاوليهابن

دّومقاوتشرامحلا ¨خواندهودرمرحله4نهچنداوشديد

هنق ازديسقوريدوسبرگاينويب.دانستها ت5ودافو

هاايعاارضشادهباروورم6گياهراجهتالتهاابمعاده

9چشام¨وبيرووآمدوحدقاه8هايگرمو ايرورم7چشم

ايگمااوهعدهكردها تكوينق . ودمندخواندها ت

هايبنفشرنگاينگياههماراهوفهكهخوردوشكاندردهك

هعقيلايآوراامكا)اوكاودكوصار 10باآبجهتخناق

آونيازجهات¨نافوباودهوضامادتاازه11الصبياوخوانده(

راووشايدهمحاالبينماراد¨شالهك)هايگرمدراربيهورم

                                                           

الجططام  لمفططردات ؛151صاألدويططة المفططردة، ؛120،ص25جالحططاوي، .1
 .30،ص1جاألدوية، 

تحفة المؤمني ، ؛151صاألدوية المفردة، ؛222،ص1جالقانون في الو ، .2
 .125ص مخزن األدوية،؛05ص

الجططام  ؛151صاألدويططة المفططردة، ؛222،ص1جالقططانون فططي الوطط ، .3
 .05صتحفة المؤمني ، ؛30،ص1جلمفردات األدوية، 

 .30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛151صاألدوية المفردة، .4

 .هماو.5

الجطام   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛151صاألدوية المفردة، .6
 .30،ص1جت األدوية، لمفردا

عمطدة  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غطافقي،  ؛151صاألدوية المفردة، .7
؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2،ج102،ص1جالوبي ، 

،3جگياهطان دارويطي،   ؛125ص مخطزن األدويطة،  ؛05صتحفة المؤمني ، 

 .255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛31ص

الجطام  لمفطردات   ؛035،ص2جعمدة الوبي ، ؛151صاألدوية المفردة، .8
 .30،ص1جاألدوية، 

عمطدة  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غطافقي،  ؛151صاألدوية المفردة، .9
؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2،ج102،ص1جالوبي ، 

لمعارف ط  سنتي، دائرة ا؛125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، 
 .255،ص1جگياهان دارويي، 

عمطدة  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛151صاألدوية المفردة، .10
؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2،ج102،ص1جالوبي ، 

 .125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، 

عمطدة  ؛23صقي، منتخ  جام  المفردات غاف؛151صاألدوية المفردة، .11
؛30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2،ج102،ص1جالوبي ، 

 .125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، 

هن هكاندردهكهمچنينبرخيگماو12.باشد(منا با ت

سايكوفهدرد تچپتو طكاينش¨شدهكداشتنخش

زبساتنايانوني13اشورميعارضشدها تهدراربيهك

14.شااوديندردآوماايكباعااثتساا،وفهبااررويورمكشاا

¨اشبيليحالبيرامحل اورامبلغمايحالابوشافادهناده

وتعليقونوشيدو15هاياربيهبهصورتضماددانستهورم

هدرقسمت رلهاتكاوكودكاشراجهتخناقجوشانده

.(عارضشدهباشاد اودمندخوانادها اتكوچكزباو)

هخاصاايتشكااردها ااتكااركاارشااحمةالدجاجااةذويد

برگرداندورحمخارجشدهو ستشدههن امزايماوياا

بهعلترطوبلزجهدرآوا توبرايخاوردووضاماد

ويهمچناينباراي.دانادردنشاينخاصيتراثابتميك

آوهاام ااودمنديبااراي¨خااوردوعصااارهوياااخيسااانده

ياطراطيقاوسراكانطاا16.ماليخولياراياادآورشادها ات

يمماؤمنكح17.ردها تكمحل صالباتوخنازيرمعرفي

.خواندها ات19ندردچشمكومس18مجفف،آوراقاب 

خاّرم(را)گياها اطراطيقوس¨ريشه¨ترزرگريجوشاندهكد

بهصورتغرغرهجهترفاوآناژينماؤثردانساتهوآورده

اكادرآمريهكا«.Ster Novae Angliae L»هازناو كا ت

هايپو تيبهصورتماليادوبرايدرماوبيماري،رويدمي

وي.شاودهايآوبررويپو تبدوا اتفادهمايفرآورده

هدرفرانساهوبعضايكا«.A. Linosyris Ber»بارايناو 

                                                           

تحفطة  ؛30،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛151صاألدوية المفردة، .12
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛125ص مخزن األدوية،؛05صالمؤمني ، 

 .255ص،1جگياهان دارويي، 

عمطدة  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛151صاألدوية المفردة، .13
 .30،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛035،ص2جالوبي ، 

الجام  لمفطردات  ؛035،ص2جعمدة الوبي ، ؛151صاألدوية المفردة، .14
 .30،ص1جاألدوية، 

 األدويطة،  مخطزن ؛05صتحفطة المطؤمني ،   ؛102،ص1جعمدة الوبي ، .15
 .255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛125ص

 .035،ص2جعمدة الوبي ، .16

دائرة المعارف طط  سطنتي، گياهطان    ؛52،ص1جتكکرة أولي األلباب، .17
 .255،ص1جدارويي، 

 .125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، .18

 .255،ص1جدارويي، دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان .هماو؛19
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،رويادماييكهايآهدي رازنواحياروپابهويژهدرزمين

ه ابقبرك تنندگيقائ شدهوافزودهاكاثرضدعفوني

هدرناواحيمختلافاروپااكا«.Armellus L»اينازناو 

هاايبارايرفاوبيمااري،رويدوليدرايراوديدهنشدهمي

 لطانيمعتقدا ات1.شدها تچشموآنژينا تفادهمي

مترين رديراداردوقااب هامنيساتوكاطراطيقوس

مغز(آبگرفت ي)خوردنشجهتدردگلووهيدرو فالي

گيااهباه¨ريشه¨او ودمندا توامروزهازجوشاندهكودك

وشاودرورمصورتغرغرهدرآنژينوبهصورتشسات

2.شودچشما تفادهمي

3.ردها اتكاميحارارتياادكرازيبرايش: طبيعت

مترين رديراداردوقااب كهكشيخالرئيسگفتها ت

بكامر،گا  ارخبيطارآورامانندوافدوابنابن4.نيست

5.هقاب نيستكبااينتفاوت،اندالقويدانسته

عقيليو لطانينيازطبيعاتشرا،يممؤمنكح،يكانطا

عقيلايافازوده.انادردهكادومبياو¨دردرجهكگرموخش

6.باشدهباقّوتمبردهوقابضهميكا ت

يممؤمنوعقيليمقادارمصارفازكح: مقدار مصرف

ادودرهمو لطانينيزحدودهفتگارماطراطيقوسرات

7.اندردهكركذ

هباهايانگيااهكاسانيكازكههيچيكرا تكقاب ذ

ردهوآورامغفولكاندازبدلومضراتآويادينپرداخته

.اندگ اشته
وافاداندلسايمحمادابانعبادالرحمنبان،األدوية المفطردة : مناب 

بياروت،دارالكتابالعلمياة،ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،225)م.

ق(،تهاراو،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ق1225اول،
                                                           

 .33ا31،ص3جگياهان دارويي، .1

 .255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .2

 .120،ص25جالحاوي، .3

دائطرة المعطارف   ؛125ص مخزن األدوية،؛222،ص1جالقانون في الو ، .4
 .255،ص1جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .30،ص1جلمفردات األدوية،  الجام ؛151صاألدوية المفردة، .5

 مخزن األدويطة، ؛05صتحفة المؤمني ، ؛52،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6
 .255،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛125ص

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛125ص مخزن األدوية،؛05صتحفة المؤمني ، .7
 .255،ص1جگياهان دارويي، 

تككرة أولي األلبطاب و الجطام  للعجط     ؛ش1382نشرشهر،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552بيروت،دارالفكر،چااپاّول،

معاصاار(،تهااراودانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.مالقي

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.زكرياايرازيمحمدبان،في الو 

گياهااوداروئاي،،رة المعارف ط  سطنتي دائ؛ق1221العلمية،اول،

دائطرة  ؛ش1382معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)ابوالقا م لطاني

معاصار(،)نامهگياهي،ابوالقا ام الطانيواژه،المعارف ط  سنتي

علاي،الشامل فطي الصطناعة الوبيطة   ؛ش1382قم،نوروحاي،اول،

،نشارياتأبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.حزمقرشيبن

أبوريحاوبيروناي،الصيدنة في الو ؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

ق(،بكوششعبااسزريااب،تهاراونشاردانشا اهي،اول،225)م.

قارو)م.ابوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفة النبات؛ش1335

ق(،تحقيقمحمادالخطاابي،بياروت،دارالغارباال االمي،اول،2

 ايناعباداهللمعاروفباهابانحسينبان،في الو  القانون؛م1550

علايزرگاري،گياهان داروئي؛تاق(،بيروت،دارصادر،بي228)م.

،مخطزن األدويطة  ؛ش1332معاصر(،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اول،)

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

احماد،ما  النباتمعجم اس؛ش1331آموزشانقالبا المي،دوم،

مطالعاتتاريخپزشكي،طب¨م(،تهراو،مؤ سه1522)م.عيسيبك

،منتخ  جام  المفطردات غطافقي  ؛ش1383ا الميومكم ،اول،

العباريغريغرياوسابان¨ق(،گزيده3قرو)م.محمدغافقياحمدبن

ق(،تحقيااق:د.ماااكسمااايرهوفود.جااورجيصاابحي،282)م.

.م2550و،پاريس،داربيبليو

بخشگياهاوداروييامحسنرهبر

 اعرا 

معنااياصطالحيفقهايوحقاوقيا اتباه: ِاعرا 

نظركردوازملكوماليبدووآنكهقصدتمليكيااصرف

ِاعراضازاموالوامالكاعمازمنقاول¨درباره.اباحهشود

جااوونيازِاعاراضازحقاوقوجانداروبي،وغيرمنقول

هااايوآثااارآودربخااش،حكاام،موضااو ،بياااوماهياات

.هايفقهاي اخنباهميااوآمادها اتگوناگووازكتاب

در،دلي پراكندگيونبودوانسجامالزمدرايانمباحاثبه

ناوعي،تعريافواحكاامآو¨ خناوفقيهاوپيشيندرباره

جطواهر  مؤلف.تشويشواضطرابوجوددارد،ناهم وني
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هادربيااومعنايوحكامياختالفبااشارهبهبرخالكالم

ناشاياز،هااِاعراضبراينبااورا اتكاهاياناخاتالف

درتعرياف،هاايذهناِيدورازدقاتهاوبافتاهزنيگمانه

1.صحيحازِاعراضا ت

مرباوط¨هايپراكندهتواوبحثترينموارديكهميمهم

رتندعبا،بهِاعراضازاموالرادرفقهموردبرر يقرارداد

كتطاب االجطاره  2؛بيوترابالصياغة¨مسئله،كتاب البي :از

هايزراعتپسازپايااومادتريشه¨رويشدوباره¨مسئله

هااشااباشآنچهدرعرو اي¨مسئله،كتاب النكاح3؛اجاره

5؛شادوشاكارآزادورهاا¨مسائله،كتاب الصطيد 4؛شودمي

زحركاتدررهاكردوشترواماندها¨مسئله،«كتاب اللقوة»

كتاب »؛بحثأنفال،«كتاب الخمس»؛آبوعلفبياباِوبي
هايرهاشدهاراضيمتروكهيازمين¨مسئله،«احيا  الموات

شدوكشتيشكسته¨مسئله،«كتاب القضا »6؛ودچارخرابي

شاايدبتاواو8.وموارديدي ار7؛درياشدواموالبهوريخته

ِاعاراض¨دربااره،گفتكهاززماوميارزايقمايباهبعاد

ِاعراضعنواوبحث¨هاييصورتگرفتهومسئلهنويسيتك

9.مستقليرابهخوداختصاصدادها ت

،يعاراضازباابيفعاال:اعراضدرلغاتواصاطالح
                                                           

،مجمط  البحطري   ؛232،صالمصباح المنير؛251،ص25،ججواهر الكالم.1

.1325،ص2،جمنتني االرب؛122،ص2ج

،13،جمفتاح الكرامة؛05،ص22،ججواهر الكالم؛301،ص3،جالمسالك.2

.032ص

 مسطتند العطروة  ؛153،ص12،جالمستمسطك ؛122،ص0،جالعروة الوثقي.3
.208-203االجارة(،ص)

،12،جالمستمسك؛02-01،ص25،ججواهر الكالم؛31ص،3،جالمسالك.4

.5ص

،32،ججواهر الكطالم ؛022،ص11،جالمسالك؛2،ص3،جايضاح الفوائد.5

.250ص

،12،جالمسططالك؛353،ص13،تططككرة الفقنططا ؛153،ص2،جالسططرائر.6

.228،ص38،ججواهر الكالم؛250ص

جطواهر  ؛130،ص15اپقديم(،جچ)مفتاح الكرامة؛150،ص2،جالسرائر.7
.838،ص2آشتياني،جكتاب القضا ، ؛251،ص25،جالكالم

 مسطتند العطروة  ؛202،ص2،جالعروة الوثقي؛22،ص12،ججواهر الكالم.8
.115كتابالخمس(،ص)

،2،جغاية القصطوي ؛30،ص2،جبلغة الفقيه؛153،ص1،ججام  الشتات.9

؛1،صالسلك في االعرا  ع  الملك(جمان ) مكاس  ايرواني؛222ص

.282،ص1،جتحرير المجلة؛32،ص3،جغاية اآلما 

ْ نَضَ أأأ»:همچوو،رودبهكارمي«عن»هن اميكهبا ْ أَع َوَمن
ُم  أ»؛(25،122طه/)«َْْأِذْكِضي َْنْ  ْ ِض  أ ؛(0،22ه/مائاد)«َع

معنايصارفبه11،«َْضضواأْْأاخلرب»10؛«َْض أْْأوطْه»

ميلاينسابتباهاعتناييوبيبي،رويگرداندو،نظركردو

ازچيازي12؛ِء إذا واّلُه ظه َره يأْعَرَض َعِن الش   .چيزيا ت

 يَاْعَرْضُت بوجه؛يعنيآوراپشت رانداخت؛يعراضكرد
يعنياو؛چيزيروبرگرداندماز13؛.َصَدْدُت و ُخّدُت يأ، عنه

در14.الَص د  عن ه  : ءياإلْعراُض َعِن الش   ؛راتركورهاكردم

ََ َعْن ه  ، َصَفَح َعنه»:واژگانيهمچوو،هايلغتكتاب ، َص َد
.انادمعنايشاده«َاع َرَضَعناه»به«و َاْدَبَر، صد  عنه، َولَّي عنه

ه و اْسَتْنكَف و أنَف وّلي َدْبَره و َتَرك»به،«اعرضعنه»كهچناو
برخايمعتقدنادكاه،بههمايندليا 15.اندمعنيشده«عنه

باِاعراضباهياكمعنايا اتواگاردرماواردي«توّلي»

ُ ِضضمنو عأأأأأأ»؛¨همچووآيه «ُثن  أََنَوْيت مم  أاِلْ ألعِينتمِّأُمنُْ   أَوَع نمم أُم

باه16.برايت كيادا ات،انددركنارهمآمده،(2،83بقره/)

حالباتوجهبهمجمو كاربردهايِاعاراضدركلمااتهر

تواودريافتكاههاميهاوا تعمالاه لغتودرمحاوره

نظاركاردوازرويصارف،پوشاينوعيچشم،دراعراض

17.رغبتينهفتها تميليوبيبي

معناياصطالحيِاعراضهماومعناايلغاويا اتو

¨درمسائله،ايمثاالبار؛عدولوتغييريدرآونشدها ت

،خواهاصليمانندزادگاهياوطانانتخاابي،ِاعراضازوطن

ماداميكهانساوازآوِاعراضنكندوبهقصدآنكاهدي ار

ازحكاموطانخاارجو،وطناونباشدازآوخارجنشود

هرچند الياومتمااديازآوخاارجشاده؛شود اقطنمي

                                                           

.223-222،ص1،جتحرير الوسيلة؛232،233،ص3،جالعروة الوثقي.10

،121،ص2،جمصباح االصطو  ؛122،253،215،ص1،ججواهر الكالم.11

.222،ص2،جبحوث في علم االصو ؛135،253

.235،ص0؛ج231،232،ص2،جيس اللغةمعجم مقاي.12

.232،ص3،جكتاب العي .13

.182،ص3،جلسان العرب؛1582،ص3،جصحاح اللغة.14

؛330،322،صالمصطباح المنيطر  ؛238،صمعجم مفردات الفاظ القطركن .15

.32،ص3،جالنناية؛182،ص3؛ج010،ص2،جلسان العرب

.332،333،233،ص1،جمجم  البيان.16

.228،ص1،جمجم  البيان؛235،ص0،جمعجم مقاييس اللغة.17
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قصادو،حكاامآوبراي قوطوطنباودووزوالا.باشد

1.نسبتبهوطنالزما ت¨بنايقلبيبرقطوپيوندوعالقه

ميلايدرِاعراضازمالنيزتركازرويقصدوارادهوبي

برايماواردصادقِاعاراض2.رغبتيلحااشدها توبي

هاياضاافهبارنياازماندهمانندپس؛اندهاييذكرشدهنمونه

وهيزميابقايايمياوهوغا اكنده،ازقبي چوب،مسافراو

مانادهوبقاياايهمچاووپاس.هايانساووداموخوراكي

هاايهااوداناه انبله،هامانندخوشه،ميوهدرباغومزار 

ريختهشادهرويزماينكاهپاسازبرداشاتمحصاوالت

يابقياهچيزهاايي.مانندكشاورزيدرباغومزرعهجايمي

رغبتيدورانداختاهونيازيوبييخاطربهارابهكهمردمآو

:در اخنشايخانصاارينيازآمادها ات.كننادتركمي

شودماِلمورِدِاعراضباهمباحااتِاعراضيكهموجبمي»

،ملحقشدهوتصرفوتمّلكآوبرايدي راوجايزباشاد

بدووتوجهداشتنبهتصارفو،آوا تكهِاعراضكننده

باههار3.«ّيتخودخارجكندتمّلكدي راوماليراازملك

حالدرتحققمعنايوحقيقاتِاعاراضازن ااهلغاويو

جزقطوپيوندمالكيتوخاارجكاردوماالاز،اصطالحي

در،تصارف¨تمليكيااباحاه؛ملكچيزدي ريالزمنيست

.معنايِاعراضلحاانشدها ت

معناايباتوجهبه: تفاوت ِاعرا  با موروعات مشابه

فارقا ا ايآوبااواژگااوو،صطالحِياعراضلغويوا

:شودموضوعاتمشابهومرتبطباآوروشنمي

¨امامياهوعاماه(دربااره)دراصطالحفقيهااو: ابرا . 1

كهآياا اقاطا اتيااتملياكونيازآياااز«ابراء»معناي

معروفو4.اختالفنظرا ت«عقود»ا تيااز«ايقاعات»

ا قاطا ت،اواماميهآوا تكهابراءمشهوردرمياوفقيه

وليفقيهاوامامياهوعاماه5.نهتمليكوايقا ا تنهعقد

                                                           

.232ط233،ص3،جالعروة الوثقي.1

.32،52،ص3،جغاية اآلما .2

.52-32،ص3،جغاية اآلما ؛30،مرتضيانصاري،صكتاب النكاح.3

.120،ص28،ججواهر الكالم.4

؛211،ص2،جفوائططدايضططاح ال؛253،ص2،جالمبسططوط؛123.هماااو،ص5

،جواهر الكالم؛153،ص3،جالرورة البنية؛212،ص0،ججام  المقاصد
‘ 

اتفاقنظردارندكهابراءتنهادرموردحقوقثابتبرذمهو

،اعيااوواشايايخاارجي¨دي اريا اتودربااره¨عهده

حقوقيا تكهدرذماه،موردابراء6.صحيحومؤثرنيست

اعما تازاعيااو،درحاليكهمورِداعراض7؛ثابتا ت

8.وحقوق،ماننداراضيوامالك،خارجي

اعاماز،تركومهم گ اشاتِنماال: إهما  و ترك. 2

مانناد)دومهم وتركشا،ممكنا تمال؛ِاعراضا ت

آبوخاطرواماندگيوخسات يدربيابااِوبايشتريكهبه

؛شاودعراضوصرفنظرنوليازآوِاشود(رهامي،علف

ا اتكاهدرصاورتامكااودبلكهمالكهماوارهدرصاد

9.دوبارهآورادراختيارگيرد

پسازجانيكهمالجانداروبي:يعني: راّله يا ُلقوه. 3

ازجهات،چناينماوردي.شدوتو طكسيپيداشاودگم

لقطاهيااضااله.موضو وحكامبااِاعاراضتفااوتدارد

شودومالكدرپييافتنآوباودهوهايچيناخوا تهگمم

بنابراينيابناده؛گاهازآوِاعراضوصرفنظرنكردها ت

آورااعاالمنماودهودرصاورتپيادا،بايدپسازياافتن

دهادياااينكاهآورابهحااكمشار تحويا ،نشدِومالك

همچنينيابناده.كندداريعنواوامانتتايافتنمالكن هبه

آورااز ويمالكصادقهداده،واندباتحققشرايطيتمي

درچنينصورتينيازهرگااهمالاكياا،ولي،كندياتمّلك

بايدعينماالرادر،وار آوپيداشدوآورامطالبهنمود

شادوصورتموجودبودوياعوضآورادرصورتتلف

10.بهمالكبازپسدهد

ردرياياافتاادهيامالغرقشدهد: اموا  غص  شده. 4

ياابيود تر اينباودهومالاكازدرچاهكهقاب د ات

                                                                                      

.123،ص28ج

،20،ججواهر الكالم؛355،ص22،جالحدائق؛153،ص3،جالرورة البنية.6

.185،182،ص3-8،جموسوعة الفقة االسالمي؛332،ص23؛ج115ص

.321،ص22،ججواهر الكالم.7

،3،جشطرائ  اإلسطالم  ؛382،ص2،جالسرائر؛232،281،ص3،جالمبسوط.8

.32،ص3،جغاية اآلما ؛82،ص2؛ج232ص

چااپجدياد(،)تككرة الفقنطا  ؛225،ص2چاپقديم(،ج)تككرة الفقنا .9

.228،ص38،ججواهر الكالم؛283،ص13ج

.32،32،35،25،22،صزبدة المقا .10
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هرچناادممكاانا اات؛يااافتنوگاارفتنآوناااامياادباشااد

چنينموردينيزشاام .همچناوعالقهاوبهآوباقيباشد

هاانيازاگاردرد اتحكمِاعراضنبودهوباگا ر اال

بااقيهمچنااوبارملكيات،غاصبيادرتهچاههمباشاد

.خواهدبود

هاييكهمانندغ اهاوميوه: ما  از سوي مالك¨ اباحه. 5

ياآنچاهدر؛شوندرويميزيا فرهچيدهمي،هادرمهماني

مرا معرو يبر رورويعروسودامادنثاروشااباش

ريخاتنوپاشايدوياا ار،وليتنهاشاباشكردو؛شودمي

؛شودلكمالكخارجنميازم، فرهويارويميزگ اشتن

ماندهوخوردهنشدهياابرداشاتهبنابراينهرمقداركهباقي

يعنايميزبااووشااباشكنناده،برملكيتمالك،شودنمي

.باقيا ت

مالمجهولالمالكيكاهباهكنااري: مجنو  المالك. 6

.هامالكآوپيدانشدها اتهاو الافتادهوپسازمدت

نظرموضوعيوحكمايبااِاعاراضفارقاينموردنيزاز

بارخالف؛داشتهودراختيارامامودولاتا االميا ات

باه.كهتصرفآوبرايهركسيجايزا ت،مباحاتاصلي

شدوود تر ينداشتنباهياگم،هرحالترككردومال

ازعواما ،ياكهيچ....آوونيزمجهولالمالكبودوآوو

كاهگ شاِتزمااوچنااو.آينادشامارنمايزوالملكيتبه

شاودطوالنينيزازا بابخروجازملكيتمحسوبنماي

عنواويكضرورتفقهيپ يرفتاهكليكهبه¨قانوووقاعده

آوا تكهباگ شتزماِوهرچندبسايارطاوالنييااشده

ازبايننرفتاهو،مالكيات،يابيباهماالبانااميديازد ت

،توانادآود اتيابادمايصاحبمالهرگاهوهرجااباه

،درفقه«تعاقبايادي¨»مسئله.كندتصرفنمودهودريافت

وفتوابهوجوببازگرداندو1گواهصادقيبراينمدعا ت

موردتصارف،هرچندزماوزياديگ شته،مالغصبشده

قاارارگرفتااهوبازگردانياادوآودشااواريااامسااتلزمتحماا 

.ضاروريفقاها اتمستندبههمينقانوو،خسارتباشد

تنهاابوحنيفهبراينباورا تكهچنانچهچوبغصابيدر

                                                           

.155،251،222،050،011،ص3انصاري،ج،مرتضيكتاب المكاس .1

،كاررفتهيا اختمانيبرآوبنانهادهشدهباشاد اختماوبه

ملكغاصابمحساوبشادهوبايادباهمالاك،آوچوب

غرامتوقيمتچاوبرابپاردازد!بخاشقابا تاوجهياز

رِاعراضمطارحاحكاموآثا¨هاييكهدربارهايرادواشكال

شودكهمعنيوموضو ِاعاراضواندازآنجاناشيميشده

خوبيموردفرقمياوآوباموضوعاتمرتبطومشابِهآوبه

.توجهقرارن رفتها ت

راريا  المسطائل  خننويسندهجواهرالكالممؤلف

مبنيبراينكهمياولقطهوماِلموردِاعراضفرقينيساتو

مورد،اويكنظريهبهاصحابنسبتدادها تعنوآورابه

وي.ايرادقراردادهوآوراباط وبيا اسدانستها ات

ايضاروريوروشانتفاوتمياولقطهوِاعراضرانكتاه

،شادوآوگام،آريممكنا تتاركماال2.شمردها ت

قرينهواماارهيااباعاث،د تر ينداشتنونااميديازآو

؛معنايِاعراضيامالزمآونيستامابه؛باشدِاعراضازآو

تابنابراينكهاگركسيِاعراضرا ببزوالملكيتدانست

همانندمباحاتاصليواموالبي،تصرفوملكيتآومال

هرچندبنابرصادقنكاردو.مالكبرايهركسيجايزباشد

ممكنا تتصرفوحتيتمّلاكدي اراوجاايز،اعراض

بلكهازباابجلاوگيري،زبابمباحاتاصليامانها؛باشد

هرحاالبه3.ازبدووا تفادهماندوياازبينرفتنمالباشد

بايد،حكموضعيوتكليفيِاعراض¨پيشازگفت ودرباره

.موضو ومعنايآوتحققيافتهوروشنشود

كاهازظااهروچنااو،گسترهوقلمارواعاراض¨درباره

و«ملاك»تاواودريافاتِاعاراضميصريح خناوفقيهاو

موارِداماوالمنقاولو¨هردوراشام شدهودرهمه«حق»

بناابراينممكان؛جاوجاريا تغيرمنقولوجانداروبي

،ا بوشتر،يكاتومبي ،ا تِاعراضازيكقطعهزمين

                                                           

.233،ص38،ججواهر الكالم.2

؛155،ص3،جالططدروس؛382،ص2چاااپقااديم(،ج)تططككرة الفقنططا .3

،ريطا  المسطائل  ؛025،ص15،جمجم  الفائدة؛228،ص12،جالمسالك

،مرتضيانصاري،كتاب البي ؛233،ص38،ججواهر الكالم؛130،ص12ج

؛32،32،35،25،22،صزبططدة المقططا  ؛011ططط155،251،050،ص3ج

.02،52،53، 01،صاألراري؛330،338،ص0،جمصباح الفقاهة
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ازفرشوظرفومانندآوباشاديااازحقايماننادحاق

البتاه1.... ابقتو،اولوياتخياريااحاق،تحجير،شفعه

ممكنا تكسيِاعراضازملكراموجبزوالملكيات

ولاايِاعااراضازحااقرا ااببزوالو ااقوطآو،ندانااد

2.شمارآوردبه

آياِاعراضازمالورهااكاردو: حكم تكليفِي اعرا 

آوازن اهشر جايزا ت؟تاآنجاكهجساتجووبرر اي

ِاعراض خنيدر¨مسئله¨ودربارههايفقيهادرديدگاه،شد

هرچنادممكان؛حكمتكليفِيآوبهمياونيامدها ت¨زمينه

،ماالگامشاده،هاييازبحثاحيايمواتا تدربخش

ونثاروشاباشدرمرا معرو يبتواوحكم،مملوك¨نفقه

چكياده اخنگروهاياز.تكليفيِاعراضرانيزدريافات

اينا تكهبدووا تفادهياراكدفقيهاودرموارديادشده

خاالف،ويژهزماينبه،گ اشتنوضايوكردِومالوثروت

البتاهدر3.هايدينيومخالفما اقشاريعتا اتآموزه

چنانچهباهخرابايياا،زراعتيادرخت،خانه،تركزمين

.مياوفقيهاواختالفنظاروجاوددارد،خشكِيآوبينجامد

،كهاقدامبهعمراووآباادانِيزماينبرخيمعتقدندازآنجا

باه.باغبانيودرنتيجهتوليدثروتواجابنيسات،آبياري

رها اازِي، لطنتباراماوال¨ يرهوقاعده،مقتضاياص 

اشاكالباي،هاشودهرچند ببنابوديآو،امالكواموال

،بعضي5.گروهينيزمعتقدنداينعم كراهتدارد4.ا ت

درخاتوبااغياازمايِنخااليفارق،تزراعا،مياوخانه

                                                           

،3،جشطرائ  اإلسطالم  ؛382،ص2،جالسرائر؛232،281،ص3،جالمبسوط.1

،3؛ج235،233،ص2،جشطططرائ  اإلسطططالم ؛82،ص2؛ج232،235ص

.222ص

،225،231،ص12،جالمسططالك؛52،ص2؛ج35ططط25،ص3،جالططدروس.2

،جواهر الكالم؛055،015،ص3؛ج332،ص5،جمجم  الفائدة؛233،233

،2،جتحريطططر الوسطططيلة؛221،ص25؛ج321،ص31؛ج35،55،ص38ج

القواعد، ؛123،122،101،105،ص2،خوئي،جمنناج الصالحي ؛151ص
.03، 02مصطفوي،ص

،زبدة المقا ؛82،ص15،جمفتاح الكرامة؛21ط05،ص38،ججواهر الكالم.3

.202،صاقتصادنا؛120،ص0،جمصباح الفقاهة؛38ص

.358،ص31،ججواهر الكالم.4

،2،جكفايطة الفقطه  ؛322،ص3،جالرورة البنيطة ؛052،ص8،جالمسالك.5

.313ص

،اشكالا توليرها ازيخانهتركزمينبي:اندگ اشته

هاااگرباعاثخرابايوخشاكيآو،باغودرخت،زراعت

گروهاي،گفتاههايپايشدربرابرنظريه6.شودكراهتدارد

ا ارافو افاهتشامرده،تضييومال،معتقدنداينعم 

نثاروشاباشكاردِوماالدر¨هدرمسئل7.شدهوحراما ت

8،انادمرا معرو يكهجمعيازفقيهاوآوراجايزدانسته

شودفتوابهجواِزنثاروشاباشعرو يرابهمسائلهآيامي

ِاعراضتسّريدادوحكامباهجاوازآونماود؟بنابراينكاه

ِاعراضتفاوتداشاته¨نثاربامسئله¨موضو وماهيتمسئله

طبيعيا تكاهحكامموضاو 9كهبياوشداباشنداچناو

؛تواوبهموضو ِاعراض ارايتدادنثاررابدوودلي نمي

شاونديااناه؟دربايدديدادلهجوازنثارشام ِاعراضمي

اشاكالوبادوومخاالفباي،جوازنثار،مياوفقيهاواماميه

باهآواشاارهحطدائق ¨كهنويساندهچناو؛دانستهشدها ت

جوازآورامورداتفاقنظرفقيهااوجواهرمؤلفو10كرده

تنهااازشايخطو ايدركتااب11.شيعهعنواونمودها ت

قولبهكراهتنق شاده،ايازآوآوهمدرنسخهخالف

12.ا ت

هاايفقيهااوعاماهماننادمالاكودربرخيازديادگاه

شافعيكراهتنثارذكرشدهودربرخايدي ارازنظارات

جاز،ياككههيچ13ها تحبابعنواوشدها تديدگا،آناو

ياكاماحرمتنثارازهيچ.ا تحساناتدلي معتبريندارند

اصا جاوازنثاارو،بنابراين.ازفقيهاوگزارشنشدها ت

خوردنيياغيارخاوردني(درمرا امجشان)شاباِشمال

                                                           

.213،ص3،جكشف اللثام؛118،ص3،جشرائ  اإلسالم.6

.212،ص3،جكشف اللثام؛22،ص2،جتحرير االحكام.7

،مختلطف الشطيعة  ؛222،ص3،جتحرير االحكطام ؛323،ص2،جالمبسوط.8

،3ج، المسطالك ؛085،ص2چااپقاديم(،ج)تككرة الفقنا ؛158،ص3ج
كتططاب ؛01،ص22،ججططواهر الكططالم؛113،ص23،جالحططدائق؛31ص

.32،مرتضيانصاري،صالنكاح

.3ط2ص،3،ججواهر الكالم.9
.113،ص23،جالحدائق.10

.01،ص25،ججواهر الكالم.11

.223،ص2،جالخالف.12

.هماو.13
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عرو يبدووهرگونهاختالفنظريدرفقاهامامياهونياز

.اوعامهپ يرفتهشدها تنزدبيشترفقيه

حكم¨تواودريافتكهدرباره خناوفقيهاومي¨ازهمه

.مقتضايموجاودوماانومفقاودا ات،بهجايزبودِونثار

يدراولامقتضاياص :مقتضيعبارتا تازاص جواز

جاز؛جوازا ت،كهدراصولفقهآمدهچناو،َاعمالواشيا

باراي.توجاودداشاتهباشادآنكهدلي معتبريبرممنوعي

،شاايدبتاواوگفاتنثااروشااباشريخاتوپااش،مثال

ازبينبردومالوكاري فيهانهباودهوا ارافو،ا راف

درپا خگفتهشدها تكهغرضاز. فاهتممنو ا ت

 اروروشاادمانيا اتوازآو،برپايِيجشنوعرو اي

و اروربيشاترجهتكهنثاروشاباِشمالباعثشادماني

ايعقاليايبرخاودارباودها اتوازنظارازان يزه،ا ت

ا اارافوتضااييومااالشاامرده،عاارفوعقااال اافاهت

افازووباروجاود1.بناابراينكااريجاايزا ات؛شودنمي

.مقتضيوفقداومانودلي خاصيدراينزمينهوجوددارد

:درروايتامامبااقر#ازحضارتاميار#آمادها ات

همچناين2.«يدوگردووقنددرعرو ياشكالينداردپاش»

درروايتياميرالمؤمنينبهديدارامايمنباپيامبرا االم@

كندكهويازمجلسعرو يبازگشتهومقدارياشارهمي

ازآنچهنثارشدهبودهمراهخودداشتكهر ولخادا@

امازگفت اوي.آوراموردت ييدقاراردادناد،باعدمانكار

’مرا معرو ِيحضرتزهرا¨ايمنباپيامبر@درباره

عناواوياك انتپايبه،تواوبهجوازنثاردرعرو يمي

بايدتوجهداشترواياتيكهممكنا تبرحرمتيا3.برد

مربوطبهگرفتنوا اتفادهاز4؛كراهتداللتداشتهباشند

كاهنثاارنهعم نثاروشاباشبناابراين،مالنثارشدها ت

آياا،مفهاومِاعاراضباشاد¨نوعيِاعاراضياادربردارناده

جوازِاعاراض،ويژهاص جوازبه،جواِزنثار¨تواوازادلهمي

                                                           

،مرتضايكتطاب النكطاح  ؛113،ص23،جالحطدائق ؛31،ص3،جالمسالك.1

.32انصاري،ص

.335،ص2،جتنكي  األحكام.2

.112،ص23،جالحدائق.3

.هماو.4

طوركليدريافت؟رابه

ازآنجاكهِاعراضبهلحااماهيتوموضاو متفااوت

مانناد)تصرفا ت¨اباحه،قصدمالك،ازنثارا تدرنثار

هايآومؤلفهآورند(كهدركهبرايمهماوميايغ اياميوه

وا اتفادهدي اراوماالكا اتكاه«تصارف»،«متصرف»

درحقيقاتبااعما .يكدرِاعاراضدخيا نيساتندهيچ

شاودوتصارفوا اتفادهدي اراوِاعراضمالضايوماي

بناابراينِاعاراضنبايادكااري.ارتباطيبااِاعاراضنادارد

ايِاعاراضگوناه،فارضكاهنثاارامابراين.مشرو باشد

تواوجاوازنمي،بازهمازدالي جايزبودونثار،تلقيشود

عقاليايكاهدر¨زيراآوتوجيهوان يزه؛ِاعراضرادريافت

درِاعاراض،شاودا رافوتضييومي،نثارمانواز فاهت

ويژهدرموارديكهكسيماِلِاعراضشادهبه؛وجودندارد

مّلكنكندودرنتيجهتلفياافا ادشادهوراتصرفوت

ا ارافو،نوعيتضاييوماال،ترديدا تفادهبماندكهبيبي

م ردرماوارديكاهِاعاراضازروي؛ فاهتخواهدبود

تواوبهمورِدحياوانيبراينمونهمي؛ناچاريصورتگيرد

هماراهباردوكهازراهرفتنواماندهياماليكهبرداشتنوبه

ازرويناچاريبايد،اشارهنمودكهمالك،مكننباشدآوم

آورارهااكنااد؟البتااهدرچنااينمااوارديِاعااراضصااادق

باتوجهباه.ازآومالدلنكندها ت،گاهچووهيچ؛نيست

آقاضياعراقيِاعراضرابه،برخيازجمله،آنچهگفتهشد

بودهوكهغيرقاب قبول5؛انداختياريوقهريتقسيمنموده

،چوودرصورتاضاطرار؛فاقداثروضعيوتكليفيا ت

.دي رعنواوِاعراضصادقنيست

الناااسمساالطووعلااي¨»بااهعمااومقاعااده6ا ااتدالل

نيز.داندكهمردمراصاحباختياراموالخودمي7.«اموالهم

يااازشائووو،زيراچاه الطنتراملكيات؛ناتماما ت

احكااموضاعيو¨ردمدردايارهما8.احكامملكياتبادانيم

                                                           

.33،38،ص23؛ج211،ص15،جمنّكب االحكام.5

؛22،ص3چااپقاديم(،ج)مفتاح الكرامطة ؛35،ص23،جمنّكب االحكام.6

.132،ص15ج

.2،ص2،جمنية الوال ؛22،ص1،اصفهاني،جحاشية المكاس .7

.283،ص0؛ج22،ص1،امامخميني،جكتاب البي .8
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هاايخاودازاختياارو الطهبارداراياي،تكليفِيشريعت

تشريوكنندهوقانوو از، لطنت¨برخودارهستندوقاعده

مزباور¨بدووتوجيهعقالنيبها اتنادقاعاده،كسي.نيست

.تواندداراييخاودراباهدريااريختاهيااآتاشبزنادنمي

جهتزدهوبيدوياروحخودآ يبتواندبهبكهنميچناو

بههرحالبا.عضويازاعضايبدنشراقطوياناقصكند

توجهباهتعريفايكاهبارايِاعاراضشاددرماواردغيار

شمارآمادهازبينبردومالوا رافبه،اعراض،اضطراري

.وعملينامشرو ا ت

،حكاموضاعِياعاراض¨درباره: حكم ورعي اعرا 

هااشاارهترينآويمختلفيمطرحا تكهبهمهمهاديدگاه

باعثخروجمالازملكياتوازباين،اعراض.1:شودمي

همچاوو،ملكياتا اتومااِلماورداعاراض¨رفتِنعلقه

رودكاهشامارمايماليبيمالكبه،يواصلياولمباحات

شاودهركسبهحيازتوتصرفآواقدامكندمالكآومي

.لكنخستدي رحقرجو ومطالباهناداردما،وبنابراين

.12.ايننظريهبهمشهورفقيهاوشيعهنسبتدادهشدها ت

ولايموجاب؛شودباعثازبينرفتِنملكيتنمي،اعراض

؛شاودوحتيتصرفاتوابستهباهملاكماي،تصرف¨اباحه

اياننظرياهنيازباهاكثار.مانندفروختنووقفكردومال

آورا،وبساااياريازآنااااو2شااادهفقيهااااونسااابتداده

ناهباعاث:فاقدهرگونهاثريا ت،اعراض.33.اندپ يرفته

تصاارف¨شااودونااهبااهاباحااهازبااينرفااتِنملكيااتمااي

المحققاينمانندفخر،ايننظررابرخيازفقيهاو.انجامدمي

اعاراضباهاضاافهَاخا و.42.انادو يدحكايمپ يرفتاه

ايجابوقبولفعليبهشامارآمادهوعنواوا تياليغيربه

                                                           

،1ج،جطام  الشطتات  ؛082،ص2،جكفاية الفقه؛022،ص11،جالمسالك.1

،مرتضاايكتططاب النكططاح؛255،251،ص25،ججططواهر الكططالم؛153ص

؛153،ص12،جالمستمسططك؛32،ص2،جبلغططة الفقيططه؛30انصاااري،ص

االنفاال(،)فقطه الشطيعة  ؛52،صاألراري؛208االجاره(ص)مستند العروة

.122ص

.022،ص11،جالمسالك.2

االجاره()مستندالعروة؛251،ص12،جالمستمسك؛32،ص2،جبلغة الفقيه.3

.208ص

.33،مرتضيانصاري،صكتاب النكاح.4

ديادگاِهعاّلماهدر،ايان.شودباعثازبينرفتنملكيتمي

اعراضدرصاورت.60.ونيزشيخانصاريا ت5«ت كره»

 اببزوالملكيات،يابيباهماالي سونااميديازد ت

باهابانادرياسنسابتدادهشاده،ايننظريههم.شودمي

ماننااد،الاناادكوكاامارزشاعااراضازامااو.72.ا اات

ياامواليكهتلفشدهودي ار...ميوهو،هايغ اماندهپس

هاييكهدردرياغرقشدهيابينيستندمانندچيزقاب د ت

وپسازرفونيااز،ياامواليكهبرايرفونيازتمّلكگرديد

اباعثخروجازملكوازبينرفاتنملكياتشوندرهامي

گاهواحتمااالتدي ارينيازدرايانزميناهدياد8.شودمي

،تاريننظريااتوجوددارددالي موافقاوومخالفااومهام

تصرفوعدم¨اباحه،عدمزوالملكيت،يعنيزوالملكيت

:شوندتصرفبهتفصي برر يمي¨اباحه

اينكهِاعراضمالكاز: ازبي  رفت  ملكيت با اعرا . 1

دربرخاي،شودلآوميباعثخروجازملكيتوزوا،مال

ودربرخيمنساوب9عنواوقولمشهوراز خناوفقيهاوبه

عناواودربرخيباه11،عنواوأشهردربرخيبه10،بهمشهور

مطارح12،عنواويكقاولصريحاصحابودربرخينيزبه

شدهوگروهيازفقيهاوعصراخيروروزگارمانيازباهآو

هحااائزاهميااتا ااتآنچااهدراياانبااار13.اناادفتاويداده

چراكهبدوووجوددليا قابا ؛ر يدگيبهدلي آوا ت

كاهكسااني.شاودحجتشمردهنمي،صرفشهرت،قبول

روددرت ييادملكيتازبينماي،براينباورندكهبااعراض

دليا اولشااواخباار:كننادديدگاهخودداليليراارائهماي

                                                           

.32،82،80،ص3،جغاية اآلما .5

.33،مرتضيانصاري،صكتاب النكاح.6

.132،ص15چاپقديم(،ج)مفتاح الكرامة؛251،ص25،ججواهر الكالم.7

.232،ص2،جالتنقيح الرائ .8

.52،صاألراري؛203،205(،صاالجارة) مستند العروة.9

.153،222،ص12،جالمستمسك.10

.082،ص2،جكفاية الفقه.11

تططككرة ؛105،ص0،جتحريططر االحكططام؛123،ص2،جارشططاد االذهططان.12
.838،ص2آشتياني،جكتاب القضا ، ؛233،ص13،جالفقنا 

،122،183،252،ص2،جتحريطر الوسطيلة  ؛285،203،صوسيلة النجطاة .13

،خاوئي،مننطاج الصطالحي   ؛302،ص2،الحكيم،جمنناج الصالحي ؛213

.332،ص2ج
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:هفرمااودرواياات ااكونيازامااامصااادق#كاا.1.ا اات

شاويراگارورخاتريخته،رزاميرالمؤمنين#افرادرنگ

كردنادضاامناگرنقصوايراديدركااليمردمواردماي

شدويا وختندانستولكندرصورتيكهبراثرغرقمي

.دانساتضامننماي،رفتندازبينمي،واتفاقيغيراختياري

واياانروايااتآماادها ااتكااهچنانچااهكشااتي¨درادامااه

غرقشدهوتو طامواجدريابه اح آمدهواشمحموله

بهصاحبمالتعلقداردوچيزهاايي،بهد تمردمبر د

كهاز ويمالِكآورهاشادهبعادبااغواصايا اتخراج

درروايتاياز.12.ازآِوا تخراجكنندهخواهدباود،شوند

وشكستنكشتيدردرياا¨شعيريازامامصادق#درباره

شدوآووبرخيازاموالغرقشدهكهبه اح آمدهغرق

 اؤالشادكاهاماام،كنندوبرخيباغواصيا تخراجمي

ازآِوصااحباماوال،آنچهرادريابيرووانداخته:فرمودند

هاخارجكردها توآنچها تكهخداوندآورابرايآو

هاوآوباغواصيخارجشدهبها تخراجكنندهتعلقداشته

برخيبهاينباورندكهشعيريلقاب2.بهآو زاوارهستند

 كونيا تومقصودهماوا ماعي بانزياادابايزيااد

اندكهازدوطرياقل اايندوروايترايكيدانسته3،ا ت

عناواوعنواو كونيويكباربهيكباربه.نق شدها ت

شاعيري(از)بنابراينطريقنخستراكه كوني4.شعيري

كندمعتبردانستهوطريقدومراكاهشاعيرينوفلينق مي

وليبايدگفاتباهفارض5؛اندضعيفشمرده،كندنق مي

آنكه كونيوشعيرينامولقبشخصواحديباشدكاه

معنايواحدبودورواياتبه،زيادا تابيبنهماوا ماعي 

ردوباابوبلكهدوروايتا تبادو ندد،نخواهدبود

ملتازمباهتعاّدد،ل ابرخيدرعيناعتمادبهوحدتراوي

                                                           

؛202،ص3،جالفقيه؛215،ص3،جتنكي  األحكام؛222،ص0،جالكافي.1

.085،ص3،جالسرائر؛558،ص18جالوافي، 

.223،ص13جالوافي، ؛301،صالنناية؛338،ص2،جتنكي  األحكام.2

.33،ص12،جالمسالك.3

.208االجارة(،ص) مستند العروة.4

.هماو.5

و«شارائو»برخاينيازماننادمحقاقدر6.انادروايتشاده

حكامباهضاعفروايات،طاورمطلاقبه7«مختصرالنافو»

بادووآنكاه؛اندكهمقصودهماوروايتشعيريا تكرده

هايكاردبهروايت كونيازحيثضعفيااعتبااراشااره

بههرحالبهرغاماعتباارروايات اكونيدرنازد.باشند

ونيازاز8خااطرامياةبانعماروروايتشعيريبه،بعضي

جهتخودشعيريكاهاماامصاادق#ويرالعانكارده

هرچندشهيدثانيپاساز؛ضعيفشمردهشدها ت9ا ت

گويادكاهشايخطو ايدراشارهبهوجهضعيف ندماي

عم كردها تومحققبدووآنكاهبهمضمووآو«نهايه»

بهمخالفتمضمووآوباااصاولداشاتهباشادفقاط¨اشاره

،وهرچنادضاعف اند؛حكمبهضعف ندكاردها ات

بسايارپايشآماده.شاودباعثردحكمومضمووآونمي

ا تكاهضاعف اندبااشاهرتوغيارشاهرتجباراو

گوناها اتكاهودرمورداينرواياتنيازايان10شودمي

كاهابانادرياسبارچناو؛اندمشهوربرطبقآوعم كرده

11.عم بهمضمووآوادعاياجما كردها ت

،بهمضمووروايتعم نماوده«نهايه»هرچندشيخدر

وابنادريسعم بهآورامورداجما 12طبقآوفتواداده

ولياينروايتافازووبارضاعف13؛اصحابدانستها ت

كونيدچارمشك داللاينيازا اتهمانندروايت ، ند

چووكهمضمووروايتخالفمقتضاياصاولما هبو

شادوونيازشادويااغارقزيراگام؛قواعدشريعتا ت

هيچكدام ببازباينرفاتن،يابيبهمالنااميديازد ت

د اتآوردِوماالكهباههمچناو.شوندملكيتشمردهنمي

                                                           

.1،صجمان السلك في االعرا  ع  الملك() مكاس  ايرواني.6

.282،صمختصر الناف ؛155،ص2،جشرائ  اإلسالم.7

كتططاب ؛112،ص12،جمجمطط  الفائططدة؛130،ص13،جريططا  المسططائل.8
جنمم أأ؛208،ص(االجاارة) مسطتند العطروة  ؛835،ص2،آشتياني،جالقضا 
.33،ص2،جاملدارك

.231،ص2،جتنقيح الشرائ .9

.33،ص12،جالمسالك.10

.38،ص2،جبلغة الفقيه؛150،ص2،جالسرائر.11

.301،صالنناية.12

.150،ص2،جالسرائر.13
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تياپياداكاردودرمردمازطريقشناگريدردرياياحياز

شاوندصحراويا اح درياازا بابملكيتشناختهنمي

از1.وتصرفدرمالمسلماوبدوورضاايتجاايزنيسات

روايات اكونيو،ابنادريسوبرخايدي ار،اينجهت

شعيريراكهبرجاوازتمّلاكماالغارقشادهدردريااو

رديد تآمدهازراهشاناگريداللاتدارنادرابارماوبه

دهندكهمالكازآوِاعراضكردهياازآونااميادانطباقمي

اندروايت اكونيوشاعيريباهبنابراينگفته2.شدهباشد

درصاورتيا ساز،اينمعناهستندكاهِاعاراضازماال

و3موجبازبينرفتنملكيتخواهدبود،يابيبهآود ت

ديثدرحاا«التاارك¨»برخااينياازمعتقدناادكااهظهااورواژه

شاهيد4.ِاعراضغيرقابا انكاارا ات،درمعناي، كوني

تصرفرامشروطباهِاعاراض¨ثانينيزگرفتنمالواباحه

اخاا وتصاارفراجااايز،مالااكدانسااتهوباادوواعااراض

وليازن اهشهيدثانيِاعراضتنهاموجباباحه5؛داندنمي

6؛تصرفواخ ا تناهآنكاهباعاثزوالملكياتشاود

كالمايشاوظهورداردكهملكيتباا،ددرجايدي رهرچن

بها تنادعما جواهر الكالممؤلف7.شودِاعراضزائ مي

معتقاد،افازووبروجاود ايره،اصحاببهروايتشعيري

بناابراين8.ا تكهِاعراضباعثزوالملكيتخواهدباود

اشكالوايرادهاييكهازجهت ندوداللتنسابت¨باهمه

بازهمبهنظربرخيازفقيهاو،ايتشعيريواردا تبهرو

خاطراص يادلي عمدهبرايقولبهازبينرفتنملكيتبه

9.روايتشعيريا ت،اعراض

                                                           

.320،ص12،جالحدائق.1

.112،ص12،جمجم  الفائدة؛232،ص2،جالتنقيح الرائ .هماو؛2

،12،جمجمطط  الفائططدة؛320،ص12،جالحططدائق؛150،ص2،جالسططرائر.3

،جام  الشطتات ؛االنوار الفقاهةنق از،به33،ص3،جغاية اآلما ؛112ص

،225،ص3،جرورة المتقطي  ؛153،ص15،جمالذ االخيار؛153،ص1ج

221.

.258،ص15،جمنّكب االحكام.4

.33،ص12،جالمسالك.5

.020،ص11؛ج33،ص3،جمهان.6

.302،ص3،جمهان.7

.251،ص25،ججواهر الكالم.8

؛133،ص15چااپقاديم(،ج)مفتاح الكرامة؛150،ص2،جالسرائر.هماو؛9
‘ 

:ا تداللبهروايتشعيريبهچنددلي نقدشدها ات

عمروكاهپياروما هببنخاطراميةبه،نخست،اينروايت

عامااهبااودهوامااامونياازشااعيريكااهاز10واقفاايا اات

دوم11؛دچارضعف ندا ت،اندصادق#اورالعنكرده

كاهجبراوضعفآوازطرياقعما مشهورااچنااو،اينكه

اشهيدثانيوبرخايدي ارمطارحكارده پا يرفتني12اناد

وبارفارض13زيرااص عمِ مشهورمحرزنيسات؛نيست

توانادشاهرتنماي،تحققشهرتبربرخيمباانياصاولي

بااوجاوددليا ، وماينكاه14؛گرضعف ندباشدراوجب

،طاورا اتثناييدرماوارديمعتبرشرعيكهداللتكندباه

اچناو كاهدرتصرفوحتيتمّلكماِلدي ريجايزا ت

االتازامباهآو ،بابحلّيتخاراجوماننادآوگفتاهشاده

شاودورفاوازخالفقواعدشرعيهوفقهياهشامردهنماي

وحم آوبارصاورتِاعاراضيااِاعاراضوظهوِردلي 

كهشيخطو يبدووت ويا وچناو16؛وجها تبي15ي س

،چهاارماينكاه17؛توجيهبهروايتشعيريعم كردها ت

گوناهظهاوروداللتايبارهايچ،روايت كونيوشاعيري

بلكاهمتعارض.ِاعراضندارندوباآوبايارتبااطهساتند

ايباهماالكآوگوناهاشاارهايهستندكههايچحكمويژه

هايچ،نهي سونههاردوبااهام،نهاعراض:نشدها ت

عناواوماالكحكامازدورواياتقابا ا اتظهاركدامباه

شامرده«واقعاةيقضيةفا»ومدلولروايتازباب.نيستند

بارفارضآنكاهبپا يريماياندو،پنجماينكاه18؛شودمي

رِاعاراضدارنادظهاوروانصارافد،خاطرغلبهروايتبه

                                                                                      

.251،ص25،ججواهر الكالم؛230،ص13ج

،2،جالتنقيح الرائط  ؛282،صمختصر الناف ؛155،ص2،جشرائ  اإلسالم.10

.130،ص13،جريا  المسائل؛112،ص12،جمجم  الفائدة؛231ص

.231،ص2،جالتنقيح الرائ .11

.33،ص12،جالمسالك.12

.153،ص12،جالمستمسك.13

.135،253،ص2،جمصباح االصو .14

.385،صالمقتصر في شرح المختصر؛150،ص2،جالسرائر.15

.33،ص2،ججام  المدارك.16

.301،صالنناية.17

.208،صاالجارة() مستند العروة؛158،ص12،جالمستمسك.18
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،هيچدليليدرد تنيساتكاهِاعاراضياايا سازماال

باعثخروجآوازملكيتو اببازباينرفاتنملكيات

برفارضظهاوِررواياتدرِاعاراضو،ششماينكه1.باشد

كه يدمحمدآلداللتِاعراضبرازبينرفتنملكيتچناو

 تفكياكميااوآنچاهدريااباه ااح،گويادبحرالعلوممي

انداختهوآنچهكهباغواصيا تخراجشدها تاكهاولي

ملاكمالاكودومايازملاكاوخاارجشادهاتفكيكاي

زيرااگرِاعراضتحققيافتاه؛وجها تغيرقاب قبولوبي

ملاِك،وباعثازبينرفتنملكيتشوددرهردوصاورت

حيازتكنندهويابندها تواگرِاعراضمحقاقنباودهياا

بار،درهاردوصاورت،جبازبينرفتنملكيتنباشدمو

ملكمالكباقيا توتصرفوتمّلكآوخالفقواعاد

 ببازبينرفتن،بههرحالاينديدگاهكهاعراض2.ا ت

كهگروهيازفقيهاوآوراعنواونمودهملكيتا تاچناو

جاواهر،«اناوارالفقاهاة»4،«مفتاحالكراماة»3،« رائر»ودر

نيزموردپ يرشقرارگرفتاهو6،«مهّ باالحكام»5،لكالما

اچنانچاهباهدادهاباهآوفتاو7برخيازفقيهاومعاصر اناد

ازجهااتمختلاف،روايتشعيريو كونيمستندباشاد

مقتضااي،وبارفارضشاك8؛موردمناقشهواشكالا ت

¨صاحيحه.93.بقايملكيتخواهادباود،ا تصحاب¨قاعده

                                                           

،المستمسك؛32،ص2،جبلغة الفقيه؛132،133،ص13،جريا  المسائل.1

.208،صاالجارة() مستند العروة؛255،ص12ج

.33،ص2،جبلغة الفقيه.2

،13؛ج22،ص13چااپقاديم(،ج)مفتاح الكرامطة ؛152.ص2،جالسرائر.3

.132،ص15؛ج128،ص25؛ج230،235ص

،25؛ج230،232،ص13؛ج22،ص13چاااپقااديم(،ج)مفتططاح الكرامططة.4

.32،33،ص3،جغاية اآلما ؛132،ص15؛ج128ص

.02ط05،ص22؛ج252،ص32؛ج251،ص25،ججواهر الكالم.5

.32،218،225،ص23؛ج255،215،ص15،جمنّكب االحكام.6

،183،252،ص2،جتحريططر الوسططيلة؛285،203،233،صلنجططاةوسططيلة ا.7

،خاوئي،مننطاج الصطالحي   ؛302،ص2،الحكيم،جمنناج الصالحي ؛213

مبطاني ؛115،ص(كتاابالخماس) مستند العروة؛332،138،101،ص2ج

.122،ص5،جمنناج الصالحي 

،ا  المسائلري؛112،ص12،جمجم  الفائدة؛231،ص2،جالتنقيح الرائ .8

االجاااارة(،)مسطططتندالعروة؛158،ص12،جالمستمسطططك؛130،ص13ج

.208ص

.123،ص2؛ج2،ص3،جايضاح الفوائد.9

هركسماليا»:بن ناوازامامصادق#كهفرمودعبداهلل

شتريرادر رزمينيبيآبوعلفپيداكنادكاهباراثار

خااطروامانادگيرفتنواماندهوصاحبشباهخست يازراه

بااهآو،دراختيااارگرفتااه،آوراتااركورهاااكااردهباشااد

ازآِواو،ر يدگينمودهوازمرگوناابودينجااتدهاد

راهاايبااهآونداشااتهوبااراومباااح،دومالااكخواهاادبااو

درروايتمسموازامامصادق#آمادها ات.102«ا ت

حيوانيكهصااحبش¨اميرالمؤمنين#درباره»:كهفرمودند

،آورارهاااكااردهياااازتاا مينعلوفااهآوناااتواومانااده

در.110.«فرمودندهركسآورااحيااكنادازآواو اتمي

:امصادق#آمدها اتكاهفرمودنادروايت كونيازام

خاااطرماارديكااها اابشرابااه¨اميرالمااؤمنين#درباااره»

گونهداوريوحكامكاردكاهاگارواماندگيرهاكردهاين

حيواورادرمرتووبياباِوباآبوعلفوامنيرهااكارده

توانادآوملكخودويا توهروقتبخواهدمي،باشد

آبوعلفوناامنيرهارايبيوچنانچهدرصح.راب يرد

12.«ازآِوكسيا تكهآوراگرفتهواحياكند،كردهباشد

هرچنااددرحااديث ااكونيومسااموممكاانا اات

اماصاحيحباودِو انِد؛اي نديوجودداشتهباشدمناقشه

گروهيازفقيهاوداللت.حديثابن ناومورداتفاقا ت

نملكياتباه اببابن اناورابارازباينرفات¨صحيحه

گفتهشدها ات13.دانندتماموخاليازاشكالمي،اعراض

مالموردِاعاراضمانناد:«ء املباحيمثل الشي يامنا ه¨»جمله

آشكارترينوجهشباهتآوا تكهماال،«مالمباحا ت

ماليبيمالكا تكاه،همچوومباحاصلي،مورداعراض

                                                           

،13جالططوافي، ؛352،ص2،جتنططكي  األحكططام؛125،ص0،جالكططافي.10

.322،ص13،جوسائل الشيعة؛303ص

،13جالططوافي، ؛353،ص2،جتنططكي  األحكططام؛121،ص0،جالكططافي.11

.322،ص13،جوسائل الشيعة؛300ص

،2،جتنططكي  األحكططام ؛252،ص3،جالفقيططه؛125،ص0،جالكططافي.12

.322،ص13،جوسائل الشيعة؛302،ص13جالوافي، ؛353ص

چااپقاديم(،)مفتاح الكرامطة ؛153،152،ص1،ججام  الشتات.هماو؛13

،32،جمجططواهر الكططال؛133،ص15؛ج230،235،ص13؛ج22،ص13ج

،15،جمنططّكب االحكططام ؛228،225،232،233،325،ص38؛ج258ص

.35ط33،ص23؛ج255ص
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ايكاهِاعاراضگونهبه،تواندآوراتمّلككردههركسمي

حقمراجعاه،حتياگرعينمالموجودوباقيباشد،كننده

در،«ًمن اصاب ماال»:برخيبها تنادجمله1.ومطالبهندارد

ايكلايازآودريافاتنماودهوقاعاده،ابن ناو¨صحيحه

منقولياغيار)هرماليكهموردِاعراضواقوشود:اندگفته

باراي،جااو(همچاوومبااحاصاليجانداريااباي،منقول

،تصرفوتمّلكآوجايزا اتوحكام،هركسيحيازت

ابن اناو¨كهدرصحيحهچناوآو،اختصاصيبهشتريادابه

ذكربعياروداباهدر.ندارد،وروايت كونيومسموآمده

عنواومثالومصداقا تنهبارايتعياينواينرواياتبه

تصارفوتمّلاكآنچاهدرمالكجاايزباودو2ِ.اختصاص

ياآنچهازكاالواجناسنازد،هانثاروشاباششدهعرو ي

ازبااب،مانادآهن روزرگرباقيماي،رن رز،نجار،خياط

3.ِاعراضوصدقِاعراضا ت

خااطروامانادگيهرچندحيازتوتمّلكحيوانيكهبه

دربياباوبيآبوعلفرهاشدهودرمعرضتلافقارار

بهاتفاقفقيهاواماميهاعمازقدماومتا ّخرينجاايز،هگرفت

وتنهامخالفتيكهگزارششدها تمربوطباهابان4ا ت

وهرچندمستند5طو يا تكهآوراجايزندانسته¨حمزه

مساموو،هاي كونيروايت،تصرفوجوازتملك¨اباحه

:نخسات،وليبايدگفت6،عبداهللبن ناوهستند¨صحيحه

نهزوالملكيات،تصرفا ت¨هاتنهااباحهمفاداينروايت

بااينبياوكهواماندگيودرمعرضتلفباودوونااتوانِي

كاه،تصرفا ات¨موضو اباحه،داريحيواومالكدرن ه

                                                           

.138،135،ص2،ججام  المقاصد؛25،ص2،جالرورة البنية.1

،25،ججطواهر الكطالم  ؛152،ص1،ججام  الشتات؛150،ص2،جالسرائر.2

؛255،215،ص15جمنّكب االحكطام ؛220،ص2،جغاية القصوي؛02ص

.235،355،315ط38،213ط32،ص23ج

،2،جغاية القصطوي ؛33،ص1،جبلغة الفقيه؛152،ص1،ججام  الشتات.3

.220ص

؛153،ص2،جالسرائر؛252،صالمراسم؛322،صالنناية؛228،صالمقنعة.4

،جواهر الكطالم ؛238،ص13،جمفتاح الكرامة؛115،ص2،جالتنقيح الرائ 

.223،ص38ج

،38،ججطواهر الكطالم  ؛238،ص13،صمفتاح الكرامطة ؛238،صالوسيلة.5

.223ص

.322،ص13،جوسائل الشيعة.6

حكميتعبديومستندبهدلي خاصا اتوارتبااطيباا

 اخنشاهيد.ازبينرفتنملكيتومانندآوندارد،اعراض

ياناتوانيدر،ثانياينا تكهرهاييماِلدرمعرضتلف

موجابازباين،ابن ناو¨دارِيآوبهمقتضايصحيحهن ه

بادوو،رفتنعينملكوجوازتصرفوتمّلاكآوا ات

آنكهضمانتيدرپيداشاتهباشادوايانحكاممساتندباه

آقاايحكايم7.صحيحها توپيونديبااِاعاراضنادارد

همچوو،ابن ناو¨دها تكهطبقمفادصحيحهتصريحكر

،شعيريو كوني،هشامبن الموروايتمسمو¨صحيحه

داريماليكهدرمعرضتلفقرارگرفتهاحياون ه،نجات

،ماننداحياايماوات،دارِيآوناتواوا تدرن ه،ومالك

هايچارتبااطيباا،باعثملكيتخواهدبودواينرواياات

آقايخوئينيزباتوجاهباهرواياات8.عراضنداردِا¨مسئله

يادشدهبراينباورا تكهجوازتصرفوتمّلكماليكه

ارتبااطيباا،شاودازدرياا تخراجياازصحراگرفتاهماي

لا اايشااوبااتوجاهباههماهايان.ِاعراضندارند¨مسئله

هايچ،اعاراض¨مسائله¨كندكاهدرباارهرواياتتصريحمي

9.تقاب اعتماديواردنشدها ترواي

امن ا ه ي مث ل    »اندكاهجملاهبرخيدرمقامپا خگفته
تنهاادرمقاامبيااو،ابان اناو¨درصاحيحه«ء املباحيالش

هماننديومشابهتمياوماالماوردِاعاراضباامباحاات

تصرفا توارتباطيبامشابهتاز¨اصليازجهتاباحه

رواياتيااد،بقاينتحلي مطا10.جهتعدممالكيتندارد

¨هايچارتبااطيباامسائله،ابن اناو¨ويژهصحيحهبه،شده

ِاعراضوداللتيبرازبينرفتنملكيتنداشاتهوتنهاابار

تصرِفماِلرهاشادهودرمعارِضتلاف¨جايزبودواباحه

كهدر«ء املباحيهي مثل الش¨»كهجملهچناو.كنندداللتمي

گوياِياينا اتكاهمااِلماورد،آمدهنيز«شرائو»عبارت

تصرفشبيهمباحاصليا تو¨ِاعراضتنهاازجهتاباحه

                                                           

.250،ص12،جالمسالك.7

القواعططد االصططولية و الفقنيططة فططي  ؛158،155،ص12،جالمستمسططك.8

.322،صالمستمسك

.208االجاره(،ص)مستند العروة.9

.33،ص2،جبلغة الفقيه؛022،ص11،جالمسالك.10
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برفرضپا يرفتن.هيچنظريبهازبينرفتنملكيتندارد

داللتصحيحهبرازباينرفاتنملكياتنيازايانحكماي

مستندبهدليليخاصودرمورديخاصكهبعيار،خاص

خواهادباودوهايچارتبااطيباه،ياهرمالجانداِردي ري

افزووبرآنكاه1.ِاعراضكهقانونيكليوفراگيرا تندارد

ازبين،معنايزدودِوملكيتباشدبه،مفادروايات،برفرض

بلكهباقطاونظار؛ايباِاعراضنداردمالزمه،رفتنملكيت

ازتحققوصدقعنواوِاعراضباهصارفتاركماالباه

واينيك،شودناوملكيتزائ ميمقتضايصحيحهابن 

حكمتعبديا تمستندبهنصخاصومخصوصماورد

،وبرفرضدخالتداشتنِاعراضدررفاوملكيات؛خاص

افزووبراينكهاينحكامدر2.قاب تعميمبههرمالينيست

نخستآنكاهماورد:بهتحققدوشرطبستها ت،روايات

هگرفتااروامانادگيشتريامالجانداريا اتكا،روايات

دي رآنكهمالكبايداز رناچاريآورارهااكارده؛شود

جانادارنباشادياااگارجانادار،بنابراينچنانچهمال.باشد

ا تِاعراضازآوياتاركآواز ارناچاريوناامياديو

َحَكمودي ر¨مشمولصحيحه،درمعرضتلفبودونباشد

عناواوياكاِاعاراضباهوارتباطيبا.رواياتنخواهدبود

ودرصاورتفقاداوهرياكاز؛كنادكليپيدانماي¨قاعده

شاودعنواوضالهيالقطهشاناختهمايبه،هاييادشدهشرط

كهچهبساگرفتنوبرداشتنآوجايزوبلكهبرايحفا و

؛وتصرفوحتيتمّلكآونيزجاايزباشاد،داريالزمن ه

يساتواحكااملقطاهراوليايندليليبارزوالملكياتن

3.دارد

شخصيازحضرت،درروايتعليبنميمووصائ .2

هايبهجاامانادههاوريزهكندكهبرادهصادق# ؤالمي

آورينقاارهوآهاانراپااسازجمااو،گاارِيطااالازريختااه

                                                           

.208االجارة(،ص) مستند العروة؛158،155،ص12،جالمستمسك.1

.228،225،232،ص38،ججواهر الكالم.2

مسطتند العطروة  ؛35،25،صزبدة المقطا  ؛303،صالجام  للشرائ .هماو؛3

،32،ص23؛ج215،211،ص15،جمنططّكب االحكططام؛208االجاااره(،ص)

،2،جبلغة الفقيطه ؛022،ص11؛ج205،ص12،جالمسالك؛225ط38،213

.158،155،ص12،جالمستمسك؛33ص

آوراصدقه»:فرمايندچهكند؟امامميباپولآو،فروشدمي

در.43.«تيابرايصااحبشدهيدكهثوابشياازآِوشما 

از،روايتدي رعليبنميموومانند خنپيشگفتها ت

شاودكاهفاروشآنچاهحكمايدارد؟اماامامام ؤالماي

توانيدازصااحبشحاللياتورضاايتآيامي»:فرمايندمي

اگرصاحبشاطاال پياداكنادماارا:گويدمي.«طلبكنيد

 ؤالشدكاه.«ابهفروشآور»:امامفرمودند.كندمتهممي

آوراصادقهدهيادياا»:باپولآوچهكاركنند؟فرمودناد

5«برايشما تياازآِواهلش

ميماووبانحديادوعلايبنخاطرعليهردوروايتبه

هاييمانناداماازآنجاكهدرحرفه6.اندضعيفشمردهشده

،مالكااو،گاريآهن ريوريخته،آ ياباني،نجاري،خياطي

،چاوب،هاايپارچاهماندههاوپسدربيشترمواردازبراده

هاابااقيطالونقارهكاهنازدصااحباوحرفاه،آهن،گندم

¨ممكنا تادعاشودكه ايره،كنندنظرميصرف،ماندمي

عقالوبنايعرفدرموارديادشدهبارِاعاراضازبقايااي

توچووِاعراض بب قوطوزوالملكي؛يادشدها ت

بارا ااس،هاابنابراينجوازفروشاينباراده،خواهدبود

تحقاقِاعااراضوزوالملكيااتا ااتوازآنجاااكااهاياان

،احتمالنيزوجودداردكهِاعاراضصاورتن رفتاهباشاد

شودكاهبااازامام ئوالمي،خاطررعايِتكماِلاحتياطبه

؛دفرمايندصدقهدهياپولآوچهكند؟امامنيزدرپا خمي

ثاوابازآوشما اتو،كهاگرِاعراضمحققشدهباشاد

ثاوابآوبارايمالاك،اگراعراضيصورتن رفتاهباشاد

داشتنعلمو،دادوبرايجوازفروشوصدقه7.خواهدبود

بلكهظنباهِاعاراضنيزكاافي؛يقينبهِاعراضالزمنيست

همچااوومحقااق،نظااراوخواهاادبااودبرخاايازصاااحب

كافيبودوظنبهِاعراضرادور«فايةالفقهك» بزواريدر

                                                           

تنططكي  ؛205،ص0،جالكططافي؛280ططط282،ص12،جوسططائل الشططيعة.4
.228،232،ص18جالوافي، ؛383،ص2؛ج111،ص3،جاألحكام

.  .هماو5
.258،255،222،ص12؛ج352،ص11،جمعجم رجا  الحدي .6

.05،01،ص22،ججواهر الكالم.7
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1.اندازواقوندانسته

،درارزيابيونقداينا تداللبايدگفتنخستاينكاه

ايبهِاعراضنشدهوباههايچدرايندوروايتهيچاشاره

تواومفهومِاعراضرادريافتتاچهر ادباهازبيانينمي

بار،ينكهاينرواياتتواوگفتاآنچهمي؛بينرفتنملكيت

دادوپاولآوزيراحكمبهصدقه؛عدمِاعراضداللتدارند

دلي آوا تكهازملكياتمالكااوخاارجنشاده،هابراده

دوم3.دادولزومينداشاتوگرنهفروختنوصدقه2؛ا ت

بايدبهخوداوبرگردانيده،اينكهبافرضمعلومبودومالك

هرچنداز اويمالاكهام،دادوشودوفروختنوصدقه

قارارن ارفتندر¨بهاناه، اوماينكاه4.باشدجاايزنيسات

دادوماالمااردممعارضاتهاامموجاابفاروختنوصاادقه

ايبدووآنكهموردتهماتقارارشودبلكهبايدبهگونهنمي

5.گيردحقرابهصاحبشبر اند

،آريگروهيازفقيهاوبراينباورندكهايندوروايت

اماا6؛شوندكهِاعراضاحرازنشدهباشدحم ميبرفرضي

ازآوهاوشواهديبتواوثابتكردكاهمالكااواگرباقرينه

هاراهماننادتواندآواندشخصريختهگرميِاعراضكرده

جواهر الكطالم ¨نويسنده7.تمّلككند،هرمالمورداعراض

ازادعاكردها تكاهازآنجااكاهدربيشاترماواردافاراد

قرينهوشااهديا اتبار،كنندگونهاموالِاعراضمياين

برخينيزمعتقدندظان8؛اينكهِاعراضصورتگرفتها ت

حاقآو،وليبهمقتضايقاعاده9.كندبهِاعراضكفايتمي

ا تكهِاعراضبايداحرازشودوتنهاظنكفايتنكردهو

باهبههرحاالا اتدالل10.عدمتحققِاعراضا ت،اص 

                                                           

.228،ص18جالوافي، ؛052،ص1،جكفاية الفقه؛02.هماو،ص1

.153،ص1،ججام  الشتات.2

.030،ص13،جمفتاح الكرامة.3

.032.هماو،ص4

.هماو.5

153،ص1،ججام  الشتات؛030،032.هماو،ص6

.335،ص8،جريا  المسائل؛302،ص3،جالمسالك.7

.05،01،ص22،ججواهر الكالم.8

.052،ص1،جكفاية الفقه.9

.55،ص3،جغاية اآلما .10

،ايندوروايتبراياثباتازبينرفاتنملاكباااعاراض

داراياشاكالداللتاي،گ شتهازمناقشات نديورجاالي

.نيزهست

زميِنآباديكهدارايمالكشناختهشادها ات¨درباره

،دچارخرابيومواتشده،وبراثرتركورهاكردِومالك

مالاكبااقيبارملاِك.111مياوفقيهاواختالفنظرا ات

شودواحياوتمّلاكآوا توپسازاوبهورثهمنتق مي

محقاق12.كاسجاايزنيساتمالكبرايهايچ¨بدوواجازه

 عأََنْمُكُيوْاأأ¨»كركيايننظريهراپ يرفتهودرت ييدآوبهآيه
املس ل  عل ي املس ل  م را      »حديث،«اعم َوايعُ   أَبت َُْ   أِبمْيَبمِطِل

،گويدا تداللنمودهومي،حاببقايملكيتوا تص«ماله

اموريشاناخته،عوام ازبينرفتنملكيتازنظرشريعت

،درپاِيتاركزماين،وبروزخرابيومواتشادواندشده

عنواويكيازعوام ازبينرفتنملكيتشناختههيچجابه

وازمباحااتازملكيتمالكخارجشده.132.نشدها ت

14.تواندآورااحياوتمّلاككنادكههركسميخواهدبود

ولايتصارفواحياايآوباراي؛برملكيتباقيا ات.3

باياشاكال،دي راوباپرداختطسقواجارتباهمالاك

ايننظربهشيخطو يومحقاقحلاينسابت.خواهدبود

برملكيتباقيا توتصارفدرآو.152.دادهشدها ت

حااكم¨رغيراينصورتباااجاازهود،مالك¨بايدبااجازه

احيااوتصارف،يكممكننبودشر باشدوچنانچههيچ

وليدرهرحاالبايادطساقواجارتآوباه؛جايزا ت

«دروس»ايانديادگاهشاهيداولدر.مالكپرداختشاود

                                                           

؛183،182،ص21،ججطواهر الكطالم  ؛35طط 28،ص15،جمفتاح الكرامة.11

،فقطه الشطيعة  ؛251،ص2،محقاقكركاي،جرسائل؛05،ص3،جالمسالك

.35،01،صاألراري؛122،ص15،جمستند الشيعة؛122االنفال(ص)

.233،ص1،جالسرائر.12

.252،253،ص2،محققكركي،جرسائل.13

نقا از:،باه252،ص2،جتطككرة الفقنطا   ؛323،ص1،جشرائ  اإلسطالم .14

جطواهر  ؛05،ص3،جالمسطالك ؛251،252،ص2،محققكركي،جرسائل
.183،182،ص21،جالكالم

،جواهر الكالم؛05،ص3ج، المسالك؛252،ص2،محققكركي،جرسائل.15

.182،ص21ج
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شدوآوباهباتبدي ،اگرملكيتازراهاحياباشد.10.ا ت

؛شاودانفاليامباحاتمايمواتملكيتازبينرفتهوجزء

هبهوار تحقق،مانندخريداري،وچنانچهازغيرراهاحيا

اينتفصي ازعاّلمه.برملكيتباقيخواهدبود،يافتهباشد

هاواحتماالتدي رينيزگاهديد2.ا ت«ت كرةالفقهاء»در

3.هانيساتدراينبارهمطرحا تكهنيازيبهبازگوييآو

اخاتالفدراخباارا اتودر،هااتفاوتديدگاهمنش اين

هار،هااچ ون يجمومياواخباروعالجتعارضآو¨باره

4.نظاريدادها ات،فقيهيفراخوربرداشتواجتهادخاود

هادراينباارهآوا اتكاهزماينبااباروزيكيازديدگاه

ماداميكهِاعراضيازآو،خرابيومواتدرپيترككردو

كسبدووبرملكيتباقيا توهيچ،فتهباشدصورتن ر

و،احيااوتمّلاكآورانادارد،حاقتصارف،مالك¨اجازه

چنانچهباشاواهدوقرايناياحارازشاودكاهمالاكازآو

ازبينرفتهوجزءمباحااتخواهاد،ملكيت،ِاعراضكرده

محققكركي.تواندآورااحياوتمّلككندبودوهركسمي

هاارزيابيكردهودر تترين(نظريه)«أصح»راايننظريه

.درمياواصحابآوراديادگاهيمشاهوربرشامردها ات

ويابنادريسنيزاينديدگاهرابرگزياده¨همچنينبهگفته

ابي¨معاويةبنوهبوصحيحه¨ا تودلي آوراصحيحه

«خربهاا»او«تركهاا»عبارتهاداندكهدرآوخالدكابليمي

تواودريافاتكاهمالاكازهاميآمدهوازاين«أخربها»يا

و«تارك»كاردها اتوبارفارضآنكاه«اعاراض»زمين

مقتضاايجماو،ظهوريدرِاعراضنداشتهباشند«خراب»

هااييكاهداللاتدارنادبارگونهرواياتباروايتمياواين

آوا تكهاياندوصاحيحهبار،ماندوملكيتمالكباقي

 شوندكهِاعراضتحققيافتهورواياتدي رصورتيحم

نيزبرموارديحما شاوندكاهاعراضايصاورتن رفتاه

                                                           

.05،ص3،جالمسالك؛252،ص2،محققكركي،جرسائل.1

،المسالك؛251،ص2،محققكركي،جرسائل؛251،ص2،جتككرة الفقنا .2

.183،ص21،ججواهر الكالم؛05،ص3ج

.31،32،ص15،ج15،جمفتاح الكرامة.3

فقطه الشطيعة  ؛05،ص3،جالمسطالك ؛122،123،ص15،جمستند الشطيعة .4

.128االنفال(ص)

5.باشد

باحم اخباارحااكياززوال6نظراوبعضيازصاحب

ملكيتبرمواردِاعراضونيزاخباربقايملكيتبرماوارد

اخبارمتعارضدراينمسئلهراتوجياه،عدمتحقِقاعراض

¨وصاحيحه7معاويةبنوهب¨درصحيحه.اندهوعالجكرد

ترديدمرادازتاركآمدهكهبي«الترك¨»واژه8ابوخالدكابلي

رفويدوِاعراضازآوا تونيزرواياتيهمچاوو،زمين

نيزباتوجاهباهمنا ابات10.«جالاهلها»و9.«انجلياهلها»

عرفيوارتكازهاايعقالنايظهاوروداللاتبارِاعاراض

11خالادبن ليماو¨درحاليكهرواياتيمانندصحيحه؛نددار

كهبهمعنيبقايزمينبارملكياتماال12حلبي¨وصحيحه

شادووخرابايازملكياتبودهوحاكيازآنندكهباموات

،خارجنشدهوبايداجرتزمينبهصاحبشپرداختشاود

بنابرايندرجماوميااو؛عدمِاعراضهستند¨هم يدرباره

،اياتكهباارتكازعقاليايونيازقواعاد اازگارا اترو

شدوبهمواتياخرابايبارتواوگفتكهچنانچهتبدي مي

باعثازبينرفتنملكيتخواهادباودو،اثرِاعراضباشد

نتيجاه13.چنانچهِاعراضنباشدبرملكيتمالكباقيا ات

فتوايمشاهور،همچوومحققكركي،آنكهبرخيازفقيهاو

نيبرازبينرفتنملكيِتاراضِيتركشدهرامساتندباهمب

ونيزرواياتحااكياززوالملكياترابارِاعراضدانسته

هااازمجموعاها اتدالل.انادصورتِاعراضحما كارده

در،خاطراعراضتواودريافتكهازبينرفتنملكيتبهمي

14.نزدآناوامريقطعيبودها ت

                                                           

فوائطد  ؛13،ص3،ججام  المقاصد؛250،ص2،المحققالكركي،جرسائل.5
.182،ص21،ججواهر الكالمنق از،بهالشرائ 

.25،ص3،امامخميني،جكتاب البي .6

.328،ص13،جوسائل الشيعة.7

.325.هماو،ص8

.331،ص2.هماو،ج9

.331،332.هماو،ص10

.325،ص13.هماو،ج11

.113،ص13،جمسمدركأايوسمئل.12

.25،02،02،25،ص3،امامخميني،جكتاب البي .13

فوائطد  ؛13،ص3،ججام  المقاصطد ؛250،ص2،محققكركاي،جرسائل.14
.182،ص21،ججواهر الكالمنق از،بهالشرائ 
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كاهچنااو:اللنخستبايدگفاتدرموردنقداينا تد

تركوجالاعام،اندطرفداراوايننظريهبهآوتصريحكرده

تواندعل مختلفايداشاتهترِكزمينمي1.ازِاعراضا ت

عجزوناتواني،ترسازظالم،نسياو،غفلت:همچوو؛باشد

:دوماينكه.مباالتينيازيوبييابي2عمراووآباداني¨ازادامه

خاطرعالجتعارضوح اختالفاخبارناچارباشيماگربه

كهاخبارمربوطبهزوالملكيتراحم برماواردِاعاراض

اص ايننكتهكهِاعراضباعثازبينرفاتنملكيات،كنيم

كهمحققكركيتصريحجايبحثداردوچناو،باشدخود

احتياجبه اببيشارعيدارد،خروجملكازملكيت،كرده

،محاادود، ازبااينرفااتنملكيااتازنظاارشاارعيوعواماا

¨بنابراينكهصاحيحه: وماينكه.اندمحصوروشناختهشده

وهبوابوخالدكابليظهوردرِاعاراضداشاتهوبنمعاوية

تفااوتيميااوآنكاه، ببزوالملكيتباشاد،نيزاعراض

زميندچارمواتوخرابيشدهيابرعمراووآبادانيبااقي

،حالآنكهدرايندوصاحيحه؛وجودنخواهدداشتباشد

شدووخرابايمشاروطبهموات، قوطملكيتمالِكاول

بنابراينبايدملتزمشدكهدرخصوصاراضياحكام؛ا ت

،ا تفادهومتروكماندهكهاگربرايمدتيبي3ايا تويژه

احيايآوبااضاوابطيجاايزو،ياموردِاعراضقرارگيرند

الزمبودهواينحكمقاب  رايتوتعميمباهمطلاقبلكه

باادينترتياابدرخصااوص.امااوالوامااالِكغياارنيساات

مادت اهيااچهااررواياتيوجودداردچنانچهبه،اراضي

حكوماتا االمي،متاروكبمانناد4 الياكمتروبيشاتر

،درصورتعدماقادام،موظفا تپسازاعالمبهمالك

،بههرحالجمومياواخباار5.گ اركندآورابهدي ريوا

حم اخباِرمربوطبهزوالملكيتبرِاعراضونيازاخباار

                                                           

.283،ص1،جبلغة الفقيه؛181،ص21،ججواهر الكالم.1

مفتطاح  ؛253،ص2،محقاقكركاي،جرسائل؛18،ص3،ججام  المقاصد.2
.252،ص2،جارشاد الوال ؛32،ص15،جالكرامة

.120،ص0،جمصباح الفقاهة؛180،ص21،ججواهر الكالم.3

.02،صاألراري؛320،ص13،جوسائل الشيعة.4

،ملكية االر ؛22،ص3،ججام  المقاصد؛150ص،38،ججواهر الكالم.5

.328ط225ص

بااادعاايظهاورياا،بقايملكيتبرصورتعدماعراض

اثباتشمشاك ا اتو،ناچاريياارتكازعقالدرمانندآو

توانداختصاصياافتِناخباارزوالملكياتباهراهح مي

.خصوصاراضيباشد

در خناوگروهيازقائالوبهازبينرفتنملكياتباه

7.ا تداللشدها ات6«الناسمسلطووعلياموالهم¨»قاعده

اماورعقالياياعتباار¨مالكيتكاهدرحاوزه،براينا اس

صااحباختيااريوقادرت،معنااي الطنتشاودباهمي

مالاِك،گيرِيمالكنسبتبهملكا تودرنتيجاهتصميم

بهمعنيبرخوردارياز لطنتواختيارا ت،دوچيزيبو

،تواوهرگونهتصرفودخالتيرااعماالنماودواينكهمي

،هدياهووقافياااباحاهنماودو،هباه،ب ل،مانندفروش

،ازجمله؛برداريازآوياواگ اريمنافوآوبهدي ريبهره

اينكاه.آوراازملكخودخاارجنماود،تواوبااعراضمي

تواندباِاعراضماالراازملاكتهشودحقنداردونميگف

با الطنتاونا اازگارباودهوبااعماوم،خودخارجكند

يعناي،اعراض8.منافاتدارد«الناسمسلطووعلياموالهم»

معناايتحصاي به،درمقاب حيازت،اخراجمالازملكيت

ايمالوملكيتقرارداردوهماوگونهكهانساوبهمقتضا

چيازيرادرملاكخاود،تواندباحيازتمي،حِق لطنت

9.تواندباِاعراضنيزآوراخارجنمايدداخ كندمي

روايتايمر ا «الناسمسلطووعلاياماوالهم»حديث

يكازمنابومعتبرشيعهنق نشدهوتنهادرا تودرهيچ

هرچنادكاه10.برخيازمنابوحديثياه  نتآمدها ت

مانندشيخوعاّلمهدرموارديبهآو،زفقيهاواماميهبرخيا

                                                           

،1،جعوالي اللئطالي ؛223،ص15،جتككرة الفقنا ؛232،ص3،جالخالف.6

،السطن  الكبطري  ؛232،ص2،جبحار االنوار؛258،ص3؛ج222،203ص

.22،ص3،جالدار القوني،سن ؛155،ص2ج

غايطة  ؛1صعط  الملطك(،    جمان السلك في االعرا ) مكاس  ايرواني.7
،2،جغايططة القصططوي؛01مصااطفوي،صالقواعططد، ؛81،ص3،جاآلمططا 

.35،ص23،جمنّكب االحكام؛220ص

غايطة  ؛1صجمان السلك في االعرا  عط  الملطك(،   ) مكاس  ايرواني.8
.01ص ،مصطفويالقواعد؛81،ص3،جاآلما 

.1،ص(جمان السلك في االعرا  ع  الملك) مكاس  ايرواني.9

.22،ص3،جالدار القوني،سن ؛155،ص2،جالسن  الكبري.10
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ضعف،هااماروشنا تكها تداللآو1،اندا تداللكرده

كندودراحكامالهيا اتنادباهحاديث ندراجبراونمي

باقطو2.فاقدوجاهتفقهيا ت،غيرموثقعاميوضعيف

نفوذتصارفاتمالاك، لطنت¨قاعده،نظرازضعف ندي

،كندوخاودرادردائرهوچارچوبشر وقانوواثباتمي

بناابراينچنانچاهدر.قانوو ازنباودهوفراقاانونينيسات

برايمثالاگرشككنيمكاه،مشروعيِتتصرفيشكشود

باعاثازباينرفاتنملكياتمالاك،آياِاعاراضازملاك

هودادو تدبدووصيغ،شوديانه؟يااينكهآيامعاطاتمي

شوديااناه؟ويعنيايجابوقبول( ببنق وانتقالمي)

مضاار يااباا¨ياابااصايغه،نيزاينكهآياباالفا فار اي

شاودياانق وانتقالمحققماي،شدوقبولبرايجابمقدم

« الطنت¨»شاكازقاعادهبي،وموارديازايند ت.نه؟

تواوكمكگرفتهوپا خدادچهچيزي ابب اقوطنمي

ايانماوارددردايارهاحكاام.ملكيتوثبوتملكيتا ت

¨هستندكهبايددرشر ماورداثبااتقارارگيرنادوحاوزه

شار و،قاعده، لطنتاموالا تنهاحكاموخود¨قاعده

بلكهدرچارچوباحكامبودهوباياد،حكمنيست¨ ازنده

همچاووشايخ،دراينبارهامامخميناي3.تابواحكامباشد

را«...النااسمسالطوو»نصاريوميرزايناائينيباااينكاها

دانادومعتقادا اتكاهقانوو ازيافراترازقاانوونماي

اماوالواماالكباياددر¨هرگونهاقداموتصميميدربااره

درعاينحاالدررد،چاارچوبقاوانينومقارراتباشاد

ميرزاينائينيكهملكيتراهماو لطنتباراماوال¨نظريه

 الطنتبارملكياتراتخّصصاًاازعماومالنااس،داندمي

باعاثاز،مسلطووبيروودانستهومعتقدا تكهاعاراض

چوومالكبارماال الطنتدارد.بينرفتنملكيتنيست

اما لطنتبرملكياتمعناي؛تواندمالراجابهجاكندمي

؛ملكياترازائا و ااقطكناد،نداردتابتواندبااعاراض

                                                           

.223،ص15،جتككرة الفقنا ؛132،ص3،جالخالف.1

.33،03،ص2،جارشاد الوال ؛25،ص2،جمصباح الفقاهة.2

،كتطاب البيط   ؛82،83،83،88،ص3،مرتضيانصاري،جكتاب المكاس .3

ارشاد ؛185،ص2،جمصباح الفقاهة؛125،121،105،ص1امامخميني،ج
.33،03،ص2،جالوال 

ناه الطنتبار، لطنتبراموالا ت،ومعنايقاعدهچو

 الطنتاز:نويسادامامدرردنظريهناائينيماي4؛ لطنت

معناايخاوِدناهباه،احكامشرعيوعقاليِيملكيتا ات

ازمسائ  لطنتباراماوال،ول اِاعراضازملك؛ملكيت

،ماننادبياو،ا تودرنتيجهاشكالينداردكهباااعاراض

،هباهوفاروختنموضاو  الطنتراازباينببارد،صلح

آواينا اتكاهمالاكبتوانادبااِاعاراض¨همچنينالزمه

،ازن اهايشاو5.موضو  لطنتيعنيملكيتراازبينببرد

ِاعراضازملكازجملهمسائ واحكام لطنتبارملاك

توانادبااِاعاراضمااليراازمالاكماي،ا تودرنتيجه

.كندملكيتخارج

كهگ شتوخودامامبهصراحتبياوكردندمفادچناو

«لناااسمساالطووعلاايامااوالهما»قاعاادهوعمااومحااديث

واينكهچهچيازيباراي.نهاحكام، لطنتبراموالا ت

تمليكياتمّلكيارهاشدووآزاد اازيآوداراي اببّيت

،ا اباب¨مربوطباهحاوزه،بودهوچهچيزي ببيتيندارد

حكامومقرراتشرعيا تكهبايدبادليا خااصوبااا

النااس»واز.ثابتشادهباشاد«...عمومالناس»قطونظراز

؛تواودريافت لطنتبرا بابواحكامرانمي«...مسلطوو

وقفوهبهنمودوازنظارشارعي،صلح،بنابراينفروختن

تهازا بابتمليكوتمّلاكونقا وانتقاالاماوالشاناخ

وليدرهيچدليلي ببيتِاعراضبهاثباتنر يده؛اندشده

 اببيتآو«الناسمسالطوو»چنانچهبخواهيمباخوِد.ا ت

مصداقيهخواهاد¨اينتمسكبهعامدرشبهه،رااثباتكنيم

ومحالا تكهحكموقاانونيموضاو خاودشرا؛بود

وريعنايخلافود،وگرنهتقّدمشيئبارخاود6اثباتكند

«النااسمسالطوو»پيشآمدهوباعثالتزامبهمشّر باودو

،ازجملاهاماام،نظاراوصااحب¨هماه¨شودكهباهگفتاهمي

غيرقاب التزامبودهومعنايشاثباات الطنتبارايمالاك

ا تتابتوانادمساببوآثاارراازراها ابابومقارراِت

                                                           

.283،ص0،امامخميني،جكتاب البي .4

.21،ص1.هماو،ج5

.25،85،ايرواني،صحاشية المكاس .6
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 لطنتبارخاودا ابابو.شرعيايجادكند¨شناختهشده

و1تخصصًاخاارجباوده«الناسمسلطوو¨»مقرراتازعهده

يعناي،نهبراحكاامياابارملكيات، لطنتبراموالا ت

،بنابرايننفي الطنتبارازباينباردو الطنت2. لطنت

؛شاودتخصيصونقِصعمومقاعدهمحسوبنمي،تحديد

تخصصاًاازقاعاده،چراكه لطنتبرازبينبردو لطنت

معناايبه،كهاعتقادبهعموم لطنتالهيچناو.خارجا ت

اثباِت لطنتبرازبينبردو لطنتنيستوايننقاصو

3.رودشمارنميمحدوديت لطنتالهينيزبه

ازجملهدالي پ يرِشازبينرفتنملكيتبااِاعاراض

قادرتبارزدودِو،قادرتبارتملاك¨اينا تكهالزماه

قادرت،قدرتبرچيزي¨الزمه.تملكيتازراهِاعراضا 

پسچنانچهكسيازقدرِتاثباات4.داشتنبرضدآوا ت

بايدقدرتا اقاطملكياترانياز،ملكيتبرخوردارا ت

؛مقابا حياازتواحيااا ات¨نقطاه،اعراض.داشتهباشد

تواندباحيازتواحياملكياتراتحصاي وشخصيكهمي

ملكياترا ااقطوزائا ،تواندباااعاراضمي،اثباتكند

5.نمايد

ايصاورتگرفتاهوميااودراينا تداللشبهمغالطاه

تسااوي.قدرتتكوينيباقدرتاعتباريخلطشدها ات

مرباوطباه،تعلققدرتبههريكازدوجانِبفع وترك

اعمالقدرتدر،اعتباريات¨اماحوزه؛واقعياتا ت¨حوزه

 لببايددرچاارچوبجانبفع وتركونيزايجابو

توانادبااحياازتياااعتباروقانووباشداينكهشخصيمي

¨خاطرآوا اتكاهدرحاوزهبه،چيزيراتمّلككند،احيا

از،ماننادخريادوار ،حياازتواحياا،اعتباروشريعت

                                                           

مكاس  ؛30ط32،ص1،جمنية الوال ؛83،255،ص1،جالمكاس  والبي .1
.1صك(، جمان السلك في االعرا  ع  المل) ايرواني

،مرتضايانصااري،كتاب المكاس ؛123،ص1،امامخميني،جكتاب البي .2

جمان السلك في االعرا  ع  الملطك(،  ) مكاس ، ايرواني؛83،ص3ج
مصطباح  ؛83،ص1،جالمكاسط  و البيط   ؛32،ص1،جمنية الوال ؛1ص

.33،03،ص2،جارشاد الوال ؛185،ص2،جالفقاهة

.33،85،82يرواني،ص،احاشية المكاس .3

 .253،ص5،جكشف اللثام؛123،ص2،جايضاح الفوائد.4
.1،صجمان السلك في االعرا  ع  الملك() مكاس  ايرواني.5

هركسماال6؛«من ماز ملك»:اندا بابتمّلكشناختهشده

 يم ن امي   ».شودميمباحيراحيازتوتصرفكندمالك
هركسزمينمواتيرااحياكنادمالاك7؛«له يارضًا ميتًة فه

امابدووا اتفادهازا ابابو اازوكارهااي.شودآومي

،هزاراوبارهمتصرفيانيتتمّلاككناد،شرعي¨شناخته

،درجانب لبونفينيزوقاف.ملكيتثابتنخواهدشد

ما ازباينرفاتنملاكازجملاهعوا...هدياهو،هباه،بيو

تواندوقدرتداردباا تفادهازشوندومالكميشمردهمي

ملكيتراازبينبردهو ااقطيااباهدي اري،اينا باب

ازا اباب،بنابراينبايدثابتشودكاهاعاراض.منتق كند

8.كهچنيندليليدرد تنيست،شودملكمحسوبمي

ِاعراضموجابزوالدلي دي ريكهبراياثباتاينكه

روشدينداراو.متشرعةا ت¨ملكيتا تاقامهشده يره

“طورپيو تهتاعصرمعصومينبه،درطولتاريِخا الم

اينبودها تكهاموالوامالكماورِدِاعاراضراهمانناد

كردنادورويآوتصارفوتصااحبماي،مباحاِتاصلي

ديهانجاامهبهوه،وقف،عملياتيهمچووخريدوفروش

گزارشيدرد تنيستكهعالماويامتدينينآو.دادندمي

راموردانكارواعتراضقراردادهكهچراماِلمردمتصارف

،خاود،شود!افراِدپايبنادباهشاريعتوخريدوفروشمي

همچووملكشخصي،اقدامبهخريداريآونمودهوباآو

درملاككردنادوچناينتصارفاتيراتصارفبرخوردماي

رواجاينروشبا.پنداشتنددي راوونامشرو وباط نمي

،خاود،پيو ت يآوبهعصرمعصومبدوواعتراضوانكاار

موجاابزوال،ِاعااراضراهماواره،دليلايا اتكااهآنااو

اندواين ايرهكاشافازامضااورضاايدانستهملكيتمي

9.معصوما ت
                                                           

.32،ص3،امامخميني،جكتاب البي ؛251،ص22،ججواهر الكالم.6

.323،ص13،جوسائل الشيعة.7

،11،جالمسطالك ؛252،ص5،جامكشف اللث؛123،ص2،جايضاح الفوائد.8

.253،ص32،ججواهر الكالم؛020ص

،1،ججطام  الشطتات  ؛33،81،ص3،جغاية اآلما نق از:،بهانوار الفقاهة.9

؛01،02،ص22؛ج251،ص25؛ج02،ص25،ججططواهر الكططالم؛153ص

،2،جغاية القصوي؛30،مرتضيانصاري،صكتاب النكاح؛253،ص32ج

.1صجمان السلك في االعرا  ع  الملك(، ) س  ايروانيمكا؛220ص
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تقرار يرهاثباتا :نخست،تواوگفتدرنقد يرهمي

وبنايعملِيعرفوعقالدرتصرفوتملاكمااِلماورد

:دوم1.ايكهادعاشداچنداوآ اونيساتبهگونهااعراض

ايننيسات،جايزبودوتصرفوحتيتمّلكيكمال¨الزمه

؛كهحتمًاآومالبيمالكبودهوجزءمباحاتاصليا ت

شديادارايبلكهجوازتصرفاعما تازاينكهبيمالكبا

هاوشواهداطمينانيباهممكنا تباا تنادبهقرينه.مالك

تصرفدرمالخاودرابارايدي اراو،د تآيدكهمالك

،تاتصرفوتملكنشادها ات،مباحكردهوماليادشده

نثاارو¨مثا آنچاهدرمسائله.برملكيِتمالكبااقيا ات

روشااباششاباِشمالدرمرا معرو يگفتهشدكاهنثاا

وليبهصرِفشااباشوجاواز؛قرينهبرجوازتصرفا ت

شودبنابراينصرفنثاارازملكيِتمالكخارجنمي،تصرف

ياكهايچ،شادووگ شاتزمااووعرضهياصرفمفقود

 ببزوالملكيتنيستول اچيزهاييكهشاباششدهيا

 رميزغ اخوريوكنار فرهبااقيمانادهوكسايآورا

رفوتصاحبنكردها تياماليكهبااگ شاتياكتص

،ماال،درتمامموارديادشاده. المالكشپيدانشدها ت

مالكشامردههمچناوبرملكيتمالكباقيا توملكبي

بدينترتيبممكنا تتصرفدرماليوحتاي.شودنمي

جزءمباحاتاصالي،امادرعينحال؛تمّلكآومباحباشد

بنابراينا تقرار يرهبرتصرف2.يمالكباشدنبودهودارا

باعاث،بهاينمعنينيستكهاعراض،وحتيجوازتملك

.زوالملكيتا ت

بامراجعهباه ايرهودقاتكاما :انددرنقد يرهگفته

درمواردا تقراربنايعرفوعقالدرتصرفاماوالماورد

باعاثزوالملكياتو،شودكهاعراضروشنمي،اعراض

چراكاهبايشاك؛الحاقمالبهمباحاتاوليهنخواهدبود

عقالييومتّشرعاواينا تكههرگاهِاعراضكنناده¨ يره

چنانچاهمااِلمزباور،پشيماوشدهومراجعهومطالباهكناد

                                                           

.251،ص12،جالمستمسك.1

غايطة  ؛1،صجمان السلك في االعرا  عط  الملطك(  ) مكاس  ايرواني.2
35،ص3،جاآلما 

آري.آوراباهمالاكبازگرداناد،باشدبايدتصارفكنناده

زاماِيبهمقتضايمادلولالت،اگرمالكمراجعهومطالبهنكند

تصرفدرآومباحا تچنانچهتصرفكنندهباه،اعراض

مالراتلفكردهيابافاروشومانناد،تصرف¨ا تناداباحه

مااِلمزباورباهملكياتتصارف،بهدي ريمنتق كرد،آو

اعاراضكنناده(حقاي)كنندهدرخواهدآمادومالاكاول

.نخواهدداشت

عراضقارارادريسمعتقدا تهرچيزيكهموردِاابن

¨منزلاهيابيبهآونااميدشدها تباهگرفتهومالكازد ت

مباحاتاصليا اتهاركسآورابارداردوتصارفكناد

دلي چنينحكماياجماا اصاحاببار.شودمالكآومي

ازن ااهمؤلاف3.عم بهحديث كونيوشاعيريا ات

شايددلي عمدهبرتمّلكمالموردِاعاراضجواهر الكالم

اماوالواشاياي¨بااره ايرهدر¨بهاضافه،ميناجما باشده

4.ماندهازمسافراوپس

اص ادعاياجما راماوردترديادو،بعضيازبزرگاو

باانظارباه اخنريطا  مؤلف5.اندبلكهانكارقرارداده

براينباورا تكهاگراجمااعيباشادسرائرمؤلفكتاب

حجاتودليلايبارقاب قبولا تودرغيراينصورت

.اثبات ببّيتِاعراضبرزوالملكيتوجودنخواهدداشت

بناابراين؛شكوترديدا تودروجودچنيناجماعينيز

توجاهباهبا6شودهيچماليباِاعراضازملكيتخارجنمي

طاوركلايآورابسياريازفقيهاوبه،ا اسبودواجما بي

آواشكالكنندكهاجما تاچهر دكهبه؛اندمطرحنكرده

.منقولبهخبرواحدوبودهيااجما مدركيا ت

مشاهوراندكهمعروفوفقيهاوبراينعقيدهگروهياز

باعاثازباين،درمياوفقيهاواماميهآوا تكاهاعاراض

برخينيزآورامنسوبباهمشاهور7.شودرفتنمالكيتمي

                                                           

.152،ص1،ججام  الشتات؛150،ص2،جالسرائر.3

.251،ص25،ججواهر الكالم.4

.882،883،ص2آشتياني،جالقضا ، كتاب ؛052،ص2،جكشف الرموز.5

.132،133،ص13؛ج335،ص8،جريا  المسائل.6

.203،205االجارة(،ص) مستند العروة.7
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2.اندتهوبرخيهمآورااشهرشناخ1دانسته

،گ شتهازاينكهدرفقاه،درنقددلي شهرتبايدگفت

اص تحقق،شودحجتودلي شرعيشناختهنمي،شهرت

روبرخيبرعدمزوالملكياتازاين؛آونيزجايت ّم دارد

ادعايشهرتنمودهوقولبهزوالملكيتراتنهابهشايخ

ايانشايدمنشا ادعاايشاهرتدر3.اندطو ينسبتداده

بناابراينباياد؛باشادمبسطوط  خنشيخطو ايدر،باره

در.در تييانادر تيديدگاهشيخموردبرر يقرارگيارد

:دوديدگاهوجوددارد،شكار(وِاعراضازآو)صيد¨مسئله

در.يكيازبينرفتنملكيتودي ريعادمزوالملكيات

 ااخناوبسااياريازفقيهاااونياازتصااريحشاادها ااتكااه

4شاودا ازيوِاعراضازصيد ببزوالملكيتنمايره

تنهاااز اويفخارالمحققينباه،واماقولبهزوالملكيت

5؛نسابتدادهشادها اتمبسطوط شيخطو ايدركتااب

هاايونيازدي اركتااب6هرچندبامراجعهكتابيادشده

.شاودبيپاي ياين خنروشمي7خالفهمچوو،شيخ

پريدويافرارقهريوغير¨درباره،چراكهشيخدرمبسوط

اختياريشاكاردرصاورتيكاهازمحادودهشاهروآباادي

،بهصحراوجن  برگاردد،خارجشدهوبهحالتتوحش

به خنمالكوبرخيدي رازعالماوعامهاشارهكردهكاه

شايخطو ايپاساز.روداندملكيتصيادازبينمايگفته

آوراغيرقابا ،ا ات«قدرت¨هقاعد»بياودلي اينقولكه

                                                           

.153،ص12،جالمستمسك.1

آشاتياني،كتاب القضا ، ؛30،ص2،جبلغة الفقيه؛082،ص2،جكفاية الفقه.2

.838،ص2ج

،مستند الشيعة؛155،ص2،جالبنية الرورة؛022،020،ص11،جالمسالك.3

.332،ص10ج

،كشطف اللثطام  ؛310،ص3،جشرائ  اإلسالم؛211،ص3،جشرائ  اإلسالم.4

مختلطف  ؛150،ص2،جارشاد االذهطان ؛83،ص3،جالسرائر؛253،ص5ج
؛232،233،ص15؛ج00،ص11،جمجمطط  الفائططدة؛51،ص3،جالشططيعة

؛51،52ص3؛ج255،ص2،جسالططدرو؛123،ص2،جايضططاح الفوائططد

.38،ص2،جبلغة الفقيه؛022،ص11،جالمسالك

،مفطاتيح الشطرائ   ؛022،ص11،جالمسطالك ؛123،ص2،جايضاح الفوائد.5

.252،ص32،ججواهر الكالم؛32،ص3ج

.232،ص2،جالمبسوط.6

.28،ص2،جالخالف.7

بدينترتيببرخيقولبهعدمخاروجماال8.داندقبولمي

وحاقنياز9.انادازمالكيترابهبيشترفقيهااونسابتداده

.همينا ت

مالك10دلي دي ريكهاقامهشدهارتكازعقالييا ت

،عقاالعارفو.نظرعرفا ات،حقوقملكيتو¨درباره

چيزيياازبينبردوملكياتازچيازيانساورادرتمّلك

دانندوزوالملكيتوخروجماالازملاكآزادومختارمي

11؛عمليپ يرفتهشدها ات،باِاعراضازنظرعرفوعقال

روارتكاِزقطعِيعرفوعقالبراينا تكههرمااليازاين

ازملكيتخاارجوجازءمباحااتواماوال،پسازاعراض

آنكاهباهباي،رودي اراووازاين12آيديشمارممالكبهبي

،كنندهتاوجهيداشاتهباشاندرضايِتاعراضرضايتوعدم

درمالموردِاعراضتصرفنماودهوآوراجازءمباحاات

¨بادينترتياب ايره13.آورنادمالكبهشمارمايواموالبي

عقالومتشّرعهبراباحهوجوازتصرفاموالماوردِاعاراض

صرائمهوپيامبرمتص وپيو تها اتوا تواربودهكهبهع

ازآنجاكاهماوردرد ومخالفاتواقاونشادهازكاشافّيت

برخاي14.قطعيازامضاءورضايتشاار برخوردارا ات

باتصريحبهاينكهِاعاراضازهرماالي اببخاروجآواز

ملاكاماري.انادشودبااصاراحتبيااوكاردهمالكيتمي

راامضاءوتنفي كاردهاعتباريوعقالييا تكهشار آو

ا توهرگاهملكيتباِاعراضزائ شاوددي رموضاوعي

و.ماندتاشار آوراامضاءكنادبراياعتبارعقالباقينمي

عناواومساجدنيازتصاريحشادهكاهدربابوقفزمينبه

چنانچهزميِنمسجددرطرحواقوشادوجازءخيابااوياا

يكازآثارملاكهيچ،پاركوفضاي بزقرارگرفت،ميداو

شادوچاووپاسازخاارج؛شاودووقفبرآومترتبنمي
                                                           

.232،ص2،جالمبسوط.8

،مسطتند الشطيعة  ؛155،ص2،جالرورطة البنيطة  ؛022،ص11،جالمسالك.9

.255،251،ص12جالمستمسك؛332،ص10ج

.25،05،02،03،02،25،ص3،امامخميني،جكتاب البي .10

.225،ص2،جدراسات في والية الفقيه.11

.52،53،صاألراري.12

.122،ص5،جمنناج الصالحي مباني.13

.01،52،53،صاألراري.14
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عارف،شدوآوبهخياباويامياداوازعنواومسجدوتبدي 

ملكيات،داندوباعدمصدقملكيتعرفيآوراملكنمي

شرعينيزمنتفيا تول ااگركسيماالماوردِاعاراض

مالاكاوليعناي،راتصرفوتملككرداگرِاعراضكنناده

و1؛بازپسدادوآوبهاوالزمنيسات،مراجعهومطالبهكند

چنانچهپيشازتصرفدي راوخودشاخصمجاددًاآورا

2.شودملكجديدبراياومحسوبمي،تصرفكند

ادعاايارتكااز.1:شاوددرپا خاينا تداللگفتهمي

قطعيعرفيوعقالييبرازبينرفتنپيوندمالكيتبه بب

نيازمنداثباتا توتنهاادعادراينزميناهقابا ،عراضا

مادامكهماِلماورِدِاعاراضراكسايتصارف.قبولنيست

ارتكازعقالباربااقيمانادوملكيات،وتملكنكردها ت

تصارفو¨چووِاعراضاذوضامنيباهاباحاه،مالكا ت

تصارفو¨بهاضافه،پسممكنا تاعراض؛تمّلكا ت

نهفقطِاعاراضكاه،ازبينرفتنملكيتباشد بب،تملك

تصارفوجاواز¨تنهاااباحاه،بههرحال3.مح بحثا ت

،چراكهجوازتملك؛تمّلكدلي ازبينرفتنملكيتنيست

انسااورادرازاء،عرفوعقال.2.اعماززوالملكيتا ت

همااو.دانندقادرومختارمي،مانندتحصي ملكيت،ملكيت

مّلكبايددرچارچوبقوانينشر وباا تفادهازگونهكهت

ازباين،قانونيوشرعيباشاد¨هايشناختهشده ازوكار

رفتنملكيتنيزبايددرچارچوبمقرراتوقوانينشناخته

واثبااتنشاده؛باشاد...هباهو،عتق،بيو،مانندوقف،شده

.ا تكهِاعراضازا بابا قاطملكيتا ت

گروهايازفقيهااو: ا  ملكيطت بطا اعطرا    انكار زو. 2

وبرخاي4منكرازبينرفتنملكيتباِاعراضهستند،اماميه

                                                           

،25كتاباحيااءالماوات(،ص)الفقه؛85،81،ص1كتابالنكاح(،ج)الفقه.1

02.

.318،315الحقوق(،ص)الفقه.2

.123،122االنفال(،ص)فقه الشيعة.3

؛232،ص2،جالتنقططيح الرائطط ؛123،ص2؛ج2،ص3،جايضططاح الفوائططد.4

،11ج؛232،233،ص15،جمجمطط  الفائططدة؛252،ص5،جكشططف اللثططام

،ريطا  المسطائل  ؛111،112،ص12؛ج022،ص11،جالمسالك؛00ص

،مسطتند الشطيعة  ؛302،338،ص2آشتياني،جكتاب القضا ، ؛231،ص8ج

،12،جالمستمسططك؛32،38،ص2،جبلغططة الفقيططه ؛332،333،ص10ج
‘ 

طرفداراوايان5.اندايننظريهرابهبيشترفقيهاونسبتداده

برايقاول،هايزوالملكيتديدگاهباپا خورّدتمامدلي 

¨الاف(قاعاده:انادبهچنددلي ا تداللكرده،بهعدمزوال

برايبرقرارينظموانضباطوجلاوگيري:ا بابومسببات

ياك،ازهرجومرجوبرپايينظاماجتماعيبرا اسقاانوو

مقرراتواحكاامعقاليايوشارعيحااكم، لسلهقوانين

ا تكهتعامالتاجتماعيباياددرچاارچوبآوقاوانين

ملكيتتحقاق،واگربايكيازا بابشرعي.انجامب يرد

وطآونيزا بابيداردكهبايدازراههماوا ابابيافت ق

بيوومانندآواز،هبه،عتق،وقف،درشريعت.حاص شود

.انادا بابا قاطواخاراجماالازمالكياتشاناختهشاده

ياازوالو اقوطملكياتبادوو،تحققوثبوتملكيات

اعتبااراتعقاليايوشارعي¨ا بابشناختهشدهدرحوزه

¨ ااقوطمعلااولباادووعلااتدرحااوزههمانناادثبااوتو

ا ابابثباوتو6.امرينامعقولومحاالا ات،واقعيات

آنچه ببيتش7.اندشناختهشده،مضبوط،معين، قوطملك

اثريبارآو،موردشكباشد،نسبتبهثبوتيا قوِطملك

هايچجااازا اباب،وِاعاراضازملاك؛شودترتيبنمي

لكيتشمردهنشادها اتوا قاطملكواخراجمالازم

نفاي،اص ،برفرضاگرشكشودكهآيا ببيتدارديانه

كهاگاركسايازهمسارشچناو8. ببيتو لبآثارا ت

¨كاهصايغهيِاعراضكردهونفيزوجيتنمايادتااهن اام

يايكايدي اراز،طالقراهمراهباشرايطآوجارينكرده

                                                                                      

.225ط203،208االجارة(،ص) مستند العروة؛133،ص13،ج153ص

،مستند الشيعة؛155،ص2،جالرورة البنية؛022،020،ص11،جالمسالك.5

.255،251،ص12،جالمستمسك؛332،ص10ج

،العروة الوثقيكاشف الغوا  بر¨ حاشيه؛282،280،ص1،جتحرير المجلة.6

.281،ص0ج

؛252،ص5،جكشططف اللثططام؛122،ص2؛ج2،ص3،جايضططاح الفوائططد.7

،11؛ج232،233،ص15ج،مجمطط  الفائططدة ؛022،ص11،جالمسططالك

،بلغطة الفقيطه  ؛332،ص10،جمستند الشطيعة ؛111،112،ص12؛ج00ص

.20،س11،ص1،محققاصفهاني،جحاشية المكاس ؛38ط30،ص2ج

؛252،ص5،جكشططف اللثططام؛122،ص2؛ج2،ص3،جايضططاح الفوائططد.8

،11؛ج232،233،ص15،جمجمطط  الفائططدة ؛022،ص11،جالمسططالك

،بلغطة الفقيطه  ؛332،ص10،جمستند الشطيعة ؛111،112،ص12؛ج00ص

.20،س11،ص1،محققاصفهاني،جحاشية المكاس ؛38ط30،ص2ج
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اززوجياتخاارج،زوجيتمحققنشود¨ا بابزوالعلقه

بههرحال ببيتيكچيزبرايثبوتياا اقوط.شودنمي

يكاثربايدبادلي اثباتشودوا بابثبوتو اقوطدر

اندوهيچدليليمبنيبراينكهِاعاراضشريعتشناختهشده

باههارحاال.ازا بابزوالمالكيتباشادوجاودنادارد

قفآوبرا بابمندبودوتحققوزوالملكيتوتوضابطه

ايترديدناپ يروموردپا يرشمسئله،شرعي¨شناختهشده

،اندكاهحصاولوزوالملكياتهمهپ يرفته.هم اوا ت

اختالفبر راينا اتكاه.تنهاازراها بابويژها ت

.آياِاعراضجزءا بابهستيانيست

ا بابموردنق قرارگرفتهوادعا¨ممكنا تقاعده

مانندشرطضمنعقاد(يااالتازام)كهباالتزامضمنيشود

شارِطنتيجاهياا¨بهگونه،عهدوقسم،مانندن ر)ا تقاللي

،برايمثاال.ملكيتچيزياثباتياا قاطشود1ن ِرنتيجه(

شرطشاودكاهماالوملاكطارف،درضمنيكقرارداد

قراردادوقفياملكشخصباشدويان ركندكاهماالو

وقفياملكشخصيياهمسرشطاالقورهاايااملكش

بناابرايندرماواردشارطِِنتيجاهونا ِر.اشآزادباشدبنده

ملكيتيازبينرفتهياثاباتشادهوزوجيتايپايااو،نتيجه

بدووآنكهبيووشراءيااوقافوطالقايصاورت،يابدمي

بنابراينچها تبعادواشكاليداردكهشخصاي.گرفتهباشد

مااليرااز،ّيتگسساتنپيونادمالكياتازراهاعاراضبان

2ملكيتشخارجوزائ كند؟

درنقدنق فوقبايادگفاتكاهدراصاِ در اتيو

بحثواشكالا تول ا،مشرو بودِوشرطون ِرنتيجه

آزاد ازيبناده(اتفااقنظار)طالقوعتق،دربابازدواج

پيوناد،ِرنتيجاهوجودداردكهبهنحوشارِطنتيجاهياانا 

بلكهبايدباهنحاوشارِط،شودزوجيتحاص يازائ نمي

                                                           

(شارطنتيجاهراباهنا ِر21،ص2ج)مكاس .هرچندمرتضيانصاريدر1

(ن ر325،ص0ج)كتاب البي نتيجهقياسگرفتها ت؛وليامامخمينيدر

پ يرد.نتيجهرانمي

،2،مرتضايانصااري،جكتطاب المكاسط   ؛283،ص1،جتحرير المجلطة .2

،اماامخميناي،كتاب البي ؛352،325،ص2،جمصباح الفقاهة؛25،21ص

.313،312،315،325،ص0ج

يعنيدرضمنعقدشرطشودكهباا؛عم ون ِرعم باشد

اشياهمسرشراطالقدادهيابناده،فالوزوازدواجكرده

طاالقوعتاقازراها اباب،كهقهرٌازوجيت،راآزادنمايد

باه،نتيجهيان ِرنتيجهاماشرِط.اشانجامگرفتها تويژه

ياا،اينمعنيكهشارطكنادفاالوخاانمهمسارشباشاد

برفارض3.همسرشمطلقهورهاباشدقاب پ يرشنيسات

شرط¨بهمقتضايعمومادله،ملكيت¨پ يرشاينكهدرمسئله

شرطنتيجهيان رنتيجهصاحيحا اتوبااشارِط،يان ر

زمحا بحاثايانا،شاودملكيتحاص يازائ ماي،ن ر

چوومعنايآواينا تكهشارِطنتيجاهياا؛خارجا ت

شوندن ِرنتيجهازا بابتحقيقيازوالملكيتشمردهمي

شرطونا ر¨واطالقادله،هابادلي كهعمومو ببيتآو

كنادكاهايناثباتنماي،حالآنكه؛اثباتشدها ت،باشد

بر اببيتچوو؛ ببزوالملكيتا ت،پسِاعراضهم

¨اصا مسائله5آريشايخانصااري4.آودليليوجودندارد

ماوردانكاار،توقفملاكوماننادآورابارا ابابوياژه

اينبر6.قراردادهوآقايخوئينيزبااوهمراهيكردها ت

شودمالراازممكنا تگفتهشودازهرراهيمي،ا اس

هازراهازجملا،ملكيتخارجوباهدي اراوتملياككارد

.وليالتزامبهآوبسيارمشك ا ت؛اعراض

اگرنفي ببيِتِاعراضاثباتنشدهودرنهاياتشاك

،شودكاهآيااِاعاراض اببزوالملكياتهساتيااناه

ملكيات،ا تصحابآوا تكهبااعاراض¨مقتضايقاعده

بهاضافه7شودرودوا تصحاببقايملكيتميازبيننمي

عدهوشاكدر اببيتِاعاراضنيازعادمآنكهمقتضايقا

                                                           

،2مرتضايانصااري،جكتاب المكاس ؛283،288،ص1،جتحرير المجلة.3

،0،اماامخميناي،ج كتاب البيط ؛352،ص2،جمصباح الفقاهة؛05،25ص

.315ص

.هماو.4

.25،ص2،مرتضيانصاري،جكتاب المكاس .5

.325،ص2،جمصباح الفقاهة.6

ايضاح ؛83،ص3،جالسرائر؛28،ص2،جالخالف؛232،ص2،جالمبسوط.7
،الرورطة البنيطة  ؛33،ص3،جالمسطالك ؛122،ص2؛ج2،ص3،جالفوائد

؛32،ص2،جبلغططة الفقيططه ؛00،ص11،جمجمطط  الفائططدة ؛155،ص2ج

.1صجمان السلك في االعرا  ع  الملك(، ) مكاس  ايرواني
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. ببيتا ت

افزووبراينكهبنايعمليعقالاينا تكهمالماورد

ِاعراضپيشازحيازتوتصارِفكساييااحتايپاساز

شادوباهشدوياامنتقا وليقب ازتلف،حيازتوتصرف

ملكمالكوِاعراضكننادها اتو،دي ريازراهفروش

گرددنسبتبهدي اراو ازاوارترباهاگرپشيماوشدهوبر

وايانخاوددليلاي.مالا توبايدبهاوپاسدادهشاود

ا تكهباِاعراضازملكيتخارجنشدها توامااگراز

ملكيتخارجوبهمباحاتاصليملحقشدهبودنبايدمياو

بودهيادرمالكاولوافراددي ردرحيازتوتمّلكفرقي

باقطونظاراز1.بازپسدادهشود،مطالبهصورتمراجعهو

دودلياِ ،ايثابتوپ يرفتهباشاديااناهاينكهچنين يره

يكيتوقفثباوتو اقوطملكياتباه ابب،گفتهپيش

شناختهشدهشرعيودي را تصحاببنايملكيتيااص 

كاافيو،عدم ببيتِاعراضباراينفاي اببيتاعاراض

.ا تخاليازاشكالوايراد

گروهاياز: جواز تصرف بدون از بي  رفت  ملكيطت . 3

فقيهاوبدووآنكاهِاعاراضرا اببزوالملكياتبدانناد

تصارفوحتايجاوازتمّلاكماالماورد¨ملتزمبهاباحاه

باا4وبرخايدي ار3فاض مقاداد2،شهيد.اندِاعراضشده

تصريحبهاينكهبههيچوجهِاعاراض اببزوالملكيات

ناه،تصارفا ات¨اندكهتنها ابباباحاهرفتهپ ي،نيست

خاواه،برخيمعتقدندباتحقاقواحارازاعاراض5.ملكيت

مانندآنجااكاهشخصاياز،ِاعراضاختياريباشدياقهري

وخاواهمااِلماورد؛يابيبهمالنااميادشادهباشادد ت

                                                           

.205،225االجارة(،ص) مستند العروة.1

؛232،ص2،جالتنقططيح الرائطط  ؛51،52،ص3؛ج255،ص2،جالططدروس.2

جططام  ؛33،ص12؛ج020،ص11؛ج32،ص3؛ج302،ص3،جالمسططالك
؛212،ص5؛ج188،335،ص2؛ج250،ص3؛ج102،ص8،جالمقاصطططد

جطواهر  ؛111،112،ص12؛ج233،ص15؛ج00،ص11،جمجم  الفائطدة 
.032،ص13،جمفتاح الكرامة؛252،253،ص32؛ج251،ص25،جالكالم

.232،ص2،جالتنقيح الرائ .3

جططام  ؛33،ص12؛ج020،ص11؛ج32،ص3؛ج302،ص3،جالمسططالك.4
.102،ص8،جالمقاصد

.232،ص2،جالتنقيح الرائ .5

،جميوتصارفات،پربهايااندكوكمارزش،زياد،اعراض

عتاقو،وقاف،ماننادبياو،توقفبرملاكحتيتصرفاتم

دليا اياننظرياهآو.تصرفتمليكيوتملكيجايزا ت

كندحكممباحاتاصليراپيدامي،ا تكهمالبااعراض

هاركسماال:ودرنتيجهمشمولعموماتيا اتهمچاوو

خاواهمبااحاصالي؛شودمباحيراتصرفكندمالكآومي

كاه،مبااحعرضايوحكمايباشدكهاصاًلمالكندارديا

در«املباح يمثل الش يامنا ه»:مالكازآوِاعراضكردها ت

عبداهللبن اناوبرهمانناديومشاابهتدرجاواز¨صحيحه

نااهبرنفااي،تصاارفوتمّلااكداللااتدارد¨قااب واباحااه

،وعلاتممناو باودوتصارفدرملاكدي اراو.ملكيت

لكِاعاراضمزاحمتفراهمكردوا تودرصورتيكهما

شودتااممناو مزاحمتمحسوبنمي،تصرف،كردهباشد

6.باشد

لالتزاماِيِاعاراضوآقايخوئيمعتقادا اتكاهمادل

حتاي،تصارفات¨هماه¨عبارتا اتازتارخيصواباحاه

بنابراينبيومالماوردِاعاراضو؛تصرفاتمتوقفبرملك

ربناابا؛مباحوجايزا ت،وقِفآونيزبرايتصرفكننده

ايناگرتصرفكنندهمالموردِاعراضرادراختيارگرفتاه

تااصاحتآو،آيدشمارنمياينبيوفضوليبه،وبفروشد

آريتاپيشازدراختيار.ِاعراضكنندهباشد¨بستهبهاجازه

چووازملكِاعراضكنندهخاارجنشاده،گرفتنوتصرف

درايانتواندعدولنمودهومالراقاب كنادوا تمي

چراكاهملاك؛صورتكسيحقمزاحماتباااورانادارد

اماپاسازآنكاهكسايآورادراختياار.متعلقبهاوا ت

ايكاهازباتوجهبهترخيصواباحه،گرفتهوتصرفنمود

باب¨ايناباحهماننداباحه، ويمالكصورتگرفتها ت

،فمعامالتا تكهگروهيازفقيهاوآوراپاسازتصار

دانندكهمالكحقرجو نخواهدداشتمتصفبهلزوممي

بابعاريهنيستتاهروقتخوا تبتواند¨وازنو اباحه

                                                           

كتاب القضطا ،  ؛032،ص13،جمفتاح الكرامة؛32،38،ص2،جبلغة الفقيه.6
،23؛ج255،215،ص15،جمنطّكب االحكطام  ؛883،882،ص2آشتياني،ج

.213،225ص
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1.رجو كردهوبازپسب يرد

تواودريافتكهتصرفدرمااليازعبارتمسالكمي

يعناي،زيرامقتضِيآو؛مباحوجايزا ت،كهِاعراضشده

ماالرا،بنابراينچنانچهمتصرف؛مالكموجودا ت¨اجازه

وليتنهااباادر2.اتالفكندضمانتيمتوجهاونخواهدبود

اختيارگرفتنود تگ اشاتنرويماالملكياتحاصا 

يامقتضاِيملكيات3،م رآنكهقصدتمّلككرده؛شودنمي

يافروشووقفآواقادام،مانندآنكهبهاتالف؛تحققيابد

4.شود

تصارف¨اعراِضتنهارا ابباباحاه،وگروهيازفقيها

تاواووبراينباورندكهبايكياز هفرضماي.دانندنمي

هماراه،مالك.1:مالكيياشرعيرااثباتپ يرنمود¨اباحه

كهدرموردنثاارچناو؛تصرفراانشاكند¨اباحه،بااعراض

تصرفرابارايكسااني¨وشاباِشعرو ينثاركنندهاباحه

،قهرًادراينصاورت.كندآورابردارندقصدوانشاميكه

باهانشاايمالاك،ولاياباحاه؛شودمالكيمحققمي¨اباحه

ثاباتشاودكاهِاعاراضاز.52.نهبهاعراض،مستندا ت

،يعناياعاراض؛جداازراضيبودوبهتصرفنيسات،مال

،دراينصاورت.تصرفهمراهباشد¨بايدبارضايتواباحه

،جاوازتصارف¨شرعيتحققيافتهوبهمقتضايادله¨احهاب

ازنظرشارعيتصارفمبااح،درپِيرضايتواجازهمالك

اثباتشودكهعلِتحرمِتتصارف.63.وجايزخواهدبود

احتراميوايجادمزاحماتبارايمالاكبي،درماِلدي راو

درصاورتيكاه،بناابراين؛ناهعادماذوورضاايت،ا ت

تصارِفماالماورد،دي ار،رتگرفتاهباشادِاعراضصاو

آيادواحتراميومزاحمتمالكباهشامارنمايِاعراضبي

يَخَلاَقَلُكامم ااِفا»:2بقاره/،25¨ترديدبهمقتضايآياهبي

خداونادهرآنچاهدرزماينوجاودداردرا،«ااَلر ِضَجِميعًا

                                                           

.205،225،صاالجارة() مستند العروة.1

.33،ص12؛ج020،022،ص11،جالمسالك.2

.302،ص3،جانمه.3

.251،ص25،ججواهر الكالم؛32،ص3جمهان، .4

.252،ص32؛ج251،252،ص25،ججواهر الكالم؛32،ص3،جالمسالك.5

.883،ص2آشتياني،جكتاب القضا ، .6

تصارفدرمااِلِاعاراض،بناابراين؛برايهمهآفريدها ت

فقيهااو¨ولايدليا عماده7.احوجايزخواهدباودمب،شده

عااادتو،شاااهدحااال،درفتااوابااهجااايزبااودِوتصاارف

تواوراضيباودِومالاكباههاميهاييا تكهازآوقرينه

8.تصرفرادريافت

ازنتايجقولبهزوالملكيتاينا اتكاهاگاركساي

يااقبا ازفارار ايدو اال،پيشازفرار يدِو فِرحج

ازماالي،مسيياقب اززماوتعلقوجوهپرداختزكاتخ

درايان،طورجديانهصاورياِاعاراضكنادكهداردبه

دوشاوخماسوزكااتباراوواجابنماي،صورتحج

پيشازآنكهموردتصرفياتمّلاكدي اراوقارار،چنانچه

شدوخمسايآوراباازپسازايامحجو ال پري،گيرد

،كاهدرايانصاورت؛آيدشمارمييديبهگرداندمالجد

خمسوزكاتدر الجديدنيزبسات يباهفاراهم،حج

¨تنها ابباباحاه،امااگراعراض9.بودوشرايطجديددارد

باهتصارفو،ماداميكهماِلِاعاراضشاده،تصرفباشد

همچنااوملاكِاعاراضكنناده،تمّلكدي اراودرنياماده

غير،شرايطدي ِرحج،و محجخواهدبودوچنانچهدرم

حجباراو،ازا تطاعتماليفراهمبودهوحجانجامندهد

طورتسكووحتيبه،مستقرشدهوبايدبههرشك ممكن

منا اكآوراانجاامدادهوخماسو،تكلفدر البعاد

ودرفرضوپرداختنكردو،زكاتمالراپرداختنمايد

.مديووخواهدبود

، ببخروجمالازملكيتباشد،گراعراضهمچنينا

چنادشودوهارمالِكآومي،هركسيكهآوراتصرفكرد

همعينمالموجاودباشادمالاكنخساتحاقرجاو و

                                                           

،15،جمنططّكب االحكططام؛883،882،ص2آشااتياني،جكتططاب القضططا ، .7

.32،ص2،جبلغة الفقية؛255ص

؛2،ص2،جارشاد االذهان؛222،ص2،جالمنّكب؛323،ص2،جطالمبسو.8

،2،جالسطرائر نقا ازعالماه؛،باه123،ص2؛ج2،ص3،جايضاح الفوائد

بلغططة ؛255،ص12؛ج31،32،ص3؛ج302،ص3،جالمسططالك؛151ص
؛133،ص13؛ج155،255،ص12،جالمستمسطططك؛32،ص2،جالفقيطططه

.032،ص13،جمفتاح الكرامة

،12؛ج225،ص13،ججواهر الكالم؛318،315،ص155الحقوق(،ج)الفقه.9

.202،ص2،جالعروة الوثقي؛115الخمس(،ص)مستند العروة؛22ص
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فقط بباباحاهتصارف،اماچنانچهاعراض.مطالبهندارد

توانادماداميكهعينماالموجاودا اتمالاكماي.باشد

نياز،كهتصرفكننادهچناو؛درجو كردهوآورامطالبهكن

ناشي¨م رآنكهاباحه1؛بايدبعدازمطالبهآورابازپسدهد

الزمو،بااتصارف،بابمعاطات¨همچوواباحه،ازاعراض

تصارف¨باعثاباحاه،اگراعراض2.غيرقاب بازگشتباشد

،موجبملكيتتصرفكننادهباشاد،شدهوصرِفتصرف

نمالموجودبودهوتلفياادراينصورتنيزهرچندعي

مالاكنخساتحاقرجاو ومطالباه،منتق نشادهباشاد

امااگرصارف3.نداشتهوبازپسدادوآوبهاوالزمنيست

،ماداميكهعينمالباقيا ت،تصرف ببملكيتنباشد

تواندرجو ومطالبهكاردهوباازپسدادِوآومالكاولمي

4.برمتصرفالزما ت

،عنواوشااباشآنچهدرمرا مجشنعرو يبه¨درباره

،آبوعلافچهارپاياانيكاهدربيابااوباي،شاودنثارماي

خااطرخاطرواماندگيوخست يرهاشدهياامواليكهبهبه

شوندونيزحيوانيكاهشدوبهدرياريختهميترسازغرق

عالمااوو،كنادشكارچيآورادربياباووصحرارهااماي

از خناوآناو.هايمختلفيدارندديدگاه،اه  نتفقيهاِو

شاافعيوبرخاي،حنب احمدبن،ونيزصريحفتوايمالك

تواودريافتكهماِلمزبورازملكمالكخارجومي،دي ر

وچنانچهكسيماالغارقشادهراازدرياا،شودزائ نمي

بايادباه،گرفتهياحيواوواماندهدرصحرارانجااتدهاد

توانادتنهااباباتا اتخراجوالبتهماي؛الكآوبرگرداندم

5.حقالزحماةواجارةالمثا دريافاتكناد،نجاتحيواو

درصورتيكهِاعاراضاز،چنانچهازبرخينق شدها ت

 اببخاروجماالاز،صيدومانندآوبهقصدقربتباشد

                                                           

؛شارح302،ص3،جالمسطالك ؛081،ص2چاپقديم(،ج)تككرة الفقنا .1

.153،ص2،جالقواعد

.208،صاالجارة() مستند العروة.2

.32،ص3،جالمسالك.3

.هماو.4

،353،صالسراج الوهطاج ؛118،115،ص8؛ج323،332،ص2،جالمغني.5

.232،ص2،جالمبسوط؛82،ص0،جفتح الباري؛025

در،وباهلحاااحقاوقي6.ملكوزوالملكيتخواهدبود

831/1¨المنقولبرابرآنچه انهوريدرماادهخصوصامو

اگرمالكبهقصدقطوملكيت،قانوومدنيشرحدادها ت

بادوو،مااِلمزباور،ماليراموردِاعراضوتركقراردهد

تواندباحياازتوا اتيالمالكشناختهشدهوهركسيمي

7.مالِكآوشود،برآو
ر(،بغاداد،المكتباةمعاصا)محمادا احاقفيااض،األراري: مناب 

يو فحسنبن،ارشاد االذهان الي احكام االيمان؛م1581الوطنية،

؛ق1215نشارا االمي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه322)م.مطهرحليبن

¨جوادتبريزي،قام،چاپخاناه،ارشاد الوال  الي المكاس  المحرمة

ق(،بياروت،1255)م. يدمحمدباقرصدر،إقتصادنا؛ق1355مهر،

ايضاح الفوائد في شطرح مشطكالت   ؛م1535ق،1355دارالتعارف،

ق(،تحقياق: يدحساين331)م.حسانحلايمحمادبان،القواعد

؛ق1385مو اااويكرماااانيودي اااراو،قااام،ا اااماعيلياو،اول،

ق(،بياروت،داراحيااء1115)م.محمادبااقرمجلساي،بحاراألنوار

،علطم االصطو    بحوث فطي ؛م1583ق/1253الترا العربي، وم،

 يدمحمدباقرصدر،تقرير: يدمحمودهاشمي،قام،دفتارتبليغاات

 اايدمحمدآلبحاارالعلااوم،بلغططة الفقيططه؛ق1250ا ااالمي،دوم،

تحرير األحكام ؛ق1253ق(،تهراو،مكتبةالصادق،چهارم،1322)م.

ق(،322)م.يو افحلايحسنبان،الشرعية علي مكه  االمامية

محماد،تحريطر المجلطة  ؛ق1225صاادق#،اول،امام¨قم،مؤ سه

ق(،قم،مجموجهانيتقريبم اهب1333)م.حسينكاشفالغطاء

 يدروحاهللمو ويخميناي،تحرير الوسيلة؛ق1222ا المي،اول،

تنظاايمونشاارآثااارامااامخمينااي،¨ش(،قاام،مؤ سااه1328)م.

حساان،التحقيطق فطي كلمطات القطركن الكطريم     ؛ق1212ش/1335

تككرة ؛ش1328صطفوي،تهراو،وزارتفرهنگوارشادا االمي،م

ق(،قام،مؤ ساةآل322)م.يو فالمطهرالحليحسنبن،الفقنا 

المطهاريو افبانحسانبان،تككرة الفقنا ؛ق1212البيت،اول،

التنقيح الرائ  ؛چاپقديم()ق(،قم،مكتبةالمرتضوية322)م.الحلي

ق(،قام،822)م.عبداهللالسيوريالحلينمقدادب،لمختصر الشرائ 

حسنمحمدبن،جام  الشتات؛ق1252اهللالمرعشي،اول،مكتبةآية

جام  المطدارك فطي   ؛ق1352ق(،تهراو،رضواو،1231)م.گيالني

                                                           

،كشطف اللثطام  ؛123،ص2،جايضاح الفوائد؛در025،صالسراج الوهاج.6

.253،ص5ج

،282ص،1،جتحرير المجلطة پاورقي(؛)،13،12،20،22،ص5،جالوسيط.7

283.
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 يداحمدخوانساري،قام،ا اماعيلياو،دوم،،شرح المختصر الناف 

حساينكركايبنعلي،جام  المقاصد في شرح القواعد؛ش1322

،الجطام  للشطرائ   ؛ق1211ق(،قم،مؤ سةآلالبيت،اول،525)م.

؛ق1250ق(،قم،مؤ سة يدالشاهداء،255)م. عيدالحلييحييبن

علايايرواناي،قام،،جمان السطلك فطي اإلعطرا  عط  الملطك     

محمدحسننجفاي،جواهر الكالم؛ش1335كتابفروشيكتبي،دوم،

حاشية ؛م1581اراحياءالترا العربي،هفتم،ق(،بيروت،د1222)م.

ق(،قاام،1333)م.محمادحساينكاشاافالغطااء،العطروة الططوثقي 

 ايدمحمد،حاشطية المكاسط   ؛ق1221مدر ين،¨انتشاراتجامعه

ق(،تهاراو،دارالمعاارفاال االمية،1333)م.كاظمطباطبائييازدي

قم،مجماومحمدحسينغروياصفهاني،،مكاس  ̈ حاشيه؛ق1338

الحطدائق النارطرة فطي احكطام العتطرة      ؛ق1322ال خائراال المية،

نشارا االمي،¨ق(،قام،مؤ ساه1182)م.يو فبحراناي،الواهرة

 يساتاني،وحيادخرا ااني،،حواشي مننطاج الصطالحي   ؛ق1250

الحسانالطو ايابوجعفرمحمدبان،الخالف؛محمدا حاقفياض

دراسات في والية الفقيه ؛ق1255ين،مدر ا̈ق(،قم،جامعه225)م.

علايمنتظاري،قام،دارالفكار،اول،حساين،و فقه الدولة االسالمية

مكيعاامليمحمدبن،الدروس الشرعية في فقه االسالمية؛ق1211

رسائل المحقق ؛ق1212نشرا المي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه382)م.

نشرا المي،¨ق(،قم،مؤ سه525)م.حسينكركيعليبن،الكركي

زينالادين،الرورة البنية في شرح اللمعة الدمشقية؛ق1212اول،

ق(،قام،مجماوالفكار520)م.عليعامليمعروفبهشهيدثانيبن

رورة المتقي  في شطرح مط  اليحضطره    ؛ق1225اال المي،پنجم،

ق(،قم،بنياادفرهناگا االمي،1535)م.محمدتقيمجلسي،الفقيه

 ايدعلي،المسائل في تحقيطق احكطام بالطدالئل    ريا ؛ق1355

زبدة ؛ق1212نشرا المي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه1213)م.طباطبائي

تقريراتدرسآيةاهللبروجاردي،،المقا  في خمس الرسو  و اآل 

السطراج  ؛ق1385ن ارشوترجمه:عباسحسيني،قم،علميه،اول،

ق(،1333)م.محمادزهاريغماراوي،الوهاج في شرح المننطاج 

السططرائر الحططاوي لتحريططر ؛بيااروت،دارالمعرفااةللطباعااةوالنشاار

ق(،قام،058)م.ادرياساحمادبانمنصاوربانمحمدبان،الفتاوي

حسايناحمدبن،السن  الكبري؛ق1215نشرا المي،دوم،¨مؤ سه

شطرائ  االسطالم فطي مسطائل     ؛ق1300بيهقي،بيروت،دارالمعرفة،

ق(،تصااحيح:232)م.حساانحلاايجعفاارباان،الحططال  و الحططرام

عبدالحسينمحمدعليبقال،قم،مؤ ساةالمعاارفاال االمية،اول،

ق(،قام،1228)م.خضارجنااحيجعفربن،شرح القواعد؛ق1210

الصحاح تاج اللغة و صطحاح  ؛م2552ق/1222جبيار،اول، عيدبن

ارالعلامق(،بياروت،د353)م.حمادجاوهريا ماعي بن،العربية

 اايدمحمدكاااظمطباطبااايي،العططروة الططوثقي؛ق1253للماليااين،

عوالي الئطالي  ؛ق1213نشرا المي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه1333)م.

علااياالحسااائي،قاام،محماادباان،الغريططزه فططي االبحططاث الدينيططة

،مكاسط ( ¨ حاشطيه ) غاية اآلما ؛م1583ق/1253 يدالشهداء،اول،

ق(،تحقيق:محمدامينمامقاني،قام،1323)م.محمدحسنمامقاني

شرح صحيح ) فتح الباري؛ش1381ق/1223،اول،“ثامنالحجج

ق(،تصاحيح:802)م.حجارعساقالنيعلايباناحمدبان،بخاري(

 فقه الشطيعة ؛ق1335محبالدينخطيب،بيروت،دارالمعرفة،دوم،

مهااديمو ااويخلخااالي،تهااراو،دارالبشااير،دوم،،االنفططا ()

 يدمحمدحسينشيرازي،قم، يدالشاهدا،،الفقه؛ش1383ق/1235

كتااابالنكاااح، اايدمحمدحسااينشاايرازي،قاام،،الفقططه؛تااابااي

 يدعلياكبرقرشي،تهراو،دارالكتاب،قاموس القركن؛ يدالشهداء

يو اافحلاايحساانباان،قواعططد االحكططام؛ش1322اال ااالمية،

القواعططد ؛ق1213ول،ق(،قاام،مؤ سااةالنشااراال ااالمي،ا322)م.

معاصر(،)محمدآصفمحسني،االصولية و الفقنية في المستمسك

 ايدمحمدكااظممصاطفوي،،القواعد؛ش1382قم،پياممهر،اول،

يعقاوبمحمدبان،الكافي؛ق1220نشرا المي،پنجم،¨قم،مؤ سه

،ق(،تصحيح:علياكبارغفااري،بياروت،دارصاعب325)م.كليني

اهللمو ااويخمينااي اايدروح،كتططاب البيطط  ؛ق1251 ااوم،

تنظيمونشارآثااراماامخميناي،اول،¨ش(،تهراو،مؤ سه1328)م.

حساانطو اايمحماادباان،كتططاب الخططالف ؛ق1221ش/1335

،كتطاب الونطارة  ؛ق1253نشارا االمي،¨ق(،قم،مؤ ساه225)م.

تنظايمو¨ش(،تهراو،مؤ ساه1328)م.اهللمو ويخميني يدروح

احمادخليا بان،كتطاب العطي   ؛ش1335شرآثاراماامالخميناي،ن

،كتطاب القضطا   ؛ق1250ق(،قام،هجارت،اول،130)م.فراهيدي

ق(،قاااام،زهياااار،اول،1315)م.محماااادحساااانآشااااتياني

ق(،قام،1281)م.مرتضيانصاري،كتاب النكاح؛ش1383ق/1220

ح كشطف الرمطوز فطي شطر    ؛ق1210مجموالفكاراال االمي،اول،

¨ق(،قم،مؤ ساه232)م.طالبيو فيابيحسنبن،المختصر الناف 

محماد،عط  قواعطد االحكطام    اللثطام   كشف؛ق1258نشرا المي،

؛ق1222نشاارا ااالمي،اول،¨ق(،قاام،مؤ سااه1133)م.حساانبان

نشار¨ق(،قام،مؤ ساه1555)م.محمدباقر ابزواري،كفاية الفقه

،وائطد فطي حطل مشطكالت القواعطد     كنزالف؛ق1223ا المي،اول،

نشارا االمي،¨ق(،قم،مؤ ساه302)م.محمداعرجبنعبدالمطلب

ق(،311)م.مكارممنظورمحمادبانابن،لسان العرب؛ق1212اول،

 ايدتقي،مباني منناج الصطالحي  ؛ق1223بيروت،دارصادر،اول،

،اإلمامية المبسوط في فقه؛تااطباطبائيقمي،دارالسرور،بيروت،بي

ق(،قام،كتابخاناهمرتضاوي،دوم،225)م.حسانطو ايمحمدبن
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ق(،تهاراو،1580)م.فخرالادينطريحاي،مجم  البحري ؛ق1383

مجمط  البيطان فطي تفسطير     ؛ق1350كتابخانهمرتضاويمرتضاوي،

؛ق(،بيروت،دارمكتبةالحيااة028)م.حسنطبر يفض بن،القركن

احماداردبيلاي،ي شرح ارشطاد االذهطان  مجم  الفائدة و البرهان ف

محاررات فطي  ؛ق1212نشرا المي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه553)م.

 ايدمحمدهااديميالناي،تعلياق:،كتاب الخمطس( ) الفقه اإلمامية

المختصطر النطاف  فطي فقطه     ؛تافاض حسينيميالني،قم، عيد،بي

مصاطفوي،ق(،قام،كتابخاناه232)م.حسنحليجعفربن،االمامية

يو افحلايحسانبان،مختلف الشيعة في احكام الشريعة؛تاابي

ق(،تحقيق:مركزابحا والدرا اتاال المية،قام،مكتاب322)م.

حمازة،المراسم في الفقطه االمطامي  ؛ق1212العلوماال المية،اول،

؛ق1255ق(،قم،منشوراتالحرمين،اول،233)م.عبدالعزيز الربن

عليعاامليزينالدينبن،ام الي تنقيح شرائ  االسالممسالك االفن

مسططتدرك ؛ق1213معااارفا ااالمي،اول،¨ق(،مؤ سااه511)م.

ق(،قام،1325)م.ميرزاحساينناوري،الوسائل و مستنبط المسائل

،مستمسطك العطروة الطوثقي   ؛ق1258،اول،“مؤ سةآلالبيات

آيااةاهلل¨نااهق(،قاام،كتابخا1355)م. يدمحساانطباطباااييحكاايم

احماد،مستند الشيعة في احكطام الشطريعة  ؛ق1388مرعشاي،دوم،

ححيااء“البيتق(،قم،مؤ سةآل1220)م.محمدمهدينراقيبن

تقريار،كتاب االجارة() مستند العروة الوثقي؛ق1210الترا ،اول،

ق(،مرتضايبروجاردي،قام،لطفاي،1213)م.درسآيةاهللخاويي

تقريردرسآيةاهلل،كتاب الخمس() لعروة الوثقيمستند ا؛ش1320

مصباح ؛ش1322ق(،مرتضيبروجردي،قم،لطفي،1213)م.خويي

ق(، ايدمحمد ارور1213)م.تقريردرسآيةاهللخاويي،االصو 

مصططباح الفقاهططة فططي  ؛ق1382واعاا ،نجااف،مطبعااةالنجااف،

لايق(،محمادع1213)م.تقرياردرسآياةاهللخاويي،المعامالت

المصباح المنير فطي غريط    ؛ش1328توحيدي،قم،وجداني،اول،

ق(،بياروت،المكتباة335)م.محمدالفيومياحمدبن،الشرح الكبير

،معجم رجطا  الحطدي  و تفصطيل طبقطات الطرواة     ؛تااالعلمية،بي

؛ق1253ق(،قم،مدينةالعلم،1322)م. يدابوالقا ممو ويخويي

ق(،تحقياق:052)م.راغاباصافهاني،كنمعجم مفردات الفاظ القر

،المغنطي ؛ق1212صفواوعادناوداوودي،بياروت،دارالعلام،اول،

ق(،بياروت،دارالكتاابالعرباي،235)م.احمادقدامةعبداهللبنابن

محمدمحساانفااي كاشاااني،مفططاتيح الشططراي ؛ق1253افساات،

لكرامة فطي  مفتاح ا؛ق1251ق(،قم،مجموذخائرا المي،1551)م.

ق(،قام،1222)م. ايدمحمدجاوادحسايني،شرح قواعد العالمة

مفتطاح الكرامطة فطي شطرح قواعطد      ؛ق1220مدر ين،اول،¨جامعه

ق(،قم،مؤ سةآلالبيات1222)م. يدمحمدجوادحسيني،العالمة

احماد،المقتصر مط  شطرح المختصطر   ؛الحياءالترا ،چاپقاديم

مشهد،مجموالبحاو اال االميه،اول،ق(،821)م.فهدمحمدبنبن

ق(،213)م.محمدمعروفبهشيخمفيادبنمحمد،المقنعة؛ق1215

انصااريمرتضي،المكاس ؛ق1215نشرا المي،دوم،¨قم،مؤ سه

مالذ األخيطار  ؛ق1213ق(،بيروت،مجموالفكراال المي،1281)م.

ق(،قام،1115)م.محمادبااقرمجلساي،في فنم تنكي  األخبطار 

،ملكية االر  و الثروات الوبيعة؛ق1252آيةاهللمرعشي،¨كتابخانه

مطط  ؛ق1213مدر ااين،اول،¨محماادمهااديآصاافي،قاام،جامعااه

ق(،381)م.عليمعروفبهشيخصادوقبنمحمد،اليحضره الفقيه

ق،1252مدر اين،دوم،¨تصحيح:علاياكبارالغفااري،قام،جامعاه

پور،تهاراو،عبدالرحيمصفي،ي لغة العربمنتني اإلرب ف؛ش1323

 يدابوالقا ام،منناج الصطالحي  ؛ق(1253 نائي،افسات،¨كتابخانه

ق(،قاام،مدينااةالعلاام،بيسااتوهشااتم،1322)م.مو ااويخااويي

 يدمحسااانطباطباااائيحكااايم،مننطططاج الصطططالحي ؛ق1215

منيطة  ؛ق1255اا1352ق(،بيروت،دارالتعارفللمطبوعات،1355)م.

تقريااردرسمياارزاينااائيني،فططي حاشططية المكاسطط    لوالطط ا

نشار̈محمدنجفيخوانساري،قام،مؤ ساهق(،مو يبن1310)م.

،منّكب االحكام في بيان الحال  و الحرام؛ق1218ا المي، ن ي،

؛ق1225ق(،قم،دارالتفسير،اول،1332)م. يدعبداالعلي بزواري

جماال،“(لمكه  اهطل البيطت  طبقًا ) موسوعة الفقه االسالمي

عبدالناصااار،قااااهره،المجلاااساالعلااايللشااائوواال اااالمية،

طبقطًا لمطكه  اهطل    ) موسوعة الفقطه االسطالمي  ؛م1555ق/1215

المعاارففقاهدائارة¨جمعيازنويسندگاو،قم،مؤ ساه،“(البيت

،النناية في غري  الحدي  و األثطر ؛م2555ق/1235ا االمي،اول،

ق(،تحقياق:طااهراحمادالازاويا252)م.زريمحمدجمباركبن

الننايه في مجطرد  ؛ق1355محمودمحمدطناحي،بيروت،دارالفكر،

ق(،بيااروت،225)م.حساانطو اايمحماادباان،الفقططه و الفتططاوي

محسان،الطوافي ؛م1585ق/1255دارالكتابالعربي،الطبعاةالثانياة،

رالمااؤمنين،اول،امي¨ق(،اصاافهاو،كتابخانااه1551)م.فااي كاشاااني

ق(،ت.1152)م.حسانعاامليمحمدبان،وسائل الشيعة؛ق1252

حقيق:عبدالرحيمربانيشيرازي،بيروت،داراحيااءالتارا العرباي،

عبدالرزاقاحمد،الوسيط في شرح القانون المدني؛ق1351چهارم،

،وسططيلة النجططاة ؛الساانهوري،بيااروت،داراحياااالتاارا العربااي

¨ناصفهاني،تعليقات: يدروحاهللمو وي،قم،مؤ ساه يدابوالحس

.ق1222ش/1385تنظيمونشرآثارامامخميني،اول،

  يداحمدحسيني

ابروو

عود(‘)اغالوجی



 
 

 َافتيمون / 218
 َافتيمون 

گياااهيا ااتكااهدرزباااوفار اايبااهآو: َافِتيمططون

،شان4،روماي¨زياره3،درخاتپيچااو2،شرتين1،افتيموو»

،اينگيااهدرزبااوعرباي.گويندمي6«و سشبدر5ِ س

11، بوالشعرا10،شجرالضبو9،افيثموو8،افثيموو7،افتيموو»

،كمااوورومااي،ابيتمااوو14،شااكو 13،شااكوثا12،صااعيتره

16،عشبةالجحايم،كشوتالصغير،كتكت15،االرنبحماض

                                                           

،1،جفرهن  فارسي؛230،ص1،جفرهن  عميد؛3522،ص3،جنامه لغت.1

المعارف طط  سطنتي،    دائرة؛232،ص1جمرج  گياهان دارويي، ؛312ص
.300،ص2جگياهي، ¨ نامه واژه

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛22صعمدة الوبي ، .2

 .32صمخزن المفردات، .3

 .300،ص2جگياهي، ¨ نامه معارف ط  سنتي، واژهال دائرة.4

 .213،ص3جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرةهماو؛.5

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .6

؛122صالمنصطوري،  ؛25،ص25جالحطاوي،  ؛212صفردوس الحكمة، .7

 بحطر ؛223،ص2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالمختارات في الو ، 
مخطزن المفطردات،   ؛02،ص1جتطككرة أولطي األلبطاب،    ؛22صالجواهر، 

،2جگياهطان دارويطي،   ؛32صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛32ص

؛300،ص2جگيططاهي، ¨ نامططه المعططارف ططط  سططنتي، واژه دائططرة؛222ص

المعارف ط   دائرة؛213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة
.210،ص1جاسالمي، 

¨ نامطه  المعطارف طط  سطنتي، واژه    دائرة؛153صمنتخ  جام  المفردات، .8
 .300،ص2جگياهي، 

؛2صشرح أسما  العقطار،  ؛215صالكليات في الو ، ؛22صالصيدنة، .9

هطاي   فرهن  داروها و واژه؛23صحديقة األزهار، ؛22صعمدة الوبي ، 
.32صدشوار، 

المعارف  دائرة؛232صدانش پزشكي، يادگار در ؛122ص مخزن األدوية،.10
،1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛300،ص2جگياهي، ¨ نامه ط  سنتي، واژه

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛210ص

؛32صهطاي دشطوار،    فرهنط  داروهطا و واژه  ؛225صتحفة المؤمني ، .11

 .300،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة

المعارف ط  سنتي،  دائرة؛23صحديقة األزهار، ؛22صمدة الوبي ، ع.12
 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛300،ص2جگياهي، ¨ نامه واژه

گياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .13
؛213،ص3جالمعارف ط  سطنتي، گياهطان دارويطي،     دائرة؛300،ص2ج

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .14
 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛213،ص3ج

المعطارف   دائرة؛300،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.15
 .210،ص1جط  اسالمي، 

 .300،ص2جگياهي، ¨ نامه ي، واژهالمعارف ط  سنت دائرة.16

و18نازداهااليانادلس17،«الحيهوكشو الفار ايلعاب

ونازد20،«حاامول»ولبناونزداهاليشام،«صعيتره»19،شام

همچنينناامآو.شودناميدهمي21«فيثموو»،اه فاس¨عامه

باه23،«وواراال 22تازلفات»،بهبرباري،«ريوله»،بهعجمي

به26،«كشوتا»،بهاكدي25،«كشوتا»و24« ورمور»، رياني

،بااههناادي29،«وشااركي28بتيمااوو27،شاايوو»،رومااي

و32«ابيطيااه»تيناايبااهال31،«بياا اماا »و30«بياا اكاااس»

34، اِرند،كوكاوككوثتاا،افتيماوو»،بهتركاي33،«شفقاو»

،به انسكريت،«افتيموو»،بهآرامي35،«الشعيرشيووو بو

، اپرش،ا اربي ،ا رولريكهاولي،آكاشولي36،اَمَرِوال»

                                                           

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام.17

 .32صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛2صشرح أسما  العقار، .18

 .22صعمدة الوبي ، .19

 .300،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.20

 .00،ص1جن، هاي كن  گياها توبيق نام؛23صحديقة األزهار، .21

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛22صعمدة الوبي ، .22

 .22صعمدة الوبي ، .23

المعارف  دائرة؛232صيادگار در دانش پزشكي، ؛122ص مخزن األدوية،.24
.00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛210،ص1جط  اسالمي، 

المعطارف   دائطرة ؛302،ص2ج نامه گياهي، المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.25
.212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.26

توبيطق  ؛232صيادگطار در دانطش پزشطكي،    ؛122ص مخزن األدويطة، .27
.00،ص1جهاي كن  گياهان،  نام

؛212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛22صالصيدنة، .28

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛22صعمدة الوبي ، .29

يادگطار در دانطش   ؛32صمخطزن المفطردات،   ؛122ص مخزن األدويطة، .30
؛300،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة؛232صپزشكي، 

،1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

 .00ص

توبيطق  ؛232صيادگطار در دانطش پزشطكي،    ؛122ص مخزن األدويطة، .31
.00،ص1جهاي كن  گياهان،  نام

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛22صعمدة الوبي ، .32

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام.33

المعطارف   دائرة؛302،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.34
 .212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

المعطارف طط  سطنتي،     دائطرة ؛210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة.35
المعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،   دائرة؛302،ص2جگياهي، ¨ نامه واژه
 .212،ص3ج

المعطارف   دائطرة ؛302،ص2،جنامه گياهي المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.36
‘ 
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باه،« ااچيشايطاو»،باهآذري1،«بيا ويومونكاواكااش

گوجااامورودسو،خاودگابلااه،پااتكني،آوتيمااوو»،ارمناي

 Cuscute Du»ونيازباهفرانساويخواندهشاده2«پتورني

Thym»،3«Cheveux Du Diable»،4«Teigne»،5«Chvex 

Du Venus»،6«Petite Cuscute،Epithym Cuscute»،7باه

Lesser Dodder»،8«Dodder Of Thym»،9»ان ليساااي

«Clover , Dodder»،10«Dervils Gust, Ailweed Maiden, 

Hair Hellweed»،11«Neelwwd»،12ايتاليااااااييباااااه

«Epitimo»،13«Cuscuta Piccola»،14آلمانيبه«Kleeseide, 

Flachsseide, Seide, Filzkraut, Teufelsbart»،15وبااه

Epitimo, Barbas De Capuchino, Podagra»،16»ا پانيايي

 .ا ت

،« ازم»،هايايراوازجملهدرقزويندربرخيازشهر

 17.شودناميدهمي«زنج»،ودرقائنات«پيچك»،درمشهد

                                                                                      

 .212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة.1

 .300،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.2

المعارف طط    دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، ؛23صحديقة األزهار، .3
،1جرف طط  اسطالمي،   المعطا  دائرة؛302،ص2جگياهي، ¨ نامه سنتي، واژه

 .210ص

گيطاهي،  ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .4
 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛302،ص2ج

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .5

گيطاهي،  ¨ نامه اژهالمعارف ط  سنتي، و دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .6
 .302،ص2ج

 .302،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.7

،2،جنامطه گيطاهي   المعارف ط  سنتي، واژه دائرة؛23صحديقة األزهار، .8

 .302ص

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .9

گياهي، ¨ نامه لمعارف ط  سنتي، واژها دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .10
 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛302،ص2ج

 هماو..11

 .302،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.12

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .13

.302،ص2جي، گياه¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرةهماو؛.14

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .15

 .302،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.16

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة.17

Cuscuta Epithymum Murr»18»نااامعلماايافتيمااوو

:انادازهايدي ارآوعباارتهايمترادفوگونهنام.ا ت

 اس19،شافقاو،كشو فار ي،لعابالحيه،لعابالقتي »

20.«صغيروكشوت

آو¨وريشااه21اييونااانيواژه«افتيمااوو»: شناسططي واژه

هن اامبرگارداوآواز،امامترجماوعارب،ا ت«ابيتيموم»

«فاء»به،ترتيبرابه«ميم»و«با»،لغتيونانيبهزباوعربي

وبرخينيزياك22،«افتيموو»تبدي نمودهوآورا«نوو»و

از23.انادخواناده«افثيموو»آوافزودهوآورا«تاء»نقطهبه

24نويسيباودهشاوعربيژوهاوكهشيوهپبيشترگياه،اينرو

ناامآوراافتيماوو25،انادنويسبودهوحتيآناوكهپار ي

همچنااينابوريحاااوبيروناايوشاامار.اناادضاابطكاارده

«َاَفياااثموو»آورا،شنا اااواناادلسچشاام يريازگياااه

                                                           

؛222،ص2جگياهططان دارويططي، ؛338،ص2جعمططدة المحتططاج، هماااو،.18

؛232،ص1ج  گياهططان دارويططي، مرجطط؛352،ص2جمعططارف گيططاهي، 

 .302،ص2جگياهي، ¨ نامه المعارف ط  سنتي، واژه دائرة

 .22صعمدة الوبي ، .19

؛32صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛312،ص1،جفرهن  فارسي.20

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

تحفطة  ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .21
 األبنيطة عط  حقطائق األدويطة،    ؛122ص مخزن األدويطة، ؛03صالمؤمني ، 

،2جعمدة المحتاج، ؛31،32صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛18ص

،1جالمعارف طط  اسطالمي،    دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛333ص

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛210ص

 .333،ص2جتاج، عمدة المح.22

.333،ص2جعمدة المحتاج، ؛153صمنتخ  جام  المفردات، .23

؛122صالمنصطوري،  ؛25ص25جالحطاوي،  ؛212صفردوس الحكمة، .24

،1جالقطانون فطي الوط ،    ؛33صم  اليحضره الوبيط ،  ؛3صاقرابادي ، 

؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات،  ؛112صمننططاج الططدكان،  ؛332ص

؛232،ص2جالشطامل فطي الصطناعة،    ؛12،ص2جوط ،  المختارات في ال

بحطر الجطواهر،   ؛332،333صشرح الموجز، ؛158صالموجز في الو ، 
؛55صحقطايق اسطرار الوط ،    ؛12،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛22ص

.338،ص2جعمدة المحتاج، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب

؛13ص   حقائق األدويطة، األبنية ع؛122،135،258صهداية المعلمي ، .25

تحفططة ؛215صاألغططرا  الوبيططة، ؛130،ص2جخوارزمشططاهي، ¨ ذخيططره
هطاي   فرهنط  داروهطا و واژه  ؛122ص مخزن األدويطة، ؛03صالمؤمني ، 
المعارف ط  اسطالمي،   دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛31صدشوار، 

.211،ص1ج
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،اشاتقاقيوناانِيافتيماوو¨برخالفآنكاهمااده1.اندن اشته

گويادبيطاارمايكهابانوليچناو،ردهواداراوپرشماريدا

رشاايدي2.داننااد ااريانيمااي¨برخاايآورادارايريشااه

3.اييوناانيا اتواژه،گمااوباي،افزايادكاهافتيماوومي

دواءالجناوويااد،انطاكيمعنايافتيموورادرزباويونااني

گويادتابدومينميامارشيدياينديدگاهرابر4كردها ت

ر ادودليلايبهانطاكيمي،اينديدگاه¨شينهپي،كهنخست

يونااني¨ريشاه،دوم؛برپا يرشادعاايويوجاودنادارد

معناايباه«ابي¨»تركيبيازدوواژه،«ابيتيموم»يعني،افتيموو

كهمعنايتركيبيآو،ا ت«صعتر»مفهومبه«تيموم»و،«بر»

ازايوازآوروكاهافتيماووگوناه؛خواهدباود«برصعتر»

كهخواهدآمدااباررويگياهااوگياهان ليا تواچناو

نشايندورشادونماوماي،ويژهگياهصعتربه،پيرامووخود

5.شدها تاطالقمي«گياهيبرصعتر»بهآو،كندمي

گزارشحكيماوطاب انتيو¨برپايه: تاريخي¨ پيشينه

،يهايا الم اكناوكشور،هايدوردرگ شته،پژوهاوگياه

كاارهايداروييافتيمووآشناييداشتهوآوراباهباويژگي

نوعيافتيموومرغوب،منابوموجود¨زيرابرپايه،اندبردهمي

هايدي رصاادرالمقدسبه رزمينازبيت«مقد ي»نامبه

،دي ريازافتيماوومرغاوب¨همچنينگونه6.شدها تمي

ازشهرهايكنوني)كيهوجودداشتهكهانطا«اقريطشي»نامبه

آوبااه¨محاا وارداتو ااپسصااادراتدوباااره،تركيااه(

،ياادشاده¨باهگوناه،وازاينرو7هايدي ربوده رزمين

                                                           

؛2ص  العقطار،  شرح أسما؛215صالكليات في الو ، ؛22صالصيدنة، .1

هطاي   فرهن  داروها و واژه؛23صحديقة األزهار، ؛22صعمدة الوبي ، 
.32صدشوار، 

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .2

 .333،ص2جعمدة المحتاج، .3

 مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.4
هطاي   داروهطا و واژه  فرهنط  ؛18ص األبنية ع  حقائق األدويطة، ؛122ص

المعطارف طط     دائطرة ؛352،ص2جمعطارف گيطاهي،   ؛31،32صدشوار، 
.232صيادگار در دانش پزشكي، ؛210،ص1جاسالمي، 

 .333،ص2جعمدة المحتاج، .5

مخططزن ؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات، ؛212صفططردوس الحكمططة، .6
 .122ص األدوية،

،3جرف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،   المعا دائرة؛123ص مخزن األدوية،.7
‘ 

حكماييوناوباه،گويينخستينبار8.گفتندانطاكينيزمي

گوناهكاهدرماداركهماو.اندهايافتيمووپيبردهويژگي

هاياكهدر ده9ينوسديسقوريدوسوجال،ا الميآمده

هايچهارمودرمقاله،ترتيبزيستندابهنخستينميالديمي

همچنيندرمداركياد.اندازافتيموويادكرده10،هفتمخود

كاه)اكهاندكيپسازپزشكاونسطورانيجريجشدهازابن

اگفتااريزيستاند(ميشانزدهاثرجالينوسراتدوينكرده

پزشاكِي¨هايافتيمووآمدهوواپسيننمايندهويژگي¨درباره

يعنيپولسنيزازاينگيااه،يوناوبا تاوومقيما كندريه

 يرتاريخِيورودگياهافتيمووباه¨درباره11.يادكردها ت

شاياويادآوريا تكاهدر،مداركگياهيوطبيا المي

دركتاااب، ااومهجااري¨دومواواياا  ااده¨اواخاار ااده

ترينمتنجامِوتا ليفشادهدرقديمي،«الحكمة فردوس»

به،طبريربن¨د تمار يدهوبهخامهاكهبهطبا المي

هااايدرمااانيوويژگااي،ازطبيعااتان ااارشدرآمااده

چهاارم¨در اده12.هايدي رافتيموويادشدها تكاربرد

در،افتيماوو¨هايگ شت اورادرباارهرازيديدگاه،هجري

گنجانادهودراثار«الحااوي»ناملمعارفطبيخودبهدايرةا

ازخاواصدرماانيآويااد،تكراربه«المنصوريفيالطب»

تارينكهان«هدايطه »بخاارينيازدركتااب13.كردها ات

ا تصنيفيكهدرپزشكيبهزباوفار يدرد اترسا ات

كاربردهااايافتيمااوورابياااونمااوده،درمااواردگوناااگوو

خااودكااه¨حكاايمميسااريدردانشاانامههمچنااين14.ا اات

از،طابا ات¨تاريناثارمنظاومفار ايدرزميناهقديمي

                                                                                      

 .213ص

المعارف ط  سنتي، گياهان  دائرة؛123ص مخزن األدوية،؛22صالصيدنة، .8
 .213،ص3جدارويي، 

؛22صالصيدنة، ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛25،ص25جالحاوي، .9

؛12،ص2جالمختطارات فطي الوط ،    ؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره

 .158ص  المفردات، منتخ  جام

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .10

 .158صمنتخ  جام  المفردات، .11

 .212،225صفردوس الحكمة، .12

 .122،185،152،332صالمنصوري، ؛25،ص25جالحاوي، .13

،122،135،258،235،222،332،223،082،221صهداية المتعلمطي ،  .14

328. 



 
 

 َافتيمون / 244
 

ع  االبنية »دركتاب،درقروپنجم1.افتيموويادكردها ت
تريناثرمنثورفار يدرداروشنا ياكهن«األدويةحقائق 

،شنا ايقنوشتهشدهموفقهرويريخات223كهدر ال

مصارفوبادلآورا¨هاوشايوهياوز،هايدرمانيويژگي

كاهبيرونيدراثرخود،پنجمهجري¨در ده2.كندبياومي

گياهِيهفتادو¨زيرعنواومفردهدرداروشنا ين اشتهشده

شناختيوبادلگيااهانتشارگيتا،شنا يريخت،هانام،هفتم

افتيمووونيزديدگاهپيشيناورادرموارديادشادهگازارش

از،«قانون» ينانيزدربخشمفرداِتكتابابن3.ردها تك

طبيعتومقدارمصرفافتيموويادكارده،پراكنش،ماهيت

در4.هايبدويادآورشدها اتوخواصآورابراياندام

پاژوهشوجساتارهاي،ازجهتتتباو،اشبيلي،ششم¨ ده

،افتيمااوو¨هااايبااالينيدربااارهشااناختيومشاااهدهگياااه

 يدا اماعي جرجاانينيازدر5.روگا ارينكاردها اتف

¨تاريندانشانامهااكاهجاامو«خوارزمشاهي¨ ذخيره»كتااب

اذي عنواوداروهايمعروفيكهفار يدرطبقديمبوده

هااومصالح،هازياو،ازمنافو،ايدارندكاربردهايگسترده

نياز«اغطرا  »مقدارمصرفافتيموويادنمودهودركتاب

بهخواص،گفتها تايازكتابپيشدرحقيقتگزيدهكه

افتيماوورا،رشددركلياتخاودابن6.آواشارهكردها ت

7.هايآورابرشمردها تداروييبرگزيدهدانستهوويژگي

هاايپيشاينياوراراجاوباهغاافقيديادگاه،درقروهفاتم

آو¨شاناختيدرباارهافتيمووگزارشنمودهوپژوهشيگيااه

هاايهب نيزبهويژگايابن،درايندوره8.انجامدادها ت

 اودهاو،طبيعات،اناوا مرغاوب،پاراكنش،شنا ايگياه

نفايسدردائرةالمعاارفوابان9هايآوپرداختها تزياو

                                                           

 .22،22صپزشكي، دانشنامه در علوم .1
 .13،18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.2

 .22صالصيدنة، .3

 .332،ص1جالقانون في الو ، .4

 .22،23صعمدة الوبي ، .5

 .215،صاغرا  الوبية؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.6

 .215صالكليات في الو ، .7

 .153،158صمنتخ  جام  المفردات، .8

 .12،ص2جرات في الو ، المختا.9

هااايدرفصاا ،«الشااام »ناااماشبااهپزشااكيوگياااهي

طبيعتوافعالآوبحثكردهو،ماهيت¨درباره،ايجداگانه

،هااي اربراياندام،مطلقونيز¨گونههايآورابهويژگي

ودر10د اات اهگااوارشود اات اهدفااوبرشاامرده، ااينه

همچناايندر11.موجزهااايشنياازبااهآوپرداختااها اات

¨باهخاماه،ترينكتابمفرداتطبِيعربيترينوناميجامو

آرايبسااياريازحكيماااوطااب اانتيو،بيطاااراباان

در12.افتيمااووگاازارششاادها اات¨ربااارهد،پژوهاااوگياااه

انطااكيو،يو فهرويبنمحمد، جزي،هايبعدي ده

،شنا ااايواژه¨دربااااره،ماااؤمندرنوشاااتارهايخاااود

صانعت¨هااوشايوه ودهاوزيااو،طبيعت،شنا يريخت

ماداركتا ليف¨درمجموعه13.انددوايافتيمووبحثكرده

افتيمااووبااا،مهااايدوازدهاامتاااچهاااردهشاادهدر ااده

پژوهاانيچاووگيااه¨موضو مطالعه،هايگوناگوورهيافت

،رشاايدي،اهللحكاايممحماادفضاا ،حكاايمعقيلاايعلااوي

 الطانيوقهرمااوقارارگرفتاه،نوراني،ميرحيدر،زرگري

14.ا ت

¨ازتياره15،گياهيا تعلفي«افتيموو»: شناسي ريخت

ايهگوناااConvolvulaceae»،17¨»وخاااانواده16پيچكيااااو
                                                           

 .223،232،ص2جالشامل في الصناعة، .10

 .332،323،335،332صشرح الموجز، ؛158صالموجز في الو ، .11

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .12

تككرة أولطي األلبطاب  ؛22صبحر الجواهر، ؛55صحقائق اسرار الو ، .13

 .03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1ج

،2جعمطدة المحتطاج،   ؛32صمخزن المفردات، ؛122ص دوية،مخزن األ.14

؛352،ص2جمعططارف گيططاهي، ؛222،ص2جگياهططان دارويططي، ؛333ص

المعارف ط  سنتي، گياهان  دائرة؛210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة
،2جگيطاهي،  ¨ نامطه  المعارف ط  سطنتي، واژه  دائرة؛212،ص3جدارويي، 

 .00،ص1جگياهان، هاي كن   توبيق نام؛302ص

 .211،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .15

فرهن  داروها و ؛3522،ص3،جنامه لغت؛312،ص1،جفرهن  فارسي.16
گياهطان دارويطي،   ؛338،ص2جعمدة المحتطاج،  ؛32صهاي دشوار،  واژه
 .211،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛252،ص2ج

¨ نامطه  المعارف ط  سنتي، واژه دائرة؛232،ص1ج  گياهان دارويي، مرج.17
،3جالمعارف طط  سطنتي، گياهطان دارويطي،      دائرة؛302،ص2جگياهي، 

 .212ص

فرهن  داروها و ؛3522،ص3،جنامه لغت؛312،ص1،جفرهن  فارسي.18
فلور رنگي ايطران،  ؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛32صهاي دشوار،  واژه

‘ 
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هاايداراي ااقه3،فاامياازرد2 ارخ1درانوا گونااگوو

8،بادووكلروفيا 7،منشعب6،مانندياريسماو5نخي4متعدد

كهبرگياهااوواشاياي11وآميختهباهم10شكننده9،نازك

14، ارخفاام13هاايافتيماووگا 12.پيچادكنارخاودماي

16بندنادكهبدووريخاتنگلبارگتخاممايا15رنگخاكي
                                                                                      

 .1221،ش12ج

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.1

؛225،ص2جالشطامل فطي الصطناعة،    ؛158صمنتخ  جام  المفطردات،  .2

 مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب
 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛122ص

 .212،ص3جنتي، گياهان دارويي، المعارف ط  س دائرة.3

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، ؛352،ص2جمعارف گياهي، هماو،.4

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، هماو،.5

تحفطة المطؤمني ،   ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛22صعمدة الوبي ، .6
 .122ص مخزن األدوية،؛03ص

؛1221،ش12جفلور رنگطي ايطران،   ؛232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .7

المعارف ط   دائرة؛212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة
 .211،ص1جاسالمي، 

؛1221،ش12جفلططور رنگططي ايططران،  ؛352،ص2جمعططارف گيططاهي،  .8

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة

خوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛22صالصيدنة، ؛332،ص1جالقانون في الو ، .9
،2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالمختارات في الو ، ؛130،ص2ج

اختيطارات  ؛55صحقطايق اسطرار الوط ،    ؛22صبحر الجواهر، ؛225ص
المعارف ط  سنتي، گياهطان   دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛35صبديعي، 
 .212،ص3جدارويي، 

؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ هذخيطر ؛332،ص1جالقانون في الوط ،  .10

؛225،ص2جالشطامل فطي الصطناعة،    ؛12،ص2جالمختارات في الوط ،  

المعطارف طط     دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛55صحقايق اسرار الو ، 
 .212،ص1جاسالمي، 

المعارف طط  اسطالمي،    دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛22صالصيدنة، .11
 .212،ص1ج

تحفة المطؤمني ،  ؛02،ص1جككرة أولي األلبابت؛22صعمدة الوبي ، .12
 .122ص مخزن األدوية،؛03ص

المختارات في الوط ،  ؛22صالصيدنة، ؛332،ص1جالقانون في الو ، .13
؛22صبحطر الجطواهر،   ؛225،ص2جالشامل فطي الصطناعة،   ؛12،ص2ج

 مخطزن األدويطة،  ؛35صاختيطارات بطديعي،   ؛55صحقايق اسرار الو ، 
 .122ص

بحطر  ؛55صحقطايق اسطرار الوط ،    ؛02،ص1جككرة أولي األلبطاب ت.14
بحطر  ؛122ص مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المطؤمني ،  ؛22صالجواهر، 
 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛22صالجواهر، 

 مخزن األدويطة، ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.15
 .122ص

 .122ص مخزن األدوية،؛03صلمؤمني ، تحفة ا.16

بهدرازاي اه18،مومييابهرنگگوشتي17،كوچكوريز

باه21هاايكوچاكودروود ته20،بدووپايك19،مترميلي

ايوهااايتااودهآذياانصااورتمتااراكمومجتمااودرگاا 

گا آوداراي23.مترا اتميلي15-0باقطر22شك كروي

،ايچمچمه،ايترازبخشلولهوكوتاه24دارهايچينفلس

26،ايدنداناهپنج،گ ¨كا ه25،آمدههمبا رهايبه،ايشرابه

باا،فاامگاهيارغاواني،ترجامياكميازآوكوتاه¨اندازههم

¨جااِمگا دارايياكلولاه27.تيزا اتهايمثلثِينوكلبه

هاايولباه29يكپهنكچهارتاپانجقسامتي28،ايا توانه

و30،تيازكمرغيوناوهايتخمترازلولهودارايلبهكوتاه

خاماهوكاللاهدوباار31.پنجپرچمويكتخماداوا ات

،كپساول،نازكونخايا ات،كالله.اندبلندترازتخمداو

فامماي بهزرديوُخردتاراز رخ32هادانه،شك ايگوجه

                                                           

المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      دائرة؛1221،ش12جفلور رنگي ايران، .17
 .212،ص3جدارويي، 

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .18

المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      دائرة؛1221،ش12جفلور رنگي ايران، .19
 .212،ص3جدارويي، 

 .1221ش،12جفلور رنگي ايران، .20

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .21

فلطور  ؛338،ص2جعمدة المحتطاج،  ؛12،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة.22
المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،    دائرة؛1221،ش12جرنگي ايران، 

 .212،ص3ج

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .23

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .24

 .1221،ش12جي ايران، فلور رنگ.25

مرجط   ؛338،ص2جعمدة المحتاج، ؛12،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة.26
 .232،ص1جگياهان دارويي، 

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .27

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، هماو؛.28

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .29

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .30

مرجط   ؛338،ص2جعمدة المحتاج، ؛12،ص2جالمعارف بستاني،  ئرةدا.31
 .232،ص1جگياهان دارويي، 

خوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛22صالصيدنة، ؛332،ص1جالقانون في الو ، .32
،2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالمختارات في الو ، ؛130،ص2ج

اسرار الوط ،  حقايق ؛22صبحر الجواهر، ؛22صعمدة الوبي ، ؛225ص
 .122ص مخزن األدوية،؛55ص
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و3فشارده،مرغايتخام2،متروبهدرازييكميلي1،َخردل

گاوهر6،يتنادوانادك5تلاخ¨اينگياهدارايذائقه4.قرصي

طعام،آتشينوهواييا تكهدرصورتتماسباازبااو

احسااس،تنهاپسازنفوذباه اطحدرونايزبااو،تندآو

، الهبودهوان ِ گياهااودي ارافتيمووگياهيك7.شودمي

،وگياهانيچوو ادر8هاي بزاندام،ويژهگياهاوعلفيبه

ايچاوووداناهگياهيبارياكبااثماريمثا لوبياا)رَتم

درخات،درختبويجهاوداو)َدوم،مويزه()دبق،عدس(

10درختيازنو صنوبرياا ارو(وصاعتر)9شربين،مق (

 Lactuca»ان ا گيااه،همچنايندرشااكوِهاصافهاو.ا ت

Orientalis»ان اااااِ روي،دركاااااازروو«Vicia»ودر

،وقشاموكرماا،هرماز¨درجزيره،ان ِ شنبليله،بندرعباس

ان اِ آويشامو،زاران ِ رويآرتميزياهااودركاوهاللاه

،گفتاهافزووبرگياهاوپايش،افتيموو.شودآذربهدانستهمي

12،نيلاوفربيابااني¨گياهاوخاانواده، روكوهي11،بهيونجه

وبوماادراوLabiatae»14»،شابدر13،غااليوو()گياهشيرپنير
                                                           

تحفطة المطؤمني ،   ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛22صعمدة الوبي ، .1
؛335،ص2جعمطططدة المحتطططاج،  ؛122ص مخطططزن األدويطططة، ؛03ص

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      دائطرة ؛1221،ش12جفلور رنگي ايران، .2
 .212،ص3ج دارويي،

 .338،ص2جعمدة المحتاج، ؛12،ص2جالمعارف بستاني،  دائرةهماو؛.3

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .4

تحفة المطؤمني ،  ؛22صبحر الجواهر، ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، .5
المعطارف   دائطرة ؛32صمخزن المفردات، ؛122ص مخزن األدوية،؛03ص

،1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛212،ص3ج، ط  سنتي، گياهان دارويي

 .212ص

؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛225،ص2جالشامل في الصطناعة،  .6

؛03صتحفة المطؤمني ،  ؛22صبحر الجواهر، ؛55صحقائق اسرار الو ، 

،3جالمعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،    دائرة؛122ص مخزن األدوية،

 .212،ص1جسالمي، المعارف ط  ا دائرة؛212ص

 .225،ص2جالشامل في الصناعة، .7

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .8

 .23صحديقة األزهار، ؛22صعمدة الوبي ، .9

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .10

 .211،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛350،ص2جمعارف گياهي، .11

 .352،350،ص2جمعارف گياهي، .12

،3جالمعارف ط  سطنتي، گياهطان دارويطي،     دائرة؛352،350ماو،صه.13

 .212ص

وناها اتكاهبااگايان،مكانيسمعم 15.كندنيزحملهمي

هاايهاواييگياهااوهااوانادامپيچاوخودبهشاخه¨ اقه

هاايبااانادام16هااكندوباپيو تنباهآوميزباوحملهمي

هاايدرونايميزبااوپارودهراازبخاش¨شايره17اشمكنده

نزدبرخياز19.خشكاندوگياهميزباورامي18كندج بمي

وبودوشبنمونِمرويافتيموودراثروزشبادها،پيشينياو

رشد،يابدوباتغ يهازنمگياهاوميزباوتكوينمي،گياهاو

20.كندمي


طاوربا رافتيماوووباه،ازديدگاهبرخيازمعاصراو

¨كماكماادهزندوباهجوانهمي،دراواي بهار،هاكلي س

شودموجبرشدگياهمي،كهدرخوددارد«آلبومن¨»ذخيره

                                                                                      

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.14

 .352،350،ص2جمعارف گياهي، .15

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، .16

 .1221،ش12جفلور رنگي ايران، ؛232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .17

المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      دائرة؛1221،ش12جي ايران، فلور رنگ.18
 .212،ص3جدارويي، 

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛338،ص2جعمدة المحتاج، .19

 .23صحديقة األزهار، ؛22صعمدة الوبي ، .20
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براييافتنگياهيميزباو،هوايي¨اتشكي يك اقهوگياهب

پااردازدواگااردروجااوماايبااهجساات،دركنااارخااود

¨پسازمدتيبامصارفذخياره،ميزبانينيابد،خودنزديكي

وچنانچاه1،رودخشاكدوازباينمايماي،محدوِدآلبومن

پاايپاباه،پيچدوتاپاياوتابستاوبهآومي،ميزبانيرابيابد

از2.دهادكندوگ وب رمايرشدمي،يزباِوضعيفشدهم

داراي،عقيليمعتقدا تكهافتيموودرمو مبهار،اينرو

جانس¨دربااره3.دارايتخما ات،گ ودرفص تابستاو

.1:هايپيشينياوچندديادگاهوجاوددارددرگزاره،افتيموو

گيااهي)ايازصعترا تگونه،گويندكهافتيمووبرخيمي

ناامداردودارايدوناو باريو«آويشام»كهبهاصفهاني

4.نامناد(ماي«مرزه»بستانيا تكهبستانيآورابهفار ي

.52.دهاداشبيلياينديدگاهرابهعمومطبيباونسابتماي

گيااهيشابيه،اندكهافتيمووبرخيازديسقوريدوسآورده

وداراي6،تاارازصااعترآوقااوي¨ولااي اااقه،صااعترا اات

انطااكي.73.هاي بكوباريكيماننادماوا اتشاخ ر

جزاينكهدرجاهاايي؛بيندتشابهيبينافتيموووصعترنمي

بيطاارازابن.82.شودافتيموونيزيافتمي،كهصعترهست

يادكردهومعتقدا اتكاهافتيماوو«اشموز»گياهيبهنام

كماوو()كاهزيارهگويندبرخيمي.90.هماواشموزا ت

افزايدكاهگروهايميو يدا ماعي جرجاني10ا ترومي

غاافقيمعتقادا اتكاه.112.اناداينديدگاهرابرگزياده
                                                           

 .352،353،ص2جمعارف گياهي، .1

 .352هماو،ص.2

 .122ص مخزن األدوية،.3

 .23صحديقة األزهار، ؛22صلوبي ، عمدة ا.4

 .22صعمدة الوبي ، .5

¨ ذخيططره؛153،158صمنتخطط  جططام  المفططردات،  ؛22صالصططيدنة، .6
 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛130،ص2جخوارزمشاهي، 

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛122ص مخزن األدوية،هماو؛.7

 .35،ص1جتككرة أولي األلباب.8

،1جالمعططارف ططط  اسططالمي،  دائططرة؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات، .9

 .212ص

فرهنط  داروهطا و   ؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛22صالصيدنة، .10
المعارف  دائرة؛232صيادگار در دانش پزشكي، ؛32صهاي دشوار،  واژه

 .212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

هاي دشطوار،   فرهن  داروها و واژه؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.11
‘ 

اشابيليگفتاهكاه12.ا ات«كشاوت»ايازگوناه،افتيموو

باهگمااو.133.جريحآوراشبيهكشوتدانساتها اتابن

كاوهِي¨هايپودناگوناه)«حاشاا»افتيمووازجنس،گروهي

علوياينديدگاهرانپ يرفتاهوعقيلي14.شبيهصعتر(ا ت

افتيمووبااحاشااو،دلي شباهتظاهريمعتقدا تكهبه

گياهيشابيهباهگيااه)ناما دالعدسباگياهدي ريبه،نيز

دارولزجوگ  فيدبرگُكرك،داراي اقهباريك،عدس

،هرچندافتيماوو،شودوزرِدشبيهبهگ لبالب(اشتباهمي

وا دالعادسنيازنسابتباه،رنگ رخ،برخالفحاشا

15.ترا ترنگتيره،افتيموو


،آيادهااييكاهدرپايماينكتاه،انوا افتيماوو¨درباره

16،هااياقريطشايپيشاينياوگوناه.1:توجها ات¨شايسته

هاايتارينگوناهرامرغاوب2وروماي1قبر ي17،مقد ي
                                                                                      

 .32ص

 .158صمنتخ  جام  المفردات، .12

 .22صعمدة الوبي ، .13

بحطر  ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، ؛332،ص1جالقانون في الو ، .14
 .122ص مخزن األدوية،؛22صالجواهر، 

 .122ص مخزن األدوية،.15

؛130،ص2جرزمشطاهي،  خوا¨ ذخيطره ؛212صفردوس الحكمطة،  هماو؛.16

؛158صمنتخط  جطام  المفطردات،    ؛12،ص2جالمختارات في الوط ،  

الجام  لمفردات، ؛22صعمدة الوبي ، ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، 
المعارف ط  سنتي، گياهان  دائرة؛35صاختيارات بديعي، ؛00،ص1،2ج

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛213،ص3جدارويي، 

الشطامل  ؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛212صفردوس الحكمة، .17
 مخطزن األدويطة،  ؛35صاختيطارات بطديعي،   ؛225،ص2جفي الصطناعة،  

توبيطق  ؛213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،   دائرة؛122ص
 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  نام
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باه¨باوومازه3،هادارايتخاماينگونه.اندتهافتيموودانس

موفق.62.رنگهستندو رخ5،وگزنده4تلخ،ترتيب(تند)

اشبيلي.73.داندهرويافتيموورادونو كوهيونبطيمي

شنا اووآنچهرااغلبگياه8ازششگونهافتيموويادكرده

شنا ِيگياهدرقالب،اندشنا يافتيموونوشتهريخت¨درباره

شايبه،دوم¨نخستگنجاندهوافزودها تكاهگوناه¨گونه

،تارتروتخامدرشاتاولا توليبا رشاخبزرگ¨گونه

كشو ،كهدرزباوفار ي،بهرنگ فيدوان  گياهكتاو

اولامابدووشاكوفه¨مانندگونه، وم¨گونه.شودناميدهمي

هاوميزبااودرمو اموثمروبهرنگعقيقا تكهبهگيا

نامياده«مويغزال»كندوبهدلي رن شحملهمي،زمستاو

باه،شودوازآوروكهگرايش ارخيآوباه افيديمي

گفتاه«لعاابقتيا »باهآو،مانادلعابآغشتهبهخووماي

ايانگوناه.چهارمدرطابكااربردينادارد¨گونه.شودمي

ساتراندوگگياهيا تكهبارگخاودرارويرياگماي

ازماوي،ازايانرو.شباهتبسياريبهماويآدميااودارد

همچناينباهدليا رناگ.شاود ختيمتماايزميبه،انساو

هايگونه.شودخواندهمي«لحيه»دارشمشكينوظاهرپيچ

                                                                                      

 .332،ص1جالقانون في الو ، .1

المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      دائطرة ؛13ص ألدوية،األبنية ع  حقائق ا.2
 .212،ص3جدارويي، 

؛22صبحططر الجططواهر، ؛22صالصططيدنة، ؛212صفططردوس الحكمططة، .3

 .35صاختيارات بديعي، 

القطانون  ؛13،18ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛212صفردوس الحكمة، .4
،2ج خوارزمشطاهي، ¨ ذخيطره ؛22صالصطيدنة،  ؛332،ص1جفطي الوط ،   

منتخط  جطام  المفطردات،    ؛12،ص2جالمختارات في الوط ،  ؛130ص
الجطام   ؛22صعمدة الوبي ، ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، ؛158ص

 .122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2جلمفردات، 

 .22صبحر الجواهر، ؛22صالصيدنة، .5

القطانون  ؛13،18ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛212صفردوس الحكمة، .6
منتخطط  جططام  المفططردات، ؛22صالصططيدنة، ؛332،ص1جفططي الوطط ، 

¨ ذخيطره ؛22صعمدة الوبي ، ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، ؛158ص
بحططر ؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات،  ؛130،ص2جخوارزمشططاهي، 

 .122ص مخزن األدوية،؛35صاختيارات بديعي، ؛22صالجواهر، 

المعارف ط  سطنتي، گياهطان    دائرة؛13،18ص وية،األبنية ع  حقائق األد.7
 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛212،ص3جدارويي، 

 .00،ص1جهاي كن  گياهان،  توبيق نام؛22،23صعمدة الوبي ، .8

،بستانيورشايدي.92.پنجموششمنيزنوعيخزههستند

هاايزگوناهمهما¨افتيمووعاموافتيمووصعتررادوگونه

،بارياك¨اندوافتيمووعامراگياهيبا اقهافتيموونامبرده

باوووافتيمووصعترراگياهيباي،بدووبرگوگ  فيد

كهنزدپيشينياومعاروفباوده،اندترازاوليدانستهكوچك

هااياينادعادورازذهننخواهادباودكاهگوناه10.ا ت

هاايانادولايناامهياكگونا،قبر يوروماي،اقريطشي

¨تنهااازدوگوناه،پيشاينياو،زيرانخسات،گوناگونيدارند

انادوگويااموفاقهارويواقريطشيومقد ييادكارده

احتمالهم.اندآوراروميوقبر يگفته،ترتيب ينابهابن

،درگ شااته،دوم.هماااواقريطشاايباشااند،داردكااهآودو

ازايان.ا اترومبودهجزو،هاياقريطشوقبرسجزيره

روماي،اقريطشاي¨باهگوناه،ممكنا تموفقهروي،رو

اقاريطشوقبارساز¨دوجزياره، اوم.اطالقكردهباشد

همودردريايبهاينزديكجهتمكاوجغرافياييدرحوزه

اقريطشي، يناممكنا تابن،بنابراين.مديترانهقراردارند

برگوريشهافتيماوو¨درباره.شدقبر ييادكردهبا¨راگونه

پژوهاااوآوراگروهاايازگياااه.1:دودياادگاهوجااوددارد

آوباه¨انادكاهريشاهدانساته12بسيارريز11هايدارايبرگ

مانادودراطارافآوهويجشبيهوتامادتيدرزماينماي

برخيآورابدووبارگوريشاه.132.كندچيزيرشدنمي

تاراندكهافتيمووهرچهگل ووآوردهپيشينياو14.انددانسته

 ابزوبادوو،وافتيموونامرغوب15ترا تمرغوب،باشد

بويصاعتراز،مالشدهيم،تخما تواگرآوراباد ت

                                                           

 .22،23صعمدة الوبي ، .9

،338،ص2جعمطدة المحتطاج،   ؛12،10،ص2جالمعارف بسطتاني،   دائرة.10

335.

تحفة ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛12،ص2جالمختارات في الو ، .11
 .122ص مخزن األدوية،؛03صالمؤمني ، 

 مخزن األدويطة، ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.12
 .122ص

 .32صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژههماو؛.13

حديقة األزهار، ؛22ص، عمدة الوبي ؛158صمنتخ  جام  المفردات، .14
 .122ص مخزن األدوية،؛23ص

بحر ؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره؛332،ص1جالقانون في الو ، .15
 .122ص مخزن األدوية،؛22صالجواهر، 
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ونياز«صعتري»آورا،ر دكهبههميندلي آوبهمشاممي

1.انادنامياده«َجرَمقااني»بهدلي انتساببهجايرويشاش

انادكاهباهدليا انجاامدادهوادعااكاردهبرخيپژوهشي

گيااهيكاهاماروزهدر،شباهتظاهريافتيموووكشاو 

چيزيجازگيااهكشاو ،شودهايايراوعرضهميعطاري

2.نيست

داراي،«افتيماوو»گيااه: تركيبات شيميايي و پطراكنش 

،تاانن،«Quercetine»و«Kaemferol»وياژهباه،«فالونوئيد»

،«C. Reflexa¨»ودرآوگوناه3آنازيما اتصم و،رزين

.مشاخصشادها ات،«كو كوتين»و«كو كوتالين»مواد

،«آماااربلين»هااايپي ماااو،هااايآوهمچناايندرتخاام

به.شودنوعيمومومقداريروغنيافتمي،«كو كوتين»

بهگياهصندل افيدحملاهو،هن اميكهاينِ س،عالوه

درتركيبااتشايمياييآو،كندميگياهيآوتغ يه¨ازشيره

شادهودرماوارديكاهرويگياهااويافت«امانيتولدي»

درآومشاخص،«دولسايتول¨»وجودمااده،نشيندمي،دي ر

5«اقريطيااا¨»پيشااينياوپااراكنشآوراجزيااره4.شاادها اات

6المقادسكرتكنونيدردريايمديتراناه(وبيات¨جزيره)

بهتارين،ازايندومكااو،هايآناوتهگف¨اندوبرپايهدانسته

همچنين7.شدها تبهجاهايدي رصادرمي،نو افتيموو

                                                           

.22صالصيدنة، .1

 .32صافتيمون يا كشوث، .2

 .213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.3

 .350،ص2ج، معارف گياهي.4

¨ ذخيطره ؛22صعمدة الوبي ، ؛22صالصيدنة، ؛212صفردوس الحكمة، .5
المختارات ؛158صمنتخ  جام  المفردات، ؛130،ص2جخوارزمشاهي، 

تطككرة أولطي   ؛225،ص2جالشامل في الصطناعة،  ؛12،ص2جفي الو ، 
 .122ص مخزن األدوية،؛02،ص1جاأللباب

خوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛22صة الوبي ، عمد؛212صفردوس الحكمة، .6
،2جالمختارات في الو ، ؛158صمنتخ  جام  المفردات، ؛130،ص2ج

؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛225،ص2جالشامل في الصناعة، ؛12ص

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛122ص مخزن األدوية،

¨ ذخيطره ؛22صوبي ، عمدة ال؛22صالصيدنة، ؛212صفردوس الحكمة، .7
المختارات ؛158صمنتخ  جام  المفردات، ؛130،ص2جخوارزمشاهي، 

تطككرة أولطي   ؛225،ص2جالشامل في الصطناعة،  ؛12،ص2جفي الو ، 
المعارف ط  اسطالمي،   دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛02،ص1جاأللباب

 .212،ص1ج

،وبرخاي،هموارهآورابهانطاكيهنيزنسبتداده،پيشينياو

وليبيرونيايان،اندالمقدسپنداشتهراهماوبيت«اقريطيا»

ان اريراباورنكردهويادآورشدهكاهاقريطياانااميكساو

غااافقيپراكناادگيآورادر8.ايمعااروفا ااتجزيااره

افزاياديادكردهوماي«مغولستاو»و«قباذوقيا»هاي رزمين

دركشاورهايبربارودر ارزمينماا،كهافتيمووحقيقاي

نقا ازباه،بيطاارابان9.روياداندلسا ت(مي،گويامراد)

«فسادومصاا»هايمو ومبه رزمين،ديسقوريدوسحكيم

يااد،هايانتشارجغرافيااييآومح ¨رادرزمره«لقدوقيا»و

هاوادي،هاعقيليعلويپراكنشآورادركوه10.كردها ت

اينهمچنين11.وجزايردرياييغربيوشماليدانستها ت

14،جناوبغربايآ ايا13،نواحيغربايآو12،گياهدراروپا

ياشرو17وخاورمياناه16ِآفريقاايجناوبي15،شمالِآفريقاا

هاايدامناه،كرج،مح انتشارجغرافياييآودرايراو.دارد

،فاارس،اصفهاو،همداو،ازنا،شوش،ديلماو،دماوند،البرز

18.هايقشموهرمزا تجزيره،كرماو،قزوين،بندرعباس

مساه ،افتيماوو،ازديدپيشينياو: هاي دارويي ويژگي

 اودمند4،نفخ¨دهندهتسكين3؛ ودا2وخلط1صفرا19،بلغم

                                                           

.22صالصيدنة، .8

 .158صمنتخ  جام  المفردات، .9

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .10

 .122ص مخزن األدوية،.11

المعارف ط  سطنتي، گياهطان    دائرة؛232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .12
 .212،ص3جدارويي، 

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.13

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، هماو؛.14

المعطارف   دائطرة ؛212،ص3جگياهان دارويي،  المعارف ط  سنتي، دائرة.15
 .212،ص1جط  اسالمي، 

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .16

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة.17

،2جگياهططان دارويططي، ؛232،ص1جمرجطط  گياهططان دارويططي، هماااو؛.18

؛1221،ش12جفلور رنگي ايطران،  ؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛222ص

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة

،1جالقانون في الوط ،  ؛122صهداية المعلمي ، ؛25ص25جالحاوي، .19

؛158صالمطوجز فطي الوط ،    ؛158صمنتخ  جام  المفردات، ؛332ص

؛03صتحفطة المطؤمني ،   ؛22صبحطر الجطواهر،   ؛23صحديقه األزهار، 

مرج  گياهطان دارويطي،   ؛32صمخزن المفردات، ؛123ص مخزن األدوية،
 .232،ص1ج
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صار 6،همچاووتشانج5هايد ت اهعصابيبرايبيماري

ماليخولياا8، اردرد()صادا 7،ايازاختاللعصبي(گونه)

ايازماليخولياكهبهانزوايگونه)قطرب9،افسردگيماژر()

                                                                                      

المعارف ط  اسالمي،  دائرة؛123ص مخزن األدوية،؛22صبحر الجواهر، .1
 .212،213،ص1ج

منتخط   ؛3صاقرابادي ، ؛122صالمنصوري، ؛212صفردوس الحكمة، .2
الجطام  لمفطردات،   ؛215صالكليات في الو ، ؛158صجام  المفردات، 

 .00،ص1،2ج

،122صالمنصطوري،  ؛25ص25جالحطاوي،  ؛212صوس الحكمطة،  فرد.3

األبنية ع  ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛135صهداية المعلمي ، ؛332
منتخط  جطام    ؛12،ص2جالمختارات في الو ، ؛18ص حقائق األدوية،
خوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛215صالكليات في الوط ،  ؛158صالمفردات، 

؛230،ص2جالشامل في الصناعة، ؛215ص، األغرا  الوبية؛130،ص2ج

حديقطه  ؛00،ص1،2جالجطام  لمفطردات،   ؛158صالموجز فطي الوط ،   
مخطزن  ؛03صتحفطة المطؤمني ،   ؛22صبحطر الجطواهر،   ؛23صاألزهار، 
،1جمرجط  گياهطان دارويطي،    ؛32صمخزن المفردات، ؛123ص األدوية،

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛232ص

،1جالقططانون فططي الوطط ، ؛122صالمنصططوري، ؛25ص25جحططاوي، ال.4

؛215صاألغطرا  الوبيطة،   ؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره؛332ص

؛232،ص2جالشطامل فطي الصطناعة،    ؛12،ص2جالمختارات في الوط ،  

حديقطه  ؛00،ص1،2جالجطام  لمفطردات،   ؛158صالموجز فطي الوط ،   
مخطزن  ؛03صفطة المطؤمني ،   تح؛22صبحطر الجطواهر،   ؛23صاألزهار، 
؛212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،   دائرة؛123ص األدوية،

 .213،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

 .32صمخزن المفردات، ؛123ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .5

األغطرا  الوبيطة،   ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛25،ص1جالحاوي، .6
،2جالشطامل فطي الصطناعة،    ؛12،ص2جلمختارات في الوط ،  ا؛215ص

بحطر  ؛23صحديقطة األزهطار،   ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛233ص
؛03صتحفة المطؤمني ،  ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛22صالجواهر، 

مرج  گياهطان  ؛335،ص2جعمدة المحتاج، ؛123،122ص مخزن األدوية،
 .213،ص1جلمعارف ط  اسالمي، ا دائرة؛232،ص1جدارويي، 

¨ ذخيططره؛332،ص1جالقططانون فططي الوطط ، ؛201صهدايططة المتعلمططي ، .7
المختطارات فطي   ؛215صاألغرا  الوبيطة،  ؛130،ص2جخوارزمشاهي، 

الموجز في الوط ،  ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالو ، 
مخطزن  ؛22صبحطر الجطواهر،   ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛158ص

المعطارف طط     دائرة؛335،122،ص2جعمدة المحتاج، ؛123ص األدوية،
 .212،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

؛123ص مخزن األدوية،؛23صحديقة األزهار، ؛222صهداية المتعلمي ، .8

.232،ص1جمرج  گياهان دارويي، 

؛223صهداية المتعلمطي ،  ؛3صاقرابادي ، ؛23صم  اليحضره الوبي ، .9

¨ ذخيره؛12،ص2جالمختارات في الو ، ؛332،ص1جالقانون في الو ، 
الموجز في ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، ؛130،ص2جخوارزمشاهي، 

بحطر  ؛23صحديقة األزهار، ؛132،132صشرح الموجز، ؛158صالو ، 
‘ 

ايمرحلاه؛جنووحادياجنوو بعي)مانيا10،بيمارانجامد(

13وكاابوس12وجنو11،ازپسيكوزمانيكونوعيافسردگي(

همچنااينبااراي.ا اات14 ر ااام ااودايي()وقاطاااخوس

خاارش)حكاه15،گاري()هايپو تيمانندجارببيماري

هااخال)بهق ياه16،هايپو تي(زگي )ثآلي ،شديدبدو(

تغييار)كلاف17،هاي ياهرويبادو(هاوبرآمدگيونقطه

وظهورآثاركمودت ياهو ارخ،رنگصورتبه ياهي

رنگوياماي بههاي ياهنقطه)نمش،ككومك(،ودرآ

هايخرد ياهكهنقطه)برش، رخيمدوردرپو تبدو(

آيدوگاهبه رخيو اياهِيرويصورتپديدمي،بيشتر

هاييكاهقرحه) عفه،جموخال()خيالو،زند(رنگميكم

صاورتوگااهيدرجاهاايدي اربادوپدياد،روي ر

هااايپو ااتيناشاايازجااوش)قوبااا18،ينه(شااير؛آياادمااي

هاايعروقيياآنچهدربرخيازبيمااريااختالالتعصبي

ريازشموهاايبادو)الثعلبوداء19شود(عفونيايجادمي

ايانگيااهدر. اودمندا ات20هايمادور(صورتلكهبه

و21هاي اوداييبرايدرماوبيماري،مداركطبيوگياهي

                                                                                      

؛03صتحفة المطؤمني ،  ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛22صالجواهر، 

المعطارف بسطتاني،    دائرة؛32صمخزن المفردات، ؛123ص ألدوية،مخزن ا
،1جمرجط  گياهطان دارويطي،    ؛335،ص2جعمدة المحتطاج،  ؛10،ص2ج

؛212،ص3جالمعططارف ططط  سططنتي، گياهططان دارويططي،   دائططرة؛232ص

 .213،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

 .125صشرح الموجز، .10

 .32صفردات، مخزن الم؛123ص مخزن األدوية،.11

 مخزن األدويطة، ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.12
 .123ص

 .32صمخزن المفردات، ؛123ص مخزن األدوية،.13

 .235صهداية المتعلمي ، .14

المختطارات فطي الوط ،    ؛3صاقرابادي ، ؛23صم  اليحضره الوبي ، .15
 .22ص بحر الجواهر،؛325صشرح الموجز، ؛12،ص2ج

 .325،331،330صشرح الموجز، ؛12،ص2جالمختارات في الو ، .16

المختطارات فطي الوط ،    ؛3صاقرابادي ، ؛23صم  اليحضره الوبي ، .17
 .325،331،330صشرح الموجز، ؛12،ص2ج

 .325،335،330صشرح الموجز، .18

 .325،335،330صشرح الموجز، ؛3صاقرابادي ، .19

 .258صمتعلمي ، هداية ال.20

المطوجز فطي   ؛332،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛25ص25جالحاوي، .21
مخطزن  ؛03صتحفطة المطؤمني ،   ؛23صحديقة األزهار، ؛158صالو ، 

‘ 



 
 

 َافتيمون / 248
 

مانندبي1رفت ياعضايبدو(اب ستيوخو)خدر¨عارضه

تاپشقلاب(وتاوحش)دانستهشدهوبارايرفاوخفقااو

باراي2.ا پا مامتالييوحشت(مجربياادشادها ات)

ورم اوداييا اتكاهباهدليا ،درطبقاديم) رطاو

،بدو(¨فلجنيمه)فالج4،ج ام3،شود(احتراِق وداايجادمي

پو تصورتازحالتابروو،چشم،برگشتندهاو)َلقوه

تب اودايي)وحميربودايره6دردهايمفاص 5،طبيعي(

دومشاارو ¨نوبااه،اول¨كااهباااگ شااتچهااارروزازنوبااه

واشاخاص8وبرايميانساالووكهنسااالو7گردد(مفيدمي

و11،و واس ودايي10،نافِو پرز. ودمندا ت9 ودايي

همچناين13.ونيزضدكرمشاكما ات12خوو¨كنندهصاف

                                                                                      

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛123ص األدوية،

رف المعطا  دائطرة ؛123ص مخزن األدوية،؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.1
 .213،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .03صتحفة المؤمني ، هماو؛.2

تحفطة المطؤمني ،   ؛22صبحطر الجطواهر،   ؛332،333صشرح المطوجز،  .3
المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛123ص مخزن األدوية،؛03ص
 .213،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛212،ص3ج

؛13صاقرابادي ، ؛23صم  اليحضره الوبي ، ؛225صفردوس الحكمه، .4

 .080صهداية المتعلمي ، 

المعطارف   دائطرة ؛123ص مخزن األدويطة، ؛208،222صهداية المتعلمي ، .5
،1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛213،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .212ص

 .123ص مخزن األدوية،.6

 .332صشرح الموجز، .7

¨ ذخيطره ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛332،ص1جون في الو ، القان.8
الشططامل فططي ؛215صاألغططرا  الوبيططة، ؛130،ص2جخوارزمشططاهي، 

،1جالجام  لمفطردات،  ؛158صالموجز في الو ، ؛230،ص2جالصناعة، 

؛123،122ص مخطططزن األدويطططة،؛23صحديقطططة األزهطططار، ؛00،ص2

؛335،ص2جعمططدة المحتططاج،  ؛10،ص2جالمعططارف بسططتاني،   دائططرة

المعارف ط   دائرة؛212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة
 .213،ص1جاسالمي، 

عمدة ؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .9
 .335،ص2جالمحتاج، 

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.10

عمطدة  ؛123ص مخطزن األدويطة،  ؛18ص يطة، األبنية عط  حقطائق األدو  .11
،3جالمعارف ط  سطنتي، گياهطان دارويطي،     دائرة؛335،ص2جالمحتاج، 

 .212ص

المعارف  دائرة؛32صمخزن المفردات، ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.12
 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

¨برنادهتحليا )محّل :اندازدي رخواصدارويِيآوعبارت

مفاتح،خلاط(¨كننادهبخشورقيقلطافت)14ملّطف،خلط(

منقااي17،ومقااويقلااب16مفاارح15،منافاا (¨كنناادهباااز)

ناشي¨پيچهدل)مفيدبرايمغصريحي18، ودا¨(كنندهپاك)

دضاا21،آوراشااتها20،ملااين19،ازتكااوينباااد(وقااولنج

هاايمرباوطباهد ات اهاختالل¨كنندهدرماو22،ا كوربوت

هايمزمِنيبو ت¨كنندهبرطرف25،وطحال24كبد23،ادراري

ناشيازضعفعمِ د ت اههضمياناشيازكماِيترشاح

26.گازهايروده¨كنندهدفو،صفراونيز

ودر،همچنينافتيمووبراياحتقاواحشا ودمندا ت

ودر27،رودكارميهاري(به)داءالكلبرو يهبرايدرماو

29،هااهااوجراحاتوشويزخمشست28،گرفت يمجراها

گردآمدوآبزرددر)ا تسقا،نقرس،هايروماتيسميدرد

                                                                                      

بحططر ؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات، ؛223صهدايططة المتعلمططي ، .13
عمطدة  ؛123ص مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛22صر، الجواه

المعطارف طط     دائرة؛350،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2جالمحتاج، 
،3جالمعارف طط  سطنتي، گياهطان دارويطي،      دائرة؛212،ص1جاسالمي، 

 .212ص

تحفة ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛231،ص2جالشامل في الصناعة، .14
 .123ص مخزن األدوية،؛03صالمؤمني ، 

 .123ص مخزن األدوية،؛231،ص2جالشامل في الصناعة، .15

 هماو..16

 .232،ص2جالشامل في الصناعة، .17

 .123ص مخزن األدوية،.18

 .232،ص2جالشامل في الصناعة، .19

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، ؛222،ص2جگياهان دارويي، .20

 .222،ص2جگياهان دارويي، .21

؛213،ص3جالمعططارف ططط  سططنتي، گياهططان دارويططي،  دائططرةهماااو؛.22

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛222،ص2جگياهان دارويي، .23
 .213،ص3ج

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .24

 .212،ص1جط  اسالمي، المعارف  دائرة؛123ص مخزن األدوية،هماو،.25

 .213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.26

 .335،ص2جعمدة المحتاج، ؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة.27

 .212،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛335،ص2جعمدة المحتاج، .28

هي، معارف گيطا ؛213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة.29
 .350،ص2ج



 
 

 َافتيمون / 241
 

درپژوهشااي1.شااودشااكم(و اا ريااويا ااتفادهمااي

بااا،افتيمااوو¨نشاااودادهشاادهكااهعصاااره،آزمايشاا اهي

هااييروينموناهاثاراتضادتشانج،مقدارهايمتفاوت

دياادگاه¨كنناادهت ييااد،ايااند ااتاورد2.آزمايشاا اهيدارد

پيشينياوراجوبه ودمنديافتيمووبرايبيمااري¨گفتهپيش

هايگيااهافتيماوواندام¨همه،ازجهتدارويي.تشنجا ت

4،ازجهتخاصيتنيازشابيهحاشاا3.كاربردداروييدارند

5.ترازآوا توليقوي

حكيمااوطاب انتي: هطا  هطا و مصطلح   زيان، طبيعت

گارموخشاك،طبيعتاينگيااهرادردرجااتگونااگوو

گارم، اوم¨كاهگروهايآورادردرجاهچنااو6،انددانسته

و8دوم¨موفاقهارويدرآخاردرجاه7انادووخشكگفته

 وم¨دردرجه،روايتازجالينوس يدا ماعي جرجانيبه

در،گارم،ازحنين9.اندوكردهكنندهعنواكنندهوخشكگرم

                                                           

 .335،ص2جعمدة المحتاج، .1

 .25صبررسي اثر عصاره كبي ط متانولي افتيمون، .2

 .350،ص2جمعارف گياهي، ؛232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .3

الكليات في الوط ،  ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛25،ص1جالحاوي، .4
،2جلصطناعة،  الشطامل فطي ا  ؛158صمنتخ  جطام  المفطردات،   ؛215ص

عمطدة  ؛122ص مخزن األدويطة، ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛225ص
 .335،ص2جالمحتاج، 

منتخط  جطام    ؛332،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛25،ص1جالحاوي، .5
الجطام  لمفطردات،   ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، ؛158صالمفردات، 

 .335،ص2جعمدة المحتاج، ؛22صبحر الجواهر، ؛00،ص1،2ج

،1جالقانون فطي الوط ،   ؛122صالمنصوري، ؛212صفردوس الحكمة، .6

،2جالمختطارات فطي الوط ،    ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛332ص

؛158صمنتخط  جطام  المفطردات،    ؛215صالكليات في الو ، ؛12ص

بحطر  ؛00،ص1،2جالجام  لمفطردات،  ؛225،ص2جالشامل في الصناعة، 
؛123ص مخزن األدوية،؛02،ص1جتككرة أولي األلباب؛22صالجواهر، 

المعارف بسطتاني،   دائرة؛32صمخزن المفردات، ؛32صمخزن المفردات، 
،1جمرجط  گياهطان دارويطي،    ؛335،ص2جعمدة المحتطاج،  ؛10،ص2ج

 .210،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛232ص

،1جانون في الوط ،  الق؛185،152صالمنصوري، ؛25ص25جالحاوي، .7

؛215صالكليات فطي الوط ،   ؛12،ص2جالمختارات في الو ، ؛332ص

بحطر  ؛00،ص1،2جالجام  لمفطردات،  ؛158صمنتخ  جام  المفردات، 
 .123ص مخزن األدوية،؛22صالجواهر، 

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.8

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.9

¨دردرجاه،گرم،ونيزازويوازبرخيدي ر10اول¨درجه

گزارششاده12يادوم11اول¨درآخردرجه، وموخشك

و،دردرجااتدومياا اوم،گارم،همچنينانطاكي.ا ت

،نازدپيشاينياو13. وميااولگفتاها ات¨خشكدردرجه

وچنانچاه15،شاودمايوعطش14باعثايجادغم،افتيموو

يااروغان16در تيكوبيدهو پسباروغنبادامشيرينبه

آثاار̈كنندهمصلحوبرطرف،تركيبومصرفگردد17،بنفشه

و19آورتهاو ،همچنينافتيماوو18.زيانبخشيادشدها ت

23وصم عربي22كبر21،كتيرا،بودهومصلحآو20مضِرريه

و25ماازاجاشااخاصگاارم24،نياازباارايجواناااو.ا اات

                                                           

 .123ص مخزن األدوية،؛12،ص2جالمختارات في الو ، .10

 .123ص مخزن األدوية،؛332،ص1جالقانون في الو ، .11

 .123ص مخزن األدوية،.12

 .35،ص1جتككرة أولي األلباب.13

األبنية ع  حقطائق  ؛221صهداية المتعلمي ، ؛212صفردوس الحكمة، .14
منتخطط  جططام  ؛12،ص2جفططي الوطط ،  المختططارات؛18ص األدويططة،
الجطام  لمفطردات،   ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، ؛158صالمفردات، 

 .122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2ج

األبنيطة عط    ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛212صفردوس الحكمة، .15
الشطامل فطي   ؛158صمنتخ  جطام  المفطردات،   ؛18ص حقائق األدوية،

الجام  لمفردات، ؛158صالموجز في الو ، ؛232،232،ص2جالصناعة، 
 .122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2ج

¨ ذخيطره ؛12،ص2جالمختارات فطي الوط ،   ؛212صفردوس الحكمة، .16
بحططر ؛00،ص1،2جالجططام  لمفططردات،  ؛130،ص2جخوارزمشططاهي، 

 .122ص مخزن األدوية،؛22صالجواهر، 

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.17

؛12،ص2جالمختطارات فطي الوط ،    ؛212صفردوس الحكمطة،  هماو؛.18

 مخطزن األدويطة،  ؛22صبحطر الجطواهر،   ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، 
 122ص

 .122ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .19

 .02،ص1جتككرة أولي األلباب، ؛22صبحر الجواهر، .20

 مخطزن األدويطة،  ؛35،ص1جلباب، تككرة أولي األ؛22صبحر الجواهر، .21
 .122ص

 .35،ص1جتككرة أولي األلباب.22

 .32صمخزن المفردات، ؛122ص مخزن األدوية،.23

؛158صالمطوجز فطي الوط ،    ؛232،230،ص2جالشامل في الصناعة، .24

 .122ص مخزن األدوية،

؛158صالمطوجز فطي الوط ،    ؛232،232،ص2جالشامل في الصناعة، .25

مخزن المفردات، ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جة أولي األلبابتككر
 .32ص
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موفااقهاارويآورابااراي.زياااودارد1ماازاجصاافرايي

مخ فعاليتوباعثاضطرابوخف اي،مضر،هاصفرايي

3،انادوهخواناده¨آوروافزايندهآوراتهو ،هب ابن2،دانسته

اضااطرابو،آوراموجاابتهااو ، يدا ااماعي جرجاااني

وراآ،حسانبننق ازحبيشبيطاربهوابن4تشن يشمرده

همچنينمصلحآوباراياشاخاص.ا تدانسته5آورتهو 

8.وزعفااراو7كتياارا6،عبااارتا ااتازبنفشااه،گفتااهپاايش

9.داندنيازازمصلحميافتيموورابي،ما ويهبيطارازابنابن

افزايادولايماي10،رازينيزاينرويكاردرااختيااركارده

نفايسابان11.بهترا ات،چنانچهبا كنجبينآشاميدهشود

خاوابيمفارط(باي)آوراگاهباعث ردردوبيماري هر

رشدافتيمووراازبه اببخشاكِيآوابن12.كندعنواومي

،آوردانستهوگياهاانيچاوونيلاوفروايجاداضطرابزياو

باارآثاارزيااو¨كنندهباداموا طوخودوسرابرطرف، يب

                                                           

؛18ص األبنيطة عط  حقطائق األدويطة،    ؛332،ص1جالقانون فطي الوط ،   .1

؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيطره ؛12،ص2جالمختارات في الوط ،  

الجطام   ؛232،230،ص2جالشامل في الصناعة، ؛215صاألغرا  الوبية، 
؛03صتحفة المطؤمني ،  ؛23صحديقة األزهار، ؛00،ص1،2جلمفردات، 

عمدة المحتاج، ؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛122ص مخزن األدوية،
المعطارف طط     دائطرة ؛232،ص1جمرج  گياهان دارويطي،  ؛335،ص2ج

،1جالمعطارف طط  اسطالمي،     دائطرة ؛212،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

 .213ص

 .18ص ائق األدوية،األبنية ع  حق.2

 .12،ص2جالمختارات في الو ، .3

مرجط   ؛215صاألغطرا  الوبيطة،   ؛130،ص2جخوارزمشطاهي،  ¨ ذخيره.4
المعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،    دائرة؛232،ص1جگياهان دارويي، 

 .212،ص3ج

؛232،ص1جمرجط  گياهطان دارويطي،    ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .5

 .213،ص1جرف ط  اسالمي، المعا دائرة

 مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.6
 .122ص

؛32صمخزن المفطردات،  ؛122ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .7

 .35صاختيارات بديعي، 

 .32صمخزن المفردات، ؛122ص مخزن األدوية،.8

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .9

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛332صالمنصوري، .10

 .332صالمنصوري، .11

 .233،ص2جالشامل في الصناعة، .12

كاهمصارفمقااديرانادبرخينيزآورده13.دانديادشدهمي

ممكانا اتباهباروزبيمااريقاولنجروده،زيادافتيموو

14.بينجامد

دارويافتيمااووبااه: هططاي دارويططي ومصططرف شططكل

چهارمآوپزندتايكدواييكهباآبمي)هايمطبوخشك 

كوبيادهو)مساحوق،چهاارمآوتبخيارشاود(بماندو اه

صااف،انيدهداروكهنجوشا¨خيسانده) اييدهشده(ونقو 

همچناينگيااه.شاودبرند(ا تعمالمايكارميكنندوبهمي

هاايگونااگووموادداروييباشاك )هاافتيموورادرحب

طباريوربان15.گيرنادكارميعد يوغيره(نيزبه،كروي

مقدارمصرفشاربتآوراياكتاادودرهام،ما ويهابن

ياكتااچهااراشراتاهفتگرم(وميزاوخيساانده0/3)

رازيمقدارمصارفي16.اندتاچهاردهگرم(گفته0/3)درهم

چهاردهتابيساتوياك)شربتآوراچهارتاششدرهم

18،گارم(0/22تاا0/15) هتاهفتدرهم،بخاري17گرم(

رشادموّفقهرويوابن19،هفتگرم() يناتادودرهمابن

دا اماعي  ي21،هب يكتادودرهمابن20،دوتا هدرهم

23،انطاكي هتااشاشدرهام22،جرجانييكيادودرهم

رشيديياكتاا24،چهاردهگرم()حكيممؤمنتا همثقال

اهللنُِاهماشاهوحكيمفض 25گرم(22/5تا23/2)دومثقال

.انادضابطكارده26گرم(50/12)گرم(وهفتتوله52/3)

رآوراتااچهاا¨ ينامقادارمصارفجوشااندههمچنينابن

                                                           

 .215صالكليات في الو ، .13

 .232،ص1جمرج  گياهان دارويي، .14

 .231،230،ص2جالشامل في الصناعة، .15

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛210صفردوس الحكمة، .16

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛332صالمنصوري، .17

 .221صهداية المتعلمي ، .18

 .332،ص1جالقانون في الو ، .19

 .215صالكليات في الو ، ؛18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.20

 .12،ص2جالمختارات في الو ، .21

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.22

 .35،ص1جتككرة أولي األلباب.23

 .122ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .24

 .335،ص2جعمدة المحتاج، .25

 .32صمخزن المفردات، .26
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30تاا0/13)موفقهارويباينپانجتاادهدرهام1،درهم

3،گارم(0/22)رشادتااپانجوهفاتهب وابنابن2؛گرم(

محمادبنيو اف5،نفيسدوتاچهارابن4،غافقيپنجتاده

عقيليعلاوي،حكيممؤمن،انطاكي6؛گرم(تاده)8،هروي

 يدا اماعي جرجاانيدر.انادگفتاه7تادرهام،ورشيدي

دوياا،«ذخيطره »ودر8چهارتاپنجدرهم،«اغرا »ابكت

پانجتااده،افزايادكاهگروهايچهاردرهميادكردهومي

مصارفآورادر¨نفايسانادازهابان9.اناددرهمنيازگفتاه

،يكتادودرهمودرصورتخوردوبااآبپنيار،هاحب

ياكاوقياه،ومحمدبنيو فهروي10،دوتاچهاردرهم

مصارف¨طبيباومقاداروشايوه11.اندگرم(نوشته155/32)

14،وتسكيننفخ13 ودا12،گياهافتيموورابرايا هالبلغم

هماراهعسا وافتيمووباه16ياپنجدرهم15نوشيدوچهار
                                                           

 .332،ص1جالقانون في الو ، .1

 .18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.2

 .215صالكليات في الو ، ؛12،ص2جالمختارات في الو ، .3

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .4

 .230،ص2جلشامل في الصناعة، ا.5

 .22صبحر الجواهر، .6

 مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.7
 .335،ص2جعمدة المحتاج، ؛122ص

 .215صاألغرا  الوبية، .8

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.9

 .230،ص2جالشامل في الصناعة، .10

 .22صبحر الجواهر، .11

؛12،ص2جالمختطارات فطي الوط ،    ؛332،ص1جالقانون في الوط ،  .12

مخزن ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، 
،2جعمدة المحتطاج،  ؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛122ص األدوية،

،1جالمعارف طط  اسطالمي،    دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛335ص

 .213ص

المختطارات فطي   ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛25ص25جالحاوي، .13
الجطام  لمفطردات،   ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالو ، 

؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2ج

المعطارف   دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2جعمدة المحتاج، 
 .213ص،1جط  اسالمي، 

المعطارف   دائطرة ؛00،ص2و1جالجام  لمفطردات،  ؛25ص25جالحاوي، .14
 .213،ص1جط  اسالمي، 

الجام  لمفردات، ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛25ص25جالحاوي، .15
؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2ج

المعطارف   دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2جعمدة المحتاج، 
‘ 

رازيباراي.اناديادكرده18ونيزكمي ركه17اندكينمك

،قرصيباتركيبااتصابر)ا تعمالحبقوقيا،درماوصر 

 نب ومصطكي(،افسنتين، قمونيا،شحمحنظ ،غاريقوو

پنجدرهمافتيماوووا اطوخودوسوياك¨راباجوشانده

همچناينكيفياتمصارف19.يادكردها ت،درهمبسفايج

:عبارتا اتاز،افتيمووبرايازبينبردو ودايخالص

گرم( كنجبينودو2/28)ششدرهمافتيمووبادواوقيه

بارايخاارج،مصارفآو¨شايوه¨دربااره20.اوقيهآب رد

گارم(28/23)مصرفشاشمثقاال، اختن ودايبسيار

ياامخلاوط21،باادواوقياه اكنجبين،افتيموو اييدشده

گارم(352)ششدرهمافتيموِوكوبيدهشادهبااُناهاوقياه

آوبااهفاتدرهام¨يامخلوطهفتدرهامكوبياده22،شير

ازديادگاهطبيبااوهمچناين.تجويزشدها ت23 كنجبين

مصرفبرايدرمااوا اهال اودابسايار¨رعايتاينشيوه

دهدرهام¨كوبياده24:هايجانبيا اتمفيدوبدووعارضه

آورادردو،كتانيريختهوبسته¨تخمافتيموورادرپارچه

مدتيكشابدرفضاايآزادبه،گرم(شراب) وِمرط 

افيعباوردهنادوروزبعدآورافشردهوازصا،خيسانده

مزبوررابايكيادواوقياهشاربتبنفشاهوياك¨فرآورده
                                                                                      

 .212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .12،ص2جالمختارات في الو ، .16

المختطارات فطي   ؛332،ص1جالقانون في الو ، ؛25ص25جالحاوي، .17
الجطام  لمفطردات،   ؛232،ص2جالشامل في الصناعة، ؛12،ص2جالو ، 

؛10،ص2جستاني، المعارف ب دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2ج

المعطارف   دائرة؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2جعمدة المحتاج، 
،1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛212،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .213ص

المعطارف   دائرة؛122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .18
،2جرف گيطاهي،  معطا ؛335،ص2جعمدة المحتطاج،  ؛10،ص2جبستاني، 

؛212،ص3جالمعططارف ططط  سططنتي، گياهططان دارويططي،   دائططرة؛352ص

 .213،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة

 .33صم  اليحضره الوبي ، .19

 .130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.20

 .215صاألغرا  الوبية، هماو؛.21

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، ؛158صمنتخ  جام  المفردات، .22

 .123ص مخزن األدوية،.23

؛352،ص2جمعطططارف گيطططاهي، ؛03صتحفطططة المطططؤمني ، همااااو؛.24

 .212،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة
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23/2)گ  ارخ(وياكمثقاال)اوقيهشربتَوردومكرر

ناشاتا،مخلاوطكننادوصابح،گرم(روغانبااداِمشايرين

مصارف،حكيمااو¨گفتاهباه1.مي نمايند،گرمصورتنيمبه

هايماليخولياايبرايدرماوبيمار،گفتهدارويتركيبيپيش

همچنايندرد اتور2.وو واس ودايينيز ودمندا ت

برايدرماوبيماريماليخولياآمدها تكه،مصرفافتيموو

و4ياآوراباافسانتين3،تنهاييمصرفگرددياشربتآوبه

عقيلاي.مخلوطكنندو پسمصارفنمايناد5برگحنظ 

هاايوبيمااريمصرفافتيماوورابارايدرماا¨علويشيوه

گوناههاي وداييايانبيماري¨جنوووهمه،مانيا،ماليخوليا

هفتدرهمافتيمووراكوبيدهوباهفتدرهام:كندبياومي

ياا؛بارازآوبياشامنداييكمخلوطكنندوهفته، كنجبين

دوشيدهشدهوشكر افيدهفتدرهمافتيمووباشيِرتازه

،هايخفقااوبرايدرماوبيماري،گروهيازطبيباو.بخورند

مصرفپنجيادهدرهمافتيماوو،ماليخولياوتشنج،توحش

گرم(شايرتاازهو305)مدتيكهفتهبانصفرط رابه

مجارب،گارم( اكنجبين20/25)دواوقيهياپانزدهمثقال

برخيازحكيماوطب نتي6.اندآزمودهشده(عنواوكرده)

بهبيماري،خواري مداومتبرشرابدليبهاشخاصيكهبه

¨كننادكاهجوشااندهاناد افارشمايماليخوليادچارشاده

،بياو(شيرين¨ريشه)7السوساص ،بنفشه،افتيموورابامويز

عقيليعلويبراي8.مصرفكنند،بادرنجبويهوگ گاوزباو
                                                           

عمطدة  ؛03صتحفطة المطؤمني ،   ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، همااو؛.1
 .352،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2جالمحتاج، 

عمدة المحتطاج،  ؛123ص مخزن األدوية،؛00ص،1،2جالجام  لمفردات، .2
المعطارف طط  سطنتي،     دائطرة ؛352،ص2جمعارف گياهي، ؛335،ص2ج

 .213،ص1جالمعارف ط  اسالمي،  دائرة؛212،ص3جگياهان دارويي، 

 .00،ص1،2جالجام  لمفردات، .3

المعارف ط  سنتي، گياهان دارويطي،   دائرة؛123ص مخزن األدوية،هماو؛.4
 .213،ص3ج

،3جالمعارف ط  سنتي، گياهطان دارويطي،    دائرة؛123ص مخزن األدوية،.5

 .213ص

 مخطزن األدويطة،  ؛03صتحفة المؤمني ، ؛02،ص1جتككرة أولي األلباب.6
 .213،ص3جالمعارف ط  سنتي، گياهان دارويي،  دائرة؛123ص

المعطارف   رةدائط ؛03صتحفة المؤمني ، ؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .7
 .213،ص1جط  اسالمي، 

عمدة المحتاج، ؛10،ص2جالمعارف بستاني،  دائرة؛03صتحفة المؤمني ، .8
‘ 

ششدرهمافتيموورابادهدرهام¨جوشانده،افراديادشده

فارآوردهراپاسازچناد:افزايادكندوماييزميمويزتجو

در9.گاهنوشايدعبوردادوآو،جوِشخفيفبايدازصافي

هايناشيازبيماري¨برايدرماوهمه،برخيازمداركطبي

هااايبيماااري،همچااووماليخوليااا، ااوداواحتااراقخااوو

10ج اموغيرهمصرفمطبوخافتيمووتجويزشاده،پو تي

ازبادوخاارج،ا هالشاده،ي وداييو وزاوهاتاخلط

برايدرماو ردرد ودايي،مخزنهمچنينمؤلف11.شوند

نوشيدوششدرهمافتيمووح شدهدرشير، ودا¨وتنقيه

آشااميدو،طحاال¨دوشايدهازگو افندوبارايتنقياهتازه

مخلااوطهفااتدرهاامافتيمااووكوبياادهشاادهباااهفاات

افزايدبرايدرماوتشانجووميكندتجويزمي12، كنجبين

،دوشايدهدهدرهمافتيموورادريكمانشايرتاازه،خدر

گااهآوراازصاافيعباورآو،جايدهندتاخايسبخاورد

گارم( اكنجبين اادهباهآو0/02)دهندوپانزدهدرهام

ماادتهشااتروزپياااپيبيفزايناادو ااپسفاارآوردهرابااه

¨ماووباافلفا وادوياههمچنينتركيبافتي13.مصرفكنند

گفتنيا تطبيبااو14.دهدبهايجادا هالشتابمي،لطيف

اندكاهآوراافتيموويادآورشده¨شدهطبخ¨تهيه¨شيوه¨درباره

رويودرطابخآونيازنبايادزيااده15نرمكوبيد،نبايدزياد

باودهو17گيااهيلطياف،نهاياتباي،زيراافتيماوو16،كرد

                                                                                      

 .335،ص2ج

 .123ص مخزن األدوية،.9

،323،325،335،331صشطرح المطوجز،   ؛23صم  اليحضره الوبي ، .10

330،332. 

 .323،325،335،331،330،332صشرح الموجز، .11

 .123ص مخزن األدوية،.12

 .122هماو،ص.13

 .122هماو،ص.14

 .122ص مخزن األدوية،؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، .15

؛12،ص2جالمختطارات فطي الوط ،    ؛332،ص1جالقانون في الوط ،  .16

؛231،230،ص2جالشامل في الصناعة، ؛158صمنتخ  جام  المفردات، 

تككرة أولي األلباب؛22صالجواهر،  بحر؛00،ص1،2جالجام  لمفردات، 

عمططدة ؛122ص مخططزن األدويططة،؛03صتحفططة المططؤمني ، ؛02،ص1ج
،3جالمعارف ط  سطنتي، گياهطان دارويطي،     دائرة؛335،ص2جالمحتاج، 

 212ص

 .122ص مخزن األدوية،؛225،ص2جالشامل في الصناعة، .17
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3،ونرمكوبيدو2رويدرطبخزياده1. تتركيباتآوفّرارا

،ازايانرو4. ازداثرميكاهدوآورابيازخاصيتآومي

بلكاه،نبايدآوراازهماوابتدابادي رداروهااطابخنماود

بايادافتيماووراباهتركياب،پسازپختنداروهايدي ار

بيفزايندو پسازرويآتشبردارندوب  ارنادتاا ارد

موادتهيهشادهرااز،گاهپسازح شدوافتيمووآو؛شود

اندگياهرابرخينيزگفته5.صافيعبوردهندومصرفكنند

،دهندوپسازپختنداروهاايدي ارايقرارميدرپارچه

كننادتاادوتاا اهافزايندوصابرمايآورابهتركيبمي

رادارنادوكهناهمايگاهازرويآتاشبارجوشبزندوآو

تهياهشادهرامصارف¨فشاارندوفارآوردهآهست يمايبه

6.كنندمي

و7دانساته«حاشاا»بخاريجااي زينافتيماوورا: بد 

«انازروت»وزناش¨درا هال وداباهانادازه،موفقهروي

ا ت(«مورد»صم درختخارداريكهبرگششبيهبرگ)

وزومها¨بدلشراباهانادازه،نق ازجالينوسيادكردهوبه

هايشابيههايپيچندهوبرگگياهيپايابا اقه)«تربد»،آو

 وِموزناشحاشااياادكاردهيك¨بهبرگلوبيا(وبهاندازه

مؤلافكتااب9.كنادبيرونينيزچنينگازارشماي8.ا ت

مقادارتربدوبه،نيِموزنش¨جاي زينآورابهاندازهمنناج

بادلشراحاشاانفايسابان10.حاشانوشتها ت،نصفآو

مقداربيشازوزوافتيمووپنداشاتهودلايلشراضاعفبه
                                                           

 .122ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .1

؛158صمنتخط  جطام  المفطردات،    ؛12،ص2جمختارات في الوط ،  ال.2

؛00،ص2و1جالجام  لمفطردات،  ؛231،230،ص2جالشامل في الصناعة، 

 .122ص مخزن األدوية،؛02،ص1جتككرة أولي األلباب

 .122ص مخزن األدوية،؛00،ص2و1جالجام  لمفردات، .3

جطام  المفطردات،    منتخط  ؛12،ص2جالمختطارات فطي الوط ،    هماو؛.4
،2جعمطدة المحتطاج،   ؛231،230،ص2جالشامل في الصطناعة،  ؛158ص

 .335ص

؛158صمنتخط  جطام  المفطردات،    ؛18ص األبنية ع  حقائق األدويطة، .5

 .22صبحر الجواهر، ؛00،ص2و1جالجام  لمفردات، 

 .122ص مخزن األدوية،؛130،ص2جخوارزمشاهي، ¨ ذخيره.6

 .222صمي ، هداية المتعل.7

 .18ص األبنية ع  حقائق األدوية،.8

 .22صالصيدنة، .9

 .112صمنناج الدكان، .10

بيطارباهابن11.قّوِتحاشانسبتبهافتيمووذكركردها ت

¨كنادكاهجااي زينآوراباهانادازههايياشارهمايديدگاه

،نايمبرابارآووچهاارميااياكميزاوياكوزنشتربدوبه

جااي زينآوراحاشااغساانيوزيارنياز12.اندحاشاگفته

و14انصاريا طوخودوسوبسفايجرانامبارده13.داندمي

چهارمالجوردياحجريك¨بدلافتيموورابهاندازه،انطاكي

يادكارده،ازوريتسنگارمني(ونصفحاشاوتربد)ارمني

حكيممؤمننيزالجوردوحجرارمنيراباياكو15.ا ت

16.تربددانستها ت،ودانگآوحاشاود،نيمبرابرافتيموو

ترهرابهعناواوتربدوشاه،الجورد،اهللكهحكيمفض چناو

17.بدلذكركردها ت

،فرزناداوبساطام،عبداهللوحسين: افتيمون در روايت

ايننسخهرابه:اندرياحپزشكچنيننق كردهبنازاحمد

مثقالده:امام#ارائهنمودموآوحضرتآوراپسنديدند

ايچااووعساا كااهازدرختاايترشااحشاايره)لبناايعساا 

هركدامجداگانه،انجداو¨شود(خشكبادهمثقالريشهمي

دومثقال.ايعبوردادهشوندازحريرياپارچه،كوبيدهشده

كاف،هابااعسا آو¨ازهمه،افتيموونيزفقطكوبيدهشده

آوراهن ااممعجونيتهيهگرددودومثقالاز،گرفتهشده

همچنينمفّض ابنعماراز18.گرمآببنوشندخواببانيم

كندكهآوحضارتدراشاارهباهامامصادق#روايتمي

خاصيتافتيماوورانيازدرنظارو،خواصگياهاودارويي

19.زدايدمواد وداييراازبدومي،فرمودها تاينگياه
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

كوشش:حسينمحباوبي،تهاراو،دانشا اهتصحيح:احمدبهمنيار،به

                                                           

 .232،ص2جالشامل في الصناعة، .11

،1جالمعطارف طط  اسطالمي،     دائطرة ؛00،ص2و1جالجام  لمفطردات،  .12

 .212ص

 .23صحديقة األزهار، .13

 .35صاختيارات بديعي، .14

 .35،ص1جابتككرة أولي األلب.15

 .122ص مخزن األدوية،؛03صتحفة المؤمني ، .16

 .32صمخزن المفردات، .17

المعارف ط   دائرة؛123،ص22جبحاراالنوار، ؛381ص، “ط  االئمه.18
 .210،ص1جاسالمي، 

 .125صتوحيد مفّضل، .19
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حسينانصاريشايرازيعليبن،اختيارات بديعي؛ش1322تهراو،

ق(،بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخش852)م.

ا ماعي ،األغرا  الوبية و المباح  العالئية؛ش1331رازي،اول،

ش.1320ق(،تهراو،بنيادفرهنگاياراو،031)م.جرجانيحسنبن

موجوددركتابخاناهمركازيدانشا اهتهاراو،تااريخ¨عكسنسخه)

¨امااينعطااارنژاد،نشااريه،«افتيمططون يططا كشططوث»؛ق(385كتاباات:

زكرياايمحمادبان،اقرابادي ؛ش1382،زمستاو3¨عطارنامه،شماره

محمااادبااااقرمجلساااي،بحطططاراألنوار؛ق(،خطاااي313)م.رازي

،بحططر الجططواهر؛ق1221التعااارف،اول،ق(،بيااروت،دار1115)م.

ق(،تحقياق:مؤ ساهاحيااي538زنادهدر)يو فهرويمحمدبن

بررسطي اثطر   ؛ش1383الدين،اول،طبطبيعي،قم،انتشاراتجالل

كبي ط متانولي اسووخودوس و افتيمون بر تشنج ناشطي از   ¨ عصاره

¨ميتارامهرباانيودي اراو،مجلاه،در موش سوريپنتيل  تترازو  

تحفطة  ؛1چهااردهم،شاماره¨دانش اهعلاومپزشاكيكرمااو،دوره

ق(،تصحيحوتحقيق:روجاا11قرو)م. يدمحمدمؤمن،المؤمني 

تككرة ؛ش1382نشرشاهر،اول،¨رحيميوهمكاراو،تهراو،مؤ سه

عمارانطااكينداوودبا،أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  

توبيطق  ؛تااق(،بيروت،مؤ سةاالعلميللمطبوعاات،باي1558)م.

،احمدرضاااحمادقهرمااو،علمطي  هاي  نام با  گياهان   كن   هاي نام

توحيد مفضل يطا  ؛ش1383،تهراو،دانش اهتهراو،اول،1اخوت،ج

منساوبباهاماام،هاي كفرينش از زبطان امطام صطادق     شگفتي

عليميرزاياي،عمرجعفي،ترجمه:نجففض بنصادق#،تقرير:م

الجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1332قم،هجرت،چهارم،

؛تا،خطايق(،بغداد،مكتبةالمثني،بي222)م.بيطارعبداهللمالقيابن

،25ق(،ج313)م.زكرياايرازيمحمادبان،الحاوي فطي الوط   

رهن ساتاوعلاومپزشاكيپاور،فترجمهوتحقيق: اليماوافشااري

حديقة األزهار فطي ماهيطة   ؛ش1382جمهوريا المياياراو،اول،

ق(،1515)م.ابراهيمالغسانيمحمدبنأبوالقا مبن،العش  و العقار

تحقيااق:محماادالعرباايالخطااابي،بيااروت،دارالغاارباال ااالمي،

ق(،332)م.محمد جزيمسعودبن،حقائق اسرار الو ؛ش1250

؛ش1383احيايطبطبيعي،قم،جاللالادين،اول،¨:مؤ سهتحقيق

مصطفينوراني،قم،انتشااراتارمغااو،دائرةالمعارف ط  اسالمي

گياهااوداروئاي،دائرةالمعارف ط  سنتي، ؛ش1382يو ف،اول،

؛ش1382معاصاار(،قاام،نااوروحااي،اول،)ابوالقا اام االطاني

ابوالقا اام االطانيگياااهي،¨نامااهواژه،دائرةالمعطارف ططط  سططنتي 

دائرةالمعططارف و هططو ؛ش1382اول،معاصاار(،تهااراو،ارجمنااد،)

فطرسبستاني،بياروت،دارالمعرفاة،،قاموس عام لكل ف  و مول 

طبطي بطه شطعر    ¨ تري  مجموعه كن ) حكيم ميسري¨  دانشنامه؛تاابي

¨حكيمميسري،بهاهتماامباراتزنجااني،تهاراو،مؤ ساه،فارسي(

¨ ذخيطره ؛ش1322تهاراو،¨گيا شاعبهميدانش اهمكمطالعاتا ال

ق(،بهتصحيح:محمد232)م. يدا ماعي جرجاني،خوارزمشاهي

رضاامحارري،تهاراو،انتشااراتفرهن ساتاوعلاومپزشاكي،اول،

283)م.حازمقرشايعليبن،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382

والثقاافي،اّول،،نشارياتالمجماأبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،

ق(،تحقياق:251)م.ميماوومو يبن،شرح أسما  العقار؛ق1221

،شرح الموجز القانون؛م2550ماكسمايرهوف،پاريس،داربيبلياوو،

ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛عوضكرماني،خطينفيسبن

ق(،تصحيحوپاورقي:عبااسزريااب،تهاراو،مركازنشار225)م.

ابنااعباداهللوحساين، “طّ  االئمطة ؛ش1335اول،دانش اهي،

ق(،شرحوتعليق:محسنعقي ،دارالمحجةالبيضاء2قرو)م.بسطام

،عمدة الوبي  في معرفة النبطات ؛ق1223ودارالر ولاالكرم،دوم،

مطالعاتتاريخپزشكي¨ق(،تهراو،مؤ سه2قرو)م.ابوالخيراشبيلي

عمدة المحتطاج فطي علمطي    ؛ش1382ل،اوطّبا الميومكّما ،

عليالرشايدي،اشاراف:مكتابحسنبناحمدبن،األدوية والعالج

البحو والدرا ات،بيروت،دارالفكارللطباعاةوالنشاروالتوزياو،

هاي دشوار يطا تحقيطق    فرهن  داروها و واژه؛ق1222-1220اول،

ي،تهراو،بنيادمنوچهرامير،كتاب االبينة ع  حقايق األدوية¨ باره در

حساانعميااد،فرهنطط  فارسططي عميططد؛ش1303فرهنااگايااراو،

؛1332انتشاااراتاميركبياار،چهااارم،¨ش(،تهااراو،مؤ سااه1308)م.

انتشارات¨ش(،تهراو،مؤ سه1305)م.محمدمعين،فرهن  فارسي

،احمادقهرمااو،فلطور رنگطي ايطران   ؛ش1385كبير،هجادهم،امير

هااومراتاو،تحقيقاتجن ا ¨هراو،مؤ سهدانشكدهعلومدانش اهت

عباداهللمعاروفباهحسينبن،القانون في الو ؛شنا يبخشگياه

ق(،جلداول،بيروت،داراحياءالترا العرباي،اول،228)م. يناابن

احمادامااميودي اراو،،كتاب مرج  گياهطان دارويطي  ؛ق1222

الكليات في الوط  مط    ؛ش1385آور،اول،تهراو،انتشاراتانديشه

احمادرشادمحمادبانابان،معجم بالمصولحات الوبيطة العربيطة  

ق(،مقدمهوشارح:محمادعابادالجاابري،بياروت،مركاز050)م.

عليزرگاري،گياهان دارويي؛م1555درا اتالوحدةالعربية،اول،

؛ش1323چاپوانتشاراتاميركبيار،دوم،¨معاصر(،تهراو،مؤ سه)

ش(،تهاراو،دانشا اهتهاراو،1332)م.اكباردهخاداعلي،نامه لغت

هب ابن،المختارات في الو ؛ش1335شركتچاپافستگلشن،

ق(،مطبعااةجمعيااةدائرةالمعااارفالعثمانيااة215)م.علاايبغاادادي

،مخطزن األدويطة  ؛ق1322بعاصمةالدولةاآلصفيةبحيدرآباددكان،

،تهاراو،انتشااراتوق(12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

مخزن المفردات معروف به ؛ش1331آموزشانقالبا المي،دوم،



 
 

 افسنتي  / 221
 

ق(،تهااراو،12قاارو)م.اهللصااديقيمحماادفضاا ،جططام  األدويططة

دانش اهعلومپزشاكيتاريخپزشكيطبا الميومكم ،¨مؤ سه

ش(،1352)م.حسينميرحيدر،معارف گياهي؛ش1382ايراو،اول،

مط  اليحضطره   ؛ش1380نشرفرهنگا االمي،ششام،تهراو،دفتر

زكرياايرازيمحمادبان،الوبي  او طبيبك قبل وصطو  طبيبطك  

ق(،تحقيق:محمدامينضناوي،بيروتدارالكتابالعلمياة،325)م.

محمدغاافقياحمدبن،منتخ  جام  مفردات الغافقي؛ق1225اول

ق(،تحقياق:د.282)م.العباريغريغريوسابن¨ق(،گزيده3قرو)م.

؛م2550ماكسمايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبلياوو،

ق(،تحقياق:325)م.زكرياايرازيمحمدبن،المنصوري في الو 

حازمالبكاريالصاديقي،كويات،معهادالمخطوطااتالعربياة،اول،

منناج الدكان و دسطتور االعيطان فطي اعمطا  و تركيط       ؛ق1258

ق(،208)م.اباينصارعطاارا ارائيليابان،بداناألدوية النافعة لال

كوشش:حسنزغله،آلماو،معهدتاريخالعلومالعربياةواال االميةبه

علاي،المطوجز فطي الوط    ؛ق1213فياطارجامعةالفرانكفورت،

ق(،قدماهوعلايعلياه:يحيايماراد،283)م.أبيالحزمقرشايبن

،ة المتعلمطي  فطي الوط    هداي؛ق1220بيروت،دارالكتبالعلميخ،

اهتماامجااللمتيناي،دانشا اهق(،به313)م.احمداخوينيربيوبن

يادگططار در دانططش پزشططكي و  ؛ش1331فردو اايمشااهد،دوم،

اهتماممهاديمحقاق،تهاراو، يدا ماعي جرجاني،به،داروشناسي

ا¨مؤ سه گيا ،اول،دانشا اهماكمطالعاتا الميدانش اهتهاراو

.ش1382

يدطالبعلوي 

  افسنتي

¨ازخااانوادهيا ااتعلفااياهياانگيافساانت:  يَافسططنت

«Compositae»يوبااااانااااامعلماااا«L. Artemisia 

Absinthium»يمختلفاايا اامياهشنا اياتابگكهدركا

 .رشدها تكشذيبرا

جاّزارابانناامباردهو1«نيَافسانت»ازآوباعنواويراز

                                                           

االعتمطاد فطي   ؛12صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛20،ص25،جالحاوي.1
؛222،ص1،جالقانون في الو ؛23،صالصيدنة؛11،صالمفردة األدوية

منتخط   ؛020،ص2،ج20،ص1،جعمدة الوبي ؛23،صاألدوية المفردة
الجطام   ؛222،صشطرح أسطما  العقطار   ؛22،صجام  المفردات غطافقي 

،الشطامل ؛218،صتفسطير ديسطقوريدوس  ؛02،ص1،جلمفردات األدوية

،شطرح المطوجز اقسطرايي   ؛38،صديعياختيارات بط ؛233،235،ص2ج

تحفطة  ؛52،ص1،جتككرة أولي األلباب؛11،صحديقة األزهار؛123ص
معجطم  ؛23،صاسما  األدويطة ؛123صمخزن األدوية،؛03،صالمؤمني 

‘ 

حااويابور.افازودها اتآويا اامهراب2«ينروميافسنت»

اشرابهنقا ازيونامفار 3«وويافسنث»ينامشرابهروم

ازگفتاهردهوكانقا 5«مساتار»يوبهزابل4«مروه»ابومعاذ

7«يشو روماك» ريديوبرخ6«يحروميش»اطبانامشرا

دانستها ات8«شو ك»نراهماويوافدافسنتابن.انددانسته

خواناده9«بالعجاوزيش»نآورايافسنتدرعنواويليواشب

نرايافسانت،صوميدرعنواوقيو.باشديصومميقيهنوعك

دوسازآويساقوريهدكاازانوا آوخواندهوافزودها ت

يو.انادردهكااديششم¨نوسدرمقالهي وموجال¨درمقاله

يوبااهفار اا10«يوبساانثا»يوناااني ااپسنااامشرابااه

انادلسيونزداهال«شانسه»ايا پانيجموبهع«نيوفسنتا»

                                                                                      

،3،جگياهطان دارويطي  ؛23،ص0،جمعارف گياهي؛22صأسما  النبات،

،ف طط  سطنتي  دائطرة المعطار  ؛00،02،صهاي كنط   توبيق نام؛85ص

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛222،ص1نامه،جواژه

،213،ص1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛201،202،200ص

218،225.

 .020،ص2،جعمدة الوبي ؛11،صاالعتماد في األدوية المفردة.2

،طط  سطنتي   دائرة المعارف؛02،صهاي كن  توبيق نام؛23،صالصيدنة.3

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛222،ص1نامه،جواژه

 .202ص

معطارف  ؛23،صاسما  األدويطة ؛123صمخزن األدوية،؛23،صالصيدنة.4
دائطرة المعطارف طط     ؛02،صهاي كنط   توبيق نام؛23،ص0،جگياهي
وداروياي،،گياهاادائرة المعارف ط  سنتي؛220،ص1،جنامه،واژهسنتي

 .225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،203،ص1ج

،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛02،صهاي كن  توبيق نام؛23،صالصيدنة.5

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛220،ص1،جنامهواژه

 .202ص

،2،جعمطدة الوبيط   ؛222،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛23،صالصيدنة.6

توبيططق ؛123صمخططزن األدويططة،؛235،ص2،جالشططامل؛020،022ص
؛222،ص1،جناماه،واژهدائرة المعارف ط  سطنتي ؛02،صهاي كن  نام

 .202،203،200،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي

،2،صشرح أسطما  العقطار  ؛020،ص2،جعمدة الوبي ؛22،صالصيدنة.7

گياهطان  ؛22صمعجم أسما  النبات،؛218،صيسقوريدوستفسير د؛22
دائطرة المعطارف طط     ؛02،صهاي كن  توبيق نام؛85،ص3،جدارويي
،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سنتي؛222،ص1نامه،ج،واژهسنتي

 .225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛200،ص1ج

 .23،صاألدوية المفردة.8

؛218،صتفسير ديسطقوريدوس ؛020،ص2،ج20،ص1،جالوبي عمدة .9

 .00،02،صهاي كن  توبيق نام؛11،صحديقة األزهار

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛020،ص2،جعمدة الوبي .10



 
 

 افسنتي  / 226
 

اشيجناامعربايجارنباشوايونازدحبايشوتروماك

زشاناختهيابالعجاوزنيا توش،ينبطينام،«كالحفرن»

نيراهمباهافسانت«ايطياشن»زيانيا پانيشودودرعجميم

شامرده1«رباهبطارهي»ياندلسايمعروفدانستهوبهعجم

«ميشااجرةماار»آورامااردميرخاابافزاياادويمااي.ا اات

شاناوا يوبارا،نادكيننظرراردمايخودااما،اندناميده

ا اتيشو روماكههماوكيحروميازجملهشي ريد

هدانادكاماي«قووي ااطول» ارشرايندوناامدكيرمكذ

ناو يلياشاب.شاوديدهمايهمنام«يطشيب»زيون«يقبطش»

راي اريخواندهوناو د«ينجبليافسنت»نراي رافسنتيد

ودرگفتاهشاده2«فووي اار»يوناانيهباهك«ينيحارميش»

ييايا اپانيمعروفبودهوباهعجماينيحارمياندلسبهش

زيااونيدرپا.شناختهشدها ت«الضُّرم»يوبهعرب«اشرك»

ادياارا4«ينبحااريافساانت»و3«ين اااحليافساانت»دونااو 

ربهبطرهياندلسينرابهعجميسنتموونامافيمابن.ندكيم

5.نديگويزمين«صهينياش»هبهآوكردهوافزودها تكركذ

را6«يوبشاانثا»دوسيسااقوريتااابدكريطاااردرتفساايباباان

ردهوكااديا7«نشانسه»ينينخواندهونامشرابهالتيافسنت

ردهونازدكركذيشو رومكهاترجمهينامشرادربعض

بالعجوزيراشين احليافسنت،ومغربدوراندلس¨عامه

دانستهوخواندواشانهراكمشتريننامراا ميدهواينام

هكاگفتاها اتيانصار.تردانستها تستهيننامشايبها

درمناههامينوعآورا8.خواننديزمين«اخترق»نرايافسنت

دانساتهيوهكابرنجا افيآوراناوعامااخاود،اندگفته

                                                           

 .2،صشرح أسما  العقار؛020،ص2،جعمدة الوبي .1

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛022،ص2،جعمدة الوبي .2

هاي  توبيق نام؛218،صتفسير ديسقوريدوس؛022،ص2،جدة الوبي عم.3
 .02،صكن 

هطاي   توبيق نطام ؛88،ص3،جگياهان دارويي؛022،ص2،جعمدة الوبي .4
 .02،صكن 

 .2،صشرح أسما  العقار.5

.02،صهاي كن  توبيق نام؛218،صتفسير ديسقوريدوس.6

.هماو.7

.38،صاختيارات بديعي.8

10«يدرمناهروما»يهبهفار كمعتقدا تيياقسرا9.ا ت

خوانادهيونانييالمهكنرايافسنتكيانطا.شوديزگفتهمين

خوانده«ميج»بايعني،«يفرنجاميوبالج»هكوافزودها ت

هكاردها اتكاننيايتعيول،ا تيفرن يالمهكوشود

و«ت»،«س»،«ف»حارف؛خواندهشود«ميج»دامحرفك

يو.ا اتالمشمابهمكنبخشازي رول اايرفداحي

اشرايناايونااامالت«روايااف»آورايوبرباارينااامفار اا

ردهوخاودآوراكااديا«هيلون»اشرايونامهند«شوشه»

ركاذ«هيدمسا»آوراهميدانستهونامنو مصر«ياقحوان»

خواندهويونانيينرالغتيفسنتاممؤمنكيح11.ردها تك

نامشرايليعق.ردها تكادي12«سهيمس»مشرادرمصرنا

ودرمصرنو زبوو«وويابست»يبهروم13،«َخْتَرق»يبهعرب

يوباههناد15«ربا »اشرايوهكونو 14«سهيد »آورا

يهبرخاكاردهوافزودها تكادي17«شتارو»و16«يمجتر»

18«يروميشوثاك» ريديوبرخيحروميماآوراشكازح

دانستهويونانيينراناميماعظمخاوافسنتكيح.انددهيامن

ردهوناامشراكاادييروميآوراا ميمعلكيبهقولح

                                                           

.00،صهاي كن  توبيق نام.هماو؛9

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛128،صشرح الموجز اقسرايي.10

.218ص

.52،ص1،جتككرة أولي األلباب.11

؛222،ص1نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي؛03،صتحفة المؤمني .12

.202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي

،هاي كن  توبيق نام؛23،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.13

دائطرة  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛00،02ص
دائرة المعارف بطزرگ  ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

.225،ص1،جط  اسالمي

،هطان دارويطي  گيا؛22صمعجم أسما  النبطات، ؛123صمخزن األدوية،.14

،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛02،صهاي كنط   توبيق نام؛85،ص3ج

،203،گياهاودارويي،صدائرة المعارف ط  سنتي؛222،ص1نامه،جواژه

 .225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛200

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛123صمخزن األدوية،.15

،هطاي كنط    توبيطق نطام  ؛23،صاألدويةاسما  ؛123صمخزن األدوية،.16

 .225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛02ص

،هطاي كنط    توبيطق نطام  ؛23،صاسما  األدوية؛123صمخزن األدوية،.17

 .02ص

دائرة المعارف ط  ؛23،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.18
 .203،ص1،گياهاودارويي،جسنتي



 
 

 افسنتي  / 223
 

ماروهيوبهفار «وويالبسق»كيوبهتر1«خترف»يبهعرب

يناامعلماكبايسايع.ردها اتكركذ2«بخوشهيمو»و

ازردهوآوراكااركااذA. Absinthium L.»3»نرايافساانت

اشرايومتااارادفناااامعلماااCompositae»4¨»خاااانواده

«Absinthium Vulgare LAM.»5اشرايونااامفرانسااو

«Absinthe»،6«Grand Absinthe»7و«Absinthe Amere»8

نقا Worm Wood»9«Absinth»10»اشرايسايوناامان ل

،«سيدمسا»11،«بةالعجوزيش» رآوراهميديردهوا امك

دردرعنواويرحيم.ردها تكادي13«هكراش»و12«سهيدمس»

                                                           

 .22صمعجم أسما  النبات،؛23،صةاسما  األدوي.1

 .225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛23،صاسما  األدوية.2

،گياهان دارويطي ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛22صمعجم أسما  النبات،.3

،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛02،صهاي كنط   توبيق نام؛85،ص3ج

،1،گياهااوداروياي،جنتيدائرة المعارف طط  سط  ؛222،ص1نامه،جواژه

 .213،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛201ص

دائطرة  ؛25،23،28،ص0،جمعارف گيطاهي ؛22صمعجم أسما  النبات،.4
،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهالمعارف ط  سنتي

 .201،ص1گياهاودارويي،ج

،گياهان دارويطي ؛22،ص0،جاهيمعارف گي؛22صمعجم أسما  النبات،.5

دائطرة  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛85،ص3ج
 .215،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

دائطرة المعطارف   ؛23،ص0،جمعارف گياهي؛22صمعجم أسما  النبات،.6
 .222،ص1نامه،ج،واژهط  سنتي

،گياهان دارويطي ؛23،ص0ج،معارف گياهي؛22صمعجم أسما  النبات،.7

دائطرة  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛85،ص3ج
 .215،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛22صمعجم أسما  النبات،.8

 .222ص

،گياهان دارويطي ؛23،ص0،جمعارف گياهي؛22صمعجم أسما  النبات،.9

دائطرة  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛85،ص3ج
 .215،225،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

،گياهان دارويي؛23،ص0،جمعارف گياهي؛22صمعجم أسما  النبات،.10

دائطرة  ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛85،ص3ج
 .215،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛22صمعجم أسما  النبات،.11

 .200،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛222ص

دائرة المعطارف  ؛02،صهاي كن  توبيق نام؛22صمعجم أسما  النبات،.12
،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛220،ص1نامه،ج،واژهط  سنتي

 .225،ص1ج

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛22صمعجم أسما  النبات،.13

 .200،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛222ص

،«نيافسنط»يتبطب نتكنامشرادر14«ينبحريافسنط»

يردهوبااهفرانسااوكااركااذينبحااريوافساانط15«حيشاا»

«Armoise Maritime»16و«Absinthe Maritime»17وبااه

وآوراازSea Worm Wood»18»يسااااااايان ل

بااناامRadiae»19»يرعاف¨رهيوازت«Compositae»¨خانواده

 .A»ومتااردافباااArtemisia Maritima L.»20»يعلماا

Brevifolia Wall»،«A. Fragranswilld»و«A. Spicigera 

C. Koch.»اافسنطردهودرعنواودرمنهكادي ركاهاذنيها

هدرزبااوكاا اتيننااميهدرمنهوافسانطكردها تك

«Artemisia»اهاوجانسيببهاتفاقگيبهاغلبقريفار 

اهااوراازينگياايو.شاوديندگفتهميرويراوميهدراك

يمعرفا«Radiae»يفرعا¨رهيوازت«Compositae»¨خانواده

يهامختلفوباناميهاگونهيهداراكردهوافزودها تك

تابوكآودريهااازگوناهياكههاركباشديميمتفاوت

دريو.اندرشدهكنامخاصذبايطب نتكا نادومدار

اهااوينگياازايادامهباهشارحناامومشخصااتتعاداد

وازجملاهآنااواندموردتوجهيهدرطب نتكپردازديم

را«برنجا اف»حويشا،ينبحاريافسنط21«ريبكنيافسنط»

.بردينامم

يرناامشراباهفار ايابكنيدردرعنواوافسنطيرحيم

23نيافسانطيتيواليمروهوبههند22،«نيابسنط»،نيافسنط

 Armoise Absinthe»،«Herbe»يناامباردهوباهفرانساو

                                                           

 .88،ص3،جگياهان دارويي؛25،23،ص0،جمعارف گياهي.14

 .02،صهاي كن  توبيق نام؛25،23،ص0،جمعارف گياهي.15

 .88،ص3،جهان داروييگيا؛25،ص0،جمعارف گياهي.16

 .هماو.17

 .هماو.18

 .25،23،ص0،جمعارف گياهي.19

هطاي   توبيق نام؛88،ص3،جگياهان دارويي؛25،ص0،جمعارف گياهي.20
 .02،صكن 

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛23،ص0،جمعارف گياهي.21

 .200ص،1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛222ص

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛23،ص0،جمعارف گياهي.22

 .222ص

 .هماو.23
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Saint»،1«Absinthe Commune»،2«Alvine»،3«Armoise 

Amere»4و«Herbe Aux Vers»5يساايوبااهان ل«Sage 

Brush»و«Absinthe»اشرايردهومترادفنامعلمكركذ

«A. Officinale Brot»6 يمرنااامعلماايبااهنقاا ازشاالو

ردهوكاركاذAbsinthium Artemisia»7»ررايابكنيافسنط

ودرشامال8«يقاورتاود»زياآورادرتبريمحليهانام

.ردها تكادي9«خاراگوش»راويا

تابك رشرادرينامد«رينصغيافسنط»درعنواويو

اشرايردهوناامعلماكاركذ«ينروميافسنط»يطب نت

«Artemisia Pontica L.»ومتاارادفبااا«Absenthium 

Ponticum»آورايردهونااامفرانسااوكااادياا«Petite 

Absinthe»،«Absinthe Pontique»و«Absinthe 

Romaine»يساايونااامشرابااهان ل«Roman Wrom 

Wood»ينروميهمرادازافسنطكردهوافزودها تكركذ

نيافسانطيترزرگركد10. ترايصغياينآ يهماوافسنط

يادآورييودرپاورقدانستهاهينگيايوفار يرانامعرب
                                                           

دائطرة المعطارف   ؛85،ص3،جگياهان دارويي؛23،ص0،جمعارف گياهي.1
،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛222،ص1نامه،ج،واژهط  سنتي

 .215،ص1ج

،1،جعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    دائرة الم؛23،ص0،جمعارف گياهي.2

 .225ص

،1ناماه،ج،واژهدائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛23،ص0،جمعارف گياهي.3

 .215،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛222ص

دائطرة المعطارف   ؛85،ص3،جگياهان دارويي؛23،ص0،جمعارف گياهي.4
،اسطالمي  دائرة المعارف بطزرگ طط   ؛222،ص1نامه،ج،واژهط  سنتي

 .215،ص1ج

،1ناماه،ج،واژهدائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛23،ص0،جمعارف گياهي.5

 .222ص

دائطرة المعطارف   ؛85،ص3،جگياهان دارويي؛22،ص0،جمعارف گياهي.6
،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛222،ص1نامه،ج،واژهط  سنتي

 .215،ص1ج

،1ناماه،ج،واژهلمعطارف طط  سطنتي   دائطرة ا ؛23،ص0،جمعارف گياهي.7

 .222ص

،1ناماه،ج،واژهدائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛22،ص0،جمعارف گياهي.8

 .200،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛220ص

،1ناماه،ج،واژهدائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛22،ص0،جمعارف گياهي.9

دائطرة  ؛200،ص1اروياي،ج،گياهااوددائرة المعارف ط  سنتي؛220ص
 .225،ص1ج،المعارف بزرگ ط  اسالمي

 .28،ص0،جمعارف گياهي.10

نياهاانااماوفرهنگيفار يتبعلمكهدركردها تك

.نآوردهشادها اتينوافسانتياهبهدوصورتافسنطيگ

 Old»گفتهو«Aluine»آورايفرانسويهاازناميكييو

Womon»11 Mingwort»12»و ازAbsinthium»13»و را

نيدرعنواوافسنتيزرگر.آودانستها تيسيان ليهانام

 .A»و«A. Albida Ledeb»اشرايمترادفنامعلميبحر

Compacta Fisch»آوراهااميساايونااامان ل«Garden 

Cypress»ينرانوعيافسنتيترقهرمانكد14.ردها تكركذ

ردهوكاركاذ«توويانس»اشرايونامروم15صومخواندهيق

حيشا»و«يحارمنايشا»يعنايحيفوورانامدونو شي ار

آويراهمازا اام16«ابسنت»يو.ردها تكادي«يمصر

 Artemisia»نرايافسانتيعلمايهااازنااميكيدانستهو

Siversiana Eh. &Wi.»ي االطان17.ردها ااتكاااويااب

«Mugwort»،«Mader-Wort»و«Common Worm 

Wood»نويافسانتيسيان ليهاراازنام«Herbe A Cent 

Gouts»اشويراناااامفرانساااو«Damara»راهااامناااام

راناااام«Apsinthion»و«Apenthion»تآوويرك انسااا

يرانام اور«بهيش»،يراناممصر«يحعربيش»،اشيوناني

را20«خيذقاانالشاا»و19«خثاارف»18،«ينمتعااارفيافساانت»و

،«ندرياشاا»،«نديآپساا»،«يااكن ازاغ»آوويربااعيهااانااام

نيافسانتيارمنايراهمازا ام«يخندق»و«آولكهودو»

1«نيافسانط»زياآورانيفار يهاازناميكيو21ردهكادي
                                                           

،1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف طط  سطنتي  ؛85،ص3،جگياهان دارويي.11

.215،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛222ص

 .هماو.12

،1ناماه،جواژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛85،ص3،جگياهان دارويي.13

دائطرة  ؛202،ص1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛222ص
 .215،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

 .88،ص3،جگياهان دارويي.14

 .00،صهاي كن  توبيق نام.15

 .203،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛02.هماو،ص16

 .02،صهاي كن  توبيق نام.17

دائرة المعطارف طط    ؛222،ص1ناماه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي.18
 .200،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .هماو.19

 .هماو.20

 .220،ص1نامه،ج،واژهدائرة المعارف ط  سنتي.21
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«Artemis»يونااني¨اهراازواژهيانگينامايو.آوردها ت

 الناوردانستهكهبعدهارومياواينرباكش¨الههيبهمعنا

اهرايانگيارايپساكنجهاتشيدندوبههماينام«انايد»را

«Diana’s Bud»هواژهكاافازودها اتيو.دها اتيانام¨

«Absinthium»وويافنث»زازين»«Apsintion»گرفتاهيونااني

بادوو»يداردوباهمعناايآراما¨شاهيزرياننياهاكاشده

ندريافسانت¨هواژهكامعتقادا اتيو.باشاديم«ينيريش

اررفتاهوكر ولبهيوحناي¨اشفهكددرميتابعهدجدك

ديوركسااايانااادودازآوناااامباااردهينااايبقاااراطوپل

ازآوناام«Apsinthion» عناواويازذيادوس(نيسقوريد)

.ردها اتكامعارب«نياوبسانت»زآوراباهيننيبردهوحن

دانساتهونقا كارده«وويابسنت»ينامشرابهرومي لطان

.اندردهكضبط«وميابسنت»نامشرايومصرمترجماا تكه

يعربايشاورهاكاهرادرياگياماروزيهااازنااميكيوا

¨رهياباارازتياكنرايافسنتينوران2.ندكيرمكذ«عبوثراو»

هااخوانادهوباهنقا ازدرمناه¨رهيا رازتيباووباردكمر

هاايدوسآوراازانوا درمنهدانستهونزدبعضايسقوريد

،«يننبطيافسنت»نامشراييدرجا،ردهكركذ«يشوتارومك»

و«دبا »آورايوهكاوناو «توويابسا»اشرايونامروم

ينااايباااهالتدانساااته«نيافسااانت»يوناااانيناااامشراباااه

«Absinthium»(يابسنت)يعلمايسايبهان ل،م«Artemesia»

ايآرتمشا)«Artemesia Indica»يسايا(وباهان ليآرتمشا)

نرايخوانادهوافسانت«ابنتاه»و«شتارد»يبههند،ا(يكنديا

هازكا«Apisinthton»تاوويناياپسايونااني¨لماهكمعرب

دكيات يو.ردها اتكاادياشادهيواردعربايزباوآرام

هكاناديگويمايولا،ا تيرومينا ميهافسنتكندكيم

الهدرشمالهندوبن اكندكياونق م.ا تيونانيلغت

هاربااارم»دسآوراينادوما اارفلوريگو«ن تنااس»آورا

هنادآوراياها بمبئايهايحيدها تومسينام«ميماتر

3.نامنديم«آزاروتا»

                                                                                      

 .200،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.هماو؛1

 .200ا202،ص1دارويي،ج،گياهاودائرة المعارف ط  سنتي.2

 .225ا213،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.3

ازقدمافقطبهينبرخيافسنتيدرمعرف: يشناس ختير

ازي ارمختصاريديانادوبرخاردهكارانوا آوبسندهكذ

هاممانناديوگروه.اندرگشتهكاتآوراهممت يخصوص

يماابارا.انادازآوبهد اتدادهيحجامعيوتوضامعاصر

،وتااباهاماروزانروندازمتقدميام اكرتيروشنشدو 

راركاازتكوشايممايوكنايممايركالمشاوراذك¨هيماجاو

.كنيمزيمطالبپره

نراعاالوهبارينوسطعامافسانتيبهنق ازجااليراز

يوتناديوتلخايهمراهباگرم،هاوقب وهمآوردود

هطعامناو كنق اجما نمودهيردهوبهنق ازبرخكادي

نرايافسانتيهارو4.باشاديتلخمابهشدتنيافسنتينبط

يننوعشراروميردهوبهتركيمعرفيوهندينبط،يروم

نرايدوسافسنتيسقوريحاوبهنق ازديابور5.دانستها ت

هدركردهكاديينشراآونوعيردهوبهترحشميازانوا ش

وهطااورسكااهودريااقبادوق،هيااغالط،باانطسيهااانيزماا

زيانوسنيهجاالكاديانماي اپساضاافهمايو.ديارويم

هحارارتكاحدانستهوگفتاها اتينراازانوا شيافسنت

اوباهنقا از6.متارا اتكحياناوا شاينازتماميافسنت

،يفار ا،يناناوا نبطايافسانتياباريهور ائليما وابن

ياشااميينشرا وريردهوبهتركركذيو وريخرا ان

زردرناگ¨جوجهكركهاوزهيرابهپرريخواندهوطر و 

صاعترر اباياا اتوگوييهااگارهيهداراكردهكهيتشب

صبريدبونمالبد تبها تواقعًاتلخبودهواگريفار 

باا،تارراتلاخي پسنو بنطايو.ر ديازآوبهمشامم

شيهاااهااوگاا هباارگكاشااترومعطارخواناادهيقاب ب

ريقاب  اايو.نا اتيراناوا افسانتيتراز ااكوچك

راييوباادبويوتلخاايمتاارازنااو نبطااكاقسااامشرا

آو¨انوا آودانستها توحرارتعصاره¨تهمهيخصوص

هگااهبااكاتشاترخوانادهوافازودها اياهبيراازخودگ

ياهيانراگيسافسانتيخالرئيش7شوديوومغشوشميفرا 
                                                           

.22،23،ص25،جالحاوي.4

.12صاألبنية ع  حقائق األدوية،.5

.23،صالصيدنة.6

.22،صالصيدنة.7
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وهماراهباا1هبرگصعترباودهيهبرگششبكردهكيمعرف

نراينافسانتيا توباهنقا ازحنايقب وتند،يگرم

ويوطر و ي و ،امكوهلكاز،يمشرق،يانوا خرا ان

،يو اطر ،ينازقدماآوراپنجقسام و ايرحنينزدغ

راهماراهباايخواندهوناو نبطايوروميخرا ان،ينبط

نرايافسانتيو2.ردها اتكيشترمعرفيتوقب بيعطر

تارياشراازبارگشقاوردهوعصارهكاديحيازاصنافش

ردهوكيمعرفيننوعشرا و يبهتريبوعل.دانستها ت

دنشياههن ااممالكاردهكرنگوصفيراعنبريطر و 

3.شوديصبرازآوا تشمامميبو

ردهوكايشوتمعرفكراهماويقينحقيوافدافسنتابن

باهنقا ازيو.نانواعشخواندها اتيرابهترينو روم

ينراخااليتمامانوا افسانتلة البر يحتابكنوسدريجال

نيباا؛(ندانستهيتلخ)تقب ومرارتتوقّويفكيازدو

تدقاوّياآيد اتماهطوسبيازنهكينيهافسنتكتفاوت

يشاتريتمارارتبو ائراقسامشقّوا تشتريقبضشب

فيارضعيبسياقبضيندهارابچشازآويكاگرهر.دارند

هكياماآوقسم.ندنكياحساسنميااصاًلقبضيوندابييم

هكاهامدارديخوشايوبويهاگ .آورندميطوسيازق

يهباوكايدرحاال،شودينمحسگونهكراهتيازآوچيه

زهماراهبااقاب وياباشادوطعماشنيراقسامبدمي ا

4.باشاديمترمكا توقبضشازمرارتشيمرارتوتند

يقساممغشاوشآوگااه¨هياتهيهباراكامعتقدا تيو

وكننادمايتاوومخلاوطياشرابار وبروغانزعصاره

شورهماراهنوسطعمشرايبهنق ازجاليو.جوشاننديم

هوبهنق ازديساقوريدوسردكركقب ذيمكويباتلخ

ينيشاتردر ارزميهبكانقائ شدهيافسنتيبرايمنو  و

نيهافسانتيدوشابيارويما،ناديگويقووميهبهآوشنتونك

ينناو نبطايهمچنايو.زنديميا توطعمشبهتلخ

                                                           

 .123،صشرح الموجز اقسرايي؛222،ص1،جالقانون في الو .1

 .123صمخزن األدوية،؛222،ص1،جالقانون في الو .2

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛222،ص1،جالقانون في الو .3

.218ص

.03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛23،صاألدوية المفردة.4

رعناواوديلياشب5.ردها تكيارتلخمعرفينرابسيافسنت

صاوميازقيهقسامكابالعجوزخوانادهينآوراشيافسنت

ازآودانساتهينرانوعيافسنت،صوميباشدودرعنواوقيم

يازآوداراينوع.رشدها تكمت ياريشانوا بسيوبرا

تاوويهباردرخاتزكاا اتياهبرگاشنهيشبييهابرگ

كركاوي وزنييهابرگيداراهم ريديدونوعيرويم

پهانوهماراهبااييهاابارگيهمدارايقسم.ا تمانند

وياكباريهاابا اقهيستركوخايبهرنگغباريدگيبر

وباهيساتركان شتاود توبهرناگخا¨بهاندازهيچوب

شيهااشاخهيهدرقسمتفوقانكقامتانساوا تيبلندا

شيهااوگا كوچكهاه رآوكقراردارديبلنديهاگره

يهوقتاكازماننادبابوناهيارييهااگا ؛ها تآويبررو

هدركاياغده،افتنديهماننددنداوهستندمكشيهاگلبرگ

يا اتبااقيهاقرارداردوبهقدرنخودنگلبرگيو طا

يباديباو،ا تيسترك بهخايرنگمايهشمعكمانديم

معاروفباودويو.نادكيوفهماكودرآخربهاارشادارد

ركادبودنشذيرارنگبرگو فبهشيبالعجوزنيتافسن

ميشااجرةماارآوراازمااردميبرخااگوياادماايناادوكيماا

رباهياشبهيگ اروجهنام.ا تنادر تامااين،انددهينام

ردهوكاركانذيافسانتيبدبو(رابدوگندبودوباو)بطره

يوناوعا.نادكيمايهاامعرفاوهستاوكشآورايمح رو

نيمعاروفا اتهمااوافسانتيحرومايهبهشك ررايد

با،نو اولبودهيهاشمانندبرگيهاهبرگكدانستهيروم

يامتارا اتوبوتاهكشيهااهتعادادبارگكانتفاوتيا

ييهااوداخلاشگا ا تكوچكنخود¨بهاندازهكوچك

ييبادبوانادكيباا دمعطارهماراهي به فيرنگمايشمع

يانكاشودوگرفتهشادهازميدهميقووناميه اطولا تك

زيانيطشيوبنامدارديهقبطشكديرويهدرآنجامكا ت

هكااندردهكگماويگروه.ترا تحينصحيهاكشده نق 

ر ديبهنظرميهگماودر تكا تيحرومينهماوشيا

خضاراو¨رهيجزيهاوهكجب طارقو¨هيننو درناحيوا

يرملاايهااانينمااوشدرزماايوادناااركاوياادريااكنزد

                                                           

.22،20،صاألدوية المفردة.5
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ننو وينوبهتريقتهماوافسنتيننو درحقيا.ديرويم

¨هيهدرناحكازآوينجنسآوا توآوقسميترمرغوب

تار اايراقسااممعطارنآووازيشودبهتاريافتميهيبجا

ويهمچنيننو دي رافسنتينراافسنتينجبليذكر.ا ت

بااايان،همينقسماخيروصافكاردهكردهوآورامانند

ترومعطرتربودهوماننداولايباويباديتفاوتكه فيد

كوچاكهاايهاايكاوچكيبارشااخهنداردو رشااخه

هباركر نهداردكحب¨هاييبهاندازهشدهاز اقهمنشعب

ريوهشالكانناو دريرنگقرارداردواهاييزردهاگ آو

.فراواوا ت

هكاخوانادهيحارمناينراشاي رافسانتيدنو يلياشب

يبارروكوچاكاريداروبساچيپيهاا تبابرگياهيگ

غباااارآلود، اااخت، ياااميكيباااهباااارييهااااشااااخه

ايا اتكاهدرختچاه؛دوذرا يرنگ(بهبلنديستركخا)

شيهااشاوندوبارشااخهيستهمكشيشبه ختيها اقه

يهاابارگيعني،ردداريبكصوميقيهامانندبرگييهابرگ

و،رناگ(يساتركغباارآلاودوخا)اغباركايركوي وزن

هااآويومجتماوباودهوبارروكوچاكشيهاا رشاخه

نقارارداردباهيافسانتيهاا گا كبهشكوچكييهاگ 

¨هماه.نا اتيهااچناآو رشاخهيعني،نخوديك¨اندازه

واهمعطارباودهيانگياا.هاماي بهخاكستريهساتندنيا

ا اتو ااريفووناميادهموويافتيهاشماننددانهيهادانه

معاروفا اتومحا يحارمنايشبهدراندلس.شودمي

ايادرياكخاورونزدهآفتاابكا تييهااوكشآوميرو

رويروشالياوهمنتبكاخضاراو¨رهياجزيهاوهكدر.باشند

هازكاا اتينشآوقسامياروجودداردوبهتريطارقبس

نينهمااوافسانتياواآورنادمايهوخرا اووشامينيارم

پهانييهااهبارگكاازآوهستي رينو د.ا تيجبل

يكيشبهباريهاوشاخهداردحاوالثعلبيريهامانندبرگ

شيهاااشاااخهيدرباااال.ا ااتدوذرا يبااهبلنااد، ياام

نيانخاودقارارداردوماننادا¨بهاندازهگردييها رشاخه

چاوودورتاادورشرا،دهشدها تيچيپنبهپهدركا ت

وويفرا ا¨دور ااقهآنچاهمانند،دفراگرفتهي فيهاكرك

باهييزردرناگهااهاگ ن رشاخهيدرداخ ا.قراردارد

يبراراننو يا.داردوجودنومعطريافسنتيها گ كش

افتياريصوفبسيهاوهكودرآورندميهيبجا¨هيماازناح

يهااوهكامعروفبودهودرين احليهبهافسنتكشوديم

نيراناوا افسانتينناو از ااياا.زفراواوا اتيروطهن

.زداردينيمتركيداشتهوتلخيشتريبيهاشاخه

ردهوآوراكااركااراذينبحااريافساانتيليپساشااب اا

شاهيرياكهازكاكنادوصفمياديزيهاباشاخهياهيگ

يساتركخا، خت،يكبارييهاشاخهگياه.اندمنشعبشده

هااييدراطرافشااوغاالفداردكاهوجابياكيبهبلند

.صاورتمجتماوقارارداردهبايخزامكوچكمانندحب

آو.ا اتيصعترفار ايهاه رشاخهيششبيها رشاخه

يدهشدهوبارروينارهمچكهاآوشاخهيهابرروغالف

يهمراهباتلخويني  نيمكبا،معطرگياه.همقراردارند

ياكشآونزديامحا روافزايادويماي.باشديوقب م

دياكوادينماوشدر ااح درياااها توآورانزيدر

،معروفا تين وريوافسنتيهبهطرطوشكديدها ت

.شاوديافتمايننو فراواويطرطوشاوهيدر ورچوو

مهخوشعطرهاكينراروميننو افسنتي پسبهتريو

وييراناوا راهماراهباابادبويردهو اكيباشدمعرفيم

 اريديناوعپاياو خنخاوددريو.خواندها تيپست

شمانناديهااهبارگكارشادها اتكنمتا يافسانتيبرا

باشدويترو بزترمپهنينوليرانوا افسنتي ايهابرگ

نخاود¨شباهانادازهيهاش ستبودهو رشاخهيهاشاخه

زرديهااهاگ آويهاقرارگرفتهوبرروطرافشاخهدرا

.ا اتبديبويمكمعطروباگياه. بهقرمزقراردارديما

يهاانيادرزميشآوهم اح دريمح روافزايدويمي

درآنجاانناو راياهاكباشديانهمينمالقهوبرليمابيرمل

1.ديدهوجموآوريكردها ت

هكاياهيدو اي اف)رااشاهبنيبارگافسانتيغافق

 بارگكدهم بز(وباهشايآوغالبباشدوشايدي ف

ياهياشرازردوآوراگيهااج(وگا يوهوكزرد)جزر

ادرياهگااهدرقباذوقكردهوگفتها تكفيمعروفتوص
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جاناوا يجارابانبهنقا ازيو.شوديافتميوهطورسك

فارسواطرافمشرقهازكردهكادينيافسنتيبراياريبس

باودهوينش اوريشاودوبهتاريامآوردهماكوهلكواز

ر مانندبييهابودهوگرهكركدارهكهماوا تيطر و 

راييارتلخوباوينرابسيافسنتينو فار يو. عتردارد

يصابر اقوطريشودمانندبويدنشبلندمييههن ام اك

بااوتراوكجوجااهكركاايخواناادهورن ااشرامانناادزرد

اناوا «البارءحيلاة»نوسدريبهنقا ازجاال.خواندها ت

تندانساتهوفقاطدرتوقاوّيفكيازدوينراخاليافسنت

شاترازمارارتيشودقب رابيطسآوردهميهازنكينوع

نارموازياهيطارآوراگيبابن1.ردها تكيمعرفيوتلخ

ردهكايشدمعرفاكيقدم اقپا¨هبهاندازهكييهادرختچه

شهاميهااشااخهيوبارروداردياديازيهااهشااخهك

اشانهيهااهبارگيشب،ديادوانبوهبهرنگ فيزيهابرگ

ديگاوچشام( اف¨بابونه)شمانندگ اقحواويهابودهوگ 

هپاسازكاباشاديهازردرنگمبودهوو طآوكوچكو

هكاماناديمايبااقزردرناگنبخاشياهاااافتادوگلبرگ

نيطعامافسانتيو.اهقراردارديگكوچكيرها داخلشب

اوبهنقا از.ردها تكاديراهمهمراهباقب ومرارت

تبرگجزروباهي نرابههيافسنتيهابرگيركدبيابوعب

وكندميفيشرازرددرخشاوتوصيهارنگاشهبوگ 

درمصارباهردهاماروزهكاركذيركهبكننو يدايافزايم

.ادوجاودداردياارزيودرآنجاابساا تشهمعروفيدمش

اهرامعاروفيانگياا،دوسيساقوريبهنقا ازد،طاريبنبا

هباهآوقبادوقنااكينيهگاهدر رزمكدانستهوگفتها ت

2.شوديافتميوهطورسكنددريگويم

رايوبشانثا،دوسيساقوريرديتابتفساكدر،طاريبابن

هااآوراازترجماهيردهودربعضكينمعرفينتهماوافس

داردويهاناواعكاخوانادهوافازودها اتيشو رومك

دهددراندلسويادامهميو.ا تآوينشنو روميبهتر

                                                           

،1،جم  لمفطردات األدويطة  الجطا ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.1

.03ص

.02،03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.2

نيانامندوايبالعجوزميراشين احليمغربدورافسنت

نناامخوانادوياباودهواشانهراباهاكمشاتريا م،نام

حخوانادهويشينرانوعيسافسنتينفابن3.ا تتردر ت

وبا رهاوهاوگ هاوبرگ اقهوشاخه،هاشهيشريبرا

وكتاياباا ااقهياردهوآورادرختچاهكاركاعصارهذ

يهاابارگياهدرهرشاخهكردهكاروصفيبسيهاشاخه

هيوشابيستركهخاوجودداردكياريمبسكومتراكوچك

ياقحاراوولايهااشمانندگ يهاگ . تااشنهيهابرگ

وشااودزردرنااگماايهدرو طشاااوكااديترو اافكوچكاا

يماكطعماشراهماراهيو.ا اتكوچاكزيشنيهاب ر

دانساتهواوصاافشرامتنا ابباايوتناديقب وتلخ

ردهكدكيست ينفابن.شآومتفاوتخواندها تيمح رو

انواعشرايوبرخا.دارندباودراصنافآواختالفيهطبك

،ي و ا،امكاوهلكااخ شدهاز،يمشرق،يروم،يخرا ان

آويهنو نبطكردهوافزودها تكاويبيونبطيطر و 

هاميباديهبوكبل،نيستندنيرانوا چنيو اا تمعطر

تاركوچاك اراناوا يازدايانناو هاوگا برگ.دارند

خواندهو«اللوويبزغ»نرايننو افسنتيبهتريو.باشديم

اويدرمنيز.دهديصبرميبوگفتها توقتيآورابمالند

4.رابهترخواندها تيوطر و ين و ياقسامافسنت

شانااوا ينرااختااراقخواناادهوباارايافساانتيانصااار

ردهوكااديايونبطايطر و ا،ي و ،يروم،يخرا ان

اماا،ها تدرمنيندنوعيگويميهبرخكردها تكاضافه

 كهگلشبهشاكدانستهيوهكبرنجا فيآورانوعوي

يولا،ا اتيكصبرنزديآوبهتلخياقحواوبودهوتلخ

نناو آوي پسبهتاريو.آوراندارديديگ اقحواو ف

بهنقا ازصااحبيياقسرا5.ردها تكركذيراقسمروم

ردهوباهنقا ازكارهوصافيارن اشرازردت«ميالتقو»

¨وباهانادازهكوچاكشراگاردويهاگ ينبلغاريالدتاج

داردنگا يياشازباالتاپاهشاخهكبابونهخواندهيهاگ 
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يهااهگا كانا تيبابونهايهاآوباگ يهاوفرقگ 

ياهينشامگيهدر رزمكديافزايميو.ا تنتلخيافسنت

وآوراداردزردرنگگردويهاهگ كهستصوميهقيشب

ندكينق ميو.ستيننيهچنكيدرحال،نامندينميافسنت

هباهكيحبودهوهن اميشيننوعياندافسنتگفتهيهبرخك

.ا اتمعطاركميهامدهدويصبرميدهشودبويهممال

¨درمناهيهباهفار اكادانساتهينآورانو روميبهتريو

هكاوانادهخيآورااقحاوانكيانطاا1.شاوديگفتهميروم

اندشهمچووبرنجا فيهاشمانندصعتروشاخهيهابرگ

هكادارددي افييهاوگلبرگيزردرنگزكشمريهاوگ 

 يقاب ما.گ ارديا پند(برجام)همچووحرم ييهاب ر

نشينوبهتاري ان يبااعطاريبودهومعطروليبهتلخ

اناوا آو¨هياوبقا اتيوپسازآوهم اوريطر و 

وباهييزردرناگداردهاهگ كينو مصريول،اندستپ

وقتاي،آو¨نتازهيهمچن.ندارديالكهمعروفا تاشيدمس

هكاافزودها اتيو.بهترا ت،دهشدهباشديدرتموزچ

يهباادردكيهن ام،نندكيثراومغشوشمينراباعيافنست

:دهادياداماهما اپستاووبجوشااننديور وبروغنز

هباآتشوحرارتكنباشديدمرادشايشا.«هالناروتطهر»

نيبايآورانباتيليممؤمنوعقكيح2.خالصخواهدشد

هباهاقحاواويمرادشاودرختچها ت(وشاب)اهيشجروگ

؛شودچشمناميدهميگاو¨بابونهيهبهفار كاندوصفكرده

هباهبارگيانبوهوپاربارگشابييهابلندوشاخهيبا اق

مانندگ بابونهييهاوگ كركيمكعتروغبارآلودوباص

هكاهساتكيوچك¨مهكهدرو طشتكتركوچكوازآو

وقاب ويتلخا،گياه.مانندا پندقرارداردتخميدرآو

ييهااازآوبارگيقسام.دارد يثقيتيوعطريزيتكاند

وباادووزردرنااگدوگاا يو اافكمانناادباارگزرد

ايممؤمن(كيح)سهيهدرمصرمسكدبودهي فيهاگلبرگ

نيناقساامافسانتيتارشودوزبووي(گفتهميليعق)سهيد 

يو اوريطر و ينآوراروميممؤمنبهتركيح.ا ت

                                                           

.123،128،صشرح الموجز اقسرايي.1

.52،ص1،جتككرة أولي األلباب.2

افازودهيلايعق.باشديوقب ميوتلخيهباتندكدانسته

حا اتوينازاصانافشايانادافسانتگفتهيهبرخكا ت

ناصانافيبهتاريو.انددانستهيروميشوثاآوراكيبعض

مزغابيو اپس و اي فيدرنگطر و يآوراروم

فكنندوباكهچووچوبآورابشكدار(آودانستهكرك)

ويصبربهمشامبر دودرطعمشتناديد تبمالندبو

ندكيننوعشنق ميزدرموردبهترين.وقب باشديتلخ

دارطروتلاخمزغابوگارهرنگمع رخياندرومهگفتهك

ازيشتريآورندقب بيطسمين¨رهيآوا توآنچهازجز

يو.باشاديترمكوچك رداردوبرگوگ آوياصنافد

يننادباهزردكينرامغشوشمايهگاهافسنتكمعتقدا ت

هباآودركتوويور وبمرادباشد(روغنزيددرديشا)

اوآودويافارقم.نادينمايمكدهندوخشيجوشم،آب

روغنيندازندبويهچوومغشوشرادرآتشبكنا تيا

تاركدروديارحيم3.بارخاالفخاالصآو،دهديتووميز

وباهيعلفا،چناد االهياهيراگينبحريافسنطيزرگر

(چها تاايبيساتتارزرگاركنازدد) يتاچه يبلند

دهينهپوشگوهاوهماونيهافسنطيشبييهامتربابرگي انت

هكاانادردهكايمطباو معرفايبابويول فيدرنگازتار

ا اتي اقهعلفيوقسمتبااليآوچوبيها اقه¨قاعده

شيهااگا .شاودينگساتردهمايزمايهااروهبابارگك

وجاه.را اتيبكنيترازافسنتكوچكيليخيولزردرنگ

.اها اتياگكيوچكاريابكنينباافسانطينافسنطيزايتما

.را تيبكنيترازافسنطكوچكيليشخيهابرگمچنينه

.ا اتمويمعطرليهبويشبينبحريافسنطيبو،بهعالوه

راياز،ا اتيزخاوبيزوجاهتماايشآونيضمنًامح رو

يهااكاهااودرخاايغالباًادر اواح درينبحريافسنط

نيدردرعنواوافسنطيرحيم4.ديرويزارهاموشورهياما ه

بساياراوپايا،ركليافسانطينراگيااهيعلفايبهطوريبك

يشوبلناادياارودانسااتهوطنامساااعدي ااازگارباااشاارا

متعاددويهااشااخهيمتاروداراياكتاانيماشرا اقه
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يشدارايهاااهباارگكااردهكاارنااگوصاافيسااتركخا

دهيوپوشايادنقرهيقوبهرنگ فيعميليخيهايدگيبر

هساتندكيوچكيهاقتغدهيدرحقهكاندكنازيازتارها

آويهااگا .شاونديدهمايادكاتارناازي موكهبهشك

يروكاروكااپيتولمادو¨مجموعاهيكهدراندكزردرنگ

وكوچك،كآوخش¨وهيم.شوندي درتابستاوظاهرمكش

ويقاوياهباوياگيهااازتماامبخاش. ا تكاكبدوو

شباهيخباودهوباوشتليهابرگ.شوديا تشمامميناف 

رااهيبرگوگ گكوچكقطعاتاگرهكا تيقويقدر

دياازحشااراتوبيااموجاابگر،ب  ارناادلباااس¨درگنجااه

رآوراازنظارينصاغيندرعنواوافسانطيهمچن1.شوديم

نتفااوتياباا،ردانستهيبكنيهافسنطيارشبيمشخصاتبس

تجااوزمتارنايممتاروارتفاا آوازكاهشياگيهبلنادك

ايآ ايجنوبغربيهاندوبهطورخودرودرا تپكينم

نرايافسانطيتارزرگاركد2.ديروياروپاميوجنوبشرق

يمتروحتي انتشصتتاچه ابهارتفا يپا،يعلفياهيگ

ريباايهانيهبهحالتانبوهدرزمكردهكمتروصفيكتا

دواارتفاعااتهاتوهستاوك¨هاودامنهنارجادهك،ي ن الخ

يهاايدگيمتناوببابرييهابرگگياه.ديرويميمترهزار

متنا ابباايولا،دارديانيقتاحدرگبرگميوعميكبار

.شاونديمتارماكهاهميدگيبر، اقه¨برگازقاعده¨فاصله

فراواوا تيدهازتارهايبرگپوشيوتحتاني طحفوقان

مجموعًا،نحالتراداردانشعاباتآونيزايوچوو اقهو

اماًلمشاخصجلاوهكاروشنبااظااهريستركبهرنگخا

ادويازيلايباهتعادادخ،كوچاكآويهاتولياپك.ندكيم

ختاهيمتاربااحالاتآويلايمچهارتا هنيبييپهنايدارا

باهياوزباناهيادونو گ لولاه،تولآوياپكدرهر.ا ت

در،فتهشدوكپسازشهمجموعًاكشوديدهميرنگزردد

هباييباايز¨منظره،اهدارديهظاهرگكروشنيستركمتنخا

هيهدرحاشاكاهااتولياپكايازبانهيهاگ .دآوروجودمي

¨وهيم.اندنرامادهيانيميهاگ يول،عمومًاماده،قراردارند

                                                           

.22،ص0،جمعارف گياهي.1

.28،ص0،جمعارف گياهي.2

 اطحصاافا اتوازيوداراكوچاكاريبس،آوفندقه

يو.شاوديا تشمامميقوينبويافسنطيهاقسمت¨هيلك

رياندرزيبارگافسانطيهبارشعرضاكدهديگزارشم

وي طحفوقان:دهديررانشاوميزيهاوپبافتكر يكم

بااظااهرنااهموارويارهيشايندارايبرگافسانطيتحتان

يتارهاا.ا اتيرترشاحياوغيترشحيدهازتارهايپوش

وتاااهوواقااودرك¨هيااپايادارايااهيااآوفاقاادپايترشااح

،يرترشاحياغيهتارهااكيدرحال،بشرها تيفرورفت 

 كنباهشايباهدوشااخهدرطارفيوتاهمنتهك¨هيپايدارا

وا اتياهچاوبياگينيزمهايزيرقسمت.ا تTحرف

هاادرآوييهااجوانه،كمجاورخايچوومعمواًلدرنواح

از،دگارديمايش اقهفرعايدايهموجبپكشوديجادميا

وجاودهنروشبايباايديجديهاهيشهپاينجهتهميا

منطقاهياكاهرادريانگيشترايبيندگكهخودپراكديآيم

نيافسانط¨قسمتموردا تفادهيترزرگركد.شوديباعثم

ويراقاوهايآوگلدارآودانستهوبو¨رابرگو رشاخه

دري الطان3.ردها اتكافيارتلختوصايطعمشاورابس

اريبسا،اياپا،يا تعلفياهينگفتها تگيفافسنتيتوص

يمتاروگااهياكمترتاي انتچه تلخومعطربهارتفا 

اهازيانگياا.ر اديزمايقامتانساونيآوبهبلنديبلند

هاتاارتفاعااتوهك¨بودهودردامنه«Compositae»¨خانواده

.ديارويمايتانوهساكهاومناطقنارجادهك،يمتردوهزار

هايكشاتنشادهيرشددرزمينبرايادي زينتمايافسنت

يهاايدگيادمبارگوبريدارا،شمتنااوبيهاابرگ.دارد

.ندترقين اقهعمييپايهابرگيهايدگيبر.باشديقميعم

خاصباهييباينزيوادداركركهابرگبهويژهاهيتمامگ

درآوردهيازنقارههارابهرناگ اباهدادهورنگبرگيگ

باهياوزباناهيادوناو گا لولاهيهاداراتولياپك.ا ت

نراچندگونهيزافسنتينينوران4.ند بهزرديدمايرنگ ف

ياهيانگيهافسنتكآوردها تييدرجا.ردها تكوصف

                                                           

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛81،82،ص3،جگياهان دارويي.3

.213ص

.201،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.4
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پنجاااها ااتوارتفاااعشازيهپاكااباااوكمر¨رهيااا ااتازت

شمتنااوبويهااهوبارگرباوديامترمتغيكمترتاي انت

شيهااگا .باشاديارمايبسايهاايدگيابريشداراكپهن

ييدرجاا.شاوديداماياا تودرآخرتابستاوپزردرنگ

هاااو ااتازباارگانعبااارتيدافساانتيااگوي اارماايد

ناهيمپوزك¨رهيهازتكومينتياآبسيزيدارآرتمگ يها رشاخه

هباهيشاب،اهيوگنشجريبي رآورانباتيديجا.باشديم

وصافانباوهوپاربارگيهابلندوشاخه¨مووبا اقهيافت

شيهااگ .ا تهبهبرگصعتروغبارآلودهيهشبكندكمي

در.كنادابونهوازآوريزتارذكارمايبيهامانندگ نيزرا

هبارگمارزهيهبرگششبكخواندهياهي رآوراگيديجا

ياكدريناوران.ا اتو وزشيرندگيگ،يتلخيودارا

هقدآوبهكندكيميمعرفياهينراگي رافسنتيفديتوص

يهاارنگبارگ.ر ديمترميكمتروگاهتاي انتهشتاد

آودر¨نور اتهيهااباودهوبارگيدي به افيآو بزما

كخشاياهدراراضينگيا.زنديدبرقميمقاب نورخورش

موقاوگا .رويادمايكهدارايهوايگرما توشنزارها

شباهيهاارماهتامهرماها اتوگا ياهازتينگيردواك

دريو.قرمزوزردا تيهارنگيودارايا خوشهكش

خبزالغاراب()مانندبابوناهگااوياهيدگيگوي رميديجا

ا اتوداروغباارآلودكركآومانندصعتريهابرگ.ا ت

انشزردياهمكدي فوكوچكيگ آومانندگ بابونهول

اهيانگياا.اوآوقراردارديپرازتخمدرمياسهكيا تو

دوسيساقوريا اتوديوهنادينبط،يانوا روميدارا

شاوتاكآورايهازانوا درمناها اتوبعضاكگفتها ت

،يپار ا،يانوا باابليهداراكاندزگفتهياندونگفتهيروم

ينآو اوريوتريكانهكاا اتيو وريروم،يخرا ان

دواهانمانندا پندا توبرگآودريتخمافسنت.باشديم

،ي باه ارخيارنگآو بزما.رديگيموردا تفادهقرارم

1.آوتلخا ت¨بودهومزهيوزرديدي ف

باهنگااهيشافسنتيمح رو¨درباره:اهيش گيمحل رو

باهمحا راناوا آوكااندوگاهبااذازآونامبردهتصريح

                                                           

 .215ا213،ص1،ج  اسالميدائرة المعارف بزرگ ط.1

وينبط،يانوا آوراروميمثاًلهرو،اندردهكشاشارهيرو

جاّزارفقاطناو ابنردها توكركذيطيزاقريون2يهند

نناوعشرايبهتاريرونيحاوبيردهوابوركاديآورايروم

وهكهودريقبادوق،هيغالط،نبنطسيهدر رزمكآودانسته

،يفار ا،ينبطاراناواعشقسامكادودرذيرويطورسم

خيشا3.راناامباردها اتيوطر و اي اور،يخرا ان

از،يمشارق،يناناواعشراخرا اانيسبهنق ازحنايالرئ

وباهنقا از4ردهكاركاذيوطر و اي و ا،امكاوهلك

ويخرا ان،ينبط،يطر و ،ي و ،نيرازحنيوغمتقدما

هازكايباهناوعيوافاداندلساابان5.ردها تكادييروم

6.ردها اتكاناشارهيافسنتيآورندوقسمنبطيطوسميق

صاوميازقيراناوعهااآوهكانيرانوا افسانتكباذيلياشب

در.ردها تكركراذييهااوكميكهريبرا،ردهكيمعرف

ردهكااديهاوهستاوكنرايشافسنتيمنبتومح روييجا

،انادهخوينرومايهناامافسانتكقووراي اطولييودرجا

دونامشيروياهدرآنجامينگيهاكدانستهيانكمشتقازم

يحرومايمنبتشيو،نامديميطشيبيوبهنقليراقبطش

ياكخضاراونزد¨رهيجزيهاوهكجب طارقو¨هيرادرناح

هكاندكينموشدانستهواضافهميوادندرياوهمچنيدر

¨هيهدرناحراكينيافسنتيلياشب.ديرويميرمليهانيدرزم

نينادوافسانتكيمايتارمعرفادبهترومعطريرويهميبجا

 رمح يدييودرجاا.دانديارميربسيوهشلكرادريجبل

ردهوآوكاويابيدريكرونزديآفتاب يهاواكششراميرو

روطاارقيروشالياوهمنتبكخضراو¨رهيجزيهاوهكرادر

آوناوعينراينناو افسانتيبهتارنادوكيميارمعرفيبس

شاودويخرا ااووشاامآوردهما،خواندكهازارمينيهمي

نيافسانتيو.باشديمينجبلينهماوافسنتيهاكديافزايم
                                                           

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛12صاألبنية ع  حقائق األدوية،.2

.218ص

 .23،22،صالصيدنة.3

مخطزن األدويطة،  ؛235،ص2،جالشطامل ؛222،ص1،جالقانون في الو .4

.218،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛123ص

،اختيطارات بطديعي  ؛235،ص2،جالشامل؛222ص،1،جالقانون في الو .5

 .123صمخزن األدوية،؛38ص

.23،20،صاألدوية المفردة.6
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ودانادماياريروطهبسيهاوهكوهصوفوكرادري احل

محا يلياشاب.آورنادمايهيبجا¨هيازناحآوراهكديگويم

نادكيردهونق ماكاديايناردركرايحرنبيشافسنتيرو

دهيانماوشديوادياكانزدياننو رادر اح دريهاك

هباهيهبهعلتفراواوبودنشدرطرطاوشو اوركا ت

.معروفا تيو ورينامطرطوش

هكاردهكاركانذيافسانتي ربرايديننوعيهمچنيو

زودهخوانادهوافايرملايهانياوزميمنبتشرا اح در

ردهكايآوردهوجماويانهدينمالقهوبرليهآورابكا ت

وهكاادرياذوقگويدكهگاهافسنتيندرقبايميغافق1.ا ت

اردانساتهوياناواعشرابسايو.شاوديافاتمايطورس

وهكااطارافمشارقواز،نراازفارسيهافسنتكديافزايم

يرفامعيوطر و اينشرا اوريآورندوبهتارياممكل

اماروزهدريركابباهناامينوعگويدميطاريبابن2.ندكيم

دريو3.ا تاريشودودرآنجابسيدهميشهناميمصردمش

اديايناناواعيافسانتيزبارايدوسنيسقوريتابدكريتفس

سينفاابان4.خوانادها اتينشرانو رومايردهوبهترك

يوعخواندهونايوطر و ينرا و يننو افسنتيبهتر

يمعرفاايشااتريقااب بيداراآورناادماايطسيهازنااكاارا

يو پس وريننوعشراطر و يبهتركيانطا5.ندكيم

رابادوپساتخوانادهودراداماهناو يردهوماابقكادي

مماؤمنكايح6.نادكيمايالمعرفكزبدوواشيرانيمصر

ردهكاركاذيو اوريطر و اينناوعشرارومايبهتر

ويطر و اينراروماينناو افسانتيربهتيليعق7.ا ت

انادهگفتاهكانادكيمزغبدانستهونقا ماي پس و 

دار(باكرك) رخرنگمعطرمزغبيروم،نانوا آويبهتر

بيشاترنراآنچاهيننو افسنتيترپستيو.طعمتلخا ت
                                                           

.023ا020،ص2،جعمدة الوبي .1

،1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.2

.03ص

.03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.3

.218ص،تفسير ديسقوريدوس.4

.123صمخزن األدوية،؛285،ص2،جالشامل.5

.52،ص1،جتككرة أولي األلباب.6

.03،صتحفة المؤمني .7

ديارويخرا ااووعاراقما،يبالدشماليدرقسمتشرق

نيهافسانطكاتقادا اتدرمعيارحيم8.ردها اتكيمعرف

وياما اهيهااكدرخاا،اهاايغالبًادر اواح دريبحر

راودرياشآورادرايامحا رويو.ديارويزارهامشوره

هواطرافياروم¨اچهياطرافدريزارهادرشوره،بلوچستاو

تيرهندو تاووغاربتباشمكانهو لماودانستهودريم

ررادرطاالشدريابكنيافسانطيو9.ردها اتكاركزذين

هكانرودباارواليالوبايآِقاو َلرودرگايهاوهكارتفاعات

ندرمنااطقيهافسانطكاردهوافازودها اتكااديفراواو

هندو ااتاو،راويااايشااورهاكاودريآ اا،مختلاافاروپااا

راودريااه(انتشااارداردودرايبري اا)هير(ورو اايشاامك)

عماارلوو،تاراآ ا،طاالش،الويگيهاوهكمناطقشمالدر

مترارتفاا و2055مارتفا البرزتاكيهاندردامنهيهمچن

نيهافسانطكاردها اتكاركاذيو10.ديرويدردماوندم

اويآ ايجناوبغربايهاربهطورخودرودرا تپيصغ

دومعماواًلآوراازطراباوزاوياروياروپامايجنوبشرق

شيامحا رويتارزرگاركد11.ننادكيراومايهوارداكيتر

¨هااودامناهنارجاادهك،ير ن الخيبايهانينرازميافسنت

ردهكادكيادانستهوت يمتردوهزاروهستانهاتاارتفاعاتك

مختلافيهدرناواحكاا اتيآوبهصورتيندگكهپراك

ايودرآ اياكبلژ،سي وئ،رنهيآلپوپيهادامنه،فرانسه

نيشافسانتياح روميو12.ديرويهميبريراوو يمانندا

دو،پاا زن ولااه،هااراز¨دره،مازناادراودرراوراياادرا

،يليساپيا،الوعماارلويگادر،شاهياهبيجنوب يلومتركي

¨گردناه، ياشارقاردبيلاومتركي22جااويآذربادر،آ تارا

،كنپلااوروا اايتهااراوباادر،يمتاار1005راودريااح

يودرتارم2255آب ارمدر،يمتر2225ارتفاعاترنهدر

                                                           

.123صمخزن األدوية،.8

.25،ص0،جمعارف گياهي.9

.22.هماو،ص10

.28.هماو،ص11

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛81،ص3،جگياهان دارويي12

.228ص
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1.ردها اتكااديچناريكت ك،ودرخرا اوراويمشرقا

در اواح ينبحاريهافسانتكامعتقدا تيترزرگركد

ياراضا،ياما اهيهاانيزما، واح اروپابهويژهاهايدر

،يمتاردوهازاري لطان2.ديرويزارهامزشورهيونيا تپ

آلاپيهاااروپاادردامناهيوهستانكهاومناطقنارجادهك

راووباهيااازجملاهايقاوغاربآ ايشمالآفر،سي وئ

اويكامرآهدركاردهوافزودها اتكركصورتخودروذ

ندكيدمكيت ي لطان.شوديشتمكزي رنيمناطقديبرخ

شاتكيهاانيرشاددرزمايبرايادي زياهتماينگيهاك

ياهياادوسآوراگيسااقوريبااهنقاا ازديو.نشاادهدارد

وهطااورسكاااويقباادوق،هدرناابطسكااروفخواناادهمعاا

كخشايندراراضيهافسنتكمعتقدا تينوران3.ديرويم

يدوبارايارويگرمهستندميهوايهداراكييوشنزارها

ركذيونبطي ور،يروم،يخرا ان،يپار ،يآوانوا بابل

وشاهريشاهربمبئايشآورادرحاواليردهومح روك

2255درارتفاعات،وهدماوندكيزدرپايدونهنيباندورا

رويآفتااب يهاادامنه،عمارلو،القيييليسپيا،آ تارايمتر

1555شوشورودرارتفاعااتكنچرميب¨واقودرفاصله

يافغانستاووهندبررو،زدربلوچستاويونيمتر2255تا

4.ردها تكاديهاوهك

خچاهي عناواوتارياذيترزرگركد:  يافسنت¨ خچهيتار

يليخيهانبهدوراويافسنطييخشنا ايهتاركآوردها ت

نسابتداده،حيالدمسي القب ازم1255درحدود،ميقد

يهاازآوبررونزماوياودرايهمصركيطورهب،شوديم

هكدهدينشاوميخيشواهدتار.اندروسنامبردهياوراقپاپ

يهاادباهزمااويهباكا تايينهديرچناويندارايافسنط

آوينادگكنسبتدادهشاودوپرا،رشدهكترازآنچهذشيپ

تراناهيمدكشتردرمناطقگرموخشايب،هانزماويزدراين

هامروزهو عتانتشارآوكشودياگرمشاهدهم.بودها ت

                                                           

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛82،ص3،جگياهان دارويي.1

.200،ص1ج

.88،ص3،جگياهان دارويي.2

.201،202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.3

.218،25،222،228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.4

اهياادگياتزيهحسا اك ا تيندليبها،دهيمحدودگرد

يهااشارفتآودرو اعتيوارهماانوپدرمقاب  رماهما

ديوركو ايد،مكايدرآثااربقاراطح.شدها اتيپهناورم

نناامباردهيازافسانط،نوسينوجااليپل،دوس(يسقوريد)

هتاواوباينم،وناووجودنداشتهياهدرينگيشدهوچووا

ننسابتدادويرابهافسانطهاآواهموردنظريگ،طورقطو

نيهباهافسانطكا«Artemisin»ازييهاونهدبهگياالاق باي

پارورش،يدرقارووو اط.دياگردكوكشباهتداردمش

ازشابه،واقودرشمالاروپااينپهناوريندر رزميافسنط

درغالاب،سلندودرقرونوزدهميتاايناوياندكا ¨رهيجز

ماوارد.دياترانهمعماولگرديمد¨منطقهبهويژهاروپاينواح

بودها تيقرووقب بهصورتيزدرطيننيافسنطيدرمان

اركبهيهماومواردبامختصراختالفيبًابرايهامروزهتقرك

رفاو،بارتب،كهازآوبهعنواوهضمكنندهمانندآن.روديم

يرموحتاكدفو،سميرمات،فلج،آبآوردو،رقاوي،ريخناز

ها اتفاد،وبااوبااد ارخ،طااعوويماريو بيدرمواردش

3055شازيهباكازمعتقدا اتيني لطان5.شدها تيم

يهااروسياهشاناختهشادهودرپااپيانگيهاك الا ت

يونااني̈اهازواژهياناامگ.ازآونامبردهشدها اتيمصر

«Artemis»نربياهاايهبعدًارومكارگرفتهشدهكش¨الهه

اهيانگيااريسپكنجهتشياندوبههمدهياناناميالنو راد

را

«BudDiana’s»واژه.دها ااتياانام¨«Absinthium»زازياان

¨شاهيزرياننياهاكگرفتهشدهيوناني«Apsintion»وويآفنث

نيافسانت¨واژه.باشديمينيريبدووشايداردوبهمعنيآرام

ر اوليوحنااياشافهكم252¨دصفحهيتابعهدجدكدر

اناادوامبااردهزازآونااياانيناايبقااراطوپل.آماادها اات

نينآورابهاوبسنتيهحنك«Apsinthion» يدذيوركو يد

6.ردها تكركخواصآوراذ،معربنموده

نرايدوسافساانتيسااقوريبااهنقاا ازديراز: خططواص

                                                           

.83،82،ص3،جگياهان دارويي.5

.202،ص1،گياهاودارويي،جة المعارف ط  سنتيدائر.6
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¨هيافضاوالتمرّ¨نندهككوپا2ننده(كگرم)مسخن1،قاب 

مكجاادشادهدرمعادهوشاي(ايو وداويصفراو،تلخ)

خوانادهو5آوروادرار4معادهيوآورامقاو3هردكيمعرف

اياطوسوهمراهبا نب يمافكسووويمصرفشراهمراهان

ودردمعادهو6نفاخ¨نبرندهيوس(ازبيسالي )وسي ا ال

اآبيامصرفجوشاندههمچنين.ا تردهكيمعرف7مكش

و8دانساتهرقااوي¨ننادهكنرابهمدتدهروزعاالجيافسنت

                                                           

،الصطيدنة ؛11،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،22،ص25،جالحاوي.1

منتخط   ؛22،صاألدوية المفطردة ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22ص
؛03،05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،صجام  المفردات غافقي

؛285،282،282،280،285،255،252،253،252،253،ص2،جالشططامل

؛52،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛123،128،صشرح الموجز اقسرايي

،0،جمعارف گياهي؛123،125صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني 

دائطرة  ؛202،ص1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سطنتي ؛22ص
.223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

دائرة ؛03،08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛20،22،ص25،جالحاوي.2
 .202،ص1،گياهاودارويي،جالمعارف ط  سنتي

،الجام  لمفردات األدويطة ؛22،صاألدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.3

 .202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛03،ص1ج

الجطام   ؛11،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،22ص،25،جالحاوي.4
،اختيطارات بطديعي  ؛285،ص2،جالشطامل ؛08،ص1،جلمفردات األدوية

مخطزن  ؛02،صتحفطة المطؤمني   ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛38ص
،گياهطان دارويطي  ؛22،22،ص0،جمعارف گياهي؛123،125صاألدوية،

،203،ص1،گياهاوداروياي،ج  سنتيدائرة المعارف ط؛82،53،ص3ج

 .223،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202

االعتماد فطي  ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛20،23،ص25،جالحاوي.5
،األدوية المفطردة ؛220،ص1؛القانووالطب،ج11،12،صاألدوية المفردة

،الجام  لمفردات األدويطة ؛22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛22ص

شطططرح المطططوجز ؛283،255،253،250،ص2،جالشطططامل؛03،ص1ج
معارف ؛123صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛123،صاقسرايي
دائرة المعارف طط   ؛82،ص3،جگياهان دارويي؛22،22،ص0،جگياهي
،ميدائرة المعارف بزرگ طط  اسطال  ؛202،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .221،222،223،222،223،ص1ج

الجطام  لمفطردات   ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.6
؛82،ص3،جگياهان دارويي؛128صمخزن األدوية،؛03،ص1،جاألدوية

دائطرة المعطارف   ؛202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي
 .221،222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،األدوية المفطردة ؛11؛االعتمادفياندويةالمفرد،ص20،ص25،جالحاوي.7

،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص

 .202،ص1گياهاودارويي،ج

االعتماد فطي  ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛20،23،ص25،جالحاوي.8
،األدوية المفطردة ؛222،ص1،جي الو القانون ف؛11،صاألدوية المفردة

‘ 

خوانادهبهطعامندارناد اودمنديهاشتهاكيسانكجهت

ينباعس رادرزناوردومعجووافسنتكافيشوي9.ا ت

يهجهاتاختنااقكوخوردنشراهمراهبا ر10 يحمدر

قاارچ(عاارض)هازخوردوفطرك(يوگلوگرفت يخف )

باهعناواوگفتاها اتزيان11.دانستها تديشدهباشدمف

يوناانيباه)14يوگزشموغاال13نايسكا12،راوكپادزهرشو

بوتزهارداركازجنسعنياحشره؛ا ت]را و[عرسابن

اژدهااو)16ينبحريوتن15بود(كوگزشاو ختدردنا
                                                                                      

شرح ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص
تحفططة ؛52،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛123،صالمططوجز اقسططرايي

؛22،ص0،جمعارف گياهي؛128صمخزن األدوية،؛03،02،صالمؤمني 

دائطرة المعطارف   ؛202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي
 .221،223،228،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

القطانون  ؛11،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،23،ص25،جالحاوي.9
،الجام  لمفردات األدوية؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جفي الو 

؛128،صشرح الموجز اقسطرايي ؛285،ص2،جالشامل؛05ا03،ص1ج

،معطارف گيطاهي  ؛125ا123صمخزن األدويطة، ؛03،صي تحفة المؤمن

،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛82،ص3،جگياهان دارويي؛22،ص0ج

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛202،203،ص1گياهاوداروياي،ج

 .221،222،223،222،ص1ج

االعتمطاد فطي   ؛13صاألبنية ع  حقائق األدويطة، ؛20،ص25،جالحاوي.10
،األدوية المفطردة ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛12،صألدوية المفردةا

،253،250،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص

مخطزن  ؛03،02،صتحفة المؤمني ؛123،صشرح الموجز اقسرايي؛252
،3،جگياهان دارويطي ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123،128صاألدوية،

؛202،203،ص1،گياهااوداروياي،جة المعارف طط  سطنتي  دائر؛82ص

 .221،223،222،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

القطانون  ؛11،12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.11
،الجام  لمفردات األدوية؛22،صاألدوية المفردة؛220،ص1،جفي الو 

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

 .222،228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛125ص

،األدوية المفطردة ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.12

تحفة ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص
،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛125صمخزن األدوية،؛03،صالمؤمني 

 .222،228،ص1گياهاودارويي،ج

 .08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛20،ص25،جالحاوي.13

الجام  لمفطردات  ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.14
،دائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1،جاألدوية

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛202،ص1گياهاودارويي،ج

 .222ص

 .55،ص20،جدهخدا¨ نامه لغت.15

،األدويطة لمفطردة  ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.16
‘ 
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هاگاركمعتقدا تيراز.باشديز ودمندمين1بزرگ(مار

 ازندوبورقاحمر(معجوو)نراباعس ونطروويافسنت

امراكاگلاوو،كاروبرحنادوديامال)نادينماباآوتحنك

وحلاق اودمنديرفوورمعضاالتداخلايبرا2ند(يگو

وبربدوبمالندبادووكننداگرباآبمخلوط3.خواهدبود

ييهااداناه)يجهاتشار،نديدوآومبالغهنمايهدرمالكآن

هكابااخاارشي به رخيبزرگوپهنماگاهوكوچك

ديامف4گردد(يضاظاهرمثراعكادرايدفعتًادرتمامبدوو

جهاترفاو،ختهشودوضمادگرددياگرباعس آم5.ا ت

و8چشام(يكيتاار)7وغشاره6چشمكرپليزيآثاربنفش

اشزبخارجوشااندهي ودمندون9الورطوباتازگوشي 

پخاتجينرابامياگرافسنت10.دا تيدردگوشمفيزبراين

                                                                                      

مخزن ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص
؛202،ص1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سطنتي ؛125األدوية،

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

.233صمخزن األدوية،.1

 .230،ص12،جدهخدا¨ نامه لغت.2

األدويطة  ؛12،صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة    ؛20،ص25،جالحاوي.3
،2،جالشططامل؛08،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،صالمفططردة

،گياهااولمعطارف طط  سطنتي   دائطرة ا ؛128صمخزن األدوية،؛288ص

 .202،ص1دارويي،ج

 .20،ص3،جخالصة الحكمة.4

،الجام  لمفردات األدويطة ؛22،صاألدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.5

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛253،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

 .125ص

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،ص25،جالحاوي.6
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

دائططرة ؛128صمخططزن األدويططة،؛03،صتحفططة المططؤمني ؛08،ص1ج
دائرة المعارف بطزرگ  ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

 .228،ص1،جط  اسالمي

القطانون فطي   ؛12،صلمفطردة االعتماد في األدوية ا؛20،ص25،جالحاوي.7
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛282،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

 .221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛128ص

 .283،ص2،جاألغرا  الوبية.8

القطانون فطي   ؛12،صاألدوية المفطردة  االعتماد في؛20،ص25،جالحاوي.9
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

.280،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.10
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

‘ 

همباتالباهكايرچشمدوبنجوشانب11ان ور(¨رهيش،دبس)

ضاماد(هماراهبااتاپشوضاربهزدويدرد)ضرباوا ت

دهوبااينسااباگارآورا12.دهادينماكينددردراتسينما

بادول انخاصارهكروغنحناوموممعجوو ازندوبر

13.نخواهاددادكيراتساهااآومزمنيدردها،نندكضماد

ديادهمفمزمنمعايهمراهباروغنگ ومومجهتدردها

وانه(يگندمد)لميرونطروووآردشياگرانج14.خواهدبود

15وا تساقا(يتشان )طحاالوحابنيبارا،معجووشود

ماانو،لبااسيهاادوآودرصندوقچهيپاش16.ا تمنا ب

واگاربااروغان17.شوديمهاآو(يدزدگيب)يرمخوردگك

،پشه)شدوبقيكمانونزد،وبربدوبمالندبياميزندتوويز

                                                                                      

تحفطة  ؛123،صشرح الموجز اقسرايي؛282،ص2،جالشامل؛08ص،1ج
،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛128صمخزن األدوية،؛03،صالمؤمني 

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛202،ص1گياهاودارويي،ج

 .228ص

 .803صمخزن األدوية،.11

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.12
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

 .128صمخزن األدوية،؛282،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

،األدوية المفطردة ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.13

؛255،251،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص

،0،جمعطارف گيطاهي  ؛128صمخطزن األدويطة،  ؛03،صؤمني تحفة الم

 .221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛22ص

،األدوية المفطردة ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛20،ص25،جالحاوي.14

تحفة ؛255،ص2،جالشامل؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22ص
؛22،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛128صمخزن األدويطة، ؛03،صالمؤمني 

 .221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي

 .135،صبحرالجواهر.15

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.16
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

دائطرة  ؛128صويطة، مخطزن األد ؛255،251،ص2،جالشامل؛08،ص1ج
دائرة المعارف بطزرگ  ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

 .221،ص1،جط  اسالمي

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛20،ص25،جالحاوي.17
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

،1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛08،ص1ج

دائطرة المعطارف   ؛125صمخزن األدويطة، ؛03،صتحفة المؤمني ؛50ص
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جط  سنتي
 .222،222،223،ص1،جاسالمي
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نتر ازندوباياگرمدادراباآبافسنت2.شودمي1فسافس(

يراز3.شاوديتابمكيخوردگمانوموش،نديتابتنماكآو

،نادكينهممانندآوعم مايافسنت¨هعصارهكمعتقدا ت

ور اوبروغانيبااُدردوندنجوشاامايوراآگاهيول

يرا ارباينصاورتديادراكه ازنديتوومغشوشميز

تدرينعلاآوردوباههمايو اردردماا تمعدهمضر

نراياگارافسانت4.شاوديازآوا تفادهنمكيمصارفخورا

يرماك،ناديابابرنجوهمراهباعس مصرفنمايييبهتنها

درك ابيوا اهالدشاكميدسرايمبهناما قاركدرش

وبپزنادبااعادسآوراناگريهمچن.دينمايجادميماكش

تراينخاصايزهمايا(نيدوباهآراماينوش)ندينمايتحّس

7وادرارآور6معاادهينرامقااويشااربتافساانتيراز5.دارد

11عما هضاميندك10،رقاوي9،هيلك8،بدكخواندهوجهت
                                                           

 .223صمخزن األدوية،.1

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،ص25،جالحاوي.2
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛220،ص1،جالو 

؛03،صتحفطة المطؤمني   ؛50،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛08،ص1ج

دائرة المعارف طط   ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛125صمخزن األدوية،
 .202،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

القطانون فطي   ؛12،صألدوية المفطردة االعتماد في ا؛20،ص25،جالحاوي.3
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22،صاألدوية المفردة؛220،ص1،جالو 

؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب؛283،255،ص2،جالشامل؛08،ص1ج

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛125صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني 
 .222،223،ص1،جاسالمي

األدويطة  ؛12،صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة    ؛20،ص25،جالحاوي.4
 .08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،صالمفردة

األدويطة  ؛222،220،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛22،ص25،جالحاوي.5
معطارف  ؛128صمخطزن األدويطة،  ؛252،ص2،جالشامل؛22،صالمفردة
،221،ص1،جسطالمي دائرة المعارف بطزرگ طط  ا  ؛22،ص0،جگياهي

222. 

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛22،ص25،جالحاوي.6
شرح المطوجز  ؛25،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛222،ص1،جالو 

گياهان ؛128صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني ؛123،صاقسرايي
 .221،ص1،جميدائرة المعارف بزرگ ط  اسال؛82،ص3،جدارويي

الجططام  ؛12،صاالعتمططاد فططي األدويطة المفططردة ؛22،ص25،جالحطاوي .7
مخطزن األدويطة،  ؛02،صتحفطة المطؤمني   ؛25،ص1،جلمفردات األدوية

.128ص

الجططام  ؛12،صاالعتمططاد فططي األدويطة المفططردة ؛22،ص25،جالحطاوي .8
المططوجز شططرح ؛255،ص2،جالشططامل؛25،ص1،جلمفططردات األدويططة

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛02،صتحفة المؤمني ؛123،صاقسرايي
‘ 

فيدشرا ايكاهتمادساانك13،دردمعاده12،ييماشاتهاك

هباهكايادنادهيهااا اتخواو¨هيعصبدرناحيدگيشك)

موجاوددريهارمك16،نفخ15،(دارند14ندامآمدهك متش

(يبناادآماادوخااووقاعاادگ)18واحتباااسطمااث17مكشاا

نوسيبااهنقاا ازجاااليراز.ردها ااتكااي اودمندمعرفاا

متاركحرارتيحداراياصنافشياوتمامينرادرميافسنت

ينعلتآورابالطاافتيردهوبههمكيشترمعرفيوقب ب

هااآومتارازكفشرايتجفيراقسامخواندهوليمتراز اك

نوسدرطعامينباهنقا ازجااليهمچنيو.ندانستها ت

و19ردهكاادييوتنديتلخ،يهمراهباگرمينقبضيافسنت

اخالطتلخمانادهدر¨نندهكوخارج21يمقو20،يآوراجال

                                                                                      

 .220،ص1،جاسالمي

 .25،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جالحاوي.9

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛22،ص25،جالحاوي.10
،2،جشطامل ال؛25،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛222،ص1،جالو 

 .255ص

تحفططة ؛25،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،ص25،جالحططاوي.11
 .82،ص3،جگياهان دارويي؛02،صالمؤمني 

القطانون فطي   ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة؛22،ص25،جالحاوي.12
،2،جالشطامل ؛25،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة ؛222،ص1،جالو 

 .02،صمؤمني تحفة ال؛251ص

 .25،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جالحاوي.13

 .35،221،ص3،جخالصة الحكمة.14

الجام  لمفطردات  ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.15
دائرة المعارف بطزرگ طط    ؛128صمخزن األدوية،؛25،ص1،جاألدوية
 .221،ص1،جاسالمي

تحفططة ؛25،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،ص25،جالحططاوي.16
 .02،صالمؤمني 

الشطامل، ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛22،ص25جالحاوي،.17

 .82،ص3جگياهان دارويي،؛02صتحفة المؤمني ،؛252،ص2ج

تحفططة ؛25،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،ص25،جالحططاوي.18
 .02،صالمؤمني 

 .03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جالحاوي.19

الجام  لمفردات األدوية،؛22صاألدوية المفردة،؛22،ص25جالحاوي،.20

.283،282،255،252،258،ص2جالشامل،؛03،ص1ج

الشطامل، ؛03،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،  ؛22،ص25جالحاوي،.21

گياهطططان ؛22،ص0جمعطططارف گيطططاهي،؛283،288،252،253،ص2ج
،1گياهاوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي،؛82،53،ص3جدارويي،

 .223،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي،؛203ص
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وي.دانساتها اتنندهككوپايزمنّقيون1معدهباا هال

ها تكاياخالطتلخ¨پاككنندهگويداينگياهبهويژهمي

 ادرارازمعادهكراباهشاهااوآواندهاجموشدهدررگ

يماواقعينرابرايافسنتاو، يندليبههم2. ازديخارجم

بلغم وخته()هبلغممحتقنينهوريادر يهدرفممعدهك

غورسيباهنقا ازباديو3.دهدانساتها اتيافايب،باشد

¨ندهيوگشاا4فضاوالتمعاده¨ننادهكوقمونراقلويافسنت

ردهوباهنقا ازروفاسآوراكيمعرف5هاي ددوگرفت 

، ارازرطوباات(¨ننادهككخشا)7مجفافرأس6،محّل 

خوانادهو9رناگرخسااره¨نندهكويكون8يينايجالبخشب

                                                           

االعتمطاد فطي   ؛13صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛22،ص25،جالحاوي.1
م  المفطردات  منتخ  جا؛22،صاألدوية المفردة؛11،صاألدوية المفردة

،2،جالشططامل؛03،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،صغططافقي

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛38،صاختيارات بديعي؛255ص

 .22،ص0،جمعارف گياهي؛123ص

القطانون فطي   ؛13صاألبنية عط  حقطائق األدويطة،   ؛22،ص25،جالحاوي.2
،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛22ص،األدوية المفردة؛220،ص1،جالو 

 .253،ص2،جالشامل؛03،ص1ج

األدويطة  ؛222،220،ص1،جالقطانون فطي الوط    ؛22،ص25،جالحاوي.3
،2،جالشططامل؛03،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛22،صالمفططردة

 .223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛255،252ص

دائرة المعارف بطزرگ طط    ؛255،ص2،جالشامل؛22،ص25،جالحاوي.4
 .202،ص1،جاسالمي

االعتماد فطي  ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛22،23،ص25،جالحاوي.5
الجام  لمفردات ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛11،صاألدوية المفردة

،شططرح المططوجز اقسططرايي؛283،ص2،جالشططامل؛08،ص1،جاألدويططة

،03،صتحفطة المطؤمني   ؛52،ص1،جة أولي األلبابتككر؛123،128ص

دائطرة المعطارف   ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،؛02
 .202،ص1،گياهاودارويي،جط  سنتي

الجطام  لمفطردات   ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.6
بطزرگ طط    دائرة المعارف ؛128صمخزن األدوية،؛25،ص1،جاألدوية
 .221،ص1،جاسالمي

،الجام  لمفردات األدويطة ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.7

 .228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛08،ص1ج

 .228،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جالحاوي.8

ام  لمفطردات  الجط ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.9
؛38،صاختيارات بديعي؛252،253،ص2،جالشامل؛08،ص1،جاألدوية

،دائرة المعارف ط  سنتي؛125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني 

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛202،ص1گياهاودارويي،ج

 .223ص

وافارادا اتهداردتلاخكيديهباتمامفواكافزودها ت

نبهنقا ازيهمچنيو10.اهتدارندركازآويفالرأيضع

تارياهقاويااشراازخاودگشترمواردعصارهيبولسدرب

نرامساه يجراهبافسانتيردهوبهنق ازابوجركيمعرف

دويامف13بادكو12معادهيهااورميخواندهوبرا11مكش

و15صاورتجوآمااسوورموجهاتتهاب14بادكيمقو

18اءالثعلاابود17وشاارو فسااادماازاج16د ااتوپااا

ايا ارواباروويزشمويهمراهبارياعارضه،موخوره)

 كهمعماواًلباهشاكايلاكايايصورتجزئهبدوب¨همه

20ةياالحوداء19شاود(ي ظااهرماكشايارهيادايهااهكل

                                                           

 .08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،ص25،جالحاوي.10

 .252،ص2،جالشامل؛23،ص25،جالحاوي.11

،الجام  لمفردات األدوية؛23،صاألدوية المفردة؛23،ص25،جالحاوي.12

،دائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛285،ص2،جالشامل؛03،ص1ج

 .220،ص1ج

،الجام  لمفردات األدوية؛23،صاألدوية المفردة؛23،ص25،جالحاوي.13

،گياهااودائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛251،ص2،جاملالش؛03،ص1ج

،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛202،ص1دارويي،ج

222،220. 

االعتمطاد فطي   ؛13صاألبنية ع  حقائق األدويطة، ؛23،ص25،جالحاوي.14
،الشطامل ؛08،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛11،صاألدوية المفردة

معطارف  ؛03،صتحفة المطؤمني  ؛38،صرات بديعياختيا؛285،ص2ج
 .228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛22،ص0،جگياهي

مخطزن  ؛08،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛23،ص25،جالحاوي.15
 .128،125صاألدوية،

مخطزن  ؛08،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛23،ص25،جالحاوي.16
،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سطنتي ؛128،125صاألدوية،

 .202ص

تحفططة ؛08،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛23،ص25،جالحططاوي.17
،دائرة المعارف ط  سنتي؛128،125صمخزن األدوية،؛02،صالمؤمني 

 .202،ص1گياهاودارويي،ج

مفطردات  الجام  ل؛222،ص1،جالقانون في الو ؛23،ص25،جالحاوي.18
،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛258،ص2،جالشطامل ؛08،ص1،جاألدوية

،گياهااودائرة المعارف ط  سطنتي ؛123،125صمخزن األدوية،؛50ص

 .223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،ص1دارويي،ج

 .128،ص2جاغرا  الويبة،.19

الجام  لمفطردات  ؛222ص،1،جالقانون في الو ؛23،ص25،جالحاوي.20
،1،جتطككرة أولطي األلبطاب   ؛258،ص2،جالشطامل ؛08،ص1،جاألدوية

،گياهااودائرة المعارف ط  سطنتي ؛123،125صمخزن األدوية،؛50ص

 .223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،ص1دارويي،ج
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زشمووجادايشودوباعثريجادميهدر راكيمرض)

1گرددماننادجاداشادوپو اتماار(يشدوپو ت رم

ييراباهتنهاايننبطايافسانتيراز.نددانستها ات ودم

متارباودوقاوتكجهتمعده ودمندخواندهوعلتشرا

و3حآورامسه صفرايوبهنق ازمس2ردهكاويقب آوب

و اخت7وگاوش6چشاميهاورم5،خناق4،جهتمعده

 اودمند11رحاميو خت10وا تسقا9وطحال8بدكشدو

رانقا ياجمااعيبهنق ازبرخايراز.ردها تكيمعرف

12تربودهاقسامآوتلخ¨نازهمهيافسنتيهقسمنبطكندكيم

يبايرعجيارمنا بباودهوتا ثيبسيدگيگزعقربيوبرا

                                                           

.22،ص3،جخالصة الحكمة.1

 .285،ص2ج،الشامل؛23،ص25،جالحاوي.2

القطانون فطي   ؛13صاألبنية عط  حقطائق األدويطة،   ؛23،ص25،جالحاوي.3
،255،252،ص2،جالشطامل ؛20،صاألدوية المفردة؛220،ص1،جالو 

؛123صمخطزن األدويطة،  ؛123،صشرح المطوجز اقسطرايي  ؛253،252

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛22،ص0،جمعارف گياهي

 .221،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202ص،1ج

،شطرح المطوجز اقسطرايي   ؛282،ص2،جالشطامل ؛23،ص25،جالحاوي.4

 .22،ص0،جمعارف گياهي؛125صمخزن األدوية،؛128ص

دائطرة المعطارف   ؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب؛23،ص25،جالحاوي.5
 .228،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

،2،جالشططامل؛222،ص1،جالقططانون فططي الوطط ؛23،ص25،جحططاويال.6

،دائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛128صمخزن األدوية،؛282،283ص

 .221،223،228،ص1ج

،2،جالشططامل؛222،ص1،جالقططانون فططي الوطط ؛23،ص25،جالحططاوي.7

،گياهااودائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛128صمخزن األدوية،؛280ص

 .228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،ص1ويي،جدار

 .13صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛23،ص25،جالحاوي.8

دائطرة المعطارف   ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،؛23،ص25،جالحاوي.9
 .202،ص1،گياهاودارويي،جط  سنتي

،كرة أولي األلبطاب تك؛251،258،ص2،جالشامل؛23،ص25،جالحاوي.10

گياهان ؛128،125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني ؛50،ص1ج
،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛82،ص3،جدارويي

،221،223،223،ص1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛203ص

228. 

؛128صمخطزن األدويطة،  ؛03،صتحفة المؤمني ؛23،ص25،جالحاوي.11

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛22،ص0،جمعارف گياهي

 .202،ص1ج

 .22،صاألدوية المفردة؛22،صالصيدنة؛23،ص25،جالحاوي.12

13.گ ارديم

14مزمن ودمنددانساتهيهاتبينرابرايافسنتيهرو

ترشامردهوآوياشراجهتا هالازبرگشقووعصاره

اشراجهاتدهيي او15مفيددانستهانوا تب¨همهيرابرا

دومخلاوطشينماليوهمچن16طحال()آماسوورم پرز

يورمطحاالوجهات اختيزبارايهرانكرو ريباانج

نيودرخاواصروغانافسانتا.ا اتنافوخوانده17معده

توقاوّكنادمايهاندام اردشادهراگارمكآوردها ت

و ااددو19ا ااتمعاادهيونمقاايوهمچناا18بخشاادمااي

نوسيجاّزارازجاالابان20.گشاايدمايبادراكيهايگرفت 

نادكياشبهغلوقننق ماراازر الهينقوليافسنت¨درباره

ي اريقااب وديكاي21:رودارديندوقّوتونيهافسنتك

افتاهيهمرضنضاجنكياگردرزمان، يندليبههم.مسه 

                                                           

،األدوية المفطردة ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛23،ص25،جالحاوي.13

؛255،ص2،جالشطامل ؛03،08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛20ص

تحفططة ؛50،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛38،صاختيططارات بططديعي
؛22،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛125صمخزن األدويطة، ؛03،صالمؤمني 

دائطرة المعطارف   ؛202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي
 .222،228،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

؛220،ص1،جالوط  القطانون فطي   ؛13صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  .14

اختيطارات  ؛253،ص2،جالشطامل ؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة 
دائطرة  ؛125صمخطزن األدويطة،  ؛02،صتحفة المطؤمني  ؛38،صبديعي

دائرة المعارف بطزرگ  ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي
 .222،222،ص1،جط  اسالمي

شطرح  ؛252،252،ص2،جالشطامل ؛13صاألبنية ع  حقطائق األدويطة،  .15
دائطرة المعطارف   ؛82،ص3،جگياهان دارويطي ؛123،صالموجز اقسرايي

دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جط  سنتي
 .223،222،228،ص1،جاسالمي

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.16

،222،222،222،ص1،جارف بطزرگ طط  اسطالمي   دائرة المع؛125ص

228. 

دائطرة  ؛220،ص1،جالقانون في الو ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.17
 .221،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

 .02،صتحفة المؤمني ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.18

 .هماو.19

دائرة المعارف ؛02،صمني تحفة المؤ؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.20
 .202،ص1،گياهاودارويي،جط  سنتي

منتخط   ؛23،صاألدويطة المفطردة  ؛11،صاالعتماد في األدوية المفردة.21
 .03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،صجام  المفردات غافقي
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باا،ننادكآوراا اتفاده1(يماريب¨مادهيدگيور يت خپ)

 ياهداردبرانقباضموادخواهدافزودوتحلكيتقبضقّو

هباهيارشابكانياار اختخواهاد ااختوايآورابس

مسهلهمواد¨قوه،رودرآويندونيباوجودا.ا تيشكآدم

 ازدويخروجم¨راآمادههاآوآوردهوميتدركرابهحر

نامارياتر ااختهواترومنقب ختقابضهمادهرا ¨قوه

اگاربعادازيول،شوديعتبدوميطبيتو ختيباعثاذ

دفوا اتفادهشاودهاردويموادبراينضجمرضوآمادگ

وماوادراخاارجدهنادمايآود تبهد تهاميروين

نادكيعتشا هالرافراهمميمسهلهباطبيروين؛ ازنديم

ودرشاودمايدافعاهيرويانتيقابضهباعثتقويرويون

دينادوبااتشادكيتمايااعضاقاّوتدفاوراتقو¨جوهره

 عضودراخراجماواداعضااراكشيتعصرودودكحر

 امحووآوردهابانطارباهنقا ازيبابنالبته2.ندكيمياري

خالادباهياباهاحمدبانكمطالبينيازايكچيههكا ت

،امادهياوباهغلاوقنن¨نوسنسبتدادها تدرر الهيجال

نوسيجاليهامجموعهر اله¨گردآورندههانظراتنيهاكبل

3.نوسنسابتدادهشادها اتيهبهاشتباهباهجاالكا ت

ا انب يوسينرابا ا اليهاگرافسنتكردهكجّزارنق ابن

يهازنفاخوبادهااكهادردمعدهورودهينندبراكا تفاده

بااعسا آورااگار.ا اتديامف عارضشدهباشنديغل

و4كنديمي ازكگوشراپا،انندكزندودرگوشبچياميب

دهيهدرداخا گاوششانكيزيتندوتيصدا)نيطنيبرا

هدرداخ گاوشكنرمودرشتيصدا)يودو5شود(يم

دونوببكزاگرآوراين. ودمندخواهدبود6شود(يدهميشن

ودرگاوشكننادصفرا(بزمخلوط¨سهكي)¨آبشرابامراره

راييوشانواا اتن ودمنديوطنيدويانندهمبراكبچ
                                                           

 .015،ص3،جخالصة الحكمة؛308،ص2،جاغرا  الوبية.1

؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛11،صدوية المفردةاالعتماد في األ.2

 .125صمخزن األدوية،؛253،ص2،جالشامل

 .05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.3

،گياهااودائرة المعارف طط  سطنتي  ؛12،صاالعتماد في األدوية المفردة.4

 .202،ص1دارويي،ج

 .202،صبحرالجواهر.5

 .هماو.6

نراباموموروغنگا مخلاوطياگرافسنت.ندكيتميتقو

ودردشراكنادميتيراتقوييوبرگوشنهندشنواكنند

هدركاييزجهتدردهاايننيشربتافسنت.دهدينمكيتس

7.دا تيشودمفيبدوعارضميداخلياعضا

نيهاگارماوادراباهافسانتكاسمعتقدا تيخالرئيش

ررناگمادادياسندماانوتغياغ بنوكيندوباآورويااليب

اغاا كومناادرسشاادويخااوردگوازمااوش8شااودمااي

نباهزائا ي ارافسانتيازخواصديو.ندكيميريجلوگ

راعضاايچشمو ااكرپليزيهايبودكهاويردوبنفشك

 اقف،امكا)كردهوضامادشرابارداخا حناكاارهاش

زيادانستهونيداخليهاخناقوورم¨نندهكطرفبر9دهاو(

دياتهمفكوهماراهبااعسا جهات ا10جهتگوشدرد

پخاتجينهماراهبااميضامادافسانتيبوعل11.خواندها ت

چشممانناد¨درملتحمهيورم)ان ور(راجهتودقه¨رهيش)

درچشام12باشاد(يمزاگرمادهدمودوگاهقريجوش ف

نراباهيافسانت¨اعصارهيددانستهوخوردوجوشاندهويمف

بيامنا ابوعجييدوا،تاشتهايمدتدهروزجهتتقو

روياضامادشراهماراهبااانجهمچنين13.ردها تكركذ

وشاربتش14ددانستهيطحالمفيپودر و نونطرووبرا

                                                           

 .12،صد في األدوية المفردةاالعتما.7

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛222،ص1،جالقانون في الو .8

.223ص

 .115،ص2،جاغرا  الوبية.9

دائطرة المعطارف   ؛280،ص2،جالشطامل ؛222،ص1،جالقانون في الو .10
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جط  سنتي
 .228ص،1،جاسالمي

،تحفطة المطؤمني   ؛280،ص2،جالشامل؛222،ص1،جالقانون في الو .11

دائططرة ؛22،ص0،جمعططارف گيططاهي؛123صمخططزن األدويططة،؛03ص
دائرة المعارف بطزرگ  ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

 .228،ص1،جط  اسالمي

 .335،صبحرالجواهر.12

،تحفطة المطؤمني   ؛285،ص2،جالشامل؛222،ص1،جالقانون في الو .13

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛128صمخزن األدوية،؛03ص

 .221ص

دائرة المعطارف  ؛128صمخزن األدوية،؛222،ص1،جالقانون في الو .14
 .221،ص1،جبزرگ ط  اسالمي
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جااديوا3رمكاشاتنكو2وشاقاقمقعاد1ريراجهتبوا 

اشراعصاارهبهويژهدويهنهمفكيهافوتبيا هالخف

هنه اودمندخوانادهكيهاتبيغافثبرا¨همراهباعصاره

4.ا ت

،ينرامساكندوسافسانتيساقوريوافدبهنقا ازدابن

خوانادهوپاادزهرجهاتگازش5آور(قاعاده) يحمدر

مرادباوده(يتمااًلموغالاح)يعاليهبهآومكيدانستهوانيح

شودي اختهميهگاهازآوشربتكافزودها تيو.نديگو

الباها تساقاالبتاهتهدراماراضطحاالواشاخاصمباك

نياگااها6.شاوديههمراهباتبنباشدا تفادهماكيهن ام

كنناديخورندوگماومي فص تابستاوميشربترادراوا

نيهمچنايو7.شاوديمايتو المتكهباعثحف صح

نقاراردهناديگو افندراافسانت¨هاگرعلوفهكمعتقدا ت

 اپسباهنقا ازوي.شاوديمهايآووفربهيباعثچاق

قب يمكوينراشورهمراهباتلخينوسطعمافسنتيجال

شاتريصاومبياشازقيگرمابخشاگويدميندوكيميمعرف

موكباهشايبخشاناتي رخواصآوبهليازديو.ا ت

¨هيانراپاادزهرادويافسنتيلياشب8.ردها تكهااشارهروده

                                                           

؛05،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛220،ص1،جالقانون في الو .1

،شرح المطوجز اقسطرايي  ؛38،صاختيارات بديعي؛252،ص2،جالشامل

معطارف  ؛123،128صمخطزن األدويطة،  ؛03،صتحفة المؤمني ؛123ص
،222،ص1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛22،ص0،جگياهي

228. 

؛05،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛220،ص1،جالقانون في الو .2

؛03،صتحفطة المطؤمني   ؛38،صاختيارات بديعي؛252،ص2،جالشامل

دائرة المعارف بزرگ ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛128صمخزن األدوية،
 .222،228،ص1،جط  اسالمي

،تحفطة المطؤمني   ؛20،صاألدوية المفردة؛220،ص1،جالقانون في الو .3

 .82،ص3،جگياهان دارويي؛02ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛220،ص1،جالقانون في الو .4

 .222ص

 .222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛22،صاألدوية المفردة.5

 .08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛22،صاألدوية المفردة.6

،الشطامل ؛08،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛22،صاألدوية المفردة.7

 .251،252،ص2ج

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سطنتي ؛20،صدوية المفردةاأل.8

 .202ص

9.ردها تكاديشندهكقتالهو

10نرامجفاافينوسافساانتيطاااربااهنقاا ازجاااليبابان

نرايافسانت¨اجوشاندهيساندهيشخيخواندهوبهنق ازحب

دفاو اودا اودمنددانساتهيمووبارايهمراهباافتويژهبه

آورده«الحاوي»تاابكدريبهنق ازرازهمچنين11.ا ت

يتاانكياودرپارچاهبكوبنادنراياهافسنتيهاگرگكا ت

دوا تفروبرنديهدرحالجوشكيودرآبگرمبريزند

هااونقطه)همبتالبهطرفهكيچشميو پسآورابررو

هباراثاركااهرناگي ا¨اخاووماردهياخووتازهيهاهكل

جاااديربافااتملتحمااهايااچشاامدرزيهااارگيزيخااونر

،هامازآوگ شاتها اتيشادهواگارزماان12شاود(يم

باعااثخااارجشاادوخااووودرماااوآو،نناادكمپاارسك

ينراباراينضمادوخاوردوافسانتيهمچنيو13.شوديم

صاالباتوو14چشام(يهاكمشدوپليضخ)غل جفوو

شرااوجوشااانده15 اودمنديبااطنياعضاايهااي اخت

ودودشراپراكناده16هاا(كاكايهاكيك)ثيبراغ¨شندهك

17.ردها تكيحشراتمعرفكنند

ردهكاركاخاودذيشخصيهاطاربهعنواوتجربهيبابن

آواز¨ننادهككوپاا18گارم¨معادهينمقاويهافسنتكا ت

                                                           

.022،ص2،جعمدة الوبي .9

،282،283،280،ص2،جالشطامل ؛03،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.10

285.

؛50،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛08،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.11

 .22،ص0،جگياهي معارف؛03،صتحفة المؤمني 

 .222،ص2،جاغرا  الوبية.12

مخططزن ؛283،ص2،جالشططامل؛08،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.13
 .128صاألدوية،

 .283،ص2،جالشامل؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.14

؛283،251،ص2،جالشططامل؛05،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .15

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛128صمخزن األدوية،؛38،صاختيارات بديعي
 .228،ص1،جط  اسالمي

تحفططة ؛255،ص2،جالشططامل؛05،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.16
 .125صمخزن األدوية،؛03،02،صالمؤمني 

؛50،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.17

 .222،ص1،جرف بزرگ ط  اسالميدائرة المعا؛03،صتحفة المؤمني 

اختيطارات  ؛251،ص2،جالشطامل ؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.18
 .38،صبديعي
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هازخلاطكامفاصا يدردهاايزبرايون1اخالطتندبوده

هكاگارباا ار2.دا اتيافارميگرمحاد شدهباشدبسا

و3دردطحاال اودمندباودهيجوشاندهوضمادگرددبرا

،جوشااندهشاودك الملايالكتاوووايچنانچهباروغنز

4.ا اتديانمراحلشمفيبددرآخركضمادشجهتورم

صفرا)شاوخلطتلخهدرمعدهكيافرادفلجهن اميزبراين

شاودرمصارفافراطعلتچهبه،و ودا(جموشدهباشد

 اودمند،مفارطهاوايگرمااعلتبهوچهگرميداروها

هذاتاًاباعاثگارمشادوكانا اتيعلتشهما.باشديم

ردواخالطگارمكوبالعرضبادفوگرددميياصلياعضا

فنق يطارازشريبابن5.شوديمهايآوباعث ردهاآواز

رتدهنادنراباروغنبادامحارايهاگرافسنتكردها تك

¨مارارهيماكتشبهروغنمنتقا شاودو اپستاتمامقّو

يبادها،انندكندوآورادرگوشبچيفزايزهره(بزبهآوب)

دهااميوشااا)شيهاااكوچااربااردمااي يااگااوشراتحل

زيانيركاصاممويوباراكنادمايكش(راپاايهاازخم

هاگارازداناهوگا كامعتقادا اتيو6. ودمندا ات

نويبدوراتاده،غن اختهشودوباآوروغننرويافسنت

ارودرديبساايومانادگيخسات )اياانناداعكيماالروغان

نراينشاربتافسانتيوهمچناا8.كنادميرارفو7مفاص (

هكادخواندهياندچناومفبساخوردهكه ماكيسانكجهت

نجااتراخوردهباشندآنااورايازآو مادياگرمقدارز

                                                           

اختيطارات  ؛251،ص2،جالشطامل ؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .1
 .128صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛38،صبديعي

اختيطارات  ؛258،ص2،جالشطامل ؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .2
 .38،صبديعي

اختيطارات  ؛251،ص2،جالشطامل ؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدويطة .3
 .38،صبديعي

 .128صمخزن األدوية،؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.4

 .123صمخزن األدوية،؛05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.5

اختيطارات  ؛280،ص2،جالشطامل ؛05،ص1،جةالجام  لمفردات األدويط .6
،تحفطة المطؤمني   ؛52،50،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛38،صبديعي

،گياهاودارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛128صمخزن األدوية،؛03ص

 .222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،ص1ج

.2،22،جاغرا  الوبية.7

 .128صمخزن األدوية،؛05،ص1،جاألدوية الجام  لمفردات.8

9.خواهدداد

معادهيمقوآورندميطسيهازنكيرانيسافسنتينفابن

نمانناديردهواقساممعطارافسانتكادي راحشايبدودكو

ردهكيترمعرفيوروحقويتاحشاآورادرتقوينو نبط

هپاسازكاييدارو)11فينرالطيجوهرافسنتيو10.ا ت

وشودمي يتبدكوچكاريبسيواردشدودربدوبهاجزا

13فملّطاو12ناد(كيبدونفوذميبه رعتدرتماماعضا

خاوداخاالط¨هباحارارتمعتدلاهداروييك؛نندهكفيلط)

باه14.خوانادها اتقگرداند(ي موجوددربدورارقيغل

و15يقاااب بااودنشمقااوعلااتبااهافساانتين،نظااروي

تنادعلاتباه،عضاوياجزا¨نندهكامبخشوجموكا تح

بو اتيندهوبايهداردشوكيعانيبام، ارمحّليبودنشبس

نراينافسانتيهمچنيو.باشديهداردمجففمكيليوتحل

علتمعطارآورابهيونو نبط16نندهكي ازكوپايمنّق

ودفاو19وروح18قلابيمقو17،آورحونشاطبودنشمفر

وي20.دانساتها اتپاادزهري موموبهنحويقو¨نندهك

21ياينومفتحقاويفشمليعالوهبرتجفنيافسنتگويدمي

نچووتلخوتنديهافسنتكسمعتقدا تينفابن.زهستين

و22باردازبينميموجوددربدورايهارمكفا تيولط
                                                           

 .25،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.9

 .285،281،ص2،جالشامل.10

.128،صشرح الموجز اقسرايي.هماو؛11

.03صمخزن األدوية،.12

.123صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛283،ص2،جالشامل.13

.03صمخزن األدوية،.14

؛03،صتحفة المطؤمني  ؛38،صاختيارات بديعي؛283،ص2،جلالشام.15

دائططرة ؛82،53،ص3،جگياهططان دارويططي؛23،ص0،جمعططارف گيططاهي
دائرة المعارف بطزرگ  ؛202،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

.223،ص1،جط  اسالمي

.283،258،ص2،جالشامل.16

.هماو.17

،دائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛82،ص3،جگياهان دارويي.همااو؛18

.222،ص1ج

.283،288،ص2،جالشامل.19

؛03،02،صتحفطة المطؤمني   ؛50،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  .هماو؛20

.223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛123صمخزن األدوية،

.283،255،253،ص2،جالشامل.21

تطككرة أولطي   ؛123،صلمطوجز اقسطرايي  شرح ا؛283،ص2،جالشامل.22
‘ 
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هبامدادمخلاوطكيتابك.شودياهاوميگيخوردگرمكمانو

ماوشباه اراغش،ننوشتهشدهباشاديشدهباآبافسنت

نيعلتشهما.ررنگدراماوخواهدبودييتغرودوازينم

يبارايراكهكتابراآمادهنرطوباتاضافيهافسنتكا ت

فميمقواينداروزين.اندكخشيندمكيميروفر ودگيتغ

ل ا.شوديمعدهبهمغزميومانوصعودبخارهاا تمعده

متصاعدهازمعدهحاص يهازبخارهاكييجهت ردردها

نبار اريافسانت¨ضمادعصااره.ز ودمندا تينشوديم

آورايشااودورطوباااتاضااافيت اارماايااباعااثتقو

1.اندكخشيم

چنانچاهبخاار.ا تار ودمندينزلهبسيبرايزگاهين

دورامقاب گوشقاراردهنادآورايندرحالجوشيافسنت

¨عصااره.باردي ماياوفضاوالتشراتحلكنادمايتيتقو

يقاويلايخهرچناد،ا تنموردمؤثريدرازيننيافسنت

انادباههباعثگوشدردشدهكراياموادام،كنديعم نم

نباعس هامجهاتيومعجووافسنت.بردي ميتحليخوب

يآوهامبارا¨عصااره.مؤثرا تبسيارنگوشدردكيتس

ازخودشداشتهونو يتريرقويپشتگوشت ثيهاورم

 ياتاروتحليقاب قاوعلاتباهيرنبطايآوازغينبط

نهماراهباايخوردوافسنت.باشديترمترش ودمندفيضع

دويلشهاممناور ايودلا تته ودمندك يعس برا

ردوكاكفوخشايزتجفيبخاراتمعدهبهدماغومغزون

و2صار ينبرايهمچن.ا تتمغزيوتقويرطوباتمغز

 رمه)تحالكهاكا تسآوردهينفابن.ا تديزمفين3فلج

هناه اودمندا اتوقسامكرمدينبرايدو(باافسنتيشك

                                                                                      

؛123،128صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛50،ص1،جاأللباب

،83،82،ص3،جگياهان دارويي؛21،22،22،23،ص0،جمعارف گياهي

دائطرة  ؛203،ص1،گياهااوداروياي،جدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛53
.222،223،220،222،223،ص1،جالمعارف بزرگ ط  اسالمي

 .282،ص2،جالشامل.1

؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،؛280،ص2،جالشامل.2

.53،ص3،جگياهان دارويي

مخطزن األدويطة،  ؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب؛282،ص2،جالشامل.3

دائطرة  ؛203،ص1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛123ص
 .220،ص1،جف بزرگ ط  اسالميالمعار

علاتزباهيتشونيفوتقويتجفياديزعلتآوبهينبط

يماعلاتكوباها اتتارينامرقاويمعطربودنشدرا

ضاماد.ندكيجادميزدرچشماينيمتركحرارتش وزش

مادضايو4.تراداردينخاصايزهمايانبرچشمنيافسنت

ضارباوچشاموهار¨ندهنادهكيپختجراتساينباميافسنت

 بردوخاووجامادي ردانستهوعلتشراهمتحليعضود

.حدادها تينامرترجياشرادرارعصارهيردهوت ثكركذ

فملّطاعلاتوبهدانستهجرمچشمينرامقويافسنتيو

تچشاموياتقو،ييناايردوبكازياروحبودنشعالوهبرت

تحالباهآوراكردها تواكاديزي فضوالتآورانيحلت

نيازضمادشرابارچشام5.دخواندها تيجهتودقهمف

حرارت اودمندمك ردويهاورمبهويژهجهتاورامآو

علاتآوراباهينناو نبطاياوهمچن6.ردها تكيمعرف

تاردانساتهوجهاتيتقلبقاويمعطربودنشجهتتقو

ريازيدگيشكيفروحخواندهوبرادوملّطخفقاو ودمن

نياتاي بردوموادوتقويپهلوبهجهتتحليهاا تخواو

عصاارهو،نيافسانتيواجزايجم7.ددانستها تياعضامف

زين8.شونديتاشتهاميوتقويياشتهايشربتشباعثرفوب

سينفاابان.ار ودمندا اتيبدبسكتيوتقو9رقاوييبرا

نيندفوصفراازمعدهتو اطافسانتيشتريهبكمعتقدا ت

باهاحشاايهااورميزبارايون10باشديبهصورتادرارم

يار اودمندباودهوبارايبادوطحاالبساكمعدهوويژه

شاربت11.ماؤثرا اتبسايارناعضااهامياندرداكيتس

واماراضا اتياحشا اودمندومقاويزبرايننيافسنت

 تبنداشاتهباشاديناگرمرينهمچ.ندكيرارفومهاآو

                                                           

،225،ص1،جدائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛282،ص2،جالشامل.4

221. 

.282،ص2،جالشامل.5

.هماو.6

.هماو.7

.228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛285،ص2،جالشامل.8

.125صمخزن األدوية،؛255،ص2،جالشامل.9

.123صمخزن األدوية،؛255،253ص،2،جالشامل.10

؛دائرةالمعاارف22،ص0،جمعطارف گيطاهي  ؛255،253،ص2،جالشامل.11

 .228،ص1بزرگطبا المي،ج
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نوينفاوافسانتعلتبه.نندكينمنعشميازمصرفافسنت

فساادمازاج)ةيا تسقاو وءالقنيبرا،احشايشربتشبرا

معتقاديو2.ار اودمندا اتيزبسايان1ا تسقا(¨ومقدمه

ردوماوادگارموتنادازكخارجعلتنبهيهافسنتكا ت

باه.ار ودمندا اتيبسعصبيضعفو رديمعدهبرا

نيارادراياز،باشاديهمعدهگارمصافراوكيهن امويژه

تيهداردعصبراتقوكينباحرارتوقبضيهن امافسنت

معادهي ازكنباپاي ازدوهمچنيوآوراگرممكندمي

.شاوديتواصاالحآومايازباعثتقويتلخنيهاازخلط

تااوويز(وروغاانزيمااو)بياانرابااازبيزافساانتياانيگاااه

يارباراكانياهاكاننادكيبدضامادماكانندوبرشجويم

3.بد ودمندا تكورميانيمراح پا

و4هااوصافراخوانادهنرامسه آبيسافسنتينفابن

لا اآورا.ا اتندانساتهيقاويلايشراخيا هالصفرا

موجوددرمعادهواطارافآودانساتهناهيمسه صفراها

ايهدرپو توكيهن امبهويژه؛دورترياعضايصفراها

علاتنبلغامراهامباهينافسانتيهمچن.درمفاص باشد

هكا اوداهام.نادكتوانادخاارجيغلظتولزوجتشنم

يقاولايراهمبهطرا توآوتراخراجشازبلغم خت

شوديمختصمييندل اا هالآوبهصفراكتوانددفوينم

اگارماواد.وجاودداشاتهباشادآوياكهدرمعادهونزدك

دهباشاندا اهالشيافتهور يانضجياالجابهباشندو ه 

نا هاليشتريهبكندكيدمكي پست يو.خواهدبوديقو

ينا تكهصافراعلتشهما.باشدي ادرارمكصفرابهش

گاهازجهت؛آورديتدرمكبدبهحركبرابه متمحد

اصاواًلآنچاهدرمعادهو.هااگهاوگااهازجهاترروده

نيهمچنا.تدارديهاقراردارداخراجشباا هالاولوروده

ييل اصفرا.بدقرارداردكهدربخشمقعركييصفراا ت

                                                           

 .22،ص3،جخالصة الحكمة.1

 .128،125صمخزن األدوية،؛251،258،ص2،جالشامل.2

 .251،ص2،جالشامل.3

؛52،ص1،جتككرة أولي األلبطاب ؛252،252،252،253،ص2،جالشامل.4

،0،جمعارف گياهي؛123،128صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني 

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛22ص

هااهدررگكاا اتييشاودآوصافرايهباادراردفومك

يهااتابينبرايهافسنتك ا تيندليبههم.وجوددارد

هااهامنياوماننادايصفراويهاهنهوبثوراتوجوشك

يتو االمتينراحااف صاحافسانتيو5. ودمندا ت

ازداخا ييردهوعلتشرااخراجفضوالتصفراكيمعرف

يهباآوبدوازابتالباهاماراضصافراوكردهكركعروقذ

هدركاگوناههمااو6.شاوديمنمايهاومث آوامانندتب

نيشااتريازبنگونااهامااراضيااا،اوشااديااخااودبيجااا

ويعلتنيهمچن.شونديهعارضمكهستندييهايماريب

نراا اهالصافراوادراري رحاف  المتبودوافسانتيد

ردهوافازودهكادي7د ت اههاضمهيتاعضاي وتقويح

مانيايهبدوراازاماراضصافراوكنيهعالوهبراكا ت

البتاه؛ار اودمندا اتيهمبسييافراد وداي ازدبرايم

نويافسانتيو.شاومخلوطباصفراباشاديه وداكيزمان

منا اب¨هينراهمراهباادويزضمادجرمافسنتيشربتشون

خاتنآبينريمخصاوصوهمچنايهااوهمراهبامارهم

دياروشقاقمقعادمفياشرابرمقعدجهتبوا جوشانده

يوبلكاهاماراضصافراوينبارايافسنت8.ردها تكركذ

چاوو.دا اتياهاامفهوتندومانندتبامراضحاد¨مهه

هكاهااهامهستندوآويهوتندصفراويشترامراضحادب

ل ابادو.دهمراهشاوباشديحتمًاصفرابا،ستندينيصفراو

نياهموجاباكيالبتهحرارت.شودي ازكدازصفراپايبا

هكاگوناهدترا توهمااويهاشدشوددرتبيامراضم

هحارارتشكايلا ازماان،اههمگرما اتينگيدايدانيم

هكاا اتينخواهدبودوآوزمااني رمضرنزندديضرر

هكمعتقدا تيو9.دهباشندياوخودر يپا¨هابهدورهتب

ويخاووازفضاولصافراوي اازكنبهعلتپاايافسنت

ويكارنگبادوران، يهاباادراروا هالوخروجحآب

                                                           

 .253،ص2،جالشامل.5

 .هماو.6

،گياهطان دارويطي  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛252،258،ص2،جالشامل.7

.222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي دائرة المعارف؛82،ص3ج

 .50،ص1،جتككرة أولي األلباب؛252،ص2،جالشامل.8

.252،ص2،جالشامل.9
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شودآنچاهباهكنفضوالتپايرااگرخووازايز، ازديم

ووروشانوخوشارنگيكانيدخاونياآيپو تمي و

وكندميقيفشقوامخوورارقينباتلطيچووافسنت.ا ت

تكاباحرارتشخاوو االمراباه امتپو اتباهحر

يهااامااخاوو. اازديومايكال ارنگبدوران،اندازديم

راباهتدرآوردكانباهحرينتراهماگرافسايفورديثك

 اازدي خارجمي خووحكوبهشراندمي مترحم

1.نادكيماكماكرناگبادوييويكانباهنامرخوديهاك

زياهاانهااوبثاوراتوجاوشورمياهبراينگينايهمچن

ماوادي اازكبااپاا، ودمندبودهوچنانچهخوردهشاود

نادواگارهامكيراعالجمهاآونعوارضيا¨نندهكديتول

 هماراهبااقاب وياتحلعلاتشودبهيا تعمالخارج

رمصرفيست ثينفابن.دا تينامراضمفيايتشبرايتقو

شتردانستهوعلاتشراهاميبينرادرشريافسنتكيخورا

ه ببشودكمياوخوويهباعثغلكيدانستهااخراجماده

اويا اامغلههنكحآوافزودها تيودرتوضا.ا تيشر

دايانپييحالاتتعفاوصافرايخووبخشفضاوالتآبا

هااوبثاوراتدربادوظااهرصاورتجاوشهوبكنندمي

ازبادودفاوييوصافراينفضوالتآبايشوندواگرايم

يو.مانادينمايبااقيجاادشاريايبرايلي ردليد،شوند

 اازيپااكويحادفضوالتصفراو¨نندهكنرادفويافسنت

دوينپاشاايهمچناايو2.ردها ااتكاايزآومعرفااهاااارگ

ا ااس(ياپشاه)باق¨شندهك،نرادرخانهيافسنت¨جوشانده

3.ردها تكركذ

هنهوورمصلبوكدردچشمينرابرايافسنتيانصار

ردهكااديادياارمفي ردبسا¨ ودمندوجهتمعده4 خت

ينرادارايسافسانتيخالارئيبهنقا ازشايياقسرا5.ا ت

جوهريدوداراينمايهباآوقب مكدانستهيهرارضجو

                                                           

.252،253.هماو،ص1

.253،258.هماو،ص2

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛255.هماو،ص3

.125صمخزن األدوية،؛38،صاختيارات بديعي.4

.03،صتحفة المؤمني ؛38،صبديعي اختيارات.5

آوراكيانطاا6.نادكيجادميهباآوا هالاكفدانستهيلط

هبه اببكييدوا؛نندهكجدا)مقّطو،ي بهتلخيقاب ما

نخلاطلازجويتحرارتولطافتونفوذخودمااباقّو

دوخلاطرابادوويادهباهآونفاوذنماي طحعضوچساب

¨ننادهك ئازا،اخاالطلازج7د(يدرقوامشدفونماتصرف

اياد توپا¨منظموبدووارادهيهالرزش)8رعشه،رقاوي

و11بخاارفا اد10،ةيعفونيهاتب9بدو(يهارقسمتي ا

وادرارودفاومطلاق13طحااليوبرا12 بودهيغليبادها

افدررحام اودمنديفضوالتدربدوولوبهصورتشا

نشاهوتطعااموشاهوتيرفافسانتمداومتمصا.ا ت

تيااگرداناادوتقوماايفشاادهرابااريضااعيجنساايقااوا

بهو14بردي ميبدوراتحليهايصالباتو خت،دينمايم

16وخاصره15دردپهلوهايموم(برا)بانطروووشموويژه

نراجالبخاشآثاارويافسانتكيانطاا.دا اتيوچشممف

البتاهاگار17هيار¨ننادهك ازيپاكويمنّق،يپو تيهاهكل

¨ننادهكبرطرف،احشايمقو،ادنباشديبلغمموجوددرآوز

يرطوباتمعرفا¨نندهكهباشدودفوكبد(هرجايبو)نتن

امبخاشكهااراا اتححالو رمهكردهوافزودنشدراك

                                                           

.128،صشرح الموجز اقسرايي.6

.03صمخزن األدوية،.7

مخزن األدويطة، ؛03،صتحفة المؤمني ؛52،ص1،جتككرة أولي األلباب.8

،گياهااودائرة المعارف ط  سطنتي ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123ص

.220،ص1،جيدائرة المعارف بزرگ ط  اسالم؛203،ص1دارويي،ج

 .102،ص2،جاغرا  الوبية.9

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛52،ص1،جتككرة أولي األلباب.10

،گياهااودائرة المعارف ط  سطنتي ؛21،ص0،جمعارف گياهي؛125ص

 .202،203،ص1دارويي،ج

 .128صمخزن األدوية،؛52،ص1،جتككرة أولي األلباب.11

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛52،ص1،جاأللباب تككرة أولي.12

 .222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛128ص

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛52،ص1،جتككرة أولي األلباب.13

 .22،ص0،جمعارف گياهي؛123،128ص

 .125صمخزن األدوية،؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب.14

 .128صمخزن األدوية،؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب.15

مخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني ؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب.16

 .128ص

مخطزن  ؛03،02،صتحفطة المطؤمني   ؛50،ص1،جتككرة أولي األلبطاب .17
 .22،ص0،جمعارف گياهي؛123،128صاألدوية،



 
 

 افسنتي  / 211
 

دانساتهوآو3وغشاوه2دمعه¨نندهكوبرطرف1چشمكپل

ركاهاا اودمندذض اردمزاجوامرا4دردمفاص يرابرا

ويوتلخاينرابااتناديمماؤمنافسانتكيح.ردها تك

نهي ا¨ننده ازيكپاكويردهوآورامنّقكيقبوضتمعرف

وپاادزهر7رافزا(يش)ريوش6معّرق()عرقرومد5هاورگ

نيهماراهباانااردهمچناين.دانستها ت8گزشگزندگاو

كاردو(افيش)حمولآوو9(جهتدردمعدهي نب روم)

دنشهمراهيومال10دودانه(كرمك)القر بامومجهتحب

11.ا اتهراجهتمفاصا گارم اودمندخوانادهكبا ر

ردهباشنددرافعالككهدرآفتابخشكنرايافسنت¨عصاره

وجهات13بادكيگرفت ا¨ندهيوآوراگشا12تردانستهيقو

نراجهاتينتدخواندهوشاربتافسايمف14بكمريهاتب

يتشانج)زازكا¨(وازالهينفستن )وربو15امراضطحال

ايانهويهازعضالتترقوهشرو شدهوتاباهطارف اك

يمااريابياو16شاوديدهمايشاكاهردوجهاتيپشتو

عضاالتيهمراهباقف شدودهاووانقباضدائمايعفون

17شاود(يحاص مايومتتانيديلستركهبراثر مكمخطط

                                                           

 .03،صتحفة المؤمني ؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب.1

 .هماو.2

مخزن األدويطة، ؛03،صتحفة المؤمني ؛50،ص1،جتككرة أولي األلباب.3

 .128ص

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛22،ص0،جمعارف گياهي.هماو؛4

 .223،220،228ص

.123،128صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني .5

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛123صمخزن األدوية،؛03ص،تحفة المؤمني .6
 .222،ص1،جاسالمي

 .123صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني .7

 .203،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.هماو؛8

 .128صمخزن األدوية،؛03،صتحفة المؤمني .9

 .222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.هماو؛10

،0،جمعطارف گيطاهي  ؛128صمخطزن األدويطة،  ؛03،صتحفة المؤمني .11

 .22ص

 .125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني .12

 .202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.هماو؛13

 .125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني .14

 .220،ص1،جسالميدائرة المعارف بزرگ ط  ا؛02،صتحفة المؤمني .15

 .38،ص3،جخالصة الحكمة.16

 .312،ص2،جاغرا  الوبية.17

ردهكاركانافووباوحدو اماراضذآوراويددانستهمف

نراجهاات اادهوينروغاانافساانتيهمچناايو.ا اات

زياونينعسالينجبكخصوصًاباا ا18طحاليهايگرفت 

فطارو ام19 يتمعدهورفاواحتبااسحايجهتتقو

دنشراياآووماليرمگاوشوبادهااكاقارچ(واخاراج)

رابااماوممخلاوطروغان)يروطايجهتچشمدردوباق

تمعادهودردآو اودمندخوانادهياجهاتتقو20ردو(ك

هقبضاشكادانساتهنراقاب وتلاخيافسنتيليعق.ا ت

موويمصرفشراباافتنيز.آوا تيترازتلخيشتروقويب

ومسااه  ااودايمااوووا ااطوخودوسمنّقااياباااافتيااو

23 ردرد(ولقاوه)22جهتصدا معتقدا تو21خوانده

فلاجو)25وا اترخا24دهااو(يجك،فلجورعشهصورت)

زوياآمجااويحالاته،كبختا)ابوسكاو26اعضا(ي ست

نا تدرخوابعارضشاودوكهممكيانندهكناراحت

راياوافتاادهوو¨نهيبر ايزيااچييهشخصكفردپندارد

جهي اارگ)30و اادر29جه(ي اارگ)28ودوار27فشااارد(يماا

يافساردگ)32اياخولي(ومال31چشامرفاتنياهيهمراهبا ا

                                                           

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛02،صتحفة المؤمني .18

 .202ص

.هماو.19

 .232،ص3،جخالصة الحكمة.20

 .22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.21

 .هماو.22

دائرة المعارف ط  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.23
،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛203،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .220،ص1ج

 335،ص2،جاغرا  الوبية.24

دائرة المعارف ط  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.25
 .203،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .13،ص2،جاغرا  الوبية.26

دائرة المعارف ط  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.27
 .203،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .هماو.28

 .138،ص3،جاغرا  الوبية.29

،1،گياهااوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي؛123صمخزن األدوية،.30

 .203ص

 .133،ص3،جاغرا  الوبية.31

دائرة المعارف ط  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.32
‘ 
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ن(واماراضيار ان يخواببس)2و بات1(يدروحيشد

ورحمو8بدكو7ومعده6وحلق5ودهاو4وگوش3چشم

درآو(وامثااليتعابوخسات )ايواع9اعصابيدردها

خوردووضاماد،منا بآو¨هياباادويوييبهتنهايكهر

هبااعسا كايعيمااينشاوقدارو.ردنش ودمندا تك

نباايافسانت¨آبجوشاانده10،شندكينيوبهبكنندمخلوط

ارجياايماكدرمنها ت(خصوصًااگارينوع)يحارمنيش

جهات،ردهباشاندكبا ت(درآوح كمرييدارو)قرايف

دوخاوردوياجادشادهدربخاشمقادممغازمفي ردردا

وباآوردكبودهوغرغرهيدماغي بادهااشمحّلجوشانده

شاخصياشدرگلاوختنعصارهيجهتلقوه ودمندور

11شاند(كينايهبهبكيعيمايدارو)ا عوطيردهوكتهك 

12.دا تيشمفيبرا،نمودوآو

نراهمااراهباااصاابريافساانت¨خااوردوجوشاااندهيو

جهاتدوارو ادرحااد ازصافراوبلغاموي قوطر

زيااونياخوليماووراجهاتمالياشهماراهبااافتجوشانده

اشراهاامجهااتدوآبجوشاااندهيجرعااهجرعااهنوشاا

 باهيااماياخوليمال¨اگارمااده.مفيددانستها اتايخوليمال

هار)راطيادهق،موادتلخمانندصفراو ودا(باشد)يمرار

                                                                                      

،دائرة المعارف بزرگ طط  اسطالمي  ؛203،ص1،گياهاودارويي،جسنتي

 .228،ص1ج

 .330،ص3،جاغرا  الوبية.1

دائرة المعطارف  ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123،128صمخزن األدوية،.2
 .203،ص1،گياهاودارويي،جط  سنتي

 .22،ص0،جمعارف گياهي؛123صدوية،مخزن األ.3

 .هماو.4

 .هماو.5

 .هماو.6

دائرة المعارف بزرگ ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.7
 .220،ص1،جط  اسالمي

دائرة المعارف بزرگ ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.8
 .223،ص1،جط  اسالمي

دائرة المعارف بزرگ ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛123صمخزن األدوية،.9
 .223،ص1،جط  اسالمي

 .555،صقرابادي  كبير.10

 .هماو.11

 .123صمخزن األدوية،.12

آورادرآبحا ¨عصااره13گرم(3/5تا2/5راطحدوديق

باشادودرتمراقكابامشاريخولينندوبخورندواگرمالك

مكرشاياصفاقوزيهباالكمكشيقسمتعضالن)مراق

بهامي ردونفاخباشدوورمولهيبادها14قرارگرفته(

ايانيافسانت¨آورابااجوشاانده اازيپااك،نداشتهباشاد

باهوياژهنيضمادافسانت.نديورنماك م كآوبهش¨عصاره

ترمادتحالآوجهكنجهترمدوايآوباناردينو نبط

هدرآبوكاينيوغشاوهوگرفتنگاوشباهبخاارافسانت

گاوشدردياند ودمندبودهوبراقاب جوشاندهيروغن

دوآوبربناگوشوينماليهمچن.دا تيوورمبناگوشمف

ابادويرمكهازكيدرديآودرگوشبرا¨اندوعصارهكچ

ارفتنآبدرگوشعارضشدهباشدنافوا توعلتشي

احوآبيا رهاومحّلارمكنقات يهافسنتكنا تيهما

نباروغانيافسنت¨اندوجوشاندهكنچيهمچنيو.باشديم

يآمدوآبازگوشمعرف¨بزرابازدارنده¨بادامتلخوزهره

دهبانطروووعسا رايوبكنيدومخلوطافسنتيردهومالك

اياوآو¨جوشاانده¨جهتدردبنااگوش اودمندوغرغاره

منا بجهتياهمراهباداروهايوييآورابهتنها¨عصاره

ديااورمودردبناااگوشمف،خناااق،يورمعضااالتداخلاا

هوياشراجهتتنقدوآبجوشاندهيآشامنيز.دانستها ت

هدركايهوآنچاهازاخاالطصافراوينهوري  ازيپاك

رااشها ت ودمنددانستهوخوردوجوشاندهآويهارگ

ايويياشرابهتنهازجوشاندهيامراض ردمقعدونيبرا

دانساتهماووجهاتطحاال اودمندياافتياهمراهباعس 

هراجهاتاخاراجكنباا اريافسانت¨وجوشااندها15.ا ت

هبه ببمصارفداروهاادرمعادهجماوكياخالطگرم

ردووكاچارب)خيردهوتماركايشدهباشندماؤثرمعرفا

اروغنينباموموروغنگ  رخويافسنتدو(يروغنمال

يلايعق16.ردها اتكااديادياحناراجهاتدردمقعادمف

راوكشاوت منراجهيافسنت¨دودهدرمازجوشاندهيآشام
                                                           

 .331،ص2،جاغرا  الوبية.13

 .321.هماو،ص14

.22،ص0،جمعارف گياهي؛128صمخزن األدوية،.15

 .هماو.16
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يبحر)يابانيوبيياياژدهاوماربزرگ(در)نيدوتنيوگز

ردوكايماالزروغانياون1دوپودري( ودمندوپاشوبري

انادهوخدادوحشاراتمنا ابيهتفاراربدوباآوراج

ودرب يرنااددوآباشرانااوببكآورا¨اگاارعصااره.ا ات

نيماابايمجااريهايگرفت ¨ندهيگشا،نندككآفتابخش

معادهاز¨نناده اازيكپااكو2امعايمعدهوج رومجار

نيدردرعناواوافسانطيارحيم.خواهادباودياخالطمرار

¨ردهكادمي تاوازجوشاندههدرهندوكآوردها تيبحر

ننادوكيا تفادهما3يانوبهيهارفوتبيآوبرايهابرگ

هار،يحنباودهبهقدرتشايول،رما تكآوضديهاگ 

دريو4.دارديترياثرقوكرمكدوياركدرموردآ چند

هدرهنادازدمكاردها اتكزنق يرنيبكنيعنواوافسنط

يهاادرتابياكموتونكن ا شاآوبهعنواوضدا¨ردهك

ندرماوردينندواثرضادتابافسانطكيا تفادهميانوبه

اومعتقدا ات5.شترا تيبيلينخينكيازيانوبهيهاتب

رباودنشدرماواردآبآوردوعلاتمادنباهيهافسانطك

زدررفاوحالاتقطاوعاادتياشاودونيزمينسوجتجو

تيودفعالكاريمفرطازضعفيهناشكزناوجواو¨انهيماه

ندرآبيافسانط¨ردهكادم6.ارماؤثرا اتيبس،رحما ت

8تيورفاوگا اتر7باههضامغا اكمكجوشبهعنواو

                                                           

.22،ص0،جياهيمعارف گ؛125صمخزن األدوية،.1

 .هماو.2

دائططرة ؛82،ص3،جگياهططان دارويططي؛21،20،ص0،جمعططارف گيططاهي.3
دائرة المعارف بطزرگ  ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جالمعارف ط  سنتي

 .222،222،ص1،جط  اسالمي

دائططرة ؛82،ص3،جگياهططان دارويططي؛21،22،ص0،جمعططارف گيططاهي.4
دائرة المعارف بطزرگ  ؛202،ص1داروياي،ج،گياهاوالمعارف ط  سنتي

 .222،223،ص1،جط  اسالمي

دائطرة المعطارف   ؛82،ص3،جگياهان دارويي؛20،ص0،جمعارف گياهي.5
.223،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

دائطرة المعطارف   ؛82،ص3،جگياهان دارويي؛20،ص0،جمعارف گياهي.6
المعطارف بطزرگ طط      دائطرة ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جط  سنتي
.223،ص1،جاسالمي

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛20،ص0،جمعارف گياهي.7

 .223ص

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛20،ص0،جمعارف گياهي.8

 .203،ص1ج

مابهميناخوشياوبراكازطرفپزشيفيتوصياصطالح)

،هباااتهااو كااا ااتيرمعااديپاا اويااوخااودبااهخااودپا

شاودويگا ترمشخصماياپينيفشارو ن ،يياشتهايب

اياهماراهباشادينا تباا اتفراغوعالئامعماومكمم

گا ويو.دا اتياادترشحصفرامفيازديوبرا9نباشد(

تاريآوقاويهارقسمتياهراازنظرخواصاز ايتخمگ

.ردها تكيمعرف

ياكهاوتونرگيمجار¨نندهكنرابازيدرافسنطيرحيم

ترحاموياوتقيآورابارا¨اعصاارهياردهكخواندهودم

رماؤثرومصارفدهيرا تروده(ورفودردبوا )تومكر

يآورابااارا¨ردهكاااهااارروزصااادگااارمازآبدم،روز

ددانستهيبودهباشدمفيهزوالشاز ردكبرگرداندواشتها

اخاراجاناوا يافشراهمراهبامومبارايشهمچنين.ا ت

درهكاردها اتكام ودمنددانساتهونقا كهاازشرمك

يهااگارمگا و رشااخهپاانزدههكفرانسهمعمولا ت

وباهمادتريزنادميديه فكتر ريملياهرادرنيگلدارگ

 راديدرجاه اانت ايمبااياآتاشماليشبباررويك

واوقبا ياليكوكنندميجوشانندو پسآوراصافيم

زيارنكهمدخورنديرفو وءهاضمهميظهربرايازغ ا

هدرموقاوخاوردوكاهشوديمتهكمكديوالبتهبا.دباشيم

هازكاا اتيلاكواليما)عصارهوتنطوريو10.تازهباشد

اعامازيايداروكخش¨اچندمادهييكي برروكراليت ث

11شود(ينحاص ميمعييايمياموادشيويوانياحيياهيگ

12.ردها اتكيرممعرفكوضدمحرك،ينرامقويافسنط

ايارموضادماالركانراضاديا انسافسنطيزرگرتركد

نناادهوازكينراضاادعفااونيوافساانط13ردهكاايمعرفاا

راباامصارفيز،د ت اههضمشمردها تيمهمهايمقو

معادهويهاچهيافماهيانقباضاتال،شوديادميآواشتهاز

                                                           

 .235ها،ص،درماوطبيبيماريتشخيص.9

 .22،ص0،جمعارف گياهي.10

.300،ص1،جگياهان دارويي.11

 .23،ص0،جمعارف گياهي.12

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛83،ص3،جگياهان دارويي.13

.222ص
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ازضاعفعما يناشايهابو تيابدوييتميرودهتقو

هازكامعتقدا تيو1.شوديطرفمزبريد ت اههضمن

نفاخو،مازمنيهاادررفاوا اهاليجخاوبيننتايافسنط

هشاداريتارزرگاركد2.توباهگرفتاهشادها اتيهاتب

ديانبايهاابااافسانطيمااريهدرمواقاودرمااوبكدهديم

مااردرمقابا آويهاگربكتهتوجهداشتكننيهموارهبها

3.شودياهخودداريامهمصرفگازاد،العم نشاودادسكع

هكيشوددرموارديادآورميبرا استجاربمختلفيو

وجاودهماراومبتالبهتبنوباهبايبهبودموقتدرب،نينكي

ماارراياما بكتوانادبهباودينمايشرابافسانط،آورديم

او4.ناادكيريجلااوگيماااريوازعااودتبتضاامينكنااد

و5ردهكاياوخوومعرفير رعتج¨نندهكادينرازيافسنط

زيادرزناوودختراوجاواونيدرموردقطوحالتقاعدگ

نيهبااتا مكاوگفتها ات6ددانستهيارمفينرابسيافسنط

ونظامآويقاعدگيموجباتبرقرار،تقويتعموميبيمار

زماؤثريانيرافراهمآوردهوضمنًادررفوترشحاتزنان 

تضاديآوخاصيمبرايقديهاطباكردهكنق يو7.ا ت

سياركدردفاوا اهمچناين8.قائ بودنديقويرمبااثرك

رمكايباررويول،داردياثرقطعكرمكدسويوئيكلومبر

يدرا اتعمالخاارجيترزرگاركد9.دينمايرنميت ث،دوك

اتنطاورياداركنما¨جوشانده،اهيگ¨رهياثردادوش،نيافسنط

يشرفتآوبه اويرامانوپهاواولسرهازخميآوبررو

                                                           

 .223،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛203.هماو،1

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛82،ص3،جگياهان دارويي.2

 .222ص

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛82ص،3،جگياهان دارويي.3

 .222ص

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛82،ص3،جگياهان دارويي.4

.223ص

.هماو.5

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛82،ص3،جگياهان دارويي.6

.223،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛203،ص1ج

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛82،ص3،جيگياهان داروي.7

.223ص

.هماو.8

.هماو.9

عاالوهباعاثبهباودهدانستهوبكينشدووچرييايانقارق

امياااشالتجااهيهنتكاامربااوطيهااامبافااتيزخااموتاارم

ينبحاريدرعنواوافسنطيو10.ردها تكاديها تزخم

مانندصر ييهايماريامدهندهخواندهودررفوبيآوراالت

ماؤثركايمكدرتابسيهانناگيندردهاكيابتوتسيود

نيافسانط¨دوجوشاندهينمالياوهمچن11.ردها تكيمعرف

همعماواًلكنديراگوييعاتدارويما)وويرابهصورتلو 

هيتهييدارهمراهبامواددارو كازآبوبهندرتازآبال

نا اتحالاتكاهاامموويلو ايايگرددومواددارويم

يشاووشستيشتهباشدوبراودايامعلقدرمايمحلولو

هاااا ااتفادهمختلاافپو ااتباادووزخااميهاااقساامت

م ااسو¨دهنادهيفاارار،اوياباهباادوچهارپا12شااود(يما

رواوياهپكادانستهوافازودها اتهاآوازيحشراتموذ

ياگرفت اياازدريريشا ينرادرپيافسانط،تب الروكم

13.دانستنديمؤثرم

رويااهكراجهااتيرنبحاايافساانت¨جوشاااندهي االطان

يزيآوبادوشاببرچشمراجهتخاونر¨ضمادجوشانده

آورادردرمااوينيهاخاوكردهكچشممؤثردانستهونق 

بهيغب(وتببلغميحم)يك ه¨تبنوبه،ذاتالجنب

نرادرورمپشاتگاوشيافسانتيو.باردها اتيارماك

اساترشركوضعفمعادهماؤثرخوانادهوخا14وو(ياور)

اما دونافيمبكهشكباشديماريب)يزقيجهتا تسقا

دهيندآوازغلغ آبشانكتكمارحريرووجهدوچووبيب

يهدرجراحاتعفاونكددانستهوافزودها تيمف15شود(

وندجوشااانمااينرادرآبيرمافتااادهباشاادافساانتكااهكاا

نبهي رخواصافسنتيازديو.نديشويجراحتراباآوم

دفاو،مازمنيهااردوا اهالكابارطارف،يخونمكرفو

                                                           

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛82،ص3،جگياهان دارويي.10

.223ص

.53،ص3،جگياهان دارويي.11

.355،ص1.هماو،ج12

.82،ص3.هماو،ج13

.202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.14

.13،ص2،جاغرا  الوبية.15
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جهتا پا ممعادهو،وريسكسواياركرودهآ يهاان  

1نكيچاريهازخميشووتسشيبرايدرا تعمالخارج

تنرايهاگرافسانكردها تكنق ينوران.ردها تكاشاره

ورمو،ضارباو،وبرچشمنهندكنندوضمادبپزنديباچا

نرامساه صافرايافسنتيو.بردينميازبجوشچشمرا

 تاهاماندگارآورادربلغموآنچهدررودهيول،خوانده

،ياماراضبلغماينآورابراياوهمچن.مؤثرندانستها ت

ازآويتوآنفلوآنزا ودمندوناوعيبرونش،ي رماخوردگ

خاوووناافو¨نندهكتمازوروناصافيرادرهندبانام و

هناديمااكهحكاردهوافازودها اتكاياتمعرفجراح

نودريخاون ¨لثاه،يمراقايايخولينرادرامراضماليافسنت

.اناددگفتاهي باشدمفيهبهعلتانسدادحكامراضزناو

تشانج¨ننادهكمفاتحودور،مكندردشًّكهندوهاآورامس

يستريامعجونشرادرمرضهيو آو¨اندوجوشاندهگفته

دوسآوراخاارجيبهنق ازما رفلوريو.برنديماركبه

هماانوكانادكيهومثانهدانستهواضافهمايلك نگ¨نندهك

بهنق ازاپولوسهماراهداشاتننيز.گرددينمي قوطجن

ضاررجانو،نراباعثمحفوامانادوازنظارباديافسنت

هدربولن ااكادانساتهوافازودها اتينوخست ياطيش

؛گ ارنادي مايمرياكرمتينرازيازبرگافسنتيمقدار

اگاريولا،يدعالمتخوبشادواو ات خوابياگرمر

تروتآورادافاوكبهنق ازدينوران.يدخواهدمردنخواب

اشراا اتوارتجوشاانده.ال.تارجكتشنجوبهنقا ازد

نياگ وبرگايو.ا تيمعدهخواندهفبرايخفيمقو

هدركانادكيدانستهونق ماييمصرفداروياهرادارايگ

هكااومعتقادا ات.نامنادياهرامقادسماينگيفرانسها

،دا اتودردنقارسيبدومعدهمفكنجهتزخميافسنت

ايابارگ¨جوشانده.دهدينمكيمرراتسكعرقالنساودرد

نندهوكنرابازياوافسنت.دا تيانوا دم مفيگ آوبرا

اشياشراازگرماايرناادگيب (دانسااتهوگقااا)رناادهيگ

يروياننيهدرافسانتكاترگفتها تومعتقادا اتيقو

                                                           

دائطرة المعطارف   ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي.1
.222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

آوراجهات¨بخارجوشااندهينوران.گدازندهموجودا ت

نراجهااتيگااوشمااؤثردانسااتهوافساانتيهااارطوباات

، يادراروحاي اخت،جوش،دم ،زخم،يگر،موخوره

ا اهالو،خاوويفيثك،بدومعدهكزخم،يبدهضم،صفرا

2.نفخ ودمندخواندها ت

ييايميباااتشااكيدردرترياارحيم: ييايميبططات شططكيتر

فّراريروغنيهداراكردها تكركنذيچنينبحريافسنط

باشادوطباقينميزيتلخآرتم¨مادهيكنوي انتون¨وماده

باهعما آمادهيريشامكينبحاريهازافسانطكياهيتجز

در.كناديرماييادرصادتغيكتادووازنآيمقدار انتون

 رباهيد¨دوماده،عالوهبرمواردفوق،هندينبحريافسنط

يفوضااعيلاايرمخكااتضاادينباااخاصااينااامبتا ااانتون

.رما توجودداردكتضديهفاقدخاصكني انتونپزودو

O3H18C15بمتبلاورباهفرماولخاامكيتريكني انتون

رممعادهورودها اتوكاضادعاما ¨هماادهكاباشديم

يو.نا تيه انتونيشبييايميباتشكينازنظرتريزيآرتم

ها انسكآمدها تي ريهدرگزارشدكردها تكنق 

شاام ،بهد اتآماده«A. Brevifolia»اهيهازگكيروغن

امفورهمراهباك،وويتو،نئولي ،امفنك،ديا يكليسكربوك

اتومنواحتمااااًلآلفااي اايپاا ايا اايااكتونكايا دوبتااا

 .A¨»وفاّرارگوناهيا انسروغنا.يدا تا يكتونكايتو

Fragrans»درصد2/5هكدرصدا ت 8/5ا0/5درحدود

 .A¨»فاّرارگوناهيدها توا انسروغنايالوئكآوانوا ال

Spicigera»هياجاوبرداشتشادهوماوردتجزيهازآذرباك

22/5هكادرصادباوده1ا5/5قرارگرفتها تدرحدود

نيدرافسانطيارحيم3.دهابودها تيالوئكدرصدآوانوا ال

دتلاخياوزكگلويكيداراييايميباتشكيرراازنظرتريبك

همعماواًلا اانسكدانستهينوا انسروغنيبهنامآبسنط

هبهووتااريشبيهاددرغدهيوزكوگلوشبيهبهپرزوتار

،باهعاالوه.شوديافتميهراپوشاندهايگيه طحخارجك

¨اهمشخصشادهباهناامماادهيزدرگيبمبتلورنكيتريك

                                                           

 .228ا221،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.2

.21،ص0،جمعارف گياهي.3
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اهينگي را انسايد¨ولوچندمادهيهبههمراهتوكوويتو

¨همعماواًلماادهكا تووا تيكوويتو¨ماده. ازنديرام

نماادهياا.ا ت(Thuya Orientalis)ياه روتبريعام گ

ادوجودداردوباهنظاريزبهمقدارزيننيافسنطدرا انس

يورهاايكازليموجاوددربرخاكاهعاما مضارر ديم

وريكانجااليوردرايكمنظورازل.نمادها تينهميافسنط

از االيشدوليهميه ابقًادرفرانسهتهكآورا تاشتها

تركد1.دها تيدومصرفآوممنو گرديهوتوليته1510

تنيباهناامابسانيتلخ¨مادهينرادارايبرگافسنطيزرگر

شفشدوبعدًاكDuquesnelنبارتو طيهنخستكدانسته

،د اتآمادهبهحالتمتبلوروخاالصباي ريد¨همادهك

يرتلاخولايامادهغيك،عالوهبرآو.دهشدينناميآنابسنت

ربهمقداينا انسيوهمچنياهكقاب تبلوروبهرنگزرد

2.اهوجاوددارديگيهازدرانداميدرهزارندوتاپنجريمتغ

وO6H40C30باهفرماوليتلخ¨ماده،ن(يئيابسنت)نيابسنت

تلااخ¨نماادهيتارمهااما اتو22/252يولكاباهوزومل

قيااا ااتخراجآوازطرياادكااهآينبااهشاامارماايافساانط

.ارانشصورتگرفتكوهمHeroutتو طيروماتوگرافك

ه مطلقبك درالكشي وزنينبهصورتبلورهايبسنتا

185ا135يدرگرما،يارتلخداردبسيطعم،يدآيد تم

هيادرجاهتجز120يشاودودرگرماايزذوبمايدرجهن

نا اتوازيهماوفرماولابسانتيندارايآنابسنت.گردديم

اياانويافساانطيبااررويكدرياالركديگ راناادوگااازا اا

درجهو اپس251ا255يندرگرمايابسنتحرارتدادو

دردريانبهحالتانيانابسنت.ديآيد تمهبيروماتوگرافك

درجااهذوب232يشااودودرگرماااينمتبلااورماايبنااز

د تهدراتآوبهحالتمتبلوردرمتانولبيمنوه.گردديم

ا ااانس.شااوديدرجااهذوبماا215يدرگرمااا،ياادآيماا

ندهداردووزومخصااوصآودرنطعاام ااوزانيافساانط

ا تيعيما.ا ت500/5تا520/5نيدرجهبيپانزدهگرما

                                                           

.20،ص0.هماو،ج1

،1،جرف بطزرگ طط  اسطالمي   دائرة المعطا ؛82،ص3،جگياهان دارويي.2

.220ص

هدردوبرابارحجامكايا بهقهوهيا بزمايبهرنگ بز

شاودواگاردريدرجهودراتارحا ماك هشتادخودال

باهكناديردغلظاتحاصا مايمجاورتهواونورقرارگ

محا كااريببهمقداربسدودرآيآيرهدرميرنگ بزت

در،اماًلدربساتهكايهاشهيندرشيا انسافسنط.شوديم

ياصال¨مااده.شاوديدن هاداريمح  ردودورازنوربا

،ولياههمراهبااتوكووا تينا انستويا¨ دهندهكيتش

اريبهمقاداربسا)ننيولوپيتوياترها،فالندرو،فنيادك

يتاارزرگااركد3.ودشاايافااتمااي(درا ااانسيجزئاا

ينبحريافسنطيهاتولياپكگلداروخصوصًايها رشاخه

نيدرصاد اانتون0/1،ينايموادرز،نيولك،نيبتائيرادارا

2/5،هاا(تولياپكادر)نيزياآرتاهم،موادتلخ،شتر(يبيحت)

ركارهذياناامطبو وغيباباويرنگوليبيدرصدا انس

ااكويك گليمتيتر)نيبتائ.ردها تك ،نيسايل،ديندريول

باه،ن(يناوريساكاو،نينبتاائيسايگل،نيولبتاائكويكگل

باودهودر10/113يولكاوبهوزوملC5 H11 NO2فرمول

¨ننادهكجا ب.شاوديافتمياهاووجانوراويازگبسياري

گردديدرجهذوبم315حدوديرطوبتا تودرگرما

ني امايامتيادترجيا، يباپتاسغل،داردينيريوطعمش

متانولواتانولباه،درآبيمولكدراتربهمقدار،ندكيم

 C5بهفرموليقويبازآل،نيولك.ادترمحلولا تيمقدارز

H15 NO2دريا توبهفراوانا18/121يولكوبهوزومل

تو اط1822ينبااردر االنخسات.شوديافتميعتيطب

Sterckerمغاز،مارغتخام¨درزرده.ازصفراا تخراجشد،

هابهمقاداريدر بز.بقوالتوغالتوجوددارد،گوشت

در.هااوجاودناداردوهياشاودودرميم اختهماكاريبس

نيمخمرآبجووهمچنا،هامانندارگودو   ازقارچيبعض

:شوديافتميرياهاوزيدرگ

1.«Trigonella Foenum – Graecum L.»رهيااازت¨

«Popilionaceae».

 Cannabinaceae – Humulus»درمخااروطماااده.2

                                                           

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛83،ص3،جگياهان دارويي.3

.220ص
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Lupus L.».

.«Apocynaceae – Strophanthus»درانوا مختلف.3

ن(مداخلاهيماننادلسات)دهايپي فسفولكيندرتشيولك

نياركنومو اينرو،نيبابتائييايميش¨رابطهيداردودارا

،تشاربتيچسبندهباهغلظاعينبهصورتمايولك.ا ت

ياكربنكگاز.باشديمييايدقلينششدكوايرنگودارايب

ادحا يا باهمقادارزكادرآبوال.ندكيهواراج بم

¨رهيانذخيولكا.رمحلاولا اتيادراتارغيولا،شوديم

 ااازدودرمصاارفيمساااعدمااهااارادرباادوينتاااميو

.ديانمايزمداخلاهماينيمحلولدرموادروغنيهانيتاميو

¨رودهنادهياعاروقداردونيمجاار¨ننادهكناثارباازيولك

كنمحاريارك رودها تومانندمو كشياتدودكحر

رلمشاابهياك،نحااليدرعايول،باشديميكپارا مپات

ير ادولاينماينباهمصاارفدرماانيولك.ندارديوتيكن

.تفاراواودارديننظراهمينازايولكلروركامالحآومانند

:را تيبهشرحزيامالحمهميارانديولك

 C5 H14 C1ن(بهفرموليولكهپا،نايولكويب)نيولكلرورك

NOيبهصاورتبلورهاا.ا ت23/135يولكوبهوزومل

،رطوبتا ت¨نندهكبدووطعموج ب،بويب،درنگي ف

لروفارمكشاودودريادحا ماي بهمقدارزكدرآبوال

نشكازواياآونيهااتومحلولرمحلولا يبًاغيواترتقر

خااواص،ينازنظااردرمااانيولكاالاارورك.ندارناادييايااقل

ياتدودكااهحركاامانناادآن،نرادارديولكاايكيولااوژيزيف

هدركاننظارا اتيانادوازاكيتمي رودهراتقوكش

اعمااليينار اا،يياشتهايمانندبياختالالتهضميبعض

باهيشا عصابباامنيهااو اوءهضاميبدكتشمو،بدك

ويبهصورتمحلولدرماايديقاتدروووريصورتتزر

قااتيمصرفآوبهصاورتتزر.روديارمكبهيولوژيزيف

يگرمدرهارروزدربعضايليمبيستبهمقداريرجلديز

زيانيخاونمكاهشادها اتودررفاويال  توصاكاش

زمااورديااافنيصااورتشااهنباايولكاالرورك.مصاارفدارد

مينمقاومتبدورابااتنظايولكلروركرديگيرمقرا ا تفاده

ازاماالح.بارديبااالما لسترولخووكشيمقدارقندوافزا

H47 N3 O10باهفرماول)نيولكاتراتي ،نيولك ريمهمد

C21بااه)نيولكااوناااتكگلو،(23/051يولكااوبااهوزومل

(و32/225يولكاااوباااهوزوملH25 NO8C11فرماااول

وبااهوزوH19 NO4C12بااهفرمااول)نيولكااالتيسااي ال

ازيمتعادديا اترها.كنايميرماك(راذ28/221يولكمل

هكاآن،هاانآويهازباكدها تيگرديهوبرر ينتهيولك

نيولك ينومخصوصًاا تيولك يمت،باشدينميولكمشابه

وباهH18 O4C15نبهفرماوليزيآرتهم.تواونامبرديرام

فتهكناشايهااتولياپكاباشدودريم25/222يولكوزومل

و«A. Maritimal»مخصوصاًا«Artemisia»اناوا مختلاف

«A. Cina Berg»درمااادرآب.وجااوددارد(Eau Mere)

نبهحالتمتبلوردريزيآرتهم.شوديافتمينيه انتونيته

،طعامتلاخدارد،ديآي بهد تمي مطلقوا تاتاتكال

ردباهياا تواگردرمجاورتنورقرارگرنگيبووبيب

.شاوديدرجهذوبما253يدرگرما.ديآيرنگزرددرم

يلايم اهترآبجاوشودريليليمشصتهرگرمآودر

 محلاوليادرا اتاتات.گارددي جوشاوح ماكتراليل

اگربهمحلاول.باشديرمحلولميدراتردوپترولغ،ا ت

ندواگاركيجادميرنگقرمزا،دآو ودمحرقافزودهشو

،رديامتحتاثارگرمااقارارگيربنات دك يبامحلولغل

قيارقيكد ولفوريدرا .شوديمنظاهرماركرنگقرمز

لروركقطرهپريك،نمحلوليشودواگربهايو ردح م

،نادكيجاادمايايا بهقهوهيرنگزردما،نندكآهناضافه

يباهجاا،كنندناضافهيآو انتونيجاهاگربهكيدرحال

يناوع،ني اانتون.ديآيوررنگبنفشبهوجودمكرنگم 

3/222يولكاوباهوزوملH18 O3C15تاووباهفرماولكال

ريازيهاامانندگونه«Artemisia»درانوا مختلفا تو

:شوديافتمي

1.«A. Maritima L.»رهيازت¨«Compositae».

2.«Var. Pauciflora Ledeb».

3.«Var Stechmonniana Besser».

2.«A. Cina Berg».

يواختصاصاتآوباهطاورداردشكرمكناثري انتون

رياسا تباهشارحزكم(منع1582)«Dorvauit»هدرك

:باشديم
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،باويبا،رناگيبا،دي افينبهصورتبلورهاي انتون

.لااخا ااتتيمااكباااطعااميظاااهرصاادفيدرودارايااان

شاتريدرجهذوبودرحارارتب135يندرگرماي انتون

،ردياشودواگردرمجاورتناوروهاواقارارگيدميتصع

،درجاه25قسامتآب0555در.ندكيرنگزردحاص م

،قسمتاتردرحاالجاوش32،درجه25قسمتاتر120

درجاهدر05 كاقسامتال285،قسمتآبجوش205

22،درجااهجوشاااو05 كااساامتالق0/13،15يگرمااا

 كقسمتال3،درجه25يدرجهدرگرما55 كقسمتال

در،لروفارممحلاولا اتكقسمت2درجهجوشاوو55

زحا ياننيمخصوصاًادرگرماا(ودربناز)يكدا اتيا 

از،نيزياارتاهم.رمحلولا تيدراتردوپترولغ،شوديم

يصاورتبلورهاانا توبهي انتونييايميبشكينظرتر

1.باشدي متبلورمكشيرنگمنشوريب

 ازكا اانسمتشاينراحااويافسنتيهاگ ي لطان

درياهيد،درصد2/3امازولنك، كال،درصدآلفاوبتا30

،نانيپا،تني ااب،امفنكا،ننيادكا،ساابولنيب،امازولنكو

،نيابسانت،نيرآرتابساياهاانظتووكترپناليوئك ز،فالندرو

،دهايافالونوئياهحاوينگيهمچن.دانستها تنيهمولآرت

وياكوماركدپيا ا،ياكليدوانيمانندا ايفنليدهايا 

2باشديرهميغ

اهدرگ شتهدرينگيها انساكردها تكنق ينوران

توجاووويرفاتودارايارماكابهيلكهمشروباتاليته

،عاالوهباه.هساتنديههردونسبتًا مكزوتوجووا تيا

يادكابشادهوكيصورتآزادوتره بك اليتوجيدارا

بهناميروغنبرايآونيباشدوهمچنيزميننوفالندرون

«OilAbsinthium Angustura»رشادهكاهذياتاابادوكدر

درصدروغنتلخبهناامتوجاوويكيندارايافسنت.ا ت

ادنوماويباهناامفالنادريامااده،H16 OC10باهفرماول

H20 OuC15نباهفرماوليدبهناامابسانتيساكگلويركش

 ابزوباايروغنا،ميپتا ينداراينهمچنيافسنت.باشديم

                                                           

.52ا85،ص3،جگياهان دارويي.1

.203،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.2

باهيازازآوماادهياباشادونيافورماكايمشابهبوييبو

ييايميبشاكي واتردرتركالكمكباH22 O5C16فرمول

 نحاصايهازافسانتكاربنااتپتااسكبه.ديآيد تمهب

ميقاديو اپاكدرفارما.نديگوياممكينتيشود الابسيم

سولبهفرموليابسنت¨مادهيندارايهروغنافسنتكرشدهكذ

A16 OC1باهنااميانتولمادهيدرابس.ا ت«Cymene»باا

افوروكازدرياهمشابهآونكموجودا تH14C15فرمول

دباريالراككنايزييايمينمادهازعم شايا.باشديرهميز

3.شودينحاص ميافسنت

 يافسنت يبكيتر يداروها
ماويهمقاوكهيما ووحنابني¨ننسخهيروغنافسنت.1

دياوبرودتاعضامفيآوبودهوجهت رد¨نندهكاهيو 

ودرنادوببكالغارهمهراحب،الدو،ينروميافسنت:ا ت

هوبازدبينداهفتهدرروغنمورديكوبريزنديتانك¨سهكي

4.دارنددوبفشارندون اهيآوبرآ¨رهيد توربمالندتاش

:جزلاهبانيسايعبانيايحي¨ننساخهيروغنافسانت.2

،جازءياكياكالغاارازهارحاب،الدو،ينرومايافسنت

¨درپارچاه،صافنموده،دهيوبكجوزالسرودوجزءهمهرا

رهفتاهدياك،مورد(انداخته)درروغنآس،ختهيريتانك

آو¨رهيهتماامشاكاآفتابگ ارندو پسدرآوردهبمالند

5.دارندشهن اهيخارجشودوبفشارندوروغنرادرش

هجهاتگاوشدردوثقا  اامعهكنيروغنافسنت.3

،ا ااطوخودوس،نيافساانت:دا ااتيااگااوش(مفيني اان )

،سااننديشابانهروزبخياك همثقاليكمرزنجوشازهر

ايامثقالروغنگا يبا ،فنموده پسبجوشانندوصا

مبجوشانندتاآببارودوروغانيتووباآتشماليروغنز

هر،مگرمنمودهي هچهارمرتبهنيروز پسشبانه.بماند

6.انندكمرتبهچهارقطرهدرگوشبچ

ابسيايصر همراهبازوفايهبراكنيشربتافسنت.2

سيخالارئيشا.يزناافوا اتنييوبهتنهايوصعترفار 
                                                           

.220،222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.3

.222،صقرابادي  كبير.4

.هماو.5

.هماو.6
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نا اتيصر شربتافسانتي ودمندبرا¨هازاشربهكگفته

دويهآشاامكگفتهينوحتمرابن.اشامنديههرصبحناشتابك

نناافويمصاروعيباراينعنصالينجبكآودرزمستاوبا 

نراهرگاهدريهشربتافسنتكگفتهيحيابو ه مس.ا ت

. اودمندا اتيصر اشامندبرايابسبييزمستاوبازوفا

ينبارايهشربتافسانتكگفتها تي جرجانيدا ماعي 

:معادها اتيومقاويچوومنّقا،دا تيمفيصر معد

ترباد،ساتدرميبارگگا  ارخب،دهدرمينروميافسنت

همهرادرچهار،بدودرمي نب الط،دمدبرچهاردرمي ف

. دنودمثقال(آببجوشانندتابهنصفريهررطل)رط 

ياكدرمباياشامندازآوهرروز يوب پسصافكنند

وينعنصلينجبكا يدير فكم(شيهفتمثقالون)هياوق

،يروماكينشربتمصطيايشودبراجزايافزودهميگاه

دودرمياكازهريصبر قوطر،ي اذجهند،كياذخرم

1.دچهاردرميقوو فيوغار

همعادهراازكانوسيلنمنسوببهجاايشربتافسنت.0

.ارجبنوشانديااكاهبااحابيندخصوصًاوقتككصفراپا

ردهوكارافصاديمراقاياياخوليچووشخصمبتالبهمال

باهاويادهفتهبايكبعدازگ شت،مسه خوراندهباشند

نيافسانت:نادكهيااشراتنقنبنوشانندتامعدهيشربتافسنت

منآبيكدر،مستدريگ  رخب¨غنچه،پنجدرميروم

رطا قنادياكوباكنند پسصاف.بپزندتابهربور د

نآمدهينوسچني رازجاليد¨درنسخه.يدبهقوامآورند ف

يشهبريزندآورادرش،نجوشاندهيردواكهبعدازصافك

دارندوهرروزچها درمازآوراباادهدرمنبااتون اه

2.شندقرابنويارجفيدرمايكدوي ف

دري جرجاانيدا اماعي ¨نبهنسخهيشربتافسنت.2

ساتهوقاولنجكنشاربتبادهااشياا.بابقولنج،«رهيذخ»

،پنجااهدرمينرومايافسانت:نگرداندكدودردها ايب شا

وفتاهكميستدرمهمهرانايخهبي ل،درميرفس كتخم

پاسصااف.ردهودردومنآببپزندتابهنصفر ادك

                                                           

.223.هماوص1

.هماو.2

دبهقوامآوردهوازدهتاپانزدهيمنقند فيكوبانموده

3.ندي نمايدرمآورام

آخارش¨بددرمرحلاهكورميهبراكنيضمادافسنت.3

راك الملايلكوزوآواباهمينروميافسنت: ودمندا ت

4.نديتووبجوشانندو پسضمادنمايوبندودرروغنزكب

 ختمعده ودمندياهورميهبراكنيضمادافسنت.8

درموياك،ياكبازهاري نب الط،ينروميافسنت:ا ت

وفتاهوكدرمياك،ياكازهريصبر قوطر،زعفراو،مين

گارمنماودهوضاماد،ردهكاصافنمودهوباآبمخلوط

5.ندينما

يهااباراعااتوعارقينمايهبهتاركنيعرقافسنت.5

اچهارمنآبيدر ه،منيكينروميافسنت:ا تسقا ت

ارتشنهيشندوهرگاهبسكقگالبعرقيردهبهطركداخ 

6.ازآوبنوشنديخورقهوه¨الهيپيكشوند

ناافويدمااغيا هالمراريهبراكنيافسنت¨غرغره.15

صاافنماودهو،رابااآبجوشااندهينروميافسنت:ا ت

7.نديغرغرهنما،ردهك ادهداخ يركنشينجبك 

يهباراكا«قانوو»نينمنقولازقراباديافسنتقرص.11

هناهك¨بهكمريهارخالصوتبيمعدهوغبغ،طحال،بدك

مغز،رفسكتخم،يا ارووشام،ينروميافسنت:دا تيمف

ياكبازهاريا انب الط،يرومكيمصط،بادامتلخمقشر

ي ااذجهناد،يصبر قوطر،سوودومثقاليان،مثقاليك

مثقالهماهرايكغافث¨معصارهيالونمثقيكيكازهر

هيباآب رشتهقرص اازندودر اا،ردهكصاف،وفتهك

8.مثقالا تيكندومقدارمصرفشهمينماكخش

بكياتر«اما الصاناعةك»نمنقاولازيقرصافسنت.12

،ينرومايافسانت:ضعفج ر ودمندا تيهبراكنيحن

ياكرفسكاتخام،دومثقاالياكا ارووازهار،سوويان

                                                           

.225.هماو،ص3

.205.هماو،ص4

.هماو.5

.هماو.6

.هماو.7

.هماو.8
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،مثقااليكيكغافثازهر¨عصاره،يصبر قوطر،مثقال

ازهاري اذجهند،بي نب الط،كيمصط،مغرباداممقشر

،ناد(ينماكالا)ختاهيب،وفتاهكمهماهرايدومثقالونيك

1.درما تيكقرص ازندومقدارمصرفآوهم

دي ا«¨رهياذخ»نينمنقاولازقرابااديقرصافسانت.13

امراضمعادهوج اروطحااليهبراكي جرجانيماعا 

،ساوودومثقااليان: ودمندبودهوتبهاراهامرفاو اازد

،مغزبادامتلاخمقشار،رفسكتخم،ينروميافسنت،ا اروو

 ااذج،يصابر اقرطر،مثقاليكيكبازهري نب الط

مثقااليكغافث¨عصاره،ميمثقالونيكيكازهريهند

2.اقراص ازندبهد تور

قعرمعدهرايهصفراكنيافسنت¨مطبوخوجوشانده.12

،ساتدرميگ  ارخب،پنجدرمينروميافسنت:ندكيرفوم

شدهكپايتمرهند، رششدرمآمدها تيد¨ودرنسخه

ساتدرمهماهرادرچهاارصاديفودانهوپو تبيازل

يار امقاد،پسصافنماوده.درمآببپزندتاربوبماند

نياوتخمرادرهفتااددرمازاكنبدووخاشايدرمترنجب

درمصاابريااكصااافنمااودهو،ردهكااجوشاااندهداخاا 

3.ردهبنوشندكقرادرآوداخ يارجفياايزردي قوطر

حااد باهياياخوليماليهبراكنيافسنت¨جوشانده.10

،مااوويافت،ينروماايافساانت:دا ااتيااتطحااالمفكمشااار

بازهاري نب الط،كياذخرم،اهغافثيگ،ووا ار،سوويان

پو ات،زرد¨لاهيپو اتهل،شاهترهپنجدرم، هدرميك

زيماو،اهناهدرمي ¨لهيهل،هفتدرميكازهريابلك¨لهيهل

ازهار،فوحبيشدهازلكپايتمرهند، رخبدوودانه

صااف،عنابدهدانهبهقانوومقررطبخنموده،دهدرميك

شادهازداناهكارشانبرپاايمغزفلوسخيوبرروندينما

مثقاالروغانباادامياكنادويپانزدهمثقالبمالنادوبپاال

قوويقاراوغااريارجفيارندايپسب .انندكنبرآوبچيريش

بساازندودوينحبنجبكدرموبا يكيكدازهري ف

                                                           

.هماو.1

.هماو.2

.201.هماو،ص3

نخوردهوپسازدويازا، اعتقب ازمصرفجوشانده

4.ندي نمايمگرمميشاندهران اعتجو

هكانجهتدردمعدهووجوالفاؤاديمعجووافسنت.12

،ينرومايافسنت:دا تيتمفينهايباشدبيازمواد وداو

برابارباادوبراباريد تراجازايجندب،خهي ل،رفسكتخم

5.معجوو ازنديهعس مصفيوزومجمو ادو

يهاز اردكهدردمعدهوج ركنيمعجووافسنت.13

،رفسكااتخاام،نيافساانت:باشاادوا تسااقارا ااودبخشااد

مغازباادامتلاخازهماهباهمقاداربرابار،سوويان،ا اروو

نماودهومعجاوو اازندوكدهوالايوبكهمهرا،برداشته

6.مقدارمصرفآوهمدودرما ت

،معدهوارواحواشاتهاآوريهمقوكيعرق لطان.18

آوربااه(ومفارحونشااطيدهومقاونيشهوتافزا)يمبه

،يوفكا عد،نيدارچ،بسبا ه،جوزبوا،بي نب الط:ا ت

،ا ات(يعاودهناديناوع)خاميغرقيعودهند،قرنف 

شاشياكبهار نجدازهر،يا ارووشام،يشقاق مصر

ساتينعنا تازهب،يزيمنتبريكتنديهان ورك ر،مثقال

هك اهشابانهروزدر ار،وبنماودهكاهمهراجو،مثقال

يتاازهقلعايامساييا ن ييگگليپسدرد.يسانندبخ

ممثقااليمثقاالعنباراشاهبونايكدهويشكردهعرقك

مانهرادوكندواگرمقادار اريفزايخالصبرآوبكمش

7.نندبهترا تك

هااوشاووپانساماوزخامونسخهجهتشسات.25

 «AL. Vulneraire» ناررالتاوروولكال:يسايوارياولسارها
از:التااوروولناارركال،گاارم380شاارابقرمااز،گاارم135

،نعناا ،هيبادرنجبو،مرزه،انهيراز،حاوير،يكآنژل،نيافسنط

 اانوموياور،شانيآو،يمگلايمار،زوفاا، داب،رومارو

باهاضاافهيكگرمازهرصدول ارومرزن وشبهمقدار

 كاتاراليل اهويلفچاع،الواند¨ رشاخهگلداروتازه

التاوروولناردرا اتعمالكازال.شوديهميدرجهتههشتاد
                                                           

.هماو.4

.هماو.5

.هماو.6

.هماو.7
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اعضاايودررفت ايدگيادزجهتدرمااوضاربيخارجن

1.ردكتواوا تفادهيم

،درمناه،بابوناه،نيافسانط:رمكردهجهتدفوكدم.21

هماهراباا،گرمدهتاپنجيك(ازهرT. Vulgare)يزتانه

فنجاوصبحناشتاجهتچهارتادووبهمقدارردهكهمدم

دفاويهباراك فارششدها ت.شوديرممصرفمكدفو

2.دا تفادهشوديهبايبهصورتتنق،اطفالكرمك

،نيعصاارهافسانت: مصرف كننطا ¨ و نحوه ييصوردارو

آبمقطار،واحديكنيافسنتكگلداروخشيها رشاخه

دوازدهمادت،دهياوبكهارانارمشاخه،واحدهشتجوش

ننادوباافشااركواحادازآبجاوشدمشش اعتدر

ننادوكآبجوشدم¨ماندهيندوتفالهرادرباقيصافنما

ردهدركاندو پسدوصاافشادهرامخلاوطيصافنما

كمقدارخاورا.نديرنماينرمتبخ¨هبهقوامعصارهيحماممار

وضادحاركيمگرما توبهعناواومقاوپنجتانيمآو

3.ارمؤثرا تيرمبسك

كگلادارخشايهاا رشااخه:ريابكنيافسنط¨ردهكدم

ياكگارممادتهزارآبجوش،گرمچهارتادهنيافسنت

طورهب)نندك يجميندوبهتدريصافنما،ردهك اعتدم

4.درروز(يگرم225واويليكمتو ط

يكنيافسنتكگلدارخشيها رشاخه:نيتنطورافسنت

وبكاميهاراناشاخه،واحدپنجدرجهشصت كال،واحد

نندومقداركسانندوصافي بخكردهمدتدهروزدرالك

محلاول)ووي پو اكنتنطاورراباهشايگرماپنجتا ي

اياياكينداشاتهومحتاويريهطعمشكنديراگوييدارو

قياهرقكامخلاوطدر ارياو5باشاد(يايدارو¨چندمااده

6.رما تكوضدمحرك،يمقو،نندكمصرف

دوتاانايمگردبرگو رشاخهگلداربهمقادار:پودر

                                                           

 .82،ص3،جگياهان دارويي.1

.هماو.2

.23،ص0،جمعارف گياهي.3

.هماو.4

.302،ص1،جهان داروييگيا.5

.هماو.6

رمباهكادفاويگارمبارا هتادوويبهعنواومقو7گرم

8.يروزمتوالپنجمدت

هباهكا)تارآبيلياكاهدرياگرمگدهتاپنج:ردهكدم

قنادباهمحلاولياديادمقدارزيعلتتلخبودومعمواًلبا

شود(بهمقادارياهميدگيرمفيهخودمانوت ثكدافزودهشو

9.درروزكوچكواويليك

¨ردهكبهدم)اهيدرهزارگصدتا ي¨ساندهيخ:ساندهيخ

10.واودرروزيليكتدارد(بهمقدارياهمزيگ

واويليكگرممخلوطدردهتادوبهمقدار:0/1تنطور

11.وويپو 

105نمقاداريافسانتشاربت¨هيتهيبرا:نيشربتافسنت

يك اعتدرپنجنرابهمدتيگلدارافسنت¨گرم رشاخه

جوشاانندباهي اپسآوراما.ساننديخيترآبجوشميل

بعادًاآورا،ابدي يهتقليحجماولدو وموبهيهماكيحد

پانصاددهندوبهمحلاولحاصا يعبورميازپارچهصاف

هباهغلظاتكايورباهطا،پزنديندوميافزايگرمعس م

¨ننادهكنحاص بهعنواوهضميشربتافسنت.ديآشربتدر

12.رديتواندموردا تفادهقرارگيرممكغ اوضد

يكنبهتعداديافسنتيگرمنيميهاحب:ينافسنتحب

معادههن اامغا ايادوحّبدرشبانهروزبهعنواومقوي

13.شوديخوردومصرفم

ياكيبارايخورياشاقچااقدوتاايك:گ ¨ردهكدم

دويشاكقاهمادتدميدقپاانزدهتاادهفنجاوآبجوشو

باشاادو ااهباااردرروزقباا وبعاادازغاا اخااوردهيماا

                                                           

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛80،ص3،جگياهان دارويي.7

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛202،ص1ج

،1،جدائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛80،ص3،جگياهان دارويي.8

.222ص

.هماو.9

.هماو.10

.هماو.11

،گياهااوداروياي،دائرة المعارف ط  سنتي؛80،ص3،جگياهان دارويي.12

.202،ص1ج

.هماو.13



 
 

 افسنتي  / 261
 

1.شوديم

يگلدارباهصاورتحابهاپودر رشاخه: ريدحب

روزمصارفپانجرمباهمادتكادفويگرمبرا هتادو

 2.شوديم
اولو¨درجاهنراگارمدريعتافسنتيطبيراز: عتيطب

نيردهونظربولسراهامهماكركمذدو¨كدردرجهخش

اريوسآوراگرمبهاعتدالوبسيبا يوبهنق ازار3دانسته

جراهبمزاجشراگرميردهوبهنق ازابوجركاديكخش

اشراازخودوعصاره4دومدانسته¨دراولدرجهكوخش

مازاجشرايهارو5.ردها اتكاويتربارگرمياهشبسيگ

دومومزاجروغنشراگارمو¨درآخردرجهكگرموخش

سيخالارئيشا6.ردها اتكاديمدو¨كدرو طدرجهخش

 اومو¨دردرجهكاولوخش¨عتآوراگرمدردرجهيطب

دوم¨دردرجاهكاولوخشا¨گرمدردرجاهيبهنظربرخ

دمازاجوافابن7.ترشمردها تحيننظرراصحيخواندهوا

سگرمينفابنو8ردهكركمذدو¨كدردرجهنراخشيافسنت

تاروباااشراازجارمشگارموعصاره9خواندهكوخش

¨وراگارمدردرجاهآكيانطاا.ردها تكاديمترككيخش

دركهامخشايموبهقولدو¨كدرآخردرجهموخشدو

ممؤمنهمآوراگرمدركيح10.اولگفتها ت¨آخردرجه

                                                           

.202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.1

.هماو.2

القطانون فطي   ؛11،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛22،ص25،جالحاوي.3
اختيطارات  ؛03،ص1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛222،ص1،جالو 
دائرة المعارف بزرگ ط  ؛123،صشرح الموجز اقسرايي؛38،صيبديع

.222،ص1،جاسالمي

 .23،ص25،جالحاوي.4

الجطام  لمفطردات   ؛222،ص1،جالقانون في الو ؛22،ص25،جالحاوي.5
؛123صمخططزن األدويططة،؛282،ص2،جالشططامل؛03،ص1،جاألدويططة

،1،ج  اسطالمي دائرة المعطارف بطزرگ طط   ؛20،ص0،جمعارف گياهي

.222ص

.13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.6

دائطرة المعطارف   ؛123صمخزن األدوية،؛222،ص1،جالقانون في الو .7
.222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

.22،صاألدوية المفردة.8

.21،ص0،جمعارف گياهي؛282،ص2،جالشامل.9

.52،ص1،جتككرة أولي األلباب.10

يليدومدانستهوعق¨درآخردرجهكدوموخش¨اولدرجه

11.تردانستها اتحيردهوآوراصحكدييننظررات يهما

يطاب انتيمااكنراطبقنظرحيعتافسنتيدرطبيرحيم

همآوراگرمويو لطان12ردهكركذكخشيليگرموخ

مازاجشرايناوران13.ردها تكاديمدو¨كدردرجهخش

گفتهوطبقنظركمخش و¨اولگرمودردرجه¨هدردرج

ننظاررادر اتياگفتاهواكدومخشا¨دردرجهيبرخ

14.دانستها ت

نرادريافسانتكمقادارخاورايهارو: مقدار مصرف

اديمثقاليكاشجوشانده(پنجدرهموازعصاره)مطبوخ

سانده(ويخ)نامقدارمصرفمنقو ي يبوعل15.ردها تك

اهشرايوازخودگ16اشراازپنجتاهفتدرهمجوشانده

وافادمقادارمصارفازابان.ردها تكركذ17تادودرهم

ندرهاميالبتهب)نمثقالتادرهمينرابيافسنت¨شدهكخش

نيدهامازمثقاالتاادرهمايباشدوشايحميتامثقالصح

18.فشادها ات(دانساتها اتيهبهدرهامتصاحكبوده

مثقاالتاايكهازيما وابنشرانزدكارخوراطارمقديبابن

مثقاالتااياكردهومصرفمفردآوراازكركدودرهمذ

مقدارمصارفشرايياقسرا19.مدانستها تيمثقالونيك

تاچهاردرهم«منهاج»دودرهمودر«ميصاحبالتقو»نزد

مقدارمصرفشراازدوتااپانجوكيانطا20.ردها تكادي

ركادرهامذيكافتايجدهودرشياشراتاهندهازجوشا

مكايح21.اوردها اتياازواحدنيناميكچيردهودرهك

                                                           

.123صمخزن األدوية،؛03،صمني تحفة المؤ.11

.20،ص0،جمعارف گياهي.12

دائرة المعطارف  ؛203،ص1،گياهاوداروياي،جدائرة المعارف ط  سنتي.13
.222،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

.222،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.14

.13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.15

الجام  لمفردات ؛20،صدوية المفردةاأل؛222،ص1،جالقانون في الو .16
.252،ص2،جالشامل؛08،ص1،جاألدوية

.128،صشرح الموجز اقسرايي؛222،ص1،جالقانون في الو .17

.20،صاألدوية المفردة.18

.252،ص2،جالشامل؛08،05،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.19

.128،صشرح الموجز اقسرايي.20

.50،ص1،جلبابتككرة أولي األ.21
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تاادومثقاالوازيكمصرفازجرمشرااز¨مؤمناندازه

اشازپانجتاادهوازجوشانده1درهميكاشراتاعصاره

ياكاشراازمصرفجوشاندهيليعق.ردها تكاديدرهم

كدرمقدارخاورايرحيم2.ردها تكاويدودرهمبمثقالتا

ردهتاادهگارموازكاهراپنجتادهگرمودردميازجرمگ

كمقدارخورايو لطان3ردهكركاشتاچهارگرمذعصاره

متاايستنخودوازگ وبرگشنياشراازدهتابعصاره

وشراازرباكزمقادارخاورايانيوناوران4دومثقالگفته

 ارمقادارمصارفشرادويديمثقالوبهنقليكمثقالتا

5.ردها تكاديگرم

يمعادهمضارنرابارايافسانت¨عصاارهيراز: اتمضر

ينراافسنتيهرو7.ردها تكاديوموجب ردرد6دانسته

8.ردها تكيسوومعرفيهدانستهواصالحشراانيلكمضر

دماااغ() اار¨نناادهككفوخشااناآورامجّفااي اايبااوعل

رياالبتهغ،هداردكيملوحتوشورعلتزبهيون9خوانده

يآورمعرفااويززيمعدهن¨فمودهانهيبرا،آويازنو نبط

بهشدتمضارمعدهينرابرايوافدافسنتابن10.ردها تك

قبضاشيماكتشراهمملوحاتومارارتودانستهوعل

                                                           

.125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني .1

.125صمخزن األدوية،.2

.22،ص0،جمعارف گياهي.3

.203،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.4

.228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.5

لقطانون فطي   ا؛12،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،ص25،جالحاوي.6
،1،جالجام  لمفردات األدوية؛22صاألدوية المفردة؛220،ص1،جالو 

مخطزن  ؛123،صشطرح المطوجز اقسطرايي   ؛285،ص2،جالشامل؛08ص
.125صاألدوية،

القطانون فطي   ؛13،صاالعتماد في األدوية المفطردة ؛20،ص25،جالحاوي.7
،1،جفردات األدويةالجام  لم؛22صاألدوية المفردة؛222،ص1،جالو 

مخطزن األدويطة،  ؛02،صتحفطة المطؤمني   ؛282،ص2،جالشامل؛08ص

.22،ص0،جمعارف گياهي؛125ص

.13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.8

مخطزن األدويطة،  ؛02،صتحفة المؤمني ؛222،ص1،جالقانون في الو .9

.125ص

مخطزن األدويطة،  ؛285،ص2،جالشامل؛220،ص1،جالقانون في الو .10

،دائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛22،ص0،جمعارف گياهي؛125ص

.215،ص1ج

گارم¨يمعادهرانرابايزافسنتينيانصار11.ردها تكاويب

ردهوكاركانآوراموجب اردردذيدانستهوهمچنمضر

مكايح12.ردها اتكااويبكيسووومصطيمصلحشراان

فدماااغوباعااث ااردرد(ومجّفاا)مااؤمنآورامصااّد 

ردهكااديسووودرگرممزاجاوشربتانارياصالحشراان

غمواندوه(و ردردو)ربكجادياشراباعثاوعصاره

اصاالحشرايلايعق13.ردها تكركوندذياصالحشرار

هاشربتودرگرممزاجكيسووومصطيهااندر ردمزاج

اشراهامدرواصاالحعصااره14ردهكاوياناروامثالآوب

ركاآباناارذهااربسووودرگرممازاجيهاان ردمزاج

نباهعلاتيهافسانتكمعتقدا تيترزرگركد.ردها تك

وجاودهبايتيمساموم،كيباات اميبودوا انسباتردارا

منشا يباروزتشانجاتونااراحت،هعوارضآوكآورديم

نا اتكهممكيخطرعلتنجهتبهيازا.يا تعصب

هكاارتدقتوطبقد اتوربايددرنهايبا،وجودآوردهب

اگر.ابديادامهنيمدتطوالنينمصرفآوبرايهمچن.رود

يمادت،نيافسنتيهاهفرآوردهكندكابجينايضرورتچن

نيادايابا،نشاوديماارتا ميارروندتابهبودبكبهيطوالن

هپسازچنادروزكيبهطور،رديعم بافاصلهصورتگ

ريارادرغياز،مصرفآوقطونشوديوتاهكمدت،مصرف

شاودياعادتميندوكيتميجادمسموميااينصورتيا

هد ت اههضامبايناراحتويژهبهلفمختيهاياناراحتيو

مااراومباتالباهيهبكانادكيهمايتوصيو.آورديوجودم

دازمصارفيبايداخليهايوخونرويهضميهايناراحت

،ندبهعاالوهينماياهخوددارينگيايهانوفرآوردهيافسنت

15.ننادكدازآوا اتفادهينبايدردوراوحامل ،زناوباردار

در)K. Kahntيهاايهبرر كردها تكيادآورييزرگر

                                                           

.22،صاألدوية المفردة.11

تحفططة ؛50،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛38،صاختيططارات بططديعي.12
.02،صالمؤمني 

.125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني .13

.22،ص0،جيمعارف گياه؛125صمخزن األدوية،.14

،1،جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي   ؛80،ص3،جگياهان دارويي.15

.215ص
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م(نشاااوداده1523در ااال)W. Bohnم(و1552 ااال

،ريمااراومباتالباهبوا ايبيدباراياننبايهافسانتكاا ت

معدهورودهودرمواقووجودخوودرادراريهايخونرو

هكانمطلبتوجهدادها اتيزبهايني لطان.زشوديتجو

اديامغزبودهومصرفزينمحركتا انسموجوددرافسن

ومارگنابهن ااميوان يموجبديالديآودرقرونوزدهم

لا ادرمصارفا اانسآو.دها تيمردمگردبسيارياز

وباههن ااميمادتطاوالنينمودوبراياديددقتزيبا

معدهورودهازمصارفيهايزيريودرمواردخونباردار

حدادها تيتوضيو.نموديدخوددارينبايا انسافسنت

 حاادومازمنكنبهدوشيتازا انسافسنتيهمسمومك

اويها ،يتشنجيهاتحادحملهيدرمسموم.شوديدهميد

،ناديگوينمايهبهآوصر افسنتك كشيوعالماتصرع

هباهآوصار ك كشيعالماتصرعيگاه.شوديظاهرم

يساتريهيهاملهحيگاه،شوديظاهرم،نديگوينميافسنت

دهشادوعضاالتگاردويشاكمانندبا ختشدووزازك

مباهكشا،رديگيمارزباوخودراگازميب،شوديمشاهدهم

نياگرددوايعضالتبدومتشنجم¨وهمهچسبدميپشت

تيدرمساموم.يابادي ااعتدواممايكتايهاگاهحمله

وكدردناايهااتشانج،اخاتاللحاس،يخاوابيبا،مزمن

ضاعف،رعشه،ابوسك،عضالتيبرخيرارادياتغكحر

نا تبهكهممكشوديدهميدرشعورد واختالليعموم

هكاردادها اتكاوتا ياودرپا.عق رازائ  اازديلك

،يردهيهن ااامشاا،ندرزناااوبااارداريمصاارفافساانت

واحتقااومغازيخاووادرار،معادهورودهيهاايخونرو

معادهو¨دهاناهينرامضرهمافسنتيننورا1.باشديممنو م

2.ردها تكاديسوويمصلحشراشربتاناروان

ناامباردهودر3بدلومشابهآوراجعادهيهرو: بد 

                                                           

.202،ص1،گياهاودارويي،جدائرة المعارف ط  سنتي.1

.215،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.2

،1،جالقانون في الو ؛22،صالصيدنة؛13صاألبنية ع  حقائق األدوية،.3

شطرح المطوجز   ؛38،صاختيارات بديعي؛255،ص2ج،الشامل؛220ص
،تحفطة المطؤمني   ؛50،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛128،صاقسرايي

،1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسطالمي ؛125صمخزن األدوية،؛02ص
‘ 

درمناه(ودرگشاودو)يحارمنايتمعدهبدلشراشايتقو

مآوا اارووهماراهباايبراباروناياكهاي ددوگرفت 

جّزاربدلشراباهابن. تردهاكركاهذي ¨لهيوزوآوهلهم

مآوجعادهوباهنقا ازيبرابارونايكاطبايگماوبعض

وزنشا ارووهماراهباانصافوزناشدوسهميسقوريد

باهنقا ازيرونايحااوبيابور4.ردها اتكركاهذي ¨لهيهل

،هيما اوابنوبهنق از5يحارمنينراشيبدلافسنت،بولس

بادك¨هياودرادو6پودناه()رافاوذنجينفار ايبدلافسنت

تمعادهوگشاودوياهمبادلشرادرتقوي نب وبهقول

¨لاهيوزنشا ارووهمراهبانصفوزناشهلهاهميگرفت 

تينرادرتقويسبدلافسنتيخالرئيش.ردها تكادياهي 

اديالاهيوزنشا ارووهمراهبانصافوزناشهلمعدههم

همراهباايحارمنياشيبدلشراغافثكيانطا7.ردها تك

ردهكاركصومذياقياا اروووياهوي ¨لهينصفوزنشهل

وزنشا ااروومعدههميممؤمنبدلشرابراكيح8.ا ت

¨ج ارعصاارهيوبارا9زرد¨لاهيهمراهبانصفوزناشهل

اشرا اهبراباروبادلعصااره10صاوميجعدهوق،غافث

ناامباردهياعكاغافاثوشايانويوزنشازخاودافسانت

يحارمنايبادلشرادرا اهالغافاثوشايليعق11.ا ت

فشامردهينضاعيافسنت¨رادربدلعصارهياعكگفتهوش

رابادلومشاابهكيساووومصاطيزانيانيناوران12.ا ت

13.ننامبردها تيافسنت

                                                                                      

.228ص

.12،صاالعتماد في األدوية المفردة.4

؛255،ص2،جالشطامل ؛220،ص1،جالقانون في الوط  ؛22،صالصيدنة.5

دائرة المعطارف  ؛128،صشرح الموجز اقسرايي؛38،صاختيارات بديعي
.228،ص1،جبزرگ ط  اسالمي

.128،صشرح الموجز اقسرايي؛22،صالصيدنة.6

،اختيطارات بطديعي  ؛255،ص2،جالشامل؛220،ص1،جالقانون في الو .7

.228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛38ص

.50،ص1،جأولي األلباب تككرة.8

.125صمخزن األدوية،؛02،صتحفة المؤمني .9

.هماو.10

.هماو.11

.125صمخزن األدوية،.12

.228،ص1،جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي.13
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(،0قارو)م.عليهارويموفقبن،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،تصااحيح:احماادبهمنيااار،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

وافاداندلسايمحمادابانعبدالرحمنبن،األدوية المفردة؛ش1331

ة،ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،بياروت،دارالكتابالعلميا225)م.

م(،تهاراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ق1225اول،

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،اإلعتماد في األدوية المفردة

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،و المباح  العالئيةاألغرا  الوبية 

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اه031)م.

زناده)يو فهارويمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،اّول،

ق(،تحقيقمؤ سهاحياءطبطبيعي،قام،انتشااراتجاالل538در

قارو)م.نمحمادماؤم،تحفة المؤمني ؛ش1383الدين،چاپاول،

تككرة أولي األلبطاب  ؛ش1382ق(،تهراو،نشرشهر،چاپاّول،11

ق(،1558)م.عمارانطااكيداوودبان،و الجام  للعجط  العجطاب  

تشطخيص  ؛م1552تحقيق عيدمندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهاراو،)ترجمهدكترعباساديب،ها و درمان طبي بيماري

،هاي كن  گياهان داروئي توبيق نام؛ش1333اّول،نشرالبرز،چاپ

؛ش1383معاصر(،تهراودانش اهتهاراو،چااپاول،احمدقهرماو)

ق(،222)م.بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسقوريدوس

؛م1585تحقيااقابااراهيممااراد،بيااروت،دارالغاارباال ااالمي،اول،

بيطاارعباداهللماالقيابانالجام  لمفطردات األدويطة و األغكيطة،   

الحطاوي فطي   ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

حديقطة األزهطار فطي ماهيطة العشط       ؛ق1221العلمية،چاپاّول،

ق(،تحقياق1515)م.ابراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن،والعقار

؛ق1215محمدالعربيالخطابي،بياروت،دارالغارباح االمي،دوم،

ق(،12قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،خالصة الحكمطة 

دائطرة  ؛ش1382تحقيقا ماعي ناظم،قما اماعيلياو،چااپدوم،

ش(،قام،1382)م.مصطفيناوراني،المعارف بزرگ ط  اسالمي

،المعطارف طط  سطنتي    دائرة؛ش1382ارمغاويو ف،چاپاول،

معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)گياهاوداروئي،ابوالقا م الطاني

ناماهگيااهي،ابوالقا امواژه،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ش1382

الشامل في الصناعة ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

ق(،تحقياق:يو افزياداو،283)م.حازمقرشايعليبان،الوبية

،شرح أسما  العقار؛ق1221نشرياتالمجموالثقاافي،اّول،،أبوظبي

ق(،صاحيحا ارائي ولفنساوو،پااريس،251)م.ميماوومو يبان

محمادمحمادبان،شطرح المطوجز  ؛م2550داربيبليوو،چااپاول،

مطالعااتتااريخپزشاكي¨ق(،تهراو،مؤ سه351متوفاي)اقسرائي

ياراو،چااپاّول،طبا االميومكما دانشا اهعلاومپزشاكيا

ق(،بكوشش225)م.ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛ش1383

عمطدة  ؛ش1335عباسزرياب،تهراونشردانشا اهي،چااپاّول،

ق(،تحقياق2قارو)م.اباوالخيراشابيلي،الوبي  في معرفة النبطات 

القطانون  ؛م1550محمدالخطابي،بيروت،دارالغرباال االمي،اول،

ق(،بياروت،228)م. يناعبداهللمعروفبهابنحسينبن،في الو 

محمدحساينعقيلايخرا ااني،قرابطادي  كبيطر  ؛تاادارصادر،باي

علايزرگاري،گياهطان داروئطي  ؛ق(،هند،چاپ ن ي12قرو)م.

،نامطه  لغطت ؛ش1332معاصر(،تهراو،دانش اهتهاراو،چااپاول،)

محمادمعاين،تهاراو،ش(،زيرنظاردكتار1332)م.اكبردهخداعلي

محمدحسااينعقيلااي،مخططزن األدويططة؛ش1333دانشاا اهتهااراو،

ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقالبا المي،12قرو)م.خرا اني

ش(،1352)م.حسااينميرحياادر،معططارف گيططاهي؛ش1331دوم،

معجطم اسطما    ؛ش1385تهراو،دفترنشرفرهنگا المي،چهاارم،

مطالعات¨م(،تهراو،مؤ سه1522متوفاي)احمدعيسيبك،النبات

منتخط   ؛ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،چاپاول،

¨ق(،گزياده3قرو)م.محمدغافقياحمدبن،جام  المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

 .م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

 رهبرمحسن

افعی

مار(‘)يافع

 افلنجه

ماهيااتآواخااتالفوجااودداردوبيشااتردر: َاْفَلْنجططه

رازياز.اناددانشمنداوآوراتخميشبيهبهخردلدانساته

هاارويعنااوانشرا.ردها ااتكااياااد1«فلنجااه»آوبااانااام

.دانسااتها اات1«شااو زنجاايك»آوردهوآورا2«َاْفَلْنَجااه»

                                                           

عمطدة  ؛128صاألدوية المفردة، ؛220صالصيدنة، ؛55،ص21جالحاوي، .1
الجططام  لمفططردات ؛13صشططرح أسططما  العقططار، ؛232،ص2جالوبيطط ، 
اختيطارات  ؛222صالمعتمد في األدويطة المفطردة،   ؛222،ص3جاألدوية، 
؛28،ص2وج58،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛328و38صبديعي، 

دائرة المعطارف  ؛02صهاي کن ،  توبيق نام؛121ص معجم أسما  النبات،
 .232،ص1جبزرگ ط  اسالمي، 

تكکرة ؛328و38صاختيارات بديعي، ؛22ص األبنية ع  حقائق األدوية،.2
‘ 



 
 

 افلنجه / 261
 

ردهوآوراكاركاذ«كنهپرنياك»رااشابوريحاونامهندي

.ردها اتكامعرفاي2«نيلاوفرهنادي¨ريشاه»ما هنزدابن

3«زرناب»هكاانادردهكايگماوهعدهكندكاشبيلينق مي

ميموودرعنواوزرنبآوراهمااوفلنجاهبنمو ي.ا ت

.باشادماي5«رجا الجاراد»و4«رجا الغاراب»هكدانسته

معرفاي«حابهنادي»يا«جوزبوابرگ»يافلنجهراكانطا

كوچكقسم»يممؤمنافلنجهرانزدبرخيكح6.ردها تك

8«جاوزباوا»ردهوباهنقا ازبعضايآوراكاركذ7«بابهك

عقيلينامش.ردها تكردهوخوداينقولراردكمعرفي

دانساتهونازدبرخايآوراقسام9«كپ پرن»رابههندي

ردهوكاركاذ10«نف بساتانيقر»بابهونزدبعضيككوچك

يمكاح.اص وريشهخوانادها اتخودهردوقولرابي

اشراوناامهنادي11«فلنادي»اشرااعظمخاوناميوناني

فلنجاهرابااكترعيسيبكد.ردها تكياد12«پ پهرنگ»

وداناه«باباهك»وناامفار ايP. Cubeba L»13»نامعلماي

ريزهايشرافلنجاهوهودان«حبالعروس»هايشرادرشت

،«فلانج»هاايدي ارشراونام«قرفسيوو»اشراناميوناني

¨ردهوآوراازخااانوادهكااياااد«قرفساايا»و«صاايني¨بابااهك»

«Piperaceae»اشراومتااارادفناااامعلماااي«Cubeba 

                                                                                      

؛103ص مخزن األدويطة، ؛2صتحفة المؤمني ، ؛58،ص1جأولي األلباب، 

هاي کنط ،   توبيق نام؛201،ص3جمعارف گياهي، ؛22صاسما  األدوية، 
 .232و231،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛02ص

 .202صکن ،  هاي توبيق نام؛22ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

 .02صهاي کن ،  توبيق نام؛220صالصيدنة، .2

،1جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي،      ؛13صشرح أسما  العقار، .3

 .232ص

 .هماو.4

 .هماو.5

 .58،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛103ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، .7
 .232،ص1جاسالمي، 

 .232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛02صتحفة المؤمني ، .8

 .02صهاي کن ،  توبيق نام؛103ص مخزن األدوية،.9

،1جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي،      ؛103ص مخزن األدويطة، .10

 .232ص

 .232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛22صاسما  األدوية، .11

 .هماو.12

 .02صهاي کن ،  توبيق نام؛121ص النبات، معجم أسما .13

Officinalis RAFIN»اشراوناااامان ليساااي«Cubob 

Pepper»اشراوناامفرانساوي«Cubèbe»و« Poivre À 

Queue»ميرحيدرافلنجهرانزدبعضياز14.ردها تكركذ

ناورانيو15ردهكياد«بابهصغيركتخم»مايطب نتيكح

بابهدانستهوتخمآوراباهكهاييازگونهكنيزافلنجهراي

ردهوباهنقا كياد«حبالميشم»و«حبالميسم»هاينام

هكدانستهوافزودها تازمايرهوففلنجهرالغتفار ي

زرنبا توتقريبًادر،هافلنجهكادريسودرزيمعتقدند

16.ا تكوكتحقيقاينقولمش


.درماهيتآواختالفبسياروجوددارد: شناسي ريخت

17.انادردهكابسياريآوراتخميمانندتخمخردلوصاف
                                                           

.121ص معجم أسما  النبات،.14

.201،ص3جمعارف گياهي، .15

.232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، .16

؛232،ص2جعمدة الوبي ، ؛128صاألدوية المفردة، ؛220صالصيدنة، .17

فطردة،  المعتمطد فطي األدويطة الم   ؛222،ص3جالجام  لمفردات األدويطة،  
؛28،ص2جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛328صاختيارات بطديعي،  ؛223ص

،3جمعطارف گيطاهي،   ؛103ص مخطزن األدويطة،  ؛02صتحفة المطؤمني ،  
‘ 
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ردهوآوراگيااهيكشو زنجيمعرفيكهرويافلنجهرا

هچاوبشماننادچاوبا ااروووگااهكادانساتهضعيف

بيابااني(و)شاو باّريكتروتخماشماننادتخامكباري

ابوريحاوبهنقا 2.آورندواززن ستاومي1باشدخوشبومي

يقسميازفلنجهرا ن ينو رخرناگكازيحييوخش

ردهوقساميراكاوضخيموبابوييمانناد ايبوصاف

هكادانساتهكهااييبارياوشاخههاييبزرگبابرگك ب

ويشداردوباويشماننادخاردلكبوييمانندبويقسمني

شاهرمعروفايدر، افالةالازنج)ا تواز رزمين فاله

ويبهنق ازصاهاربخت.شودآوردهمي3 رزمينزن ياو(

ردهوبهنقا كمانندخردلوصفكوچكفلنجهراتخمي

ناهكهدرهندكهنديدانستهنيلوفر¨ما هآوراريشهازابن

ما هرا پسخودويتوصيفابن.شودخواندهميكپرني

غيرواقودانستهوآورادارايگ  رخوتخم رخرنگ

ما اهوافادباهنقا ازابانابن4.ردها تكوصفكوچك

ردهونازدا ااحاقكااركاخاردلذ¨اشراقادردانااهانادازه

تارازآووصافبازرگعمراوآورامانندحبخردلوبن

دارداردودرعطريااتوگارهكوچاكهاييهشاخهكردهك

هبرخايآوراكااشبيلينيزچناينآورده5.شودا تفادهمي

اركابه6خوشبو(¨بهكمر¨ادويه)هدرغاليهكاندگياهيدانسته

ايازدارو اازاوعاراقهعادهكارودونيزافزودها تمي

تخمايماننادخاردلا اتوهافلنجاهكاانادردهكاگماو

هكآويشن(دارد)هايصعترمانندشاخهكوچكهاييشاخه

دارو رخرنگماي باه اياهيا اتودرطعماشگره

بخشاندودرهاراباآوقب ميقبضيوجودداردوروغن

انادردهكشودوگروهيگماوعطرياتهمازآوا تفادهمي

                                                                                      

.231،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛201ص

،1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛22ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

.232ص

.23ص ائق األدوية،األبنية ع  حق.2

.025،ص35جنامه،  لغت.3

.220صالصيدنة، .4

.222،ص3جالجام  لمفردات األدوية، ؛128صاألدوية المفردة، .5

.1112صقرابادي  کبير، .6

ههمااوكاجاهدانساتهميمووزرنبرافلنابن7.زرنبا ت

غّساانيدرتوصايف8.باشدرج الغرابورج الجرادمي

دارباودوهاحتماااًلگارهكافلنجهآورامانندگارهدانساته

هااشامرهوهايشمرادباشدوبهقوليآوراازمياوهشاخه

هااباهحساابآوردهبهقوليدي رآوراازحبوبوداناه

اننادخاردلولايبسايارانصاريافلنجهراتخميم9.ا ت

يافلنجهرابرگجوزباواوكانطا10.ردها تك رخوصف

ردهكايادكودرعنواوفلنجاهت 11ردهكياتخميهنديياد

،بابهنبودهوبارگجوزباواهامنيساتكهازاقسامكا ت

ذر بلنادايكرويدوتايهدرهندميكايا تهدانهكبل

هكاگلهايش افيد، تآوبودهوبرگشمانندبرگباداما

هاييماننادهداخلشدانهكگ اردغالفيمانندبنجبهجامي

خردلوجودداردوبسيار رخوبابوييتندوطعميتلاخ

يممؤمنآوراتخميشبيهبهتخمخاردلوكح12.باشدمي

بابوييشبيهبهبوي يبومعطروبسيار ارخوباا،تند

ذر وبارگشكبقادرياهگيااهشكردهكطعميتلخياد

مانندبارگبااداموگلاش افيدوغاالفتخماشمانناد

وينزدبرخايآورا.شودبزرالبنجا توازهندآوردهمي

وباهنظاربرخايافلنجاهرا13باباهخوانادهككوچكقسم

14.اص خوانادها اتجوزبوادانستهوخوداينقولرابي

هااخوشبوييهافلنجهرادرمعاجينوكعقيليمعتقدا ت

هكسانيكوينظر¨وبهعقيده15نندكومانندآوا تفادهمي

انادباباهويااقرنفا بساتانيدانساتهككوچاكآوراقسم

                                                           

دائطرة المعطارف   ؛13صشرح أسما  العقار، ؛232،ص2جعمدة الوبي ، .7
.232،ص1جبزرگ ط  اسالمي، 

،1جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي،      ؛13صشرح أسما  العقار، .8

.232ص

.223و222صالمعتمد في األدوية المفردة، .9

.328صاختيارات بديعي، .10

.58،ص1جتكکرة أولي األلباب، .11

.28،ص2.هماو،ج12

،3جمعطارف گيطاهي،   ؛103ص مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، .13

.232،ص1ج، دائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي؛201ص

.232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛00صتحفة المؤمني ، .14

،1جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي،      ؛103ص مخزن األدويطة، .15

.232ص
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ميرحيادر1.اينداردخطا تواينقولهيچاص وريشه

مايطب نتيافلنجهراتخمكايازحهعدهكمعتقدا ت

بلناديآوراتاا،ويدروصافگيااه.دانندصغيرمي¨بابهك

هاييازگونهكنورانيافلنجهراي2.ردها تكركمترذكي

باشدوبارياش رخرنگومعطرميهدانهكبابهخواندهك

دي رآورادارايتخميمانندخردلوريحاووليبهرنگ

ويباه.ردها اتكا رخونوعيازآوراهمزردوصف

لنجاهراتخمايشابيهاف«هدايةالمتعلماين»نق ازصاحب

نهاياتمعطاروباي،تندوبابوييمانندبوي ايب،خردل

ردهوافزودها اتك رخرنگودارايطعميتلخوصف

شودوگيااهشباههدربعضيعطرياتازآوا تفادهميك

متروبارگششابيهبارگبااداموگلاش افيدكي¨اندازه

ردهكاركاويمحا روياشآوراشاهرهايهنادذ.ا ت

3.ا ت

وافدبهتريننو اينگيااهراابن: بنتري  و بدتري  نوع

تارا اتوتارومعطارترو ان يننوعيدانستهكهبزرگ

اشابيلي4. ياهآوخواندها تكبدتريننو آورانو  ب

آودانساته¨آورانو  ن ينوشديدالحاراره¨بهترينگونه

ترآونامباردهگغّسانيبهتريننوعشراتازهوبزر5.ا ت

هچاوودركاوترينآوراقسميدانستهكانصاريني6.ا ت

واناوا زردو اياه7د تبمالندبوي يبا تشمامشود

8.رنگآورابددانستها ت

رازيبهنق ازدمشقيافلنجهرادارايقاّوت: خواص

                                                           

.هماو.1

،1جدائرة المعارف بطزرگ طط  اسطالمي،    ؛201،ص3جمعارف گياهي، .2

.232ص

.232و231،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، .3

المعتمطد  ؛222،ص3جالجام  لمفردات األدوية، ؛128صاألدوية المفردة، .4
.223صفي األدوية المفردة، 

؛222،ص3جالجطام  لمفططردات األدويططة،  ؛232،ص2جعمطدة الوبيطط ،  .5

.223صالمعتمد في األدوية المفردة، 

.223صالمعتمد في األدوية المفردة، .6

،1جدائطرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي،      ؛328صاختيارات بديعي، .7

.231ص

 مخططزن األدويططة،؛02صتحفططة المططؤمني ، ؛328صاختيططارات بططديعي، .8
.232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، ؛103ص

ردهوبهنقا ازما ارجويهعاالوهكركذ10وتحلي 9قب 

.ردها تكهمدرآوياد11ميقب ك،ي برحرارتوتحل

و12هاامومحلا رطوباتكهرويآورامقوياعضايشا

هكدانستهوگفتها ت14 رد¨ومعده13ج ر¨نندهكتقويت

برنادوارمايكاخاودباه15يبعطرياتكزناوآورادرتر

وافادابان.شاودباوهما اتفادهماي¨همچنيندرجوشانده

رودوارمايكايمعطارباههااهدرروغانكامعتقدا ات

مغاز(ا اتو)17ومقويدماغ16هاي رگرفت ي¨گشاينده

بهنق ازمسيحآورادارايقوايمختلفتحليا وقاب 

فلنجاهراالفالحةتاابكبيطاربهنق ازابن18.خواندها ت

هاضديتداردهطبيعتًاباعقربكردهكركدارايخاصيتيذ

اگرشخصيراعقربگزيدههكواينتضادبهحديا ت

مقداريفلنجهرابسايندوباروغانزيتاوومخلاوط،باشد

اثارگزيادگيراباه ارعت،كنندبرمح گزيدگيبمالند

                                                           

دائرة المعارف بزرگ طط   ؛02صتحفة المؤمني ، ؛55،ص21جالحاوي، .9
 .233،ص1جاسالمي، 

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛128صلمفردة، األدوية ا؛55،ص21جالحاوي، .10
 .233،ص1جط  اسالمي، 

األدويططة ؛22ص األبنيططة عطط  حقططائق األدويططة،؛55،ص21جالحططاوي، .11
 .128صالمفردة، 

 .22ص األبنية ع  حقائق األدوية،.12

؛223صالمعتمد في األدوية المفطردة،  ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.13

 .328صاختيارات بديعي، 

؛223صالمعتمد في األدوية المفطردة،  ؛23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.14

 .233صاختيارات بديعي، 

الجطام   ؛128صاألدويطة المفطردة،   ؛23ص األبنية ع  حقائق األدويطة، .15
؛222صالمعتمطد فطي األدويطة المفطردة،     ؛222،ص3جلمفردات األدوية، 

 .328صاختيارات بديعي، 

؛222،ص3جالجططام  لمفططردات األدويططة، ؛128صاألدويططة المفططردة، .16

تحفطة  ؛328صاختيطارات بطديعي،   ؛222صالمعتمد في األدوية المفردة، 
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛103ص مخزن األدوية،؛02صالمؤمني ، 
 .233،ص1جاسالمي، 

؛222،ص3جالجططام  لمفططردات األدويططة، ؛128صاألدويططة المفططردة، .17

تحفطة  ؛328صاختيطارات بطديعي،   ؛222صفردة، المعتمد في األدوية الم
دائطرة المعطارف بطزرگ طط      ؛103ص مخزن األدوية،؛02صالمؤمني ، 
 .233،ص1جاسالمي، 

؛222،ص3جالجططام  لمفططردات األدويططة، ؛128صاألدويططة المفططردة، .18

 .222صالمعتمد في األدوية المفردة، 
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ويهمچناينافازودوفلنجاهرادر1.ردكابرطرفخواهاد

وآورامحل بادهااي2معده ودمند¨نندهكهايگرمروغن

قاواي)باه¨قوه¨نندهكادغّسانيآورازي.خواندها ت3معده

دانساته5وانصاريآورامقويمعده4ردهكجنسي(وصف

يآورامحلاا بادهااايغلااي وشاايافشراكانطااا.ا اات

دلپيچاهوخاوردنشرامقااومدرمقابا ¨يندهنادهكتس

هكاهعقاربدرمحلايكاردهوافزودها تكركذ6 موم

هرامقاوييمماؤمنافلنجاكح.شودافلنجهباشدواردنمي

محلا 9،ترياقوپادزهر معقاربورتيا 8،ودل7ج ر

مساّخن12، دداحشا¨مفتحوگشاينده11،اشتهاآور10،رياح

.ردها اتكاركاذ14وآروغآورناده13معاده¨ننادهكوگرم

تارازآووليضعيف،بابهكميرحيدرخواصافلنجهراشبيه

يادورفاوخنااقمفكردهوآوراجهتدفاو اوزاكركذ

نكهايگياهرابادشهدرچينميوهكخواندهوافزودها ت

برونشيتو اوءهاضامهباه،فتق¨دانندوبرايمعالجهمي

اشرابارايرفاوبرندودرهنادوچاينجوشااندهارميك

ماليخولياوفراموشاي،فلج،هايهيستريناراحتي، رگيجه

                                                           

األدويطة المفطردة،   المعتمطد فطي   ؛222،ص3جالجام  لمفردات األدويطة،  .1
؛28،ص2جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛328صاختيارات بطديعي،  ؛223ص

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛103ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، 
.233،ص1جاسالمي، 

المعتمطد فطي األدويطة المفطردة،     ؛222،ص3جالجام  لمفردات األدويطة،  .2
.223ص

.هماو.3

.223صالمفردة،  المعتمد في األدوية.4

 مخططزن األدويططة،؛02صتحفططة المططؤمني ، ؛328صاختيططارات بططديعي، .5
.103ص

 مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، ؛28،ص2جتكکرة أولي األلباب، .6
.103ص

دائرة المعارف بزرگ ط  ؛103ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، .7
.233،ص1جاسالمي، 

.هماو.8

.هماو.9

هماو..10

.هماو.11

.هماو.12

.هماو.13

.هماو.14

ا تواشجزئيازداروهايتقويتيريشه.نندكمصرفمي

پو اتريشاه.دهندبهمادرميكودكدرچينپسازتولد

هااايآودرمااواردهااايآووهمچنااينباارگوشاااخه

باه«Athlet’s Foot»هايپو توبيمااريقاارچيبيماري

طعامكهايمحليبهجاينمتخمآورابومي.رودارميك

آو¨هازريشهومياوهكنندوازصمغيكمعموليمصرفمي

داروياي¨شاودا اتفاده ازقرمزشادومياوهگرفتاهمايقب

چيني¨بابهكآوبهجاي¨جاوه(ازميوه)دراندونزي.شودمي

هبيمااريكويدرپاياوتوضيحدادها ت.شودا تفادهمي

هباهپااكاعفوناتقاارچيا ات«Athlet’s Foot»جلدي

خصوصهايپو تبهندوعام آوانوا قارچكحملهمي

«Trichophyton Rubrum»و«T. Mentagrophytes»

مقّطوومقوي،ملّطف،نورانينيزافلنجهرامفتح15.باشدمي

ترباشدبرايتشنجهنهك رخواندهوافزودهشربتشهرچه

هاايزخام¨ننادهككويافلنجهوعس راپا.ترا تمفيد

هاييبرايزخامهازآوقرصكهنهدانستهوافزودها تك

نورانيافلنجهراباراييرقااو اوداوي.نندكچشمتهيهمي

طحالوشربتشراجهتهضم¨نندهك ودمندوآوراالغر

اوخاوردوافلنجاهرامادرباولو.غ امفيدشمردها ات

ردهوضامادشرابارايكاحي ونيزمسقطجناينيااد

گزيدگيحشاراتوهمچناينجهاتعقاربگزيادگيو

ينكماليدنشرادرمح گزيدگيتسحشرات ميمفيدو

16.ردها تكدردآومعرفي¨دهنده

رازيبهنق ازدمشقيطبيعتافلنجاهراگارم: طبيعت

بيااوكما اويهگارموخشادوموبهنق ازابن¨دردرجه

¨دردرجاهكهرويطبيعاتشراگارموخشا17.ردها تك

ازيور،ما اهوافدهمبهنق ازابنابن18.دومدانستها ت

وباهنقا ازكعمراومازاجشراگارموخشابنا حاق

دركردهوآورانزدمسايحگارموخشاكركطبريگرمذ

                                                           

.203ا201،ص3جمعارف گياهي، .15

.233،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، .16

.55،ص21جالحاوي، .17

.23ص األبنية ع  حقائق األدوية،.18
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بيطاربهنقا ازمسايحآوراابن1.ردها تكدومياد¨درجه

عمراوگرموبندوموبهنق ازا حاق¨گرمدراولدرجه

مدراولبيطارگرغّسانيبهنق ازابن2.دانستها تكخش

دانساتهوكردهوخودآوراگارموخشاكدومياد¨درجه

ردهوباهنقا ازكادوميااد¨دردرجاهكنيزگارموخشا

3.دومخوانادها ات¨دردرجهكتفليسيآوراگرموخش

ردهكابسندهكرطبيعتشبهبياوگرموخشكانصاريدرذ

يمكاح5،دوم¨دردرجاهكيآوراگرموخشكانطا4.ا ت

وعقيلاي6اول¨دردرجهكدوموخش¨ؤمنگرمدردرجهم

7.انادردهكاباقوتقابضاهياادكاولوخش¨گرمدردرجه

مترازگرميوكوليكميرحيدرنيزطبيعتشراگرموخش

ناورانيهاممازاجشرانازد8.بابهدانساتها اتكيكخش

ونازدبرخايدي اردركدومگرموخش¨برخيدردرجه

ونزدبعضيهمدركدومخش¨رمودردرجهاولگ¨درجه

9.ردها تكركذك ومگرموخش¨درجه

كافلنجاهراياكغّسانيمقادارخاورا: مقدار مصرف

11.ينصافدرهامآوردها اتكوانطاا10ردهكركدرهمذ

ركاعقيليونورانياينمقاداررادومثقاالذ،يممؤمنكح

اتادهگارموميرحيدرنيزمقدارمصرفازآور12.اندردهك

نورانيمقادار13.ردها تكبابهيادكدوبرابرمقدارمصرف

14.ردها تكركمصرفشراازچهارتاهفتگرمنيزذ

يممااؤمنافلنجااهرامصااد كاايوحكانطااا: مضططرات
                                                           

.128صاألدوية المفردة، .1

.222،ص3جالجام  لمفردات األدوية، .2

.223و222صالمفردة، المعتمد في األدوية .3

.328صاختيارات بديعي، .4

.28،ص2جتكکرة أولي األلباب، .5

.02صتحفة المؤمني ، .6

.103ص مخزن األدوية،.7

.201،ص3جمعارف گياهي، .8

.232،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، .9

.223صالمعتمد في األدوية المفردة، .10

.28ص،2جتكکرة أولي األلباب، .11

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛103ص مخزن األدوية،؛00صتحفة المؤمني ، .12
.233،ص1جط  اسالمي، 

.201،ص3جمعارف گياهي، .13

.233،ص1جدائرة المعارف بزرگ ط  اسالمي، .14

آور(وموجبخناقدانستهواصاالحشراروغان ردرد)

،آورعقيليونورانينيازآورا اردرد15.اندردهكركبادامذ

ربوغموخنااقدانساتهواصاالحشراروغانكباعث

16.اندردهكزيتووياد

اندبدليردهكركهافلنجهراذكسانيكازكهيچي: بد 

.اندبرايشنياورده
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

كوشش:محمدتقيميري،شايراز،شاركتداروئايپخاشرازي،به

وافادمحمادابانعبادالرحمنبان،األدوية المفطردة ؛ش1331اول،

ق(،تحقيق:احمدحسنبساج،بياروت،دارالكتاب225)م.اندلسي

م(،1551)م.خااوكيماعظمح،أسما  األدوية؛ق1225العلمية،اول،

؛مطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اول¨تهراو،مؤ سه

ق(،تهراو،نشرشاهر،اول،11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني 

داوود،تككرة أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  ؛ش1382

ر،ق(،تحقيق عيدمندره،بياروت،دارالفكا1558)م.عمرانطاكيبن

احماد،هاي كنط  گياهطان دارويطي    توبيق نام؛م1552چااپاّول،

الجططام  ؛ش1383معاصاار(،تهاراو،دانشاا اهتهااراو،اول،قهرمااو)

ق(،222)م.بيطاارعباداهللماالقيابانلمفردات األدوية و األغكية،

محماد،الحاوي في الوط  ؛ق1212بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

ق(،بيااروت،دارالكتاابالعلميااة،اول،313)م.زكريااايرازيباان

مصاطفيناوراني،دائرة المعطارف بطزرگ طط  اسطالمي    ؛ق1221

الصططيدنة فططي ؛ش1382ش(،قاام،ارمغاااويو ااف،اول،1382)م.

كوشاش:عبااسزريااب،ق(،باه225)م.ابوريحااوبيروناي،الو 

عمطدة الوبيط  فطي معرفطة     ؛ش1335تهراو،نشردانش اهي،اول،

ق(،تحقيااقمحماادالخطااابي،2قاارو)م.والخيراشاابيلياباا،النبططات

،قرابططادي  كبيططر ؛م1550بيااروت،دارالغاارباال ااالمي،اول،

؛ق(،هناد،چااپ ان ي12قارو)م.محمدحسينعقيليخرا ااني

ش(،زيرنظردكترمحمادمعاين،1332)م.اكبردهخداعلي،نامه لغت

محمدحسينعقيلاي،مخزن األدوية؛ش1333تهراو،دانش اهتهراو،

ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقالبا المي،12قرو)م.خرا اني

ش(،1352)م.حسااينميرحياادر،معططارف گيططاهي؛ش1331دوم،

                                                           

.00و02صتحفة المؤمني ، ؛28،ص2جتكکرة أولي األلباب، .15

،1جطط  اسطالمي،    دائطرة المعطارف بطزرگ   ؛103ص مخزن األدويطة، .16

.232ص
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المعتمطد فطي   ؛ش1385تهراو،دفترنشرفرهنگا االمي،چهاارم،

ق(،تحقياق:محمادعمار252)م.عمارغساانييو فبن،األدوية

معجطم اسططما   ؛ق1221تابالعلمياة،اول،دميااطي،بياروت،دارالك

مطالعاات¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمادعيسايباك،النبات

.ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

يطبطبيعياحيا¨مؤ سه

 افيوس

بوتاه(از،درختچاه)نباتيبيندرخاتوگيااه: َافيوس

 Euphorbia»وبااناامعلماي«Euphorbiaceae¨»خاانواده

Apios L.»شيخالرئيسبوعلي ايناازآوبااعناواو.ا ت

بهعلتشباهتشباهحدقاه2«افيوسالحدقي»و1«افيوس»

3،«ا اخاص»هگااهكاردهكاغاافقينقا .نامباردها ات

شااودونياازهاامگفتااهمااي4«فجاا بااّري»و«خامااابالُنس»

عناواوبيطارآورابااابن.اندناميده«الفجلي»قرمانيووآورا

ردهوبهنق ازديسقوريدوسنامشرانازدكركذ«افنوس»

تااابكايازهدرنسااخهكاا«آ ااجاص»برخاايازمااردم

باه«راياابساغرباا»آمدهونازدبعضايدي ار«خاماالس»

تاابكويهمچنايندر5ردها اتكامعنايفج بّريياد

خوانده6«مثريبستانيك»افيوسرا«تفسير ديسقوريدوس»

ردهوآوكاياد7«َافينوس»ممؤمنازآوباعنواويكح.ا ت

عقيليافيوسرالغتاييونااني.رالغتييونانيدانستها ت

                                                           

؛23صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،   ؛223،ص1جالقانون في الو ، .1

تكکرة أولي األلباب، ؛322،ص3جالشامل، ؛105صتفسير ديسقوريدوس، 
معجم أسطما   ؛22صاسما  األدوية، ؛102ص مخزن األدوية،؛53،ص1ج

ف طط  سطنتي،   دائرة المعطار ؛03صهاي کن ،  توبيق نام؛35ص النبات،
،3جدائرة المعارف ط  سطنتي، گياهطان دارويطي،    ؛33،ص3جنامه،  واژه

 .112ص

،3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛223،ص1جالقانون في الو ، .2

 .33ص

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛23صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،   .3
 .33،ص3جنامه،  واژه

دائرة ؛03صهاي کن ،  توبيق نام؛23صقي، منتخ  جام  المفردات غاف.4
 .33،ص3جنامه،  المعارف ط  سنتي، واژه

 .23،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

.03صهاي کن ،  توبيق نام؛105صتفسير کتاب ديسقوريدوس، .6

.33،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛02صتحفة المؤمني ، .7

وناامدي ارشراباهعلاتشاباهتشباهحدقاه8خوانده

ردهونازدبرخايهامناامشراكاركذ9«فافيوسالحدقي»

هكاردهكيماعظمخاونق كح.دانستها ت10«خاماالنس»

11اماالنسوفج بّرييعنايجن لايماوليبعضيآوراخ

12،«شالجمباري»هاايآوراباناامكترعيسيبكد.گويند

هناميك13«اشخاص»بهدلي شباهتشبهحدقهو«الحدقي»

ازE. Apios L.»14»اشراردهونامعلميكيونانيا تياد

-Pear»اشراونااامان ليسااي«Euphorbiaceae¨»خااانواده

Rooted Spurge»15اشراوناامفرانساوي«Euphorbo A 

Racine De Nevet»16ترقهرماوبهنقا كد.ردها تكركذ

«رابانسازغرياا»ازديسقوريدوسنامشرانزدبرخيمردم

و«رحا »ردهوناامدي ارشراكابهمعنايفج بّريياد

ركاذ«.Pyrus Communis L»هايعلميراهاميازنامكي

تارب)«رافاانساغرياا»18،«ابياوس»ي لطان17.ردها تك

راازا اميعربيآوو«خاماالغس»و«خامااليس»19،بّري(

«Apio»،«Apios»20و«Raphanos Agria»هااايراازنااام

                                                           

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛22صاسما  األدويطة،  ؛102ص مخزن األدوية،.8
.03ص

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛22صاسما  األدويطة،  ؛102ص مخزن األدوية،.9
.33،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛03ص

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛22صاسما  األدوية، ؛102ص مخزن األدوية،.10
.03ص

.22صاسما  األدوية، .11

دائرة المعارف ؛03صهاي کن ،  توبيق نام؛35ص ا  النبات،معجم أسم.12
.33،ص3جنامه،  ط  سنتي، واژه

.هماو.13

دائرة المعارف ؛03صهاي کن ،  توبيق نام؛35ص معجم أسما  النبات،.14
دائطرة المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      ؛33،ص3جنامه،  ط  سنتي، واژه

.112،ص3جدارويي، 

،3جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛35ص معجم أسما  النبات،.15

.33ص

.هماو.16

.03صهاي کن ،  توبيق نام.17

دائطرة المعطارف طط     ؛33،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.18
.112،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

 .هماو.19

.هماو.20
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.ردها تكركرانامارمنيآوذ1«كژاخوو»اشويوناني

بااوعلي ااينادرتوصاايفشفقااطبااه: شناسططي ريخططت

ودي راوهام2ردهكاشارهشباهتافيوسالحدقيبهحدقه

هااايمختلاافآوبااهطااورمختصااربااهتوصاايفبخااش

در.انادردهكاركابههمذكاندوتقريبًااقوالينزديپرداخته

هدويا ه اقهاززمينكهگياهيا تكاندوصفشآورده

4،باشاداذخارماي¨هايششبيهبه ااقهو اقه3خارجشده

اشرابرخاي ااقه5.دوباارتفااعيناهچناداوبلناكباري

هايهايشمانندبرگبرگ7.اندوقرمزرنگدانسته6داركرك

هاايشزردوصادفيگا 8، دابوليبلندتروبسيار بز

وكوچااكومانناادخياااري10كوچااكاشوميااوه9 كشاا

11.باشد و ياهميكصنوبريش

12خنثاوليگردتارازآو¨اشرامانندريشهبرخيريشه

                                                           

.32،ص3جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.1

 .223،ص1جالو ، القانون في .2

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

مخطزن  ؛02صتحفة المطؤمني ،  ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛23ص
 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص األدوية،

،1جويطة،  الجطام  لمفطردات األد  ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

دائرة المعارف ط  ؛102ص مخزن األدوية،؛322،ص3جالشامل، ؛23ص
 .112،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .5

 .102ص مخزن األدوية،؛23ص

 مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6
 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص

دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .7
 .112،ص3جدارويي، 

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

 ،مخطزن األدويطة  ؛02صتحفطة المطؤمني ،   ؛322،ص3جالشامل، ؛23ص
 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛102ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، .9
 .112،ص3جگياهان دارويي، 

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .10

گياهان دارويطي،  دائرة المعارف ط  سنتي، ؛322،ص3جالشامل، ؛23ص
 .112،ص3ج

 مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، .11
 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .12

 .102ص مخزن األدوية،؛322،ص3جالشامل، ؛23ص

وبرخايآورا13هشبيهباهگالبايا اتكاندردهكوصف

دانشامنداوقشارخاارجي¨اماهماه14.اندشبيهتربدانسته

اشرا ياهورنگداخلشرا فيدوپارازرطوباتريشه

افياوسكهبرخيايانرطوباترااشاك15.اندردهكوصف

16.اندناميده

اشراباراييرقااومفيادشايخالارئيسمياوه: خواص

اوباعاثكاودكزهار()¨افيوسرابرعانهوماليدو17خوانده

غاافقيبخاش18.ت خيرروييدوماويدرآودانساتها ات

20وبلغام19صفراو ودا()اشرامقيءمّرهفوقانيازريشه

اشراهامريشهكواش21وبخشپايينيآورامسه بطن

بيطارپاسازجاداابن22.ردها تكركمقيءوهممسه ذ

كرخواصهرياكتانيريشهوذردوبخشفوقانيوتحك

نندهاممقايءوك ريشهرامصرفكهاگركافزودها ت

23.هممسه ا ت

                                                           

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صنتخ  جام  المفردات غافقي، م.13

دائطرة المعطارف   ؛102ص مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، ؛23ص
 .112،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

،3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص مخزن األدوية،.14

 .112ص

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .15

تحفطة  ؛53،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛322،ص3جالشامل، ؛23ص
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛102ص مخزن األدوية،؛02صالمؤمني ، 

 .112،ص3جگياهان دارويي، 

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .16

 .322،ص3جالشامل، ؛23ص

دائرة المعطارف  ؛102ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .17
 .113،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

 .هماو.18

 .322،ص3جکتاب الما ، .19

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .20

 .322،ص3جالشامل، ؛23ص

،1ججام  لمفطردات األدويطة،   ال؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .21

مخطزن  ؛02صتحفة المطؤمني ،  ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛23ص
 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص األدوية،

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .22

ئرة المعارف ط  دا؛102ص مخزن األدوية،؛322،ص3جالشامل، ؛23ص
 .113،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 

؛53،ص1جتكکرة أولي األلبطاب،  ؛23،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .23

 .112،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، 
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فلنجاهراعاالوهبرمقايء¨نفيسبخشفوقانيريشهابن

يخوردوبخاشكانطا1.مسه نيزدانستها ت،مّرهوبلغم

بااقايو2نندهمعدهو ينهككفوقانيافيوسرامنقيوپا

موآنچهكش¨نندهككص بهزمينآوراپاخوردوبخشمت

هكاردهوافازودها اتكادرآوا تباها اهالمعرفاي

3.باشادندبلغموصافرامايكهاخراجميكبيشترينچيزي

افياوسرامحلا صاالباتو¨ويهمچنينرطوباتمياوه

هادانستهوبهقوليهامآورابارايجااليبيااض ختي

ماؤمنمصارفبخاشيمكاح4.چشممفيدشامردها ات

فوقانيافيوسرامقيءومجمو آورامقيءومسه بلغم

5.ردها تكمعرفي

كوبنادوافيوسراماي¨ريشه: افيوس كاش¨ تنيه¨ نحوه

ريزندو پسبارهامبررويآوآبمي،درظرفيريخته

زنندوآنچهرارويآبآمدهباچيازيماننادپارجادامي

6.نمايندميككنندوخشمي

شيخالرئيسبهنقا ازجاالينوسمازاجشرا: طبيعت

(دردرجاهاولياادكخشا)دومومجفاف¨ رددردرجه

اولو¨اشراگاارموقاااب دراولدرجااهوميااوه7ردهكاا

يطبيعاتكانطاا8.ردها اتكاركادومذ¨مجففدردرجه

دومدانساتهوباهقاولي اردو¨افيوسراگارمدردرجاه

يمماؤمنوكاح9.ردها تكرنق وبهقوليدي رتكخش

معرفاايكدومگاارموخشاا¨عقيلاايماازاجشرادردرجااه
                                                           

.322،ص3جالشامل، .1

دائطرة المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، .2
.113،ص3جدارويي، 

.هماو.3

 مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، ؛53،ص1جتكکرة أولي األلباب، .4
.113،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص

دائرة المعارف ط  سنتي، ؛102ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، .5
.112،ص3جگياهان دارويي، 

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .6

دائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛102ص مخزن األدوية،؛23ص
.112،ص3ج

دائطرة المعطارف   ؛102ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .7
.113،ص3جط  سنتي، گياهان دارويي، 

.102ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .8

.53،ص1جكکرة أولي األلباب، ت.9

¨اشراگرموقاب دردرجاه لطانيمزاجميوه10.اندردهك

11.ردها تكركدومذ¨دردرجهكاولوخش


عقيلايو الطانيمقادار،يممؤمنكح: مقدار مصرف

2/5بااهرقيراطبرابر)مصرفازجرمافيوسرا هقيراط

ركااوازرطااوبتشراپاانجقيااراطذ12گاارما اات(3/5-

13.اندردهك

هافياوسكازدانشمندانيكههيچيكرا تكشاياوذ

.اندريازضرروبدلآوبهمياونياوردهكاندذرانامبرده
¨م(،تهراو،مؤ سه1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية: مناب 

األغرا  ؛تااا الميومكم ،اّول،بيمطالعاتتاريخپزشكي،طب

ق(،031)م.حسنجرجانيا ماعي بن،الوبية و المباح  العالئية

تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اّول،

ق(،تهاراو،نشار11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1380

لعجطط  تططككرة أولططي األلبططاب و الجططام  ل؛ش1382شااهر،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552بيروت،دارالفكر،چااپاّول،

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1383

يممراد،بيروت،دارالغرباال االمي،اول،ق(،تحقيق:ابراه222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1585

دائرة المعارف ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.

                                                           

.102ص مخزن األدوية،؛02صتحفة المؤمني ، .10

.113،ص3جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .11

.331و350،ص2جاألغرا  الوبية، .12

دائطرة المعطارف طط     ؛102ص مخزن األدويطة، ؛02صتحفة المؤمني ، .13
.113،ص3جسنتي، گياهان دارويي، 
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معاصار(،قام،ناور)گياهاوداروئي،ابوالقا ام الطاني،ط  سنتي

ناماهگيااهي،واژه،ف ط  سطنتي دائرة المعار؛ش1382وحي،اول،

الشطامل  ؛ش1382معاصر(،قم،ناوروحاي،اول،)ابوالقا م لطاني

ق(،تحقيق:يو اف283)م.حزمقرشيعليبن،في الصناعة الوبية

القانون فطي  ؛ق1221،نشرياتالمجموالثقاافي،اّول،أبوظبيزيداو،

،بياروت،دارق(228)م. ايناعبداهللمعروفبهابنحسينبن،الو 

محمدانزديالصحاريمحمدعبداهللبنابو،كتاب الما ؛تاصادر،بي

ق(،تحقيق:دكترهاديحسنحمّودي،عماو،وزارةالتارا 202)م.

محمدحساينعقيلاي،مخزن األدوية؛ق1212القوميوالثقافة،اول،

ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقالبا المي،12قرو)م.خرا اني

م(،1522)م.احمدعيسيباك،معجم اسما  النبات؛ش1331دوم،

مطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اول،¨تهراو،مؤ سه

محمادغاافقياحمدبان،منتخ  جام  المفردات غافقي؛ش1383

ق(،تحقياق:د.282)م.العباريغريغريوسابن¨ق(،گزيده3قرو)م.

 .م2550،پاريس،داربيبليوو،ماكسمايرهوفود.جورجيصبحي

محسنرهبر

 افيون

¨مياوههاايكپساوليااصام وعصااره،شايره: َافيون

درقاديمكاهرا(Papaver Somniferum) اياهخشاخاش

كاارباهكشاندهزهاريوگااهقاويبسيارمسكنيعنواوبه

،هاانيازآمادها اتدرا اطوره.انادافيووناميده،رفتمي

روييكاهر اتمازكيكااووسخوا اتتااباه اهرابدا

رانويساوعاربآوفرهنگ1.همينمادهبودها ت،خوراند

معنايدوشيدوبه«اَفَن»ايعربيومشتقازفع اصالتًاواژه

¨هاايپيشايندرباارههايطبيبگفته2.دانندشيرتاپاياومي

وهگار:تاواوباهدوبخاشتقسايمنماودريشهافيوورامي

«»يونااني¨اكثريتكهايانناامرابرگرفتاهازكلماه

«ُمساِبت»اييوناانيباهمعناايرازيآوراكلمه.انددانسته

«شاقيق »ودر ارياني«تريااق»دانستهكهدرزباوبرباري

اياماابوريحااوبيرونايآورادراصا واژه3.شودگفتهمي

هاايآوبهزباوهايدي رگويدوشك ميداندوميرومي

«دعثارمانيدشاعال»يا«دعثادميقوو»:گوناگووعبارتانداز

                                                           

.102ص ألدوية،مخزن ا.1

.352،ص2جتاج العروس، .2

.02صتككرة أولي األلباب، ؛0،ص25جالحاوي، .3

اوباهنقا از.باهفار اي4«دوششنارخوك»به ريانيو

5ُما بنادخاوشخاواك»گويدنامآوبهفار يفزاريمي

¨حماازه.ا اات«َ ر اانتيرس»وبااهزباااو ااندي« ااياه

خشاخاش¨رهباهمعناايشاي«توذرشير»اصفهانينيزآورا

آورااز¨نيازريشاهمننطاج الطدكان  ¨نويسنده6.ناميدها ت

باتوجهبهضبطوامالي،ماكسمايرهوف7.داندمي«ابيوو»

معتقاد،«ُافياوو»صاورتبهأسما  العقارشرح اينواژهدر

¨تواوبهصرفشاباهتظااهريكاهميااوگوناها تنمي

هرابرگرفتاهازاياندوكلما،يونانيوعربيآووجوددارد

چراكهضبطاينواژهدرزباوِعباريهام؛يكدي ردانست

افيوورا¨نبايدكلمه،بنابراين؛آمدها ت«Aufiun»بهشك 

نااظماالطبااءنيازدر8.ُاپياوويوناانيدانسات¨يافتاهتبدي 

ايانكلماه،معتقادا ات،اظهارنظرينادروبادووم خا 

بهمعنااي،«افينا» انسكريت¨يونانينيستوبرآمدهازواژه

و«هبياوو»هايدي رآوراويگونه.خشخاشا ت¨شيره

ايان،غسااني¨باهگفتاه،از ويي9.ذكركردها ت«هپيوو»

10.شهرتدارد«عفيوو»دارونزدمردمفاسبه

ماهيات¨هايپيشاينياودرباارهگفته: ماهيت و انواع كن

گروهايآورا:دافيووبهدوبخشعمادهقابا تقسايمانا

خشاخاش¨يااهمااوعصااره«ورقالخشخاش»برگرفتهاز

ياا،خشاخاش¨وگروهايدي ارآوراشايره11شامارندمي

تنهااابوريحااو،درايانميااو12.داننادمي«الخشخاشلبن»
                                                           

ترجماهاباوبكرالصطيدنة،  ترا ت.ناك:دوششناركوك(صحيح).احتماال4

،32صي،كا ان

منجمدخشخاش ياه.¨.بهمعنايعصاره5

.32صي،ابوبكركا ان¨ترجمهالصيدنة، .6

.253صمنناج الدكان، .7

.30صشرح أسما  العقار، ¨ مقدمه.8

نامطه،   لغطت ؛30صهاي دشوار،  فرهن  واژه؛325،ص1جفرهن  معي ، .9
.3153،ص2ج

.20صحديقة األزهار، .10

القانون فطي  ؛35ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛252صفردوس الحكمة، .11
لوبيطة،  األغطرا  ا ؛100صاالعتماد في األدوية المفطردة،  ؛202صالو ، 

.212ص

ترجماهالصطيدنة،  ؛0،ص25جالحطاوي،  ؛151صالمنصوري في الو ، .12

الجام  لمفردات األدوية، ؛3صشرح أسما  العقار، ؛30ابوبكركا اني،ص
.20ص
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خشاخاش اياهدانساته¨بيرونيافيووراصامغيفارآورده

عمادالدينشيرازينيزمعتقدا تكهافياووصام 1.ا ت

هااگارمصم ¨همه، خنبوعلي ينا¨چراكهبرپايه؛نيست

چهارم ردكنندگي¨كهطبوافيوودردرجهدرحالي؛هستند

ايازبيشااتردانشاامنداوافيااوورافاارآورده2.قااراردارد

«َا يوط»نامبه،شدهدرنواحيشماليمصرخشخاشكشت

،نطااكيعمارابانداوود4.انددانسته3«بوتيجصعيد¨»وقريه

دوم¨دردرجاه،خشخاشروميراپسازنو صاعيديآو

¨ابوريحاااوافيااوورافاارآورده5.دهاادمرغوبيااتقاارارمااي

تباواوعقيلايخرا اانينيازوباه6خشخاش پيددانسته

عاالوهبار،دي رحكيماوطب انتي7.چنيناعتقاديدارد

روشكشاتوحتايروشفارآوري،ذكرانوا خشخاش

اناادوافيااوورابرآماادهازرانياازآوردهمحصااوالتمخاادر

درتوضايحبيشاتربايادگفاتكاه.دانندخشخاش ياهمي

كاه،شوندعمدهتقسيممي¨هابه هياچهارگونهخشخاش

تارخشخاشبساتانيبااطبعايمعتادل،هاترينآوقّوتكم

ازآو،ناااوخااود¨درخميرمايااه،ا ااتومااردمدرگ شااته

،خشااخاِشَا ااَود،از ااويدي اار8.كردناادا ااتفادهمااي

البتاه.شاودها تكهافياووازآوگرفتاهمايترينآوقوي

هايمخادربرايانوا فرآورده،هايطبيگوناگونيا تفاده

امابادوو،در خنحكيماوآمده،اينچهارنو خشخاش

هاايدرميااوطبياب، ايناد تاوردهايرازيوابان،شك

هاايدرميااوطبياب،ريدوسوباولسوديساُقو،مسلماو

هااراهاايآو امجوونوشاتهبيطااروابانيونانيكهابان

بهترينمنابوبرايمطالعهدراينبااره9،اندآوريكردهجمو

                                                           

.35صالصيدنة، .1

.35صافيونيه، ¨ رساله.2

213ص.منناج الدكان، .3

درشهرهايشامالمصار،خواندها تكه«تميمي»بيطارنامآوگونهراابن.4

.20صالجام  لمفردات األدوية، شود؛خاصهصعيدوا يوطكشتمي

.02صتككرة أولي األلباب، .5

.38هماو،ص.6

.102ص مخزن األدوية،.7

.253،ص25جالحاوي، .8

،1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛155،251،252صجام  األدوية المفردة، .9
‘ 

تنهاجاالينوس،درمياوحكيماوطب نتي.آيندشمارميبه

هاايدارويايبراينرأيبودكاهافياووودي ارفارآورده

ماورد10.خاشبستانيبودها تبرگرفتهازخش،خشخاش

منناج الطدكان مؤلفكتاب،كميابدي ردرمياوحكيماو

11.داندا تكهافيوورامحصولخشخاشاخضرمي


باِرد()حكيماوطبوافيوورا ردكننده¨همه:طب  افيون

دانندودرباينآنااواختالفايازياِبس(مي)كنندهوخشك

،درجاتاناوا گونااگووآوامادر12،ايننظروجودندارد

رازيافيووراداروييباكاربردفراواو.اختالفوجوددارد

بخشدرمان ردردهايگرموآرامش،كنندهو ردوخشك

بارگدرخات،وآورابههمراهمواديچووجاو13دانسته

؛داناداول ردكنندگيمي¨دردرجه، دروبرگگ بنفشه

هايمخدرخشاخاشفرآوردهوايندرحاليا تكهدي ر

مؤلااف14.چهااارم ااردكنندگيدانسااتها اات¨رادردرجاه
                                                                                      

.253،255،ص25جالحاوي، ؛20ص

.25،ص2جالجام  لمفردات األدوية، .10

.213صمنناج الدكان، .11

.35صاالبنية ع  الحقائق األدوية، .12

.123صالمنصوري في الو ، .13

.151هماو،ص.14



 
 

 افيون / 231
 

و، اوم اردكنندگي¨خشخاش ياهراآخردرجاه،بنيةاال

ادرمياناه اكهطبعاي اردوتاردارد ¨خشخاش پيدرا

عيسايبانامااعلاي1. وم ردكنندگيدانستها ت¨درجه

وچهاااارم اااردكنندگي¨كحاااالآورادردرجاااهبااان

 ايناو يدا اماعي ابان2.دهادكننادگيقارارمايخشك

¨كفايه»در3.اندچهارمدانسته¨جرجانينيزافيوورادردرجه

در،كهافيووبههمراهصاندلوكاافور،نيزآمده«منصوري

4.اولرطوبتا ت¨چهارم ردكنندگيودردرجه¨درجه

ابوريحاوبيروناياطالعاات: ساخت و فركوري¨ طريقه

ايپيرامووكشاتوفاراوريافياوومطارحمفيدوگسترده

كشتخشخاش پيد¨ويدركتابخودطريقه.كردها ت

راايجادشكافوجراحاتدرجوانابپو اِتايانگيااه

كننادتاادانستهكهبانيشتريتيزوبرندهآورازخمايماي

آو،گاهبانوككاردآو.افيووازآوبيرووآيدومنعقدشود

كنندوبعدقطعهقطعاهآوراميآوريتراشندوجموميار

ابوريحااو.گ ارنادتااخشاكشاوددربرگخشخاشمي

خاود¨دانادكاهرويبوتاهايميبهتريننو افيووراگونه

برخيدي ربايدآورا اوراخكاردو¨بهگفته.خشكشود

عمقايايجاادنماودتااافياووهاايكامآو وراخ¨بر اقه

ريجازآوخارجشودوبعدهمبايادآورادرقاارورهتدبه

البتهابوريحاوكيفيتايننو رانامطلوبونسابت.ريخت

روشدي ريكاهدرآو.دانددوممي¨آودررتبه¨بهعصاره

شودآوا تكههرعصارهبارتمامخواصافيووحف مي

؛ وراخيمنعقدوبهجاهاايدي ار ارايتنكاردهباشاد

،كننادافيوو اوراخايجاادماي¨ميكهباكاردبر اقههن ا

تاااهمااليصاورت،طوركام مراقبباشدبايديكنفربه

بيطااربهتارينابان5.ن يردوعصارهاز وراخخارجنشود

داندكهبانيشترازرويخودگيااهايمينو افيووراگونه

آو¨عصااره،ولياگربااپخاتنوجوشااندو،برداشتهشود

                                                           

.125صاالبنية ع  الحقائق األدوية، .1

.323صتككرة الكحالي ، .2

.212صاألغرا  الوبية، .3

.232صمنصوري، ¨ كفايه.4

.38صالصيدنة، .5

مؤلاف6.تاريخواهادداشاتكيفيتضاعيف،گرفتهشود

زدوباكاردبرخشاخاشراتوصايهنيزچاكافيونيه¨ رساله

،شاودبيشتريخارجمي¨چراكهدراينصورتشيره؛كرده

 ايالوافياوو،ولياگرباچيزدي ري وراخايجاادشاود

آوريويجماو.كنديوبسيارطوالنيانجامخواهدشدبه

چاراكاه؛خشخاشرابا ران شتاوپيشنهادكارده¨رهعصا

بينجرِمخارجيخشخاشرااز،امكاوداردنوكتيِزكارد

آوريافياووراكهمحا جماو،اوبرخالفابوريحاو.ببرد

معتقدا تحتمًابايداينعما در،برگخشخاشدانسته

صورتخواصآوچراكهدراين؛صدفانجامشود¨پو ته

ما ويهاعتقادداشاتكاههرچاهابن7.اونخواهدرفتازمي

تاربهترومفياد،تروبويآوبيشترباشدرنگافيووروشن

 يدحسينخاوطبيبرناگآورازردتيارهو.خواهدبود

آوروطعاامآوراتلااخدانسااتهوانااوا بااويآوراتهااو 

،ماننادافياووا االمبول؛متعدديبرايآوبرشمردها ات

عقيلايخرا ااني8.هندوفرانساه،ايراو،ا كندريهمصرو

افياوو¨چ ون يتهياه¨نيزتوضيحاتكام ومفيديدرباره

افياوو¨ويدوروشرابرايتهياه.مرغوبارائهكردها ت

¨اودرتهياه.آو¨عصاره¨شيرهوتهيه¨تهيه:توضيحدادها ت

زههاوبساتنكاوزماومنا براپسازر يدوبرگ،شيره

درحاال،خشاخاشدانساتهكاهازفارطر ايدگي¨ودانه

طاوالني¨گاهاطرافآوراچهارتيغاهآو.خشكشدوباشد

 طحيبزنندويكشبب  ارنادتااشايرهبيارووآيادو

، اپسصابحفاردا.دلي  رديهوامنعقدو فتشودبه

¨آوراباان شتبردارنادوباركنااره،پيشازطلو آفتاب

آوريكنندواينكاارايجموچينيياشيشه¨پيالهصدفيا

اكاه.راتا هروزادامهدهند عقيليدرمقايسهبادي اراو

كاردودانساتنداجماوآوريعصارهباكاردرابهترميجمو

چراكهممكنا ات؛داندترميهاراباان شتمفيدعصاره

وناازكخشاخاشرامجاروحكناد¨پو اته،تيزكارد¨تيغه

                                                           

.188صالعالج باالعشاب و النباتات، .6

.32صافيونيه، ¨ رساله.7

.28صمفتاح األدوية، .8
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،يو افهارويهامبنقا م1.د تآيدافيوومغشوشبه

آو¨درماهثوروزماور ايدوداناه،زماور يدوگِ آورا

،اوبرعكسباوعلي ايناورازي.درجوزادانستها ت،را

خشخاشبايددر ايهخشكشودواگار¨اعتقادداردشيره

اماا2.ازخواصآوكا تهخواهدشاد،درآفتابقراردهند

كوبنادعصارهابتدا رخشخاشوپو تآورامي¨درتهيه

د اتباه¨ پسماده.جوشانندتاغلي شودوآبآورامي

 نگپهنيكاهرويآو)« نگصاليه»آمدهراباد تبر

 ازندوهاييميمالندوازآوقرص ايند(ميداروهارامي

نناو راكامديسُقوريدوسايا3.گوينداينرانيزافيوومي

نامياده« اقونيوو»ترازانوا دي ردانستهوآوراخاصيت

4.ا ت

حكيمااوطاب انتي: روش شناسايي نطوع مرغطوب  

هايمتعددوگوناگونيرابرايتشخيصنو مرغوبنشانه

ر ادكاهنظارماياندوچنينباهازمغشوشآوارائهكرده

ويهاايارائاهشادهاز اهم يكمياابايشباهديادگاه

غاشدر،عمادالدينشيرازي.اندديسُقوريدوسنظرداشته

چاراكاهاز؛هادانستهترينغشترينوآ اوافيووراشايو

كنادوباهنمايتغياري،طعمورناگآو،تغلبايجادشده

كا اتيمحسو ايدرآومشااهده، ببخواصزياادآو

چندنشانهراعام تشاخيصناو ،حكيممؤمن5.شودنمي

رزانتو ن يني:زنو مغشوشافيوودانستها تخوبا

،حا شادو اريودرآب،رناگمايا باه افيدي،جرم

اشتعال ريودرمقاب آتشوذوبشدودرمقاب حرارت

بها اتحكام،هاعقيليخرا انيافزووبرايننشانه6.آفتاب

رنگ فيِدماي به،آوربودوبويآوخواب،جرموجوهر

صاافوروشانآو¨شاعله،سازشكستهشادوقرمِزآوپ

هايرانشانههااشارهكردهواين،هن امگداختندرآتشبه

                                                           

.102ص مخزن األدوية،.1

.213صارشاد الزراعة، .2

.20،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .3

.32صافيونيه، ¨ رساله.4

.32هماو،ص.5

.52صحكيم مؤم ، ¨ تحفه.6

اباوعلي اينانياز7.تشخيصنو مرغوبآودانستها ات

خااموش،كاهدرتااريكيآوراآتاشبزننادگفتههن اامي

شرطلغازاو،شدهعالوهبرمواردگفته،ابوريحاو8.شودنمي

 ريوح شدِو،بهآوافزودهكهاحتمااًلمنظوربودورانيز

عمادالدينشيرازيبهويژگي9.افيوومرغوبدرآبا ت

تاواوآوكندكهدرهيچكتابدي رينميدي رياشارهمي

ياابار،نرمافيوورابهدوان شتابهاامو ابابه»:رايافت

اگارروغاندرد ات،كفد تبهان شت بابهبمالناد

طارزعسا وخرماادوفتيلهن رددوچسبيدنيبهپهنشو

¨اغلابازچنادمااده،غاشافياوو10«خالصباشاد،نباشد

،ما ااويهاباان.كناادتجاااوزنمااي،شاادهومعااروفشااناخته

راكاهگيااهي«ماميثاا»حسينانصااريبنابوريحاووعلي

اندتريناينمواددانستهيكيازاصلي،شبيهخشخاشا ت

شدهاززعفراوا تفادهمي،رنگآوبهزرديكهبرايتغيير

وروشتشخيصافيوِومغشوشبهماميثاآوا اتكاهباا

عمااد11.گرايادرنگآبباهزرديماي،ريختنآودرآب

هاايافيوومغشوشباهماميثااراباانشاانه،الدينشيرازي

12.معرفايكاردها ات،خشنوملمسشدو،ضعفدربو

دي رنيز¨ازدوماده،هبههميننكتهافزووبراشار،بيطارابن

خاسباري()كاهويكوهي¨يكيعصاره. خنگفتها ت

تروجنسبويضعيف،ا تكهمغشوشافيووبااينماده

دي اريا اتكاه¨روغنحيوانينيزمااده.تريداردخشن

بخشدوروشانعطافونرميالزمرابهافيوومغشوشمي

،آتشب يرناد¨آورابرشعلهتشخيصآواينا تكهاگر

شودورنگياقوتيوتيرهپياداميروغنازدي رموادجدا

انوعيشقايق«شقايقالنعماو»خيراشبيليازالابو13.كندمي

ا خنگفتهكهازناوعي كهبسيارشبيهبهخشخاشا ت

                                                           

.100ص األدوية،مخزن .7

.202صالقانون في الو ، كتاب ثاني، .8

.33صالصيدنة، .9

.35صافيونيه، ¨ رساله.10

.38صاختيارات بديعي، هماو؛.11

.33صافيونيه، ¨ رساله.12

.20،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .13



 
 

 افيون / 236
 

عناواوايباهمااده،شودناميدهمي«مورشكه¨بوره»كه،ازآو

گرموطبوافيووو،كهطبوشقايقدرحالي1،ندگيرافيوومي

2. ردوباِردا ت،خشخاش

خواصدرمانيبسياريبرايافيوودر:خواص درماني

هاراباهتواوآوهايطب نتيثبتشدها تكهميكتاب

داروهااايجلااديباادوو:عماادهتقساايمنمااود¨دود ااته

اناددهحكيماوطب نتيتوصيهكر¨همه.داروهايخوراكي

افيوورابايادرويظرفايبار،هايخوراكيكهبرايدرماو

آتشنهادتانرمشدهورنگآوبه رخيياقوتگرايادو

باوعلي. پسا تفادهكنندتاازهرگونهغشايپااكشاود

ربنبنعلي3.آهنراپيشنهاددادها ت، ينابهجاي فال

تاواودرآورومسّكنيدانساتهكاهمايآوراخواب،طبري

 اوم¨جاالينوسدرمقالاه4.درماودردهااازآوبهارهبارد

جاالينوس(آوردها اتباهعشطر مقطاالت  كتاب)«ميامر»

مصارف«جنادبيد اتر»تنهاييوبادووكهافيووبههن امي

اوهمچناين.آوردهمراهميكنديونقصهضمرابه،شود

شتها تدرتسكيندردهانو«حيلةالبرء» يزدهم¨درمقاله

.دردهساتند¨دهنادهتسكين،بنگوتماممخدرها،كهافيوو

معتقدا تاگار،حنينهمباپيرويازجالينوسبنا حاق

،افيوورادرشيِرزوشيردهح كنندودرچشامبچكانناد

دهدوبرايدرمااوصادا مازمننيازميدردهاراتسكين

ماراهمقادارافيوورادرآببهه¨شدهرازيح .مفيدا ت

برايمالشخارجيبرمواضودردنااكبادو،زياديروغن

هاايدي اريرابارايويهمچنينفايده5.داندمنا بمي

مسكِندردهاومفيدباراي،بخشآرامش:شمردافيووبرمي

بهروغنگ آميختاهشاودو،چنانچهافيوو؛ رفهوا هال

ايمازمنبراي اردرده،معجووتهيهشدهرابه ربمالند

وزعفراومخلوط«ُمر»مفيدا تودرصورتيكهباروغن

دردهااايآوراتسااكين،شاادهودرگااوشچكاناادهشااود

                                                           

.088،ص2جعمدة الوبي  في معرفة النبات، .1

.23صي الو ، شرح كتاب ديسُقوريُدس في هيول.2

.21صافيونيه، ¨ رساله.3

.252صفردوس الحكمة، .4

.305،ص15جالحاوي، .5

اگرآوراباشيرزوُمرضعهوزعفراو،وي¨بهگفته.دهدمي

عمادالادين6.برايبيمارينقرسمفيدخواهدباود،بياميزند

منمفيادشيرازيبهچهاردليا افياووراباراي اعالماز

جلوگيريازريزشمواديكهاز ار:نخست:دانستها ت

تحلي ماوادترشاح:دوم؛ريزندياهرجايدي ربه ينهمي

نضاج:تقويتنيرويبدودردفومادهوچهارم: وم؛شده

اوافياوورادارويايعجيابو.مادهبراي اهولتانادفا 

¨عقيادهنابهب7.داندگردردرماواينبيماريمزمنميمعجزه

خشاخاِش افيدبار اركساي¨شادهاگرپخته،ما ويهابن

بهخوابآراميفروخواهدرفاتواگارايان،ماليدهشود

افياووباراي.فاردبيهاوشخواهادشاد،كارتكارارشاود

شاودوهاايگارمعاارضمايايكهدراثاربيمااري رفه

، اودمنديآو¨درجاه.همچنيندرهضمغ امفيادا ات

كهباشرابيكهبااآببااراومخلاوطشادهههن اميويژبه

اوافياوورابارايد ات اه.بسياربيشترخواهادشاد،باشد

شوچراكهمعدهراشست؛داندگوارشنيزبسيارمنا بمي

،درضامن.گياردَرويشاكمرامايدهدوجلويبيروومي

پاساز،شاودويافيونيراكهازخشخاش فيدتهيهماي

.بخاشدانساتها اتبسيارآراماش،ردوباعس مخلوطك

افياووو،جاالينوس«حيلاةالبارء»دوِم¨مقاله¨رازيدرادامه

شمردوبرايميهايبدوآبلهوجوش¨كنندهبنگراخشك

كااهويكاوهيمفياد¨ ردردگارمنيازباههماراهعصااره

زادانساتهحنايننيازجارمخشاخاشرايبو ات8.داندمي

خواصمتعدديرابارايافياوواالبنيةابمؤلفكت9.ا ت

ازجملاااهاينكاااهباعاااثرخاااوتو؛برشااامردها ااات

،كنادمايايجااد اردي،شودميهااندام¨رفت يهمهخواب

كنادودردهااراخوورالختاهماي،آوردتشنجراپديدمي

ويهمچنينپو تخشاخاش افيدرا10.دهدتسكينمي

،هايگلوچرك¨كنندهائ ز،شودكهافيووازآوا تخراجمي

                                                           

.253،ص25هماو،ج.6

.23صافيونيه، ¨ رساله.7

.23صم  اليحضره الوبي ، .8

.215،212،ص25هماو،ج.9

.35ص األبنية ع  حقائق األدوية،.10
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ابوعلي ايناآورا1.آوردانستها تمخاطآوونيزخواب

گويدروغنمخلوطميداندوميهايگرموحارهضدورم

اگارآو،وي¨بهگفتاه.مفيديخواهدبود¨كنندهبهآودرماو

آورا اتوچنانچاههماراهبااراروي ربمالنادخاواب

اوهمچناين.مفيدخواهدبودروغنگ درگوشبچكانند

داندآورابرايدرماو ردردهايمزمندارويي ودمندمي

،وچنانچهدرشيِرزوح شودودرچشامچكانادهشاود

البتاهاوتوصايه.كنادهاودردهايچشميرادرماوميورم

بهتارا اتازايانكاار، ببحسا يتچشمكردهكهبه

راار اطاطيسافياوو،سوريدُقوديس¨گفتههب2.پرهيزشود

زيارا،هباردكاارنمايباهگوشودرماوچشمدرداروهاي

انادراس.ا تشدهميچشمضعفباعثكارنظراواينبه

چيازيباهآميخاتنبادووافياووچنانچهكهبودمعتقدنيز

.خواهادباوديكاورباعاث،شاودكشايدهدي ربرچشام

و اودمند،خواباندورابرايافيوونهابوينيزتمنسديمس

اعتقاداماديسُقوريدوس.داندميبارهازياودردي ربيماري

خواصازتجربهبهخطاباآنچهبه،پزشك هاينكهدارد

زياراآنچاه،انادكردهمخالفت،ا تشدهوشناختهارداين

،تا ثيرشباردر اتي،مادهد اتآبهازافيووهاتجربهطي

يليهمافيوورائمراوا راوعاب،از ويدي ر3.داردداللت

هاايآودانساتهاصالتًاداروييبرايچشمومداوايبيماري

هااييچاووجرجانينيزافيوورادردرماوبيمااري4.ا ت

ودرحبايكاها اهال6،دردناخن()داخش5،خفقاوحاره

مفيادشامردهودرتحليا ودرمااو7،داردميخونيراباز

هاونيزكاهشحارارتغريازيبادوماؤثرهاودم جوش

هااييباودهكاهجرجاانيازمعادودطبياب8.دانستها ات

كاارهاييراكهافيوودرآوباهفهر تيازضمادهاوشياف
                                                           

.125هماو،ص.1

.202،ص2جالقانون في الو ، .2

.20،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .3

.3صشرح أسما  العقار، .4

.353صاألغرا  الوبيه، .5

.228،025هماو،ص.6

.222،231،281هماو،ص.7

.212هماو،ص.8

ضماد،ضماديبرايدرماو ردرد:رودارائهكردها تمي

شاياف ارخو10،اسبوا ايرضمادبرايآم9،براينقرس

«برءيوثاا»شاياف11،باردگرمكهبيماريجربراازبينمي

زدايادوضارباووخاارشميكهموادخارجيراازچشم

شياف ياهكاهبادهااراتحليا 12،دهدچشمراتسكينمي

14.كاهادقاراريرامايدردوبي،وشيافيكهزجر13بردمي

ازخاصيتدرماانيدي اِر،دبردرماو ردرافزوو،بيطارابن

شادتازكهبيماارباههن اميبه؛ خنگفتها تافيوونيز

نزديككردو،بهترينراهبرايتسكينآو،كشددردرنجمي

باهنشايمن اهماري ،ايآغشاتهباهروغانوافياووفتيله

هااويهمچنينبهدرماودردهاو ان ينيگاوش15.ا ت

همراهافيوواشاارهزعفراوبهبامخلوطيازروغنُمرو،هم

اونيزمانندابن يناازچكانادوافياوودرچشام16.كندمي

كاهمصارفانادههمچنينگفت.بيماربسيارپرهيزدادها ت

ا اهالمازمنراازباين،افيووهمراهباشرابتلخوكهناه

،بهرامقالنسي مرقندينيزازقولحنينابن17.خواهدبرد

علاي18.فيوودربندآوردوا هالاشاارهداردت ثيرمثبتابه

مارغپختاهراتخم¨گويدچنانچهزردهحسينانصاريميبن

آورادرمااوخواهاد،بههمراهافيووبرمح نقرسبمالند

باه،حكيممؤمننيازافازووبارذكارهماينماوارد19.كرد

باراي،افياوووشايردختاراو، ودمنديمخلوطزعفاراو

رغامعلاي،عمرانطاكيبنداوود20.ا تنقرساشارهكرده

برخيازحكمايدي راكهچنداوبهخواصدرمانيافيوو

اآورابرايدرماوهمه هاايطبعايبيمااري¨معتقدنبودند

                                                           

.255هماو،ص.9

.252هماو،ص.10

.353هماو،ص.11

.352هماو،ص.12

.350هماو،ص.13

.353هماو،ص.14

.51صبيوار،  تحفه اب .15

.52هماو،ص.16

.123صالجام  لمفردات األدوية، .17

.23صاقراباذي  قالنسي، .18

.38صاختيارت بديعي، .19

.52صحكيم مؤم ، ¨ تحفه.20
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خاوطبيابنيازاثارات يدحسين1.گرممفيددانستها ت

،مخاادر،كلاايافيااوورادرمركاازاعصااابونخااا باادو

باعاثجريااوآوربياوكاردهوباعصابوخوا¨كنندهفلج

2.دانادتعريقوتحريكبيشاترماي،افزايشحرارت،خوو

تاريپيراماووخاواصعقيليخرا انيكهتوضيحاتكام 

افزووبارماوارددرماانيكاه،درمانيافيووذكركردها ت

؛افزايدخواصدي رينيزمي،هااشارهشدآوپيشازاينبه

،ضاعفقلاب،غاموانادوه،ازن اهويباههن اام افر

باروز،قحطايو ارمايشاديد،گر ن يونيافتنطعاام

ياحدتمنيو رعتانزالودرد، وزشدرهن امادرار

ازنظار.مصرفاندكيازافيوومفيدا ات،ناشيازقولنج

چكاندومقداريازآودرچشمبههمراهزردچوباهو،وي

دينشايرازيايجاادعمادالا3.زعفراونيزمفيدخواهدباود

اشااتعالووجااددرطبااوانساااوراخاصاايتدي اارافيااوو

هميندلي مسافراودرشب يرهاآوگويدكهبهداندوميمي

همچنينمنفعت.هاغالبنشودخورندتاخواببرآورامي

زدودِو،وياژهزنباوردي رآورادرماوگزيدگيجانوراوبه

دفاو،منوجنوو،قتباغمايناشيازمسكراتمث خمرو

تقوياتقلابو،زدودوت ثيروباوطاعوو، رمايزمستاو

افزايشتواناييتحما انسااودر،دفودردهايكليهومثانه

باهومي جنسايوعاالجزحيار¨كاهشقوه،برابرتشن ي

4.اينفستن ي(اعالمكردها تگونه)

يدارويا¨قرهدرد اتورتهياهبنثابت: خواص دارويي

كندهاونيز ردردمزمنتوصيهميبرايدرماونب شقيقه

دو،مازه(صام گيااهيتلاخ)كهبايدنصفجزءعنزروت

كااهوي¨ششجزءافيووراهماراهبااعصااره،جزءصندل

چنانچاهباههماين.هاماليدهمآميختوبهشقيقهكوهيبه

و،بايدبرمقادارعنازروتافازود،مقداربهبودحاص نشد

هايخونيشقيقهراتارگ،دررويآومقداري ربنهاد

ويدر.داردزدِوبيشااترباااز اان ينكناادوآوراازنااب 
                                                           

.02صتككرة أولي األلباب، .1

.28صمفتاح األدوية، .2

.102ص مخزن األدوية،.3

.03،05صافيونيه، ¨ رساله.4

در اختنوعيانفيهنيزازافيووبهرهباردهو،جاييدي ر

دودرهامافياووودودرهام،گوياددودرهامطباشايرمي

شهباهيكعدسحبهكنندوباروغنبنف¨نشادررابهاندازه

گويدكهپنجدرهامدر اختشيافابي مي.انفيهكشند

دودرهامنشاادرونصاف، هدرهامعنازروت،ا فيداج

ازن ااه.درهمافيووراهمراهباشيرزومرضعهشيافكنند

نهااييتساكيندردباراي¨ويكاربردايانشايافمرحلاه

برندودردآنااوپاسميكسانيا تكهازدردچشمرنج

افيووهماراهبااشايرزومرضاعهدر¨شدهچكاندورقيقاز

ويدردرماااو5.چشمانشاااونياازكاااهشنيافتااهباشااد

هايپو تيهمداروييتجويزكردهكهحاويروغنشكاف

اكلي وبابوناها اتكاهپاساز،پو تخشخاش،بنفشه

گوشاتگااوبارروي¨شادهچكاندِوآبجوشيدهوغلاي 

رازيباراي6.شاودرضاهضامادبايادرويمحا عا،هاآو

دارويايرا،شدهبانيشعقربورتي درماوبيماراوگزيده

جاانورياز)بيضه(بيد تر)تجويزكردهكهمشتم برجنِد

صاورتفلف  پيدوافيووا اتكاهباه،جوندگاو(¨د ته

دهندوپسازآو هياچهارپيالهشرابميقرصبهبيمار

اودرجاييدي ربرهمايند اتور7.نوشانندقويبهاومي

وي8.بابوناه(رانيازافازودها ات)«عاقرقرحاا»دودرهم

اناددارويايهمچنينبرايكسانيكهدچارمسموميتشده

گيااهياز)زراوناد،فلفا ،تجويزكردهكهمتشك ازافيوو

 انب )جنطياناا،داناه اياه،زيره،ا پند،بادرنجبويه(¨طايفه

وي9.عس وآبترتيزكا ات،تره(نوعي) زاب،رومي(

شوكراوو،كندكهبايدافيوودردرماوزهرزنبورتجويزمي

ايآغشتهبهآب پسپارچه،كافوررابرمح زخمبمالند

گاااهگااالبرويآوبمالناادوآو،يااخرارويآوب  ارنااد

رازيبااتكاباهمشااهدات.اندودكننداطرافموضوراِگ 

امامانواز،گويداينروشاگرچهدردفراواودارديخودم

                                                           

.30صالكخيرة في علم الو ، .5

.22هماو،ص.6

.201،ص15جالحاوي، .7

.223هماو،ص.8

.252هماو،ص.9
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كندكهبايداوتوصيهمي.شودايجادتورمدرمح زخممي

 ايد1.اطرافمحاِ زخامرابااياخوبارفخناككارد

ا ماعي جرجانيدردرماوقرحهياشكافايجادشادهدر

ناامشايافاباي دارويايباه،اعضايبدوكهچرككرده

ويبايدمح چرككارده¨گفتهبه.زكردها تافيونيتجوي

نيشترزدو/حجامت(وچركآوتخليهشودتاا)دائمًافصد

از.كا تهشود،ازشدتضرباوونبضيكهدرموضوا ت

درد¨دهنادهمنظورتسكينايندارويافيونيدراينجافقطبه

حكيممؤمننيزافيوورابراي يالورحم2.شودا تفادهمي

بارگ.داندهمراهشرابمفيدميي (وحرارتج ربهح)

كاردوهااوخشاكجراحات¨خشخاشبرينيزبرايتنقيه

¨گا خشاخاشبارايقرحاه.ترشحاتچشممنا با ت

كاردوهااي اردورقياقآوبرايبيمااري¨وپخته،چشمي

3.اخالِطغلي ولزجمفيدا ت

بهميزاودقيقيبرايمسموميت: عوار  مصرف افيون

،هايحكيماوطب نتيارائهنشدهو خناوافيوودرگفته

اماا7.متغيرا ات6تادودرهم5ويكعدس4ازيكمثقال

پرهيزهم انيازمصارفو،آنچهدراينمياواهميتدارد

 ابات،رازيعوارضيچووكزاز.ويژهخوردوآوا تبه

شدوتيره،بندآمدوزباو،گوديچشماو،خارش،بيهوشي()

هاوشدوا تخواو اييده،اعضا¨عرق ردبرهمه،هاناخن

هاايمساموميتراازنشاانه8شدوازحالاتعااديخارج

هايگارمرادرمساموميتاومزاج9.داندناشيازافيوومي

تر مرابهچراكه ريو؛پ يرتردانستها تبهافيووآ يب

رمياوعالئمد10.شودر اندوباعثمرگبيمارميميقلب

                                                           

.300هماو،ص.1

.320صاألغرا  الوبية، .2

.52صحكيم مؤم ، ¨ تحفه.3

.228،صدانشنامه در علم پزشكي؛35صاالبنية ع  الحقائق األدوية، .4

.20صافيونيه، ¨ رساله.5

.308صالمنصوري في الو ، .6

.228،ص2جالصناعة في الو ،  كامل.7

 .112صكتاب السموم و الترياقات، .8

.305،ص2جكامل الصناعة في الو ، .9

.308،ص15جالحاوي، .10

خارششديدبدووا تشمامبويافيووازبادو،شدهگفته

،حكيمااو11.اندترينعوام تشخيصعنواوشدهمهم،بيمار

و13َابها ،آذرياوو،جندبيد اتر12،فرفيوو،فلف ،دارچين

14.اناادآودانسااته¨مصااطكيراپااادزهروبرطاارفكننااده

تقويم االبدان  ¨جزلهنويساندهعمادالدينشيرازيازقولابن

آوراعودهنادييااعاود¨كنندهبرطرف،في تدبير االنسان

15.دانسااتها ااتAcorus Calmusيعنايَاگياارتركاي،َوج

ايدرعاوارضخاِوطبيابنيازشارحگساترده يدحسين

مصرفآوارائهكردها اتوگفتاهچنانچاهدرمجااورت

دهادمي رعتاحساس وزشد تبه،پو تقرارگيرد

امااگرازراهدهاومصارف،گ ارد پساثرتخديريميو

¨وا اطهنشئ يبه،آثاريچووعدماحساسگر ن ي،شود

دشاواريدرهضامويبو اتمازاجرا،قلتترشحبازاق

اودرجاييدي ربهعوارضيچاوو.همراهخواهدداشتبه

حسايورخاوتباي،تهاو  اريووآناي،پريادگيرنگ

كااهشتعادادتانفسدر،پو تتشنجو ردي،عضالت

اشااره،شاوددقيقهو ستيورخوتيكهمنجربهمرگمي

عاوارضمتعادديرا،افيونيطه ¨ رسالهمؤلاف16.كردها ت

،ازجملاهِدقًِّحااره؛برايمصرفافياووبرشامردها ات

،كااهش اطحهوشاياريوفكار،الغريوضعفشاديد

17. ن ينيگوشوگرفت يصدا،ضعفبينايي

افيوو ميخطرناكومهلاك: ان مسموم به افيوندرم

18.آودانستها ت¨رتبهشوكراوراهم،ثابت.رودشمارميبه

،عطسهانداختنبيماارتو اطدارچاينرازيتالشبرايبه

تارينراهبارايدرمااوجندبيد تروفلف رااصالي،كندر

كندپسازاينمرحلهبايد ربيماارراباابيمارمعرفيمي

آبگرمحرارتدادومانوازخوابيدوويشادوداروياي
                                                           

.38صاختيارات بديعي، ؛32صاالبنية ع  الحقائق األدوية، .11

.52صحكيم مؤم ، ¨ تحفه.12

.20،28صافيونيه، ¨ رساله.13

.212صارشاد الزراعة، ؛233صاقراباذي  قالنسي، .14

.20صافيونيه، ¨ رساله.15

.35صمفتاح األدوية، .16

.23صافيونيه، ¨ رساله.17

.15صالكخيرة في علم الو ، .18
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كهتشكي شده، هباربهاوخوراند،رابهمقداريكجوز

نوعي)صعتر،عرعر،فلف ،انقوزه()حلتيت،ازجندبيد تر

پساز.روغنوجوزا ت، قمونيا،عس 1،بوره،آويشن(

راباابادوبيماار¨پوشااندوهماهمايآوشرابيقويبهاو

،كنندچنانچهخارشپايااونيافاتروغن و نآغشتهمي

¨دهندوپاسازآو اركهميبدوبيماررادرآبگرمقرار

2.نوشانندبهويمي،وشوربايچربباشراب،تندوترش

جز هياچهاارچيزبههيچ،بااتكابرمشاهداتخود،رازي

باراي،باشادپيالهشرابقويوعتيقراكهازنو ريحاني

هاايهاايگارموشايافحقناه3.بيمارمفيدندانستها ات

آواشاااره ااوزانندهازمااوارددرمااانيا ااتكااهرازيبااه

يادكردهكهدركنار«شخزنايا»نامويازداروييبه4.كندمي

.برايمسموميتناشيازافياووبسايارماؤثرا ات،شراب

هبا دروابن«شجرينا»ايندارورابانام، ينادرقانووابن

اماادر،انادآورده« جرينا»بهشك «المختاراتفيالطب»

آمدهوتركيبايافياونيمعرفاي« جزينيا»بهشك «االبنية»

در اختآواطالعاي¨ليكنازتركيباتوشيوه؛شدها ت

اول¨ما ويهقيكردومسمومرادردرجهابن5.د تنيست

، اكنجبين،بامواديچووعسا شمردوآورامياهميت

حكيمميسري.داندپ يرميامكاو،روغنحيوانيوآبداغ

روغان6.ملحهنديرادردرماوبيمارمفيددانستها تنيز

رازقينيزدارويدي ريا تكهازروغننارگي وروغن

¨هاييمعينتشكي شدها توطبقتوصيهزيتووبهنسبت

هايبلغميديرگشايوبيماري¨همهبراي،ابومنصورهروي

نيزمسموماوبهفطروافياوووخاانقالنماردارويايناافو

                                                           

.322،ص15جالحاوي، .1

الجططام  ؛238صاقرابططاذي  قالنسططي، ؛305صالمنصططوري فططي الوطط ، .2
يونيطه،  اف¨ رسطاله ؛38صاختيارت بطديعي،  ؛22،ص1جلمفردات األدوية، 

.23ص

.308،ص15جالحاوي، .3

.300هماو،ص.4

.50ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛321هماو،ص.5

دانشطنامه در  ؛35ص األبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛333،ص15،جالحاوي.6
.228،صعلم پزشكي

عقيليخرا انيهممصرفما توترشيراباراي7.ا ت

8.دانادبسيارمضروخطرناكمي،مسموميتناشيازافيوو

ابهآثاروابن وحشيهنيزمدتابتاليمسموميتباافيوورا

اياكونايمروزهاييكهنشانه پايشازاياناشاارهشاد

دانستهومعتقدا تكهچنانچاهبيمااريبيشاترباهطاول

باراي،اودرد توردرمانيخود.بيمارخواهدمرد،بينجامد

مصارفروغان،پسازقيكاردو،بيمار¨شويمعدهشست

خردلوزيتوورابههمراهآبگرمجوشاندهشاده،حنظ 

مصرفمارغ،ازبهبودحالبيمارتجويزنمودهوبرايپس

پختهبههمراهشويدودارچينونيزبرنجپختهشدهبااآِب

9.گوشتراهمراهباشيرشترتوصيهكردها ت

¨ازجملاه«كا اكينج»و10«زامهاراو»: تركيبات افيوني

كا اكينهبار¨كا كينجعربايشاده.تركيباتافيونيهستند

مرغ بزشاخداربودهكاهايدراص نامگونه،وزوآب ينه

درطباينمادهنوعيازتركيباات.شودناميدهمي« بزك»

كا اكينجنامياده،افيونيا تكهباهعلات ابزيرناگ

شوكراورانيزتركيبيافياوني،برخيازحكيماو11.شودمي

12.انادانداماابوريحاووحنيناين خنراردكاردهدانسته

خاوابوبيهوشايا اتكاهدرنيزداروييبراي«مهابول»

متارادف،تركيبايافياونيودربرخايدي ار،برخيموارد

عمادالدينشيرازيناام13.افيوووترياكدانستهشدها ت

كهبيش، يتركيبداروييافيونيرادركتابخودآورده

داروهاييهستندكهافياوودر،ازآنكهتركيبافيونيباشند

هاويد تورداروييآو،بااينحال.هابهكاررفتها تآو

:اينتركيباتافيونيعباارتاناداز.رانيزذكرنكردها ت

تريااق،شاليثا،اكبار¨مخلصاه،مثروديطاوس،ثرياقفاروق»

معجاوو،داروبازرگ،زامهاراوصاغير،زامهراوكبيار،غرزه
                                                           

.121ص األبنية ع  حقائق األدوية،.7

.102ص مخزن األدوية،.8

 ATransition Of The American؛112صياقطات،  كتطاب السطموم و التر  .9

Philosophical Society, Vol 56, Part 7,1966, P.87.

.153ص األبنية ع  حقائق األدوية،.10

.55هماو،ص.11

.225صالصيدنة، .12

.2205،ص2جفرهن  فارسي معي ، ؛1108صنامه،  لغت.13
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، ااجزينايصااغير، ااجزينايكبياار،كا ااكبينج،هاارمس

اصافر،باادمهره،ادحمرثاا،بيارار اطووك،ار طووصاغير

،اثانا ايايكبيار،معجاووابايمسالم،ا اود اليم، ليم

معجاوو،فلونياايفار اي،فلونيايروماي،اثانا يايصغير

،قنطارغااوكبيار،معجووقبادالملاك،دواءالكبريت،كاكنج

1.«فيروزنوشومعجووخمري،قنطارغاوصغير

«شاوكراو»،فياووهاياترينجاي زيناصلي: بد  افيون

دربرخيازداروهاييكاهباراي،اماثابت،هستند«بنگ»و

«كاافور»بهجايافيوواز،تسكيندردهاي رتجويزكرده

طين»،«كافور»،«طباشير»داوودانطاكيهم2.بهرهبردها ت

3.هااايافيااوودانسااتها ااتراباادل«كهربااا»و«مختااوم

 نگافيوووتخمهمب ربنگ فيدرا،عمادالدينشيرازي

هااييدانساتهجاي زين،لفاحرادوبرابرمقدارمشابهافيوو

اوازقاولبعضاي.حكيماوبرآواتفاقنظردارناد¨كههمه

رانيازجااي زينخاوبي«تودري افيد»،دي رازحكيماو

علاياوازقولابوحامادمحمادبن.برايافيوودانستها ت

بادل،االلباب و العالماتطبيبومؤلفكتاب، مرقندي

مهرگياه(دانستهوازقولمساعود اجزي)افيوورايبروح

¨وزوآوعصاارهجاي زينافيوورا هبرابرب ربنگياهام

4.ذكركردها ت«يبروح»
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

تهاراو،دانشا اهكوشش:حسينمحباوبي،تصحيح:احمدبهمنيار،به

حسينانصاريشايرازيعليبن،اختيارات بديعي؛ش1322تهراو،

ق(،بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخش852)م.

يو اافهاارويقا اامباان،ارشططاد الزراعططة؛ش1331رازي،اول،

؛ش1302ق(،بهاهتمام:محمدمشايري،تهاراو،امياركبيار،521)م.

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،المفردة اإلعتماد في األدوية

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

¨عكاسنساخه)ش.1320ق(،تهراو،بنياادفرهناگاياراو،031)م.

؛ق(385خكتابات:موجوددركتابخانهمركزيدانشا اهتهاراو،تااري

                                                           

.155صافيونيه، ¨ رساله.1

.28ص الكخيرة في علم الو ،.2

.02صتككرة أولي األلباب، .3

.52صحقايق اسرار الو ، ؛22صافيونيه، ¨ رساله.4

ق(،025)م.بهرامالقالنسيالسامرقنديمحمدبن،اقراباذي  قالنسي

؛م1583ق/1253تحقيق:محمدزهيرباباا،الساورية،جامعاةحلاب،

 ايدمحمدمرتضايزبيادي،تاج العروس مط  جطواهر القطاموس   

؛م1535ق/1355ق(،تحقيااق:عباادالعزيزمطاار،بيااروت،1250)م.

؛ق1252محمدمؤمنحسيني،تهراو،محمودي،،حكيم مؤم ¨ تحفه

ق(،تصحيح:محيي255)م.كحالعيسيبنعليبن،تككرة الكحالي 

تككرة أولي األلباب ؛م1522ق/1383الدينقادري،حيدرآباددكان،

ق(،1558)م.انطااكيعمارداوودبان،و الجام  للعجط  العجطاب  

ابوبكرحاماد،المفردةجام  األدوية ؛ق1352بيروت،مكتبةالثقافية،

؛م1552ق/1212 مجوو،بهاهتمام:فؤاد ازگين،فرانكفاورت،بن

بيطاارعباداهللماالقياباناألغكيطة،  الجام  لمفطردات األدويطة و  

محمااد،الحططاوي فططي الوطط  ؛ق1251ق(،دارالمدينااة،222)م.

؛ق1382م/1522ق(،حيدرآباددكان،اول،313)م.زكريايرازيبن

محمادأبوالقا امبان،ألزهار في ماهية العشط  و العقطار  حديقة ا

ق(،تحقياق:محمادالعربايالخطاابي،1515)م.ابراهيمالغساانيبن

مساعود،حقايق اسرار الوط  ؛ق1250بيروت،دارالغرباال المي،

احياايطابطبيعاي،¨ق(،تحقيق:مؤ ساه332)م.محمد جزيبن

حكايم،در علم پزشطكي  دانشنامه؛ش1383قم،جاللالدين،اول،

ميسري،باهاهتماام:دكتارباراتزنجااني،تهاراو،دانشا اهتهاراو،

قارة،تصاحيح:جارجثاباتبان،الكخيرة في علم الوط  ؛ش1322

،خوارزمشططاهي¨ ذخيططره؛م1528صاابحي،القاااهرة،مطبعااةاميريااة،

كوشاش: اعيدي ارجاني،ق(،باه232)م.ا ماعي جرجااني يد

عمادالادين،افيونيطه ¨ رسطاله ؛ش1300اياراو،تهراو،بنياادفرهناگ

مسعودشيرازي،بهاهتمااموتصاحيح:ر اولچوپاانيومحمودبن

دي ااراو،تهااراو،طاارحاحياااءمياارا مكتااوبطااب اانتيايااراو،

ق(،تحقياق:251)م.ميموومو يبن،شرح أسما  العقار؛ش1383

شططرح كتططاب ؛م1525ماااكسمااايرهوف،بغااداد،مكتبااةالمثنااي،

مولافمجهاول،تحقياق:آلبارت،ديسقوريدوس في هيولي الو 

ابوريحااو،الصيدنة في الو ؛م1588ق/1258ديتريشاگوتين ن،

ق(،تصحيح:عباسزريابخويي،تهراو،مركزنشار225)م.بيروني

ق(،ترجماه:اباوبكر225)م.ابوريحاوبيروناي،الصيدنة؛دانش اهي

اايارجافشاار،تهاراو،علي،بهاهتمام:منوچهر اتوبن ؛ش1308ده

ق(،222)م.بيطاارعباداهللماالقيابن،العالج باالعشاب و النباتات

عمدة الوبيط  فطي   ؛كوشش:ابومصعببدري،القاهرة،دارالفضيلةبه

ق(،تحقيقمحمدالخطاابي،2قرو)م.ابوالخيراشبيلي،معرفة النبات

فطردوس الحكمطة فطي    ؛م1550بيروت،دارالغرباال االمي،اول،

ق(،تحقيق:محمادزبيارصاديقي،230)م.طبريربنعليبن،الو 

هططاي  فرهنط  داروهطا و واژه  ؛م1528آفتااب،دوم،¨بارلين،مطبعاه
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منوچهرامياري،،دشوار يا تحقيق كتاب االبنية ع  الحقايق األدوية

ش(،تهاراو،1305)م.محمدمعين،فرهن  فارسي؛ش1303تهراو،

عباداهللحساينبان،القانون في الوط  ؛ش1325اميركبير،انتشارات

كامل ؛م1833ق/1252ق(،مصر،بوالق،228)م. ينامعروفبهابن

ق(،مصار،382)م.عباسمجو اياهاوازيعليبن،الصناعة الوبية

،كتاب اإلعتماد في األدوية المفطردة ؛ق1252مطبعةالكبريالعامرة،

ق(،بااهاهتمااام:فااؤاد اازگين،325)م.ابااراهيمجاازاراحماادباان

احماد،كتاب السطموم و الترياقطات  ؛م1580ق/1250فرانكفورت،

،نامطه  لغت؛52313راغبپاشا،ش¨خطيكتابخانه¨وحشية،نسخهبن

مخزن ؛ش1338محمدمعين،زيرنظرش(،1332)م.اكبردهخداعلي

ق(،كلكتااه،12قاارو)م.محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،األدويططة

خااوطبياب،تهاراو، يدحساين،مفتاح األدويطة ناصطري  ؛م1822

مطط  ؛ش1355دارالفنااووومجلااسدارالشااورايعلميااه،¨مدر ااه

ق(،تحقياق:325)م.زكرياايرازيمحمادبان،اليحضره الوبيط  

المنصطوري فطي   ؛محمدامينالضاوي،بياروت،دارالمكتباةالعلمياة

ق:حاازمالبكاريق(،تحقيا325)م.زكرياايرازيمحمدبن،الو 

مننطاج  ؛ق1258الصديقي،كويت،معهدالمخطوطااتالعربياة،اول،

ق(،208)م.ابينصارعطاارا ارائيليابن،الدكان و دستور االعيان

 .تحقيق:حسنعاصي،بيروت،دارالمناه 

The Book On Poisons Of Ibn Wahshiya And Its Relation To 

Early Indian And Greek Texts, Martin Levey , Transactions Of 

The American Philosophical Society Series, Vol 56 , Part 

7,USA Philadelphia,1966.  

محمدحسينرفيعي

 اقواع

ماليااتيو،اصاطالحيدراماوراراضاي،اقطاا : ِاقواع

،ديوانيدرفقها توباهمعناايواگا اريزماينماوات

يحاكما الميباهشاخصهاو ايرمشتركاتاز وآب

.يااشخاصخاصا ت

1معنايبريادووجاداكاردوبه«قطو¨»اينواژهازماّده

خشك،جداشدو،جداكردو،معنايبريدومشتقشدهوبه

واگا اركردوو3قطوكاردو¨اجازه2،قطعهكردوقطعه،شدو

                                                           

،لسطان العطرب  ؛1513،ص2،جاقرب الموارد؛1253،ص3،جكتاب العي .1

.221،ص11ج

.223.هماو،ص2

.1252،ص3،جكتاب العي .3

،بيشترفقيهااو.آيدبردِوبخشيازچيزيميوازبين4گرفتن

چوونيازيبهتعريافآو،اندراتعريفنكرده«اقطا »¨واژه

،انادنيزتعريفيازآوارائهناداده،گروهيازآناو.اندنديده

تااحادودزياادي،اناداقطاا آورده¨امااحكاميكهدرباره

باا«وسطيله »در،ابانحمازه5.كنادمفهومآوراروشنمي

قطاا راا6،«المبسطوط »ا تفادهازمطالابشايخدركتااب

كوهومعدنيراكاهجاز،زمين،واگ اشتنحاكمو لطاو»

ر دبهيكي وددهينمي¨گ اريبهمرحلهباكارو رمايه

ت ّم بيشتردراحكامفقهاي7.دانستها ت«ازرعايايخود

دهدكهاقطا نشاومي،انداقطا آورده¨ومطالبيكهدرباره

هاو ايرمشتركاتازآب،واگ اريزمينموات»معنايبه

 ويدولتوحكومتا االميباهشاخصياااشاخاص

8.«خاصا ت

ُمقَطاولاهو،ُمقِطاو:اينتعريفداراي هركنا ات

واگا اركنناده()«مقِطاو»،طوركهخواهدآمدهماو.قطيعه

جواِزاقطاِ وليفقيهدرزماو¨درباره.بايدمعصوم#باشد

،فنظاروجاوددارداخاتال‚غيبتحضرتوليعصار

؛گونهكهصحتاقطاِ  لطاِوجائربسياربعيادا اتهماو

9.اندگرچهبرخيآورابرايمقطولهجايزوصحيحدانسته

كسيكاهزماينباهاو)«مقطوله»بهركندي راقطا يعني

واگ ارشده(درتعاريفاشارهشدها توركان اومآو

ايازرشاده(درپاارهزماينيااماالواگا ا)«قطيعه»يعني

اعماززمينمواتو ايرمشتركاتدانساتهشاده،تعاريف

ا توطبقنظارمشاهورقادرمتايقنازآوزماينماوات

.انادفقيهاواه  نتنيزتعريفمشابهيارائهداده10.ا ت

هااياختصاصدادوبخشياززمين»معنايآناواقطا رابه

«ولويتاوبهآوزمينا،عموميبهفرديخاصودرنتيجه

                                                           

.1250،ص3.هماو،ج4

.23ص،3،جمفتاح الكرامة؛233،ص3،جالمبسوط.5

.233،ص3،جالمبسوط.6

.282ية،صالفقه،الجواموالوسيلة.7

.220،صاحيا  األراري الموات.8

.258،ص2،جمكاس .9

.102،ص2،جزمي  در فقه شيعه.10
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برخيازمحققاِومعاصربراينباورندكهدقات1.انددانسته

،اقطاا ¨درمطالبگروهيازفقيهاوشيعهو انيدربااره

تعريافاقطاا ¨دهدكهآناونظرمشتركيدرباارهنشاومي

هاايشهيد يدمحمدباقرصدرباا تفادهازنوشاته.دارند

ماورديدر،«مغني»ابنقدامهدر،«مبسوط»شيخطو يدر

اقطاا را«تا كره»و«قواعد»وعاّلمهدر«احكامالسلطانية»

اقطاا عباارتا اتازآنكاه»:چنينتعريفكاردها ات

هاايعماوميامام#حقا تفادهوكاربربخشيازثروت

رابهشخصيخاصواگ اركندتااوبه ببكااررويآو

2.«آوحقاختصااصپياداكنادمالكآوگردديانسبتبه

فقيهااودرتعريافاقطاا باامشاكليمواجاه،هرحاالبه

هافقطباهتعريافآواشاارهروبرخيازآوازاين؛اندنبوده

وبرخايتنهاااحكاامو4وبرخيآوراتعريفكرده3كرده

5.اندمسائ آورابرر يكرده

تههااين اشاتعددوتنّو كتاب: اهميت اقواع در فقه

ياا،طورخااصاراضيبه¨شدهدرفقهشيعهو نيدرباره

با.نشان راهميتخاصاقطا ا ت،درضمنابوابفقهي

فواعدوآثااراقطاا ¨نظراوگ شتهدربارهاينحالصاحب

هايآواندوتنهاگروهيازمعاصراو ودمندي خنن فته

هايقطاِ زمينا،اندطوركهآناونوشتههماو.اندرابرشمرده

شاودو ر بزيوخرمايزماينماي، ببآباداني،موات

هايبهآوردونيزازراهكشاورزيرافراهممي¨تو عه¨زمينه

د تآوردورزقحاللا تكهدرآياتورواياتبارآو

هاايمنا اِبهمچنيناقطاا ازراه.ت كيدبسيارشدها ت

درصدرا المكههامويژهبه؛فقر تيزيوكارآفرينيا ت

رونقبودوهمبيشترمردممديناهفقياركشاورزيبسياربي

هايپيامبر@ ببروآوردوآناوباها االماقطا ،بودند

                                                           

جعل بعض االر  مختصة ببعض االشخاص... فيصير ذلك البعض اولي ».1
وسطوعة الفقنيطة   الم؛030،ص0،جالفقطه اإلسطالمي و ادلتطه   «. م  غيره...
.81،ص2،جالكويتية

.011،صاقتصادنا.2

.233،ص3،جالمبسوط.3

.282ية،صالفقه،الجواموالوسيلة.4

.35،ص3،جمفتاح الكرامة.5

هاايكارآماديا االمدربخاشچهآنكهاززميناه؛شدمي

¨وياژهدردورهپسازرحلتر ولخدا@به6.اقتصادبود

قتصاادوفاراهمآمادِوهانقشبزرگايدرااقطا ،عبا ياو

هاينظامياوونيروهاياداريداشتكهدراداماهباههزينه

باهلحااااقتصاادي«اقطاا »شكبي.آوخواهيمپرداخت

اهميتخاصخودراداشتهوازراهكارهايانتقالمالكيت

وياژهاگارآوبه؛بهبخشخصوصيا ت،عموميودولتي

كشاورزي¨ونقوتو عهشيوهدرراين.راملكيتآوربدانيم

هاايچاهآنكاهازبهتارينزميناه،پايدار همبسزاييدارد

تشويقمردمبرايكشاورزيوتشويقكشاورزاوبها تفاده

شكوفايِيكشااورزيدر:به خندي ر؛بهتراززمينا ت

گروح مساائ حقاوقيومالكياتآبوخااكا اتو

قانونيزمينوهاييا تكه ببواگ ارياقطا ازروش

.شودآبمي

اقطا رابه هگونهتقسايم،فقيهاوا الم: انواع اقواع

اقطا تمليكياااقطاا االرضكاهتعريافآو.1:اندكرده

معناايواگا اريمحا اقطاِ ارفاقيارفاقباه.2؛گ شت

اقطااِ ارفااقآوا اتكاه:دي ارعبارتبه؛كسببهكسي

طورموقاتباههاوامثالآوبههمانندرا،حقيازمشتركات

تنهاباراي،اگرصحيحباشد،چنيناقطاعي؛كسيدادهشود

¨وفايده7آوردطورموقتميآوهمبه،لهحقاولويتمقطو

.3؛دي ريازمكاواقطا شدها ات¨آوعدمجوازا تفاده

اماا،داندشيخطو يايناقطا راجايزنمي.اقطا ا تغالل

اقطا ا تغاللآوا اتكاه8.اندراجايزدانستهگروهيآو

گرفتنخراجاراضِيخراجيدرمقاب مقدارمعينماالباه

هااياقطاا زماين؛مدتمعينيبهشاخصواگا ارگاردد

زمايناز،چاهاينكاهباااقطاا ،خراجيازاينناو ا ات

بلكهمنافوآوبهشاخصداده؛شودخراجيبووخارجنمي

درزماو.ازاقطا درزماوخلفارايجشدايننو 9.شودمي

                                                           

.351،صالفقه اإلقتصاد.6

،المبسطوط ؛231،صاحيا  األراري الموات؛211،ص2،جتككرة الفقنا .7

.55،ص3ج

.232،صواتاحيا  األراري الم.8

.225،ص1،جبلغة الفقيه.9
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اما؛ر ولخدا@اقطاعيازايند توجودنداشتها ت

هااينظاام،تدريجكهدرزماوخالفتاموياووعبا اياوبه

حكومتا الميتو عه¨امنيتيونظاميونيزگستره،اداري

طاورهاباهآوريخراجيافتوبرايحكومتمركزيجمو

،آوريخاراجاقطا ا تغاللبرايجماو،شدمستقيمدشوار

گرچهد ت اهخالفاتاماويو:زكاتوجزيهرواجيافت

اماا،كاردگيرينيز وءا تفادهميعبا يازايننو خراج

ايناقطا مانوشارعي1،اندكهگروهيازفقيهاونوشتهچناو

درچناد.آيدنداردويكنو مقاطعهوتقبي بهحسابمي

باهشارط2،نيزايناقطا صحيحدانستهشدها اتروايت

قراردادفراترنرودوبهمردم تم¨اليهازمحدودهآنكهمقطو

3.نكند

اقطا باهجرتر ولخادا@: فقني اقواع¨ تاريخچه

ر اول.بهمديناهوتشاكي حكوماتا االميآغاازشاد

رادرنقااط...هااوآب،آبااد،هايباايرخدا@انوا زمين

 اند.لف رزمينپهناورا الميباهماردمواگ اشاتمخت

هادرقالبيكناماهباودوبعادهابسياريازاينواگ اري

هاانوشاتههاكتابآو¨هاثبتوضبطشدودربارهايننامه

گرچاهدرزمااو.ومساائ فقهايآوبرر ايگردياد4شد

هااييدرتااريخثباتخلفايپسازر ولخدا@اقطاا 

اماا5،هاا تداللشدها اتنابوفقهينيزبهآوشدهودرم

هادرزماوخاودر اولخادا@باهوقاو بيشتريناقطا 

پيو تها توهمينامر اببشادها اتكاهبخشاياز

توضيحوتحليا هماين¨درباره،هايمرتبطبهاقطا نوشته

نخساتينتحاولدر.اندهاباشدكهنزديكبهچه نامهنامه

چهارم،هايشيعهدراواخرقرو ومدرحوزهمسئلهاقطا 

محماد؛هاينخستقروپنجمبهوجودآمادها اتودهه

رانوشاته«القباالت و المزارعطات »مسعودعّياشيكتاببن

                                                           

.25،صاقواع و حقوق تقسيم اراري.1

.225،ص0،جالكافي.2

.هماو.3

،اقتصطادنا ؛120،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛113،ص3،جمكاتي  الرسو .4

.012-055ص

.032،ص0،جالفقه اإلسالمي و ادلته.5

ق(332)م.يحيايجلاوديبناحمدعبدالعزيزابوو6.ا ت

قواي  »وكتابدي ريباعنواو7«اقواع النبي»كتابيبهنام

ن اشتها توابوالفض صاابوني8«عمر و عثمان، رابي بك

كتاابيباا،احمدجعفِيكوفي(اواي قروچهارمبنمحمد)

محمادبنن اشتها تواحمد9«كتاب االقواعات»عنواو

10«كتاب القباالت»ايباعنواوق(ر اله305)م.دولقمي

«مبسطوط »ق(دركتااب225)م.شيخطو ي.نوشتها ت

هاير ولخدا@اكهپسهاييازاقطا نمونهضمننق 

هااا اتنادهايپسينبداوهايفقهي دهازايشاودركتاب

ابه فروعاتمختلفاحكاماقطاا ،طورمشروحشدها ت

اقطا درباب،وپسازآو11رابرر يوتحلي كردها ت

عناواويكايازشاروطهايفقهيباهاحيايمواتدركتاب

رومتنا بباتكام تبرر يشدها توازايناحيايموا

.اقطا نيزگسترشيافتها ت،فقه¨وتو عه

اقطاا داراي،تراشاارهشادكهپيشچناو: اركان اقواع

.شوداركاو هگانها تكهشرحآودرادامهبياومي

معنايكسيا تكهزماينوامثاالمقطوبه: ُمقِوط . 1

چهكسيمجازا اتزماينماواتو؛كندآوراواگ ارمي

امثالآوراواگ اركند؟درجايزبودواقطاا باراير اول

خدا@واماماومعصوم#ونايبااوخااصآنااوشاكي

دلي روشناين12؛نيستوفقيهاوشيعهبرآواجما دارند

زماينماواتومعاادووامثاال،حكمآوا تكهنخست

اماوالر اولخادا@واماامهاازانفالبودهوانفالازآو

قطعاير اولخادا@بار¨ ايره،دوم؛معصوم#ا ات

هااتارباهآوهايمختلفيا تكاهپايشواگ اريواقطا 

                                                           

؛25،ص13،جلكريعطة ا؛220،صالفنرسطت ؛228،ص2،جرجا  نجاشي.6

.180،ص1،جزمي  در فقه شيعه

،زمي  در فقطه شطيعه  ؛102،ص13،جالكريعة؛20،ص2،جرجا  نجاشي.7

.180،ص1ج

.100،ص13،جالكريعة؛20،ص2،جرجا  نجاشي.8

.232،ص2،جالكريعة؛283،ص2،جرجا  نجاشي.9

.25،ص13،جالكريعة؛232،ص1،جرجا  نجاشي.10

.222،ص2،جكتاب الخالف؛233-38،ص3،جبسوطالم.11

.00،ص28،ججواهر الكالم.12
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والياتمطلقاه“آوحضرتوائماه،و وم1اشارهشد

هاايماواتودي ارشكواليتآناوبارزمايندارندوبي

غيباتاماآياادرزمااو.اينواليتا ت¨هادرزمرهقطيعه

هايماواتوتواندزمينكبراوليفقيهيادولتا الميمي

گروهياز؛امثالآورااقطا كند؟دراينبارهدونظرا ت

بار2؛معصوم#ا ات¨هاوبراينباورندكهاقطا ويژهفقي

3؛درخصوصمعادوت كيادبيشاتريشادها ات،اينفتوا

يفقياهدرامثاالروبرخيازآناوبراينباورندكهبراازاين

هاامناوطباهآگااهيازمصاالحواقعايمعادوكهاقطا آو

رودكاهاقطاا ازكماحتمالمايد ت4.جايزنيست،ا ت

اماممعصوم#باشدودرصاورتشاكو¨اختياراتويژه

اص وقاعدهبرجايزنبودواقطا برايولايفقياه،احتمال

.ثاباتكنادم رآنكهدليليمشاروعيتاقطاا اورا؛ا ت

5.اندافزووبرآوبرخيازفقيهاوآورااجماعيدانسته

اقطاا رابارايولايفقياه،گروهيازفقيهاو،درمقاب 

زيراوليفقيهجانشاينوناياباماام#در؛دانندجايزمي

مصاالحومناافوعماوميوحكاومتي¨زماوغيبتدرهماه

اديقمنافوا تواقطا وواگ اريزمينوامثالآوازمص

اثباتواليتفقيهنسبتبه¨عموميوحكومتيا توادله

بهبيااو6.شمولواطالقروشنيدارد،اموريازقبي اقطا 

؛اختيااراتيدارد،حكومت،جامعهوكشور¨براياداره:دي ر

آواختياراتراوليفقيهدرعصرغيباتباهنياباتاز¨همه

درواقاووقتاي7. ا اتهااقطااامام#داردويكيازآو

حكومتودولتا المينياز،حاكمشر بتوانداقطا كند

زيرامشاروعيتواختياارات؛چنيناختياريخواهدداشت

روبرخيازفقيهاِومعاصرازاين؛بهپيرويواليتفقيها ت

                                                           

.هماو.1

.252،ص23،جمنّكب االحكام؛28،ص3،جمفتاح الكرامة.2

.هماو.3

.153.هماو،ص4

.252،ص23،جمنّكب االحكام.5

؛215،كتاابالخماسواالنفااال،صانطوار الفقاهططة ؛101،ص85،جالفقطه .6

.203،222،ص2،امامخميني،جالبي ؛00،ص28،جالكالمجواهر 

مجم  الفائدة ؛015،صاقتصادنا؛351،صاإلقتصاد؛211،صانوار الفقاهة.7
.202-205،ص1،جبلغة الفقيه؛055،ص3،جو البرهان

8.انادعنواومقطاوا اتفادهكاردهازعنواودولتا الميبه

عاادليدررأسحكوماتبدين اودرصورتيكهماؤمنِ

امااگررهبر؛ا الميباشدنيزهمينحكمثابتخواهدبود

ا الميحكومتكنادكاهازآودر¨غيرمشروعيبرجامعه

آيابراياواقطا جاايز.شودتعبيرمي« لطاوجائر»فقهبه

هاايا ت؟ظاهرفتواهايفقيهاوشيعهآوا تكاهاقطاا 

امااشايخانصااريپيراماوو؛ ت لطاوجائرفاقداعتبارا

احتمالجايزباودوآوراداده،خراجومقا مهدرمكا ب

چاهآنكاهدر؛ا توآورايكايازاقاوالدانساتها ات

صورتمؤمناودرتن ناوعسروحرجقرارگرفتهوغيراين

بناابراينقباولپا يرفتن؛نظاماقتصاديمخت خواهدشاد

همانندخراجومقا مهحالل،هاياوبرايمسلماناواقطا 

ازقاوت،هماوطوركهاحتمالجاايزنباودواقطاا .ا ت

چاهآنكاهاوظاالما اتوغيار،بيشتريبرخوردارا ات

9.مشرو هرچندپ يرفتنقطايواوبرايمؤمناوحاللباشد

معناايعاامواگ اركننده(امامباه)مقطو،درفقهاه  نت

دلي آنااو؛شوداوجامعهميا تكهشام حاكماوورهبر

هايمتعددوگوناگوور ولخدا@واقطا ،براينحكم

10. ايرخلفاا ت

هرروبراياماممعصوم#اقطا جاايزا اتواوازبه

در تيآنجاكهبرمصلحتواقعيوظاهريمسلطا تبه

،شا فتان ياز¨نمونه؛داندكهدرچهمواردياقطا كندمي

،هاآب،هااقطا زمين،خواهدآمد¨ودرادامهآنكهتوضيحآ

ر اولخادا@باه11.هاايفلساطينا اتهاومرتودره

احتمالزيادباتوجهبهآگاهيازآنچهدرصدها الپاس

ازخودرخخواهددادويهودياوافراطي رزمينفلساطين

راغصبخواهندكرددرآواقطا ت كيدفرمودها اتكاه

خواهدباودو«دارياو»طينتاقيامتازآِواين رزمينفلس

.هارالعنكردها تبهشدتغاصباوآو

                                                           

.351،صالفقه اإلقتصاد؛015،صاقتصادنا.8

،ة الفقه اإلسطالمي موسوع؛123،ص3ج، المسالك؛238،ص2،جمكاس .9

.105،ص12ج

.032،ص0،جالفقه اإلسالمي و ادلته.10

.23،ص2،جالمعجم الكبير؛123-115،ص18،جبحار االنوار.11
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گيرِيحكومتا الميدراقطا ضابطهومالكتصميم

شاكچيست؟وآيااقطا برآناوواجبا تياجايز؟باي

مسئوالوحكومتمجازنيستندهرطاوربخواهنادتصاميم

هاومنافوماردمحتبلكهبرآناوواجبا تمصل،ب يرند

 ويگساترشعادالتهارابهرادرنظرگرفتهونيزاقطا 

بايشازمقاداريكاه،بدين اونبايدبهكسي. وقدهند

واگا ارنماودواگار،تواندزمينيامعادوراآباادكنادمي

مصلحتدرتركاقطا باشدواجبا تآوراترككنناد

اجمعادورابهعهادههاوا تخرخودآباديزمين،ودولت

فراينداقطاِ اماوال¨بايددرهمهبههماو اوكهمي1.گيرد

در.دراجراياحكامشرعيافاراطوتفاريطنكنناد،دولتي

پيراموواينمطلابتوضايحدادهخواهاد،ايننوشتار¨ادامه

.شد

طوركهاشارهشدمقطولاهباهكسايهماو: مقو  له. 2

طباق.الباهاوواگا ارشادها اتگويندكهزمينياممي

،هااير اولخادا@واگا اري¨رواياتنق شدهدرباره

،فردياجمعيهمچاووقبيلاه،مرديازو،تواندمقطولهمي

ر اول،كاهاشاارهشاد2تعاونيوامثالآوباشاد،مؤ سه

¨آوهامهماه،داراوهارابهقبيلاهخدا@درموارديزمين

دربسايارياز.متبهاقطا دادنادهايقبيلهتاروزقيانس 

ايمااو،هايآوحضرتدرمقطولها ناِدنق شدهازاقطا 

هااآمادهدربرخيازايانناماه3؛وا المشرطشدها ت

شاودباهايانشارطكاهدرا تكهاينمالبهاودادهمي

ا الموايمانشصادقباشدوبهرا تيادعايايماوكارده

هااخوانادونماازودادوفازووبارايانا،دربرخي4.باشد

زكاتونبردبامشركاوواطاعتازر ولخداشرطشاده

ر ددرصاورتيكاهمصالحتا االموبهنظرمي5.ا ت
                                                           

.010-058،صاقتصادنا.1

مكاتيط   ؛233،ص3،جالمبسطوط ؛225،ص0؛ج015،ص3،جكنزالعما .2
.202،ص3،جمدينةالبالغة؛055،ص3،جالرسو 

هاير اول، ندازا نادواگ اري52.35-25،صيعت در سيرة نبويطب.3

،3،جالمبسطوط آوريشادها ات.طاورمساتندجماوخدا@درايناثربه

.055-232،ص3،جمكاتي  الرسو ؛232ص

.هماو.4

.233،ص3،جمكاتي  الرسو ؛0،ص2،جمدينةالبالغة.5

مسلميناقتضاكنادوپيشارفتمملكاتا االميدرگارو

هايهايمواتومانندآوبهاه كتابواقليتاقطاِ زمين

بلكاهدرماوارد، اشاكالناداردنهتنهااقطا،م هبيباشد

.الزما ت،ضروري

انادشرطدي ريكهگروهيازفقيهاوبهآواشارهكرده

آوا تكهمقطولهقدرتاحيايزمينواگ ارشدهباهاو

حاكممجازنيستزماينرا،طبقاينشرط6.راداشتهباشد

ايان7.بهكسيواگ اردكهتواواحيايآورانداشاتهباشاد

8مبتنيبرآوا تكههدفازاقطا رااحيايزماين،شرط

حتيبهاينمطلباشارهشدها تكاه9؛ومانندآوبدانيم

بايداحيايزمينرابهت خيرنيندازدواگرعا ريداشاتهو

فقيهااواخاتالفنظار،خاطرآوازحاكممهلتبخواهادبه

ايا،كهآياجايزا تحاكمشر بهاومهلاتدهاد10دارند

آنكهاحيايفوريزماينراازاوبخواهادواگارنتوانسات

بايدآوراپاسگرفتاهوباراياحيااباه،زمينرااحياكند

بارايانبااور،شيخطو اي11.شخصدي ريواگ اركند

حااكم،ا تكهاگرمقطولهدراحيايزماينتا خيركناد

كندكهبايدزمينرااحيااكنايوگرناهشر بهاواخطارمي

اگراوع ريبيااوردو.رابهدي ريواگ ارخواهمكردآو

حاكمبايدباهاومهلاتبدهادو،براياحيامهلتبخواهد

گيارياگرع رينداشتهوحاكماورامياواحيايااباازپس

،زمينمخيركردهوبااينحالزمينرااحياانكاردهباشاد

نابوفقهيايازمدرپاره12.بايدزمينراازاوبازپسگرفت

تصريحشدها تكهعلتپسگرفتنزمينآوا اتكاه

احيااو13.شاودماندهوآباادنمايزمينباير،دراينفرض

                                                           

.252،ص23،جمنّكب االحكام.6

.233،ص3،جطالمبسو.7

.013،صاقتصادنا؛252،ص23،جمنّكب االحكام.8

وجههأنهامارقابا لالنتفاا والياه»055،ص3،جمجم  الفائدة و البرهان.9

«.االحتياجفتعطيلهقبيح

.252،ص1،جغاية المراد.10

.013،صاقتصادنا؛28،صمفتاح الكرامة.11

.233،ص3،جالمبسوط.12

الوالمقصودمنقطيعةاالرضكاالتحجير:»252،ص23،جمنّكب االحكام.13

«.انماهواحياءهاواخراجهاعنالموتالياالحياء
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طاورمكارردرآبادانيزميندوماينشارطيا اتكاهباه

طبقا ناد.هاير ولخدا@برآوت كيدشدها تاقطا 

يااشخاصيااقبيلاه،زمينبهفالوشخص،هاآوواگ اري

در؛شدهبهاينشرطكهآورااصالحياآباادكننادواگ ار

«اصاالح¨»ودربرخيواژه«احيا¨»واژه،هابرخيازايننامه

اقطاا ر اولخادا@باهباالل¨درباره1.كاررفتها تبه

چناين،حار كهدرمنابوشيعهو نينق شادها اتبن

حاار نباه اماأعطيمحمدر ولاهللبالل»:آمدها ت

هااير ولخدا@زمين؛أعطاهالعقيقمااصلحفيهمتعماًل

هااراهاكاركندوباكاِرخودآوعقيقراتازمانيكهدرآو

2.«اصالحوآباد ازدبهاوواگ اركردها ت

برر ياوضاا واحاوالكشااورزيوداماداريدرآو

هااير اولخادا@روزگاروا نادباقيماندهازاقطاا 

دهدكهمصلحتمسلماناوو رزمينا االميدرنشاومي

هايبايركهاطارافشاهرهاورو اتاهاياينبودكهزمين

مسلماناورااحاطهكردهبودندبهمردمواگ ارشودتاآنااو

 اارزمين،درپاايعمااراوواحيااايآوبرآيناادودرنتيجااه

دفواماآيااينتنهاها.خرموبانشاطگردد،ا المي بز

علتحكميادشدها ت؟ياآنكهحاكمشر اگرمصالحت

بداندومصداقعدالترادرايانببينادكاهباهاشخاصاي

،مصادومينزلزلاه،هايشاهداوجانباازاوهمچووخانواده

هااييرازماين...هايخيرياهومعلوالويابرخيازمؤ سه

راياند؛واگ اركندتاازاينراهآناوبهامواليد تيابناد

طوركهدرگروهايازهماو؛دي راحياشرطنيست،فرض

هاِير ولخدا@آمدها تكاهدراداماهباها ناِداقطا 

.آوخواهيمپرداخت

شودا توبهماليگفتهمي«قطايو»جموآو: قويعه. 3

قطيعاهآوا اتكاه¨پر شاصليدرباره.كهواگ ارشود

عناواوقطيعاهواگا اركارد؟هتواوبچهمالياامواليرامي

                                                           

.132،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛035،ص3،جمكاتي  الرسو .1

تطاريخ المدينطة   ؛22،ابويو ف،صكتاب الخراج؛232،ص3،جالمبسوط.2
،3،جمكاتي  الرسطو  ؛203ص،1،جالمعجم الكبير؛105،ص1،جالمنورة

.اقطاا ياا21،ص3،جالطدروس ؛30،ص1،جالقواعد و الفوائطد ؛282ص

هاير ولخدا@بهباللدرمنابومختلفدي رنيزنق آمدها ت.اقطا 

شكاقطا زمينمواتجايزا توفقيهاوشيعهبارآوبي

هايماواتازاماواليباودها اتكاهزمين3.اجما دارند

كمّياتوكيفّيات.ر ولخدا@آورااقطا كاردها ات

4.زمينواگ ارشدهبرطبقنظرمقطوخواهدبود

:انادردهفقيهاوشيعهمعاادوراباهدوبخاشتقسايمكا

هاييهستندكاهمعادوباطنيمعدو.معادوظاهريوباطني

هاراا تحصاالهايآوتواوفراوردهبدووكاروتالشنمي

درواقاومانناد؛بردارير اندبهره¨هارابهمرحلهكردوآو

معاروفميااوفقيهااو.زمينمواتبهنوعياحيانيازدارند

ازمعاادوجاايزا اتوشيعهآوا تكهاقطاِ ايند ته

ايان¨ماننداقطا زمينمواتا تكاهدراداماه،احكامآو

گروهياز،درمقابِ نظِرمعروِففقيهاو5.مقالهخواهدآمد

باارطبااقادلااهزيااراقطااا معااادوراباارايغيااراز،آناااو

جايزنبودوتصرف،اص :اول؛اندمعصوم#جايزندانسته

در،هايباايربهجززمين:دوم؛ تهادرمعادوواقطا آو

؛دليليبرجايزبودوواگ اريدرد تنيسات،اموالدي ر

،جايزبودواقطاا ¨قدرمتيقنازاجما فقيهاودرباره: وم

طاوركاهاشاارهاماهمااو6.هايمواتا تواگ اريزمين

معروفمياوفقيهاوشيعهآوا اتكاهاقطااِ معاادِو،شد

ملكامام،زيرااينمعادوازانفالوانفال؛باطنيجايزا ت

تواندآورااقطا كنادودرروميازاين؛ياامامتاماما ت

واليتاطاالق¨وليفقيهنايباماما توادله،زماوغيبت

اماااخاتالف7.شاودداردوشام موارديازايند تماي

همعادوظاهريا تك¨نظرجديمياوفقيهاوشيعهدرباره

 ارمايهگا اري هاانياازباهكااريابيبهتوليددرآود ت

بارداريكمتريدرمقايسهبامعادوباطنيداشتهوبرايبهره

معروفميااوفقيهااو.ازآونيازجديبهاحياوجودندارد

                                                           

.105،ص3،جالرورة البنية؛35-28،ص3،جمفتاح الكرامة.3

.252،ص23،جمنّكب االحكام.4

،جطام  المقاصطد  ؛151،ص38،ججواهر الكطالم ؛233،ص2،جالمبسوط.5

.212،صانوار الفقاهة؛28،ص3ج

.252،ص23،جالمنّكب.6

.151،ص38،ججواهر الكالم؛212،صانوار الفقاهة؛132،ص85،جالفقه.7
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البتاهمحقاق.چوونيازبهاحياندارد1؛جايزنبودوآوا ت

وراجااايزوگروهاايآ2درآوتردياادكاارده«شاارايو»در

هرچندگروهيازفقيهاوبرجايزنبودواقطا آو3؛انددانسته

4.اندفتواداده

¨هاارادرزمارهفقيهانيماننادمحقاقآب: ها اقواع كب

هانياازباهكاارواندكها تفادهازآومعادِوظاهريشمرده

هااايآب،هااامقصااودازاياانآب؛گاا اريناادارد اارمايه

هااوهاايچااهناهآب،ها تمانندآونهرهاو،هارودخانه

گا اريدارنادوكاارو ارمايه،هاكهنياازباهحفارقنات

هاييهايچشمهمانندآب5؛هاييكهمالكخصوصيداردآب

بادين6.هااكهدرملكشخصيكسيحفرشدهوماننادآو

.1:ها هنظاروجاودداردحكمواگ ارياين¨ اودرباره

ا تداللكساانيكاهاقطاا .ترديد.3،جواز.2،عدمجواز

داننادآوا اتكاههايروزمينيوكالوراجايزنمايآب

¨هماه،ازمشتركاتا تومالكمشتركات،معادو:نخست

روحاكمحقناداردبخشايازآورامسلماناوهستندازاين

درواقاودرايان؛بهشخصيااشخاصخاصيواگ اركند

رواداشتهوماليراكههركسيحاكمظلموتبعي ،فرض

حاق،بردي اراودرتصاّرفياااحياايآو ابقتب يارد

كندبهفردياافرادخاصيواگ اركردهاولويتبداوپيدامي

زماين،ماننادتحجيار،موضو وماورداقطاا :دوم7.ا ت

هايماواتنباودهوازمصاديقزمين،مواتا تومعادو

نيازمنددليا ،اقطاِ هرمالي:وم 8.هاهستندمتفاوتازآو

دليلايباراقطاا ،هاايماواتزماين¨ا توجازدربااره

                                                           

؛23،ص3،جالرورة البنية؛23،ص2،جالدروس؛232،ص3،جالمبسوط.1

.013،صاقتصادنا

.151،ص38،ججواهر الكالم.2

الموسططوعة الفقنيططة ؛013،صاقتصططادنا؛252،ص23،جالمنططّكب.هماااو؛3
.351،ص2،جالميسرة

؛33،ص3،ججطام  المقاصطد  ؛33ص2،جايضاح الفوائد،شرائ  اإلسالم.4

.32،ص3،جتاح الكرامةمف

.151،ص38،ججواهر الكالم؛232،ص3،جالمبسوط.5

.285،ص3،جالمبسوط.6

.252،ص23،جّكب االحكاممن.7

.151،ص38،ججواهر الكالم.8

قادرمتايقنازاجماا يااشاهرتفقيهااو:چهارم9؛نداريم

اصا آوا اتكاه:پانجم؛اقطا زمينمواتا ت،شيعه

بار:ششام.جاايزنيسات،تصرفدرامواليهمچوومعادو

آو،نق كردها اتطبقروايتيكهحناوازر ولخدا@

،حضرتمعدنيازنمكرادرمازودرپايدرخوا اتاو

حناوبهحضرتعارضكاردكاهايان.بهويواگ اركرد

و10آشاكارا ات،هاايرواِوروِيزماينمعدوماننادآب

حضارتنيزفرمودنادچاوو؛ا تفادهازآونيازبهكارندارد

:هفاتم.كانمچنينا تاينمعدورابهشاماواگا ارنماي

زمينيامعادنيباه؛گردداقطا درواقوبهتقسيمكاربرمي

،كارخود¨شودتادرآوكاركندودرنتيجهكسيواگ ارمي

هاايروزمينايومعاادِوازآوبهرهبباردوا اتفادهازآب

.آشكارنيازبهكارندارد

دلياا اولدرصااورتيدر ااتا ااتكااهثابااتشااود

آو،ازمشتركاتا تونهانفاالهايكالووروزمينيآب

انادودرقاانووطوركهفقيهانيچوواماامخميناينوشاته

انفااالو»ا ا اايجمهااوريا ااالميايااراوآماادها اات

،هايماواتياارهااشادههايعموميازقبي زمينثروت

هاايهااو اايرآبرودخاناه،هاادرياچاه،درياهاا،معادو

تاابارطباق،يا اتدراختيارحكوماتا االم...عمومي

ياايانفتاوا11؛«...هاعم نمايدمصالحعمومينسبتبهآو

تواناددرمشاتركاتنيازطباقرابپ يريمكهوليامارماي

هااتصميمب يردواگرمصالحتاقطاا آو،مصلحتمردم

كهدراينصورتاين،هارابهاقطا دهدتواندآومي،باشد

بهدليا دومتااهفاتمدرپا خ12.نظرصحيحنخواهدبود

¨بلكاهبرآورناده،بايدگفتكهاقطا ظلموتبعي نيسات

،مصلحتجامعهوشكوفايياقتصاادا اتودليا اقطاا 

ر ولخدا@ا توتحققاجما ونيزحجيتآو¨ يره

جايت ّم داردواص نيزجاايي،ويژهحجيتشهرتوبه

روايتحناو.شودكهدليلينداشتهباشيمدلي محسوبمي
                                                           

.21،ص3،جمفتاح الكرامة؛013-015،صاقتصادنا.9

.152،ص38،ججواهر الكالم.10

.20،اص قانون اساسي.11

.200،ص85،جالفقه.12
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هااونيزضعيفا توداللتشبرجايزنباودواقطاا آب

وجايزنبودواقطا ماليكهنيازباه1معادومخدوشا ت

هااير اولخادا@درايانباتوجهبهاقطا ،احياندارد

.ر دصحيحبهنظرنمي،باره

يعناايجااوازاقطااا معااادوظاااهرينيااز،نظريااهدوم

تريندلي طرفداراوايننظرآوا اتمهم.طرفدارانيدارد

هاازانفالبودهوانفاالملاككهاينمعادووازجملهآب

توانادامام#مي،رودرزماوحضورامام#ا توازاين

بنابراينهيچتفااوتيباينآووزماين2؛آورابهاقطا دهد

واليات¨ادلاه،مواتدرجوازاقطا نيستودرزماوغيبت

هاراشام داشتهوموارديازقبي معادووآبفقيهاطالق

بساته،واين خنصاحبجواهركهجوازاقطا 3.شودمي

هاايواقعايماردما اتكاهجازبهتشاخيصمصالحت

،هااراتشاخيصدهادتوانادآوكسينماي“معصومين

هايظااهريكاهعقاالبلكههماومصلحت؛در تنيست

.كا تهاراتشخيصدهندمالتوانندآومي

نظريه¨ترديدآوا تكهنتوانستها تادله¨منش نظريه

.اوليادومراانتخابوبردي ريترجيحدهد

هايگ شتهاينا اتگزارشوبرر يا تدالل¨نتيجه

هايروزمينيوكاالوجاايزا اتوكهاقطا معادووآب

،حكومتا االميموظافا اتدرچاارچوبمصالحت

طاورهاايكاالوباهبهاقطاا آب،شرعيعدالتواحكام

.د تبزند،مطلقيامشروط،موقت

هاااوازمثااال: اقوططاع معططادن در فقططه اهططل سططنت 

تواودريافتكاهآنااواقطااِ هايفقيهاوحنفيميا تدالل

اماام،درفقاهماالكي4.انددانستهمعادِوظاهريراجايزنمي

هاادركنادوآبتواندمعادوظاهريوباطنيرااقطاا مي

                                                           

،85،جالفقططه؛152،ص38،ججططواهر الكططالم ؛253،ص2،جالمسططالك.1

.200ص

،الفقطه ؛152،ص38،ججطواهر الكطالم  ؛215،صالنناية؛238،صالمقنعة.2

.252،ص23،جالمنّكب؛202،ص85ج

،الفقه؛052،ص3،جمجم  الفائدة و البرهان؛232،ص2،جايضاح الفوائد.3

.212،كتابالخمسواالنفال،صانوار الفقاهة؛200،203،ص85ج

.085،ص0،جالفقه اإلسالمي و ادلته.4

حتياگرمعدوباطنيدرملك5.معادوظاهريهستند¨زمره

شخصِيكسيقرارب يردازآنجاكهازآِواماما تاقطاا 

اقطااا معااادو6درفقااهشااافعيوحنبلااي.آوجااايزا اات

چوواينمعادوازاماواليهساتندكاه؛ظاهريجايزنيست

.هامشتركندمسلماناودرمالكيتآو

هاير اولخادا@ ندنق شدهازاقطا 35 يبرر

هااانوا منابوومناافوآو،گرآوا تكهآوحضرتنشاو

هايواگا ارشادهاز اويآوزمين؛راواگ اركردها ت

،گااهبازرگ،گاهبسياربازرگ،ايازمواردحضرتدرپاره

هاااندونيزدراينواگا اريگاهمتو طوگاهكوچكبوده

افازوو.اندهموارودرهوجودداشته،زمينكوهستانيانوا 

ازر ولخدا@اقطاا ،گاهآبياحقآبياري،هابرزمين

هااهاوچشمهچاه،هاهايرودخانههااعمازآبشدهوآب

هااواگا ارصاراحتمرتاوبه،ايازموارددرپاره7.اندبوده

رخايازشواهدوقرايننشان رآوا اتكاهدرب.اندشده

هااحالاتجن لايهايكوهساتانيودرهزمين،هاايننامه

اشباهداشتهور ولخادا@آوراباادرختااوجن لاي

هاحيواناتودام،هادربرخيازايناقطا ،اقطا دادها ت

،طبقبرخيازايانا اناِدواگا اري؛نيزواگ ارشدها ت

دهباودهواگ ارش¨قطيعه،ر ولخدا@يكياچندرو تا

هااوچهارپايااِومرتاو،هاآب،هاظاهرًامقصودزمين.ا ت

امالكواماواليباوده،وبهتعبيري،آورو تا¨وحشِيهمه

هاادربرخايازايانناماه.كهمالكشخصينداشتها ات

آنچاهدرفاالومحادودها ات¨ت كيدشدها تكاههماه

عمازطورخالصهقطايور ولخدا@ابه.شودواگ ارمي

آو،بناابراينواگا اري8.ا ت...هاوعامرآب،زمينموات

اناوا اراضايماواتو،مراتاو،هابيشه،هاجن  ،حضرت

ابنابراينكاهازهايكالووآبآب،آباد هاايزيرزمينايرا

                                                           

،0،جالفقطه اإلسطالمي و ادلتطه   ؛83،ص2،جالفقنيطة الكويتيطة  الموسوعة .5

.082ص

.122،ص2،جالمغني.6

،يحيايبانآدم،كتطاب الخطراج  ؛21-05،ابويو اف،صكتاب الخراج.7

.020-233،ص3،جمكاتي  الرسو ؛81-33ص

.020-233،ص3،جمكاتي  الرسو .8
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1.انفالباشدابامراعاتشرايطاقطا بهاقطا داد

¨هماهاراضايخراجايازآِو: هاي خراجي اقواع زمي 

هادرراهمصاالحمسالمينبايادمسلماناوا تودرآمدآو

از،رواقطا آوجاايزنيساتوباااقطاا صرفشودازاين

2.گارددملكمسالماناوباودو(خاارجنماي)خراجيبودو

معناياختصاصمنافوهادرواقوبهرواقطاِ اينزمينازاين

ويهابهشخصيااشخاصيخاصا تكهباياداز اآو

ودراينفرضوبدينمعنا3فقيهانجامشودامام#ياولي

هاييكاهفرمانروايااوامااقطا .هابالاشكالا تاقطا آو

انددرحكامجاايزههايخراجيانجامداده تم ردرزمين

تصارفدر، لطاوجائرا تكهبرخيازفقيهااو¨وهديه

هاوتصارفدرآواماگروهيازفقي4.اندآوراحاللدانسته

5.دانندراحراممي

داراياحكامفقهيمختلفاي،اقطا : احكام فقني اقواع

.اندهابيشترپرداختها تكهفقيهاوبهبرخيازآو

ترينحكمفقهاياقطاا كاهمهم: ملكيت يا اولويت. 1

آوا اتكاه،اندبيشازدي راحكامبهآوپرداخته،فقيهاو

لاها تياتنها ابباولوياتمقطاوآيااقطا ملكيتآور

مشهورمياوفقيهاو؛شود؟دراينبارهاختالفنظرا تمي

6،«مبساوط»اولويتآوربودواقطا ا تشايخطو ايدر

محقاقدر8،«و ايله»ابنحمازهدر7،«مهّ ب»ابنّبراجدر

12،«تحرياار»و11«قواعااد»10،«ارشاااد»عاّلمااهدر9،«شاارايو»

                                                           

دستورالعمل اصطالحي  ؛28ص،22،صمجموعه قواني  و مقررات اراري.1
،مجموعططه مقططررات؛131،صرططوابط واگططكاري ارارططي منططاب  مّلططي 

.11هاياجرايي ازماواموراراضي،صهاود تورالعم نامهبخش

.221،ص1،جبلغة الفقيه.2

.352،ص2،جالموسوعة الفقيه الميسرة.3

.232-235،ص2،جمكاس ؛23،ص3،جالمسالك.4

.232،ص2،جقاهةمصباح الف.5

.333،ص3،جالمبسوط.6

.23،ص2،جالمنّكب.7

.282ية،صالفقه،الجواموالوسيلة.8

.353،صشرائ  اإلسالم.9

.052،ص3،جمجم  الفائدة و البرهان.10

.232،ص2،جايضاح الفوائد،شرائ  اإلسالم.11

.125،ص2،جتحرير االحكام.12

13شاهيددرشارحلمعاه،لمقاصادكركايدرجااموامحقق

لاهبراينباورندكهاقطا  ببحقاختصاصبرايمقطاو

گرددومقصودازحقاختصاصآوا تكههيچكاسمي

توانددرزمينمواتيراكهبهاوواگا ارشادهتصارفنمي

اثاراقطاا را،كردهيامزاحماوشودوبخواهدبااحيايآو

بارداريازفقطحقاولويتدربهره،قطا اماا15.ازبينببرد

آوردو اببملكياتاواليهفراهممايقطيعهرابرايمقطو

ايازفقيهاويادشدهبهدلي اينفتوااشارهد ته.گرددنمي

ازبرر اي.اناداندودرپياثباتاينحكمبارنيامادهكرده

واوتمي،احيايزمينموات¨هايآناودربارهمجمو عبارت

اندوازديدگاهدانستهدريافتكهآناواقطا رامانندتحجير

16؛آناواولويتآوربودِوتحجيرامريروشانباودها ات

انادكاهاگارتحجيرونيزاقطاا فتاواداده¨رودربارهازاين

اليهازاحياايزماين اربااززنادازتحجيركنندهيامقطو

واگرپسازاخطاارباهشودوليامربهاواخطارمي¨ناحيه

بايادزماينازاوپاسگرفتاه،احيايزمينمبادرتناورزد

شاودكاههايبرخيازفقيهاوا تفادهمايازنوشته17.شود

انادوملكياتدانستهآناوهدفازاقطا رااحيايزمينمي

چاهاينكاهدر؛آوربودواقطا بااينهدف ازگاريندارد

دي اراو،نراآباادنكناداينفارضاگارمقطاوالياهزماي

اماااگاراقطاا را اببحاق؛توانندآورااحياكننادنمي

18.آيدچنينمشكليپيشنمي،اختصاصبدانيم

انادبرخيازفقيهاومعاصربراياثباتاينحكمنوشاته

بردارياززماينوايازبهرهنوعيوشيوه،كهماهيتاقطا 

لكياتآورباودوآوروبامتقسيمنيرويكارا توازاين

اليعباراتشااوآناوكاهازالباه¨ازدي رادله19.منافاتدارد

شودآوا تكهتنهااحيايماواتملكياتآورا تفادهمي

                                                           

.105،ص3،جالرورة البنية.13

.011،صاإلقتصاد؛30،ص3،جمفتاح الكرامة.14

.33،ص3،ججام  المقاصد؛353،صشرائ  اإلسالم.15

.233،ص3،جالمبسوط.16

.هماو.17

.38،ص3،جمفتاح الكرامة.18

.011،صاقتصادنا.19
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درواقاو1؛تواناد اببملكياتگارددا توجزآونمي

 ابب،يكاحياا توهيچ¨مقدمه،هردو،اقطا وتحجير

.رادرپيداشتهباشندم رآنكهاحياي؛شوندملكيتنمي

ياكازايانادلاهراهايچ،گروهيازفقيهااو،درمقاب 

زيراتشابهاقطا وتحجيرازاين؛اندمتقنوصحيحندانسته

هماوگونهكههيچدليلايبارانحصاار؛دليليندارد،جهت

توانادبلكاهاقطاا نيازماي؛ملكيتآوربودِواحياناداريم

ليكاهدرايانميااووجاودداردتنهامشك.ملكيتزاباشد

تواوبااا تصاحاِبومي2اجما فقيهاوبراينحكما ت

لاهرامالكياتمقطاو،بقايمالكيِتنشئتگرفتاهازاقطاا 

ر داينا تصاحابوقتايصاحيحبهنظرمي3.اثباتكرد

گااهدر اببمالكياتشاودوآو،اقطا ،ا تكهدرآغاز

اماااگاراز؛لي اشكپديدآيداينمالكيتابههرد¨ادامه

اقطا راتنهااولويتآوربدانيمجاييبراياين،هماوآغاز

طاوركاهمنحصارنباودوملكياتهماو.ا تصحابنيست

كندكهاقطاا ملكياتاثباتنمي«احيا»هايمواتدرزمين

باه4.ايداردكهآورااثباتكندبلكهنيازبهادله،آورا ت

تاواوانحصااررانمي،احيا¨هازظاهرادلهگرچ: خندي ر

5؛فهميدوليدليليبرملكيتآوربودواقطا وجاودنادارد

يعنيا تصحابعدم،اص ،وقتيدليليبرآونداشتهباشيم

6.شودمالكيتمقطواليهجاريمي

¨دهادكاهاقطاا درحاوزهبرر يدقيقادلهنشااوماي

هاايماواتازازماينزيار؛اختياراتحاكمشر قراردارد

ملكشخصياماممعصاوم#ياامقاام،انفالبودهوانفال

رهبريحكومتا االمي،امامتا توبرطبقمبنايدوم

لاهدرآوردهيااتواندزميناقطا شدهرابهملكيتمقطومي

هاايبرر يا ناداقطا ؛فقطحقاختصاصرابهاوبدهد

هاادرماوارد دهدكاهاياناقطاار ولخدا@نشاومي

                                                           

.00،ص38،ججواهر الكالم.1

.هماو.2

.هماو.3

.03،صاقواع و حقوق تقسيم اراري.4

.252،ص23،جحكاممنّكب اال.5

.هماو.6

آوهامتملياكباه،مختلفيموجابتملياكباودها ات

ماننداقطا  رزمينفلسطينبهمسلماناو؛هايمختلفنس 

برحاكما المي. اكندرفلسطيندرزماور ولخدا@

الزما تطبقمصلحتودرچارچوبعدالتومالحظه

¨جهاص واگ اريزمينونيزنتي¨دي راحكامشرعيدرباره

چاهاينكاه.تصاميمب يارد،آنكهتمليكا تياااولويات

اختياراتولاياماروحااكم¨اموريازايند تدرحوزه

،والياتفقياه¨اطاالقادلاه،ا الميا تودرزماوغيبت

درفقهاها  اّنت.شودموارديازقبي اقطا راشام مي

اماا؛ندداناليهمياقطا را ببمالكيتمقطو،فقيهاومالكي

آورا تتنهااولويت،اقطا ،شافعيوحنبلي،درفقهحنفي

،زياارااگااراقطااا 7؛گاارددو ااببحااقاختصاااصمااي

جاايزنيساتدر؛باازپسگارفتنقطيعاه،آورباشدمالكيت

ايازماواردجاايزودرپااره،حاليكهبرطبقاينم اهب

8.الزما ت

ومفقيهااوعما: جايز نبودن احياي زمي  اقواع شطده . 2

جاايز،احيايكردِوزمينمواتيراكاهاقطاا شادها ات

و.وهيچاختالفنظريدراينبارهوجودندارد9دانندنمي

قبلايا اتكاهاقطاا ¨اينحكمدرواقومبتنيبرمسائله

كساي،كم بباولويتمقطواليها اتودرنتيجاهد ت

نهاافاردحقندرادزمينيراكهاقطا شدهاحياايكنادوت

باههمايندليا .مقطواليهازچنينحقيبرخاوردارا ات

ا تكهفقيهاوموضاو اقطاا رادربااباحياايماوات

آناويكيازشرايطاحيايمواترااقطاا نشادو؛اندآورده

رواحيايزمينيكاهر اولازاين.اندزمينموردنظردانسته

.يساتجاايزن،خدا@يااماممعصوم#اقطا كردهباشد

اگراحرازشودكهمعصوم#ياولّيامارزمينايرااقطاا 

حكمآوروشانا اتواگارشاكدراقطاا ،كردها ت

مان»توانيمباا تنادبهعموممي،زمينيخاصداشتهباشيم

                                                           

.033،ص0،جالفقه اإلسالمي و ادلته؛152،صاألحكام السلوانية.7

.125،صالشرح الكبير؛120،ص2،جالمغني.8

،3،جالرورطة البنيطة  ؛28،ص3،جمفتاح الكرامة؛233،ص3،جالمبسوط.9

.105ص
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اماا؛احياايآوراجاايزبادانيم1«احييارضًاميتًةفهايلاه

يقتمساكمصاد»زيرااز؛اقطا ممكننيست¨ا تنادبهادله

ا ااتكااهجااايز«مخّصااص¨مصااداقيه¨بااهعااامدرشاابهه

2.باشدنمي

اليهرافقيهاواه  نتنيزهرگونهمزاحمتبرايمقطو

دانندوكسيحقندارددرزمينيكهبهاوواگا ارجايزنمي

حتاي،طبقم هبابوحنيفهومالك.شدها تتصرفكند

تواندهيچكسنمي،اليهازاحيايزمين رباززنداگرمقطو

هااوامااشاافعي3؛تا اه االدرزمايناوتصارفكناد

.اندهازماومعينيبراياينحكمتعييننكردهحنبلي

،طوركهاشاارهشادهماو: جواز اقواع براي معصوم. 3

چاوو؛اقطا براياماممعصوم#جاايزومشارو ا ات

حانفاِلدراختياراووملكايشاوا اتوهارطاورصاال

همچناايندرروايااات4؛تواناادآورااقطااا كناادبداناادمااي

ماننادروايات5؛«االرضكّلاهلناا»متعدديآمدها اتكاه

ابوخالاادكااابليورواياااتمختلاافدي ااريكااهامااام#

ازقبيا 6«يضاعهحياثيشااء...وهولالمام...»:فرمايدمي

افزووبار7.وهببنةروايتحف بختريوروايتمعاوي

باراي8.قيهاوبراينمسئلهاجما واتفاقنظردارنادآنكهف

فقيهورهبرمشرو حكوماتخاصامام#وولي¨نماينده

بدينمعناكهاوبايدمصلحت؛ا المينيزاقطا جايزا ت

وعمراووآباديكشورا الميونيازعادالترامالحظاه

ههايمواتودي رموارديادشدهازمينكردهوبرطبقآو

.هاامتنا ورزدرااقطا كندياازاقطا آو

گرفتنزميندرصورتيا تكاهپس: استرداد زمي . 4

ُمقِطاو،درايانفارض؛لاهازاحياايآو ارباززنادمقطو

                                                           

.333،ص13،جوسائل الشيعة.1

.102،ص85،جالفقه.2

.83،ص3،جسوعة الفقنية الكويتيةالمو.3

،3،جمفطاتيح الشطرائ   ؛21،ص3،جالطدروس ؛330،صالجام  للشطرائ  .4

.052،ص3،جالفائدة و البرهان مجم ؛28ص

.325،ص13،جوسائل الشيعة.5

.320،323،ص2.هماو،ج6

.322.هماو،ص7

.02،ص38،ججواهر الكالم؛88،ص3،جالمبسوط.8

طوركههماو.راازاوپسب يرد...تواندزمينيامعدوومي

تحجيرچنينا تكهاگرتحجياركننادهزماينرا¨درباره

«مبساوط»شايخدر.شاودزمينازاوگرفتهماي،انكنداحي

،لاهازاحياايزماين ارباززنادكندكهاگرمقطواشارهمي

شودكهبهاحياايآوبپاردازدونخستبهاوت كردادهمي

شودودرنهاياتبهويمهلتدادهمي،اگرمهلتخوا ت

وزماينازا،اگردرموعدمقرربهاحيازمينمبادرتنكناد

جاواز،مسئلهدي ريكهدراينبارها ات9.شودگرفتهمي

پسگرفتنزميندرصورتيا تكهدي راوبداونيازمناد

آياا،گيريزمينبداندمصلحترادربازپس،باشندوحاكم

تواندزمينراازاوپسب يرد؟تنهابرخيدراينفرضمي

هايچ،رايشاوطبقنظ؛اندازفقيهاوبهاينمسئلهاشارهكرده

گيريزمايناقطاا شادهياابخشايازآومانعيازبازپس

10.وجودندارد

حااكما االميوظيفاه،كهپيشازايناشارهشادچناو

داردباتوجهبهمنافوحكومتا الميوعماراووآبااداني

ا اكاهدرروايااتبارآوت كيادشادها ات و11كشاور

اقطا وازجملهاينمسائ مرتبطبه¨همه¨درباره12عدالت

،اشاخاص،وچنانچاهباهشاخص.تصاميمب يارد،مسئله

هايفراوانياقطا شدهباشدكهباهدليا زمين...مؤ سهو

هااالزموگارفتنآوزماين،هاومصالحمملكاتنيازمندي

هاييادشدهراپسب ياردوحاكمبايدزمين،عادالنها ت

،شاودتيبرويمايگيري ببايجادخساراگراينبازپس

كندكاهالبتهاحتياطايجابمي؛خسارتاوبايدجبراوشود

ايناحتياط؛ عيشودايناقدامبارضايتاوصورتگيرد

،طورمطلقوبدووشرطاحياادرصورتيا تكهاقطا به

اليهشارطييااطوركلياگربرايمقطوبه.تحققيافتهباشد

ازبخشاياز¨ونمونها تفادهعنواشروطيگ اشتهباشندابه

هايمواتبهاوواگ ارشدها تمشاروطباهآنكاهزمين

هارادرختمعينيبكارديازماينهايابخشيازآوكنارآو
                                                           

.211،ص2،جتككرة الفقنا ؛333،ص3ج،المبسوط.9

.102،ص85،جالفقه.10

.318،332،ص03؛نامة185،ص51،خطبةالبالغه ننج.11

، رتا راثر.2،جالحياة.12
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ياادرآو.راتغييركاربريازكشاورزيبهمساكونيندهاد

،دامدارياحدا كنداواوازانجاماينشرط ربااززناد

1.شودسگرفتهميزمينياآبازاوپ

آيااقطا بيشازمقادار: اليه اقواع بيش از نياز مقو . 5

اليهجايزا ت؟ازشافعينق شدها اتكاهبارنيازمقطو

2.الياهاقطاا كنادامامجايزنيستبيشازمقدارنيازمقطاو

ايننظر«تحرير االحكام»ق(دركتاب322)م.عاّلمهحلي

امااظااهر3؛اشاارهنكاردها اتراپسنديدهوبهدليا آو

طورمطلاقفتاوافتواهايفقيهاوشيعهكهدراقطا معادوبه

گرآوا تكهاقطا بيشازحدنيازنيازبارنشاو،اندداده

،«الفقهاات كرة»ق(در322)م.عاّلمهحّلي.امامجايزا ت

وگاو4نوشتها تفقيهاوشيعهبراينحكماجما دارناد

.وجودايناجما ت ييدشدها ات«الكرامةمفتاح»اينكهدر

دهدكهدليليبرالزامامامبهاقطا نشاومي¨جستجودرادله

م رآنكهعلاتاقطاا ؛اليهنداريمنيازمقطو¨اقطا بهاندازه

معادوراازمياوبرداشتنفقروبرآوردونيازفقيراوبادانيم

ياا؛راثباتآوناداريمكهاينادعابايدثابتشودودليليب

آنكهامامراملزمبهمراعاتمصلحتكنايمومصالحترا

كاهدليلايبار،اليهقراردهيممنحصردررفونيازفردمقطو

.اثباتاينادعانيزدرد تنيست

جاوازاقطاا و6¨واطالقوعماومادلاه5متقاباًلاجما 

ياماركننادكاهولااثبااتماي7،واليتحااكم،¨اطالقادله

در،تواندبايشازمقادارنياازبارايكساياقطاا كنادمي

طاوركاهگااههمااو؛صورتيكهبرخالفعادالتنباشاد

هاادرهااوتعااونيشاركت،هاهابهمؤ سهگونهاقطا اين

رشداقتصاديرادربخشكشاورزيفاراهم¨زمينه،زماوما

سرادرفراوانيوارزاناياجناا،آوردوباافزايشتوليدمي
                                                           

.05،25،ص38،ججواهر الكالم؛121-108،ص3،جالرورة البنية.1

،ص2،جالفقنا تككرة.2

هااياجراياي اازماوود تورالعم ها،بخشنامهمجموعه قواني ، مقررات.3

.135،ص1امورانراضي،ج

.255،ص2،جتحريراالحكام.4

.212،صانوارالفقاهة.هماو؛5

.212،صانوارالفقاهة.6

.203،222،ص2،امامخميني،جالبي .7

نياازش¨برايهركسيتنهابهاندازه،پيداردواگردراقطا 

ماردمدرتن نااوعسارو،اقطا كنيمدربسياريازماوارد

الزمباهياادآوريا ات8.گيرنادحرجاقتصاديقارارماي

،انادهاآوردهفقيهاواينحكمرادرباباقطا معادووآب

.اتنيزهستهادراراضيموليكنمالكاينمسئله

اص دراقطاا آوا اتكاه: اقواع در برابر عو . 6

ازبرر يظاهر خناوفقيهاودر.بدووعوضواگ ارشود

اگرچهآنااودر.تواودريافتاينبارهمطلبخاصيرانمي

اند اخنيازعاوضواقطا نوشته¨مطالبيكهدرباره¨همه

تواوگفاتامامي،انداجرتدرمقاب قطيعهبهمياونياورده

فتواهاومطالبآناومنافاتينيزباگارفتنعاوضدربرابار

رواحتماالداردازايان؛كنادقطيعهنداشتهوآورانفينمي

گرفتنعوضراجايزبدانيمبههماو اوكهاحتماالدارد

هاايظااهرروايااتيكاهازاقطاا 9.غيرصحيحدانستهشود

¨گراينا تكاههماهنشاو،ر ولخدا@درد تا ت

اماااحتماالدارد؛اندبالعوضبوده،هايآوحضرتاقطا 

طوركهاشارهشدابهدلي فقرمردموكهايناقداماهماو

هاايماواتباودها الميبهاحيايزمين¨نيازشديدجامعه

زياارادرمااوارديآوحضاارتشااروطيرابااراي10؛ا اات

كارهااييدرخوا اتانجاام،اليهگ اشتندكاهدرآومقطو

ر دباتوجهبهآنكهاقطا درانفالصورتبهنظرمي.شد

امرا اتاختياراتولي¨گيردوتصرفدرانفالدرحوزهمي

اليهوقطيعهودي راوضا واحوالباتوجهبهشرايطمقطو

هيچمانوشارعيباراي،اگرمصلحتوعدالتايجابكند

رعاوضوچ اون يگرفتنعوضوجاودناداردومقادا

.دريافتآوتابونظرمقطوخواهدبود

طوركهاشارهشدر ولخدا@بههماو: اقواع¨ پيشينه

ايدرآوحضارتدره11.ايد اتزدهاايگساتردهاقطا 

بنااي االيم¨عباادعااوفازقبيلااهباانمدينااهرابااهحاارام

                                                           

.212،صانوارالفقاهة.8

.22-23،صاقواع و حقوق تقسيم اراري.9

.هماو.10

.28-22،ابويو ف،صجكتاب الخرا.11

هطا و   نامه؛232،ص3،جمكاتي  الرسو ؛232،ص1،جالوبقات الكبري.12
‘ 
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وبربهپرهيزازهرگونه تم،ودرپاياِو نداينواگ اري

،همچناينآوحضارت.اجرايعادالتت كيادشادها ات

عبادبنهايبرهاطبهراشدزمينيراباحدودمعيناززمين

آوحضرتدرماوارددي ارايان1.رّبُ ّلميواگ اركرد

2،فاسياحالس¨هازمينيرابهبنياجبدرمنطقهواگ اري

ياچااههايجفرراكهدراطرافمدينهقرارداردزمين¨همه

منطقهياچاهآبمحادبرا3،نبيشهبنآبجفررابههوذة

زمينايراباه4،قمامهابيبنقمامهووقاصابيبنبهعبداهلل

هاودرختاوكاوهارمراباهفرزناداوزمين5،مالكبن لمة

هايمابينمصباعهتاالزحولوابهرابهزمين،ربيعهبنجفال

غرابهوحب راباهمجاعاة،عورههايزمين6،خالدبنعداء

راكاسراباهعاصامفرزناد¨زميننجماهازدره7،مرارهبن

هاايجمعاهازراماسراباهعاصامزماين8،حار حارثي

باالوپاايينآو،هايشواقوهمهزمين9،حار محاربيبن

عوامواگ اركردكه ندآوبااخاطعلاي#بنرابهزبير

ر اول،هاايانجاامشادهوجساتج¨بارپاياه10.نوشتهشاد

                                                                                      

.335،صهاي سياسي حضرت محمد   پيمان

مدينطة  ؛232،ص3،جمكاتيط  الرسطو   ؛232،ص1،جالوبقات الكبطري .1
،2،جهاي سياسي حضرت محمد   ها و پيمان نامه؛232،ص2،جالبالغة

.232ص

،مدينة البالغة؛255،ص2،جمعجم البلدان؛233،ص1،جقات الكبريالوب.2

.225،ص3،جمكاتي  الرسو ؛218،ص2ج

.223،ص3،جمكاتي  الرسو .3

هططا و  نامططه؛223،ص3،جمكاتيطط  الرسططو  ؛223،ص3،جاسططدالغابة.4
.322،صهاي سياسي حضرت محمد   پيمان

.312،ص2،جمدينة البالغة.5

،مكاتي  الرسو ؛338،صهاي سياسي حضرت محمد   و پيمان ها نامه.6

.202،ص3ج

؛203،ص2،جمدينطة البالغطة  ؛015،ص3،جكنزالعما ؛252،صاالموا .7

.202،ص3،جمكاتي  الرسو 

مكاتيطط  ؛358،ص2،جمدينططة البالغططة؛225،ص1،جطبقططات الكبططري.8
،ضطرت محمطد    هاي سياسطي ح  ها و پيمان نامه؛200،ص3،جالرسو 

.222ص

مدينطة  ؛202،203،ص3،جمكاتيط  الرسطو   ؛13،ص3،جمعجم البلدان.9
.220،ص2،جالبالغة

مدينطة  ؛32،ابويو اف،صكتاب الخراج؛232،ص1،جالوبقات الكبري.10
.208،ص3،جمكاتي  الرسو ؛315،ص2،جالبالغة

وزماينرحايحو11هايمختلفيراباهزبيارخدا@زمين

12؛مازادآببني بي رابهُ عيرفرزندعّدادواگا اركارد

هايرداءرابهجمي فرزندردامع ريواگ ارآبيازمين

آو13؛طالب#نوشتهشادابيكردو ندآوباخطعليبن

هااييكوهستانييااآبهاهايثريروزمينحضرتزمين

14.ا ديبهاقطا داد¨نضلهبنكنيفرابهحصين

؛انسواگ اركردبنر ولخدا@چاهآبيرابهرزين

برخاايازرواياااتآوحضاارتاياانواگاا اريرا¨باارپايااه

مشروطبهآودانستكهاوتنهااازماازادآبمساافرينو

ودرهاايواقازماين15؛ره  راوبرآوچااها اتفادهكناد

أوسأ الميبانرابهحصاين«ذاتأعشاش»و«الُفر َقي ن»

ايباهايانمنظاورنوشاتكاه اندآوواگ اركردونامه

شادوناماهباهخاطاميرالماؤمنينواگ اريمحسوبماي

¨زماينوآبمنطقاه¨آوحضرتهمه16؛علي#نوشتهشد

درايانواگا اريدو؛رابهبنيقّرهواگا ارفرماود«مظله»

نخساتآنكاهر اولخادا@در:خوردبهچشممينكته

هاقارقكاردوهاياينمنطقهرابرايآوواقوآبوزمين

دوم؛هابخشايدهارابداوتنهاحقا تفادهازمراتوآوزمين

زماين¨آنكهدر نداينواگ اريآمدها تكهآبوهمه

هاايهماواروكوهساتانيوآبآورامظلهرااعماززمين

بخشاياز،آوحضارتهمچناين17.كناداناوواگ ارميبد

كهكشااورزيدر« وارقيه»درختاوخرماوكاخموجوددر
                                                           

.153،صنبوي¨ طبيعت در سيره.11

مكاتيط   ؛332،ص2،جمدينطة البالغطة  ؛283،ص1،جالوبقات الكبطري .12
.223-225،ص3،جالرسو 

،3،جكنزالعمطا  ؛22،ص2،جالوبقات الكبطري ؛250،ص1،جاسدالغابة.13

 .222،ص2،جمكاتي  الرسو ؛32،ص2،جمدينة البالغة؛028ص

،2،جكنزالعمطا  ؛232،ص1،جالوبقات الكبري؛225،ص1،جاسدالغابة.14

هطا   نامه؛222،ص3،جمكاتي  الرسو ؛22،ص2،ججم البلدانمع؛015ص
.323،صهاي سياسي حضرت محمد   و پيمان

مكاتيطط  ؛153،صنبططوي¨ طبيعططت در سططيره؛255،ص2،جكنزالعمططا .15
 .223،ص3،جالرسو 

مكاتيطط  ؛22،ص2،جالوبقططات الكبططري؛352،ص2،جمدينططة البالغططة.16
،هاي سياسطي حضطرت محمطد      يمانها و پ نامه؛235،ص3،جالرسو 

.223ص

مكاتيط   ؛123،ص1،جالوبقطات الكبطري  ؛352،ص2،جمدينة البالغطة .17
.158،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛232،ص3،جالرسو 



 
 

 اقواع / 211
 

و1 افياوواگا اركاردبانآورونقفراواوداشتبه عيد

ايبارايفرقدواگ اشتتاخانهبنزمينيرادرمكهبهعتبه

هايُصَفينهراكاهآباادباودوخودبسازدوبخشياززمين

؛واگ اركرد«بنيشنج»كشاورزيدرآوتو عهيافتهبودبه

اينزمينراآناويااحياكردهياعالمتگ اشاتهبودنادتاا

هايمختلفومتعادديزمين2هاتصرفنكنندكسيدرآو

حرملهكهطباقفرمااوبننيزاز ويپيامبر@بهعو جة

هشدهرهبريهزارتنازبنيجهينهبهاو پرد،آوحضرت

هابرايخودونيارويتحاتبودواگ ارشدتاازاينزمين

هايعقيقمشهوردرنزدياكمديناهزمين3.امرشبهرهبرد

.حاار اقطاا دادبانهاينزديكبهآورابهبالليازمين

¨دومدرتصرفاوباودوخليفاه¨هاتازماوخليفهاينزمين

آوحضرت؛تهاراازاوپسگرفدومبخشعظيميازآو

هاراآباادهارابدينشرطبهاوواگ اركردكهآواينزمين

هااايمعااادوقبلّيااهوآود ااتهاززمااين4.واصااالح ااازد

حاار بانراكهقاب كشتبودبهباالل«َقد س»كوهستاِو

ايدي ارافازووبارآوحضرتدرنامه5.مزنيواگ اركرد

عس آومنطقاهرازنبورهاي،خاصي¨زمينومزرعهمنطقه

پياامبر@عقياقيماماهراكاه6،نيزبهاوواگ اشاتها ات

مطارفو،هايبسياربودباهربياودارايدرختاووچشمه

هايقدسيعنيفلسطينراپيشوزمين7انيسبهاقطا داد

                                                           

مكاتيطط  ؛280،ص1،جالوبقططات الكبططري؛338،ص2،جمدينططة البالغططة.1
.115،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛232،ص3،جالرسو 

مكاتيطط  ؛231،ص1،جالوبقططات الكبططري؛313،ص2،جلبالغططةمدينططة ا.2
.285،ص3،جالرسو 

،كتطاب الخطراج  ؛312،ص2،جمدينة البالغطة ؛08،ص2،جمعجم البلدان.3

،3،جمكاتيط  الرسطو   ؛231،ص1،جالوبقات الكبري؛22ابويو اف،ص

.110،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛282ص

؛203،ص1،جالمعجططم الكبيططر؛105،ص1،جتططاريخ المدينططة المنططورة .4

،ايناقطا درمنابوفقهيوروايايمتعاددشايعهو183،ص2،جكنزالعما 

.28،ص3،جمفتاح الكرامة؛251،ص3،جمكاتي  الرسو  نيآمدها ت.

،مكاتي  الرسطو  ؛30،ص1،جالقواعد و الفوائد؛232،ص2،جالمبسوط.5

مختلفحديثي،فقهيوتاريخيشيعهو.ايناقطا نيزدرمنابو252،ص3ج

.325،صاالموا ؛252،ص2،جمكاتي  الرسو  نينق شدها ت.

،مدينطة البالغطة  ؛322،صهاي سياسي حضرت محمد   ها و پيمان نامه.6

.22،ابويو ف،صكتاب الخراج؛312،ص2ج

هطا و   نامطه ؛352،ص1،جالوبقطات الكبطري  ؛252،ص2،جمدينة البالغة.7
‘ 

،باهگازارشابانهشاام.ازهجرتبهدارياوواگ اركارد

فلساطيننازدهشتتنازقبيلهدارياوپيشازهجارتاز

هابهنامر ولخدا@آمدندوآوحضرتبهدونفرازآو

حبارييااَحياروورا،هايبياتعيناووتميمواوسزمين

ايان«االعشايصابح»طبقنوشتهقلقشنديدر8.واگ اركرد

نوشتهدرد تخّدامحارمحضارتاباراهيمدرفلساطين

 اودهموجودا توبسياريآو ندراكهدراثرزمااوفر

ايانناماهازاهمياتبسايارباااليي9؛انادشدهرؤيتكرده

چهاينكهدرواقو رزمينفلساطينراباه؛برخوردارا ت

فقيهاوومحادثاوباداوتوجاه،آناوواگ اركردومورخاو

تاآنجاكهبرخيازدانشامنداوبازرگدر؛اندخاصيداشته

كتاابيبااازجملهمقريازي؛اندآوكتابخاصينوشته¨باره

،و ايوطي10«الضو  الساري لمعرفة تميم الداري»عناواو

.انادنوشته11«الفضل العميم في اقواع تميم»كتابيباعنواو

دارياونازدايشااو،پسازهجرتر ولخدا@بهمدينه

،هاراتجديدكندشتافتندوازايشاوخوا تند ندآوزمين

نفلساطينراباهايا تثنايي رزميكهآوحضرتدرنامه

گاوآنكاهآو.هاايآينادهآنااواقطاا كارددارياوونس 

كردكاهايانزمايندرآينادهغصاببينيميحضرتپيش

روايناقطا رابات كيدهايفراواوبارايشدازاين،خواهد

12ابيطالب#نوشتهشادبنآناوباخطاميرالمؤمنينعلي

پسازر ول.وحضرتبرغاصباواينزمينلعنتفر تاد

13.هاادامهيافتخدا@اقطا 

ازبرر يمجمو روايااتيكاه: خلفا¨ اقواع در دوره. 1

                                                                                      

،3،جمكاتيط  الرسطو   ؛332،صهاي سياسي حضرت محمطد    پيمان

.052ص

.22،ابويو ف،صكتاب الخراج؛328،ص2،جاب  هشام¨ سيره.8

.125،ص13،جصبح االعشي.9

.هماو.10

.هماو.11

.اينحديثدرمنابومتعددحديثي،فقهيوتاريخيشيعهو نينق شده12

؛130،ص18،جبحططار االنططوار ؛013،ص3،جمكاتيطط  الرسططو  ا اات.

.325،صاالموا ؛23،ص2،جالمعجم الكبير؛155،ص2،جكنزالعما 

،يحيايبانآدم،كتطاب الخطراج  ؛22-25،ابويو ف،صكتاب الخراج.13

.33ص
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هاييكهپاسازر اولخادا@نقا شادهاقطا ¨درباره

هاايدومد تباهاقطاا ¨تواودريافتكهخليفهمي،ا ت

هايابوبكربااينحالدرمواردياقطا 1متعدديزدها ت

¨اماخليفاه3،يامحدودكرد2راباط وحتير ولخدا@

تاآنجاكهنقا ،ايدراينبارهداشت وماقداماتگسترده

شاادها ااتاونخسااتينكساايبااودكااهد ااتبااهاقطااا 

هاااراهااايعااراقوخراجاايزدوبرخااياززمااينزمااين

دومهرگاز¨خليفاه،هايتاريخيبرا اسگزارش.فروخت

وليبهكشت؛ااقطا نكردر«اراضي واد»هايعراقزمين

هاراباه وماينزمين¨وليخليفه4؛هااقدامنمودوزر آو

اولاين»:كهدرروايتايآمادها اتكاهچناو5؛داداقطا مي

هاارااقطاا نماودهوفروخاتعثمااوكسيكهاينزماين

بعيدنيستمقصودازرواياتيادشدهوروايتايكاه6.«بود

ها تكهبرمبنايآواولينكسيكاهآدمنق كردبنيحيي

هاييادشدهرابهاقطاا دادعثمااوباودواباوبكروزمين

هميننكتهباشدوگرنهقب از7،هاراواگ ارنكردندعمرآو

هاايمختلفايانجاامدادهاور ولخدا@وخلفاااقطاا 

8.بودند

خلفااي¨دردوره: عباس اميه و بني بني¨ اقواع در دوره. 2

اقطاا گساترشيافاتوازاهادافيكاهر اول«بنياميه»

هاايمعاوياهزماين.خدا@داشتبسايارفاصالهگرفات

خسرواووبزرگاوايراوراباهخاناداوخاويشباه¨خالصه

هااهاايحاصالخيزمصارراكاهباداووزماين9.اقطا داد

هااخريادوباهجاايآومندشدهبودازمسلماناوميعالقه

                                                           

،يحيايبانآدم،كتطاب الخطراج  ؛23-25،ابويو اف،صكتاب الخراج.1

.38ص

.330،صاالموا .هماو؛2

،تطاريخ طبطري  ؛285-238،صاالموا ؛20،ابويو ف،صجكتاب الخرا.3

.35،يحييبنآدم،صكتاب الخراج؛181،ص2ج

.152،صاألحكام السلوانية؛82-83،يحييبنآدم،صكتاب الخراج.4

كتطاب  ؛123،ابانرجاب،صكتاب الخطراج ؛215،صاألحكام السلوانية.5
.22،ابويو ف،صالخراج

.122نرجب،ص،ابكتاب الخراج.6

.35بنآدم،ص،يحيكتاب الخراج.7

.323،صاالموا .8

.218،ص2،جتاريخ يعقوبي.9

درايندورهدرپي10.دادهااقطا مييبداوهايدي رزمين

هايفراوانيكهازپِيحاكماوامويومالياتدرهايپي تم

بسياريازآنااوكاهتاواو،گرفتندكشاورزاواز ر تممي

هايخودرابهحاكمااوزمين،هارانداشتندپرداختماليات

هاازميناين،كردندومالكاوجديدونايباوآناوواگ ارمي

دادنادوياكدهاممحصاولايانرابهآناوبهاقطاا ماي

البتهاياناماالكباهمالاك؛شدهابهُمقطعاودادهميزمين

شدوايناقطا كهازمصرآغازشادوباهاصليمنتق مي

يعنااياقطااا تحميلاايو«الجاااء»؛دوراوبعاادراهيافاات

بناي¨دورههاايطورخالصهاقطا به11.ناخوا تهناميدهشد

ظالمانهوبارخاالفروشر اول،اميهبهدلخواهحاكماو

.خدا@وخلفابود

همااينروشادامااهيافااتو،«عبا ااياو»درروزگااار

ايندورهباه.بيشترشد،بهدلي گسترشفتوحات،هااقطا 

دلي تدوينمبانينظريوتنظيممسائ واحكااماقطاا و

ياتخاصايبرخاوردارازاهم،ا اتنباطفارو مختلافآو

پيدايروزگارعبا ياواكهبرطباقهاينوازاقطا 12.ا ت

وطبقتحليا فقيهاانيهمچاووشايخ13رواياتنق شده

حكامآو،موردابتالشدهبودوبرخيازمؤمناو14انصاري

ااينباودكاهگارفتنخاراجومي“راازائمه پر يدند

يبهشخصيواگ اراشهريامنطقه،هايرو تادي رماليات

شدواودربرابراينواگا اريموظافباودمبلغايباهمي

توانستازهرمقدارمي،خليفهواريزكندودرمقاب ¨خزانه

طورگرفتوبههاراميمردمآومح خراجيادي رماليات

غالباينافرادبهنحويمنسوببهد ت اهخالفتبودهو

مبل ، وييتاآنجاكهممكنبوداز؛افراديناشايستهبودند

گرداندنديابارشوهآورابرمبل يادشدهرابهخزانهبرنمي

درآمادماليااتيكااهش،كردنادودرنتيجاهكميتوافقمي

                                                           

.228،ص0؛اقطا ،ج132.فتوحمصرواخبارها،ص10

.22؛مفاتيحالعلوم،ص108،صو املمالك المسالك.11

،يحيايبانآدم،كتطاب الخطراج  ،ابويو ف، رتا اراثار؛كتاب الخراج.12

ثر. رتا را

.253،258،225،ص13،جوسائل الشيعة.13

.215-258،ص2،جمكاس .14
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گرفاتوازلهافزايشماييافتوقدرتوثروتمقطومي

 ويدي ربرمردم تمكاردهوتااآنجااكاهممكانباود

لاهپايشازگااهشاخصُمقطاو1.شاتنددااجحافرواماي

،دادمبل يادشدهرابهحاكماوماي،آوريمحصوالتجمو

آوريكنادوهااراجماومشروطبهآنكهبعدخودمالياات

درقارودوم.ناميدندمي«خراجراتب»هاراگونهمالياتاين

همداووقزوينرايج،و وماينشيوهدرمناطقيمانندقم

 ريازاقطا درايندورهواگ اريملكايياانو دي2.بود

درمقاب اومتعهد؛رو تاييبهيكيازصاحبمنصباوبود

ايانناو از؛شدكهمبلغيراهر الباهخزاناهبدهادمي

عبا اياودرتشاكيالت.ناميدنادمي«ايغار»اقطا ،اقطا را

ديوانيباعنواوديواوخراجوديواودي ارباا،اداريخود

گوناهاماوررا ااماوواوديواِوصدقاتداشتندكاهايانعن

3.دادمي

ويژهعضدالدولهبهدلي مردمايبه«آلبويه»دردوراو

دانشدو تيآنااووحمايات،بودونسبيحكومتبويهاو

 يدمرتضايوشايخ،فكريدانشمندانيچوناوشيخمفيد

ساههايدادهشادهدرمقايحقوقمردمدراقطا ...طو يو

شاادوايمراعاااتماايباااگ شااتهدرحاادقاباا مالحظااه

آنااوبخشاياز.گرفاتهايكمتاريصاورتماياحجاف

عبا يراكهاز ر تمفاراچناگآورده¨هايخليفهزمين

هاااماواليبودبازپسگرفتندوازمقطعاودربراباراقطاا 

گرفتاهوآواماوالرادربرايصرفدرمصاالحمسالمين

تنيروهااينظااميدفااعيوعمرانايمصارفمسيرتقوي

4.كردندمي

باه: مغطوالن و صطفويه  ، سطلجوقيان ¨ اقواع در دوره. 3

¨ودردوره5هابهاوجخودر يداقطا « لجوقياو»روزگار

بهخودگرفتوپسازآناوتا« يورغال»شك «مغوالو»

                                                           

.12،ص2،جزمي  در فقه شيعه.هماو؛1

.155،صتاريخ قم.2

-132،ص2،جتمدن اسالمي؛332،صاز پيدايش اسالم تا ايران اسالمي.3

125.

.082،صمالك و زارع در ايران؛203،ص8،جالكامل في التاريخ.4

.205،ص3،جتاريخ اجتماعي ايران.5

هاايپايشهادوبارهباههمااوروشاقطا «صفوياو»دوره

هاارادرجهاتتقوياتزماين،شادوحاكمااومايانجام

هايبهدادندوثروتهايحكومتخويشبهاقطا ميپايه

.كردندد تآمدهازاينره  ررادراينجهتهزينهمي

فقيهااو¨وهمكااريگساترده«صفوياو¨»باشرو  لطه

هااتحاوليبنيااديناقطاا ،بلندمرتبهونامورشيعهباآنااو

رايندورهازجورو تمبرمقطعااووكشااورزاود؛يافت

ايصاحيحوهااباهگوناهكا تهشدوتااحادودياقطاا 

جااي زيناقطاا و ايور«تيول¨»واژه.عادالنه اماويافت

طوركهدرآمدهايبهد اتآمادههماو.غالجاي زينشد

هادر متو ويتقويتنيروهايدفاعيوآباادانيازآو

¨ اخنبرخايازمستشارقاودربااره6شادنهمايايراوهزي

،هايگ شتهبودها اتهايايندورهكهچوناودورهاقطا 

.آيدصحيحبهنظرنمي

هادرايراوهمچنااوظالماناهصفوياقطا ¨پسازدوره

داريتيولور متياول¨ادامهيافتوشيوه«قاجار»تازماو

طاورباه«مشاروطهانقالب»رادرايراومجلساولپساز

7.ر ميالغاكرد

¨همچناااوباا لوبخشااشظالمانااه«پهلااوي»دردوراو

درباريااووصااحب،وياژهباهخاناداوپهلاويبه،هازمين

محمدرضاشاهپهلويمباارزه¨دردوره.منصباوادامهيافت

باكمونيسمبهاولويتاول يا تغربمبدلشدهباودو

¨عتمدبسيارمهمآمريكاوهمسايهعنواومازآنجاكهايراوبه

ازموقعيتجغرافياييبسايار،جنوبياتحادجماهيرشوروي

دولاتوقاتآمريكاافشاارهاي،حسا يبرخاوردارباود

ايرابرشااهاياراووارد ااختتاااصاالحاتيدرفزاينده

تبليغااتوگساترش¨كشورپديدآوردهودرنتيجاهزميناه

اينفشارهاشااهاياراورا؛هدكمونيسمرادرايراوكاهشد

اصالحاتارضاي.واداشتبهاصالحاتارضيد تيازد

ودرمجمو مشكالتفراوانايرا8در همرحلهانجامشد

                                                           

.205.هماو،ص6

.252.هماو،ص7

.115-158،صكشاورزي، فقر و اصالحات ارري در ايران.8
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1.برايكشاورزيوكشاورزاوپديدآورد

گاا ارامااامخميناايبنياااو،«انقااالبا ااالمي»پااساز

ياكگاروههفاتنفارهبااعناواو،جمهوريا الميايراو

هااورام مورر ايدگيباهاماورزماين«يئتهفتنفرهه»

ازامتياازاتايانگاروهوجاودياك؛هااكاردواگ اريآو

روحانيآگاهبهمسائ فقهاِيزمايندرميااوآنااوباودتاا

 اازماواماور.هادرچارچوبمسائ فقهيباشدواگ اري

هايايانهيئاتاراضينيزمكلفشددرچارچوبتصميم

بارا ااسآماارموجاود،اينهيئت.واگ اركندهارازمين

هايفراوانيرادرقالبمقرراتوقوانينتوانستواگ اري

صورتدادهوتاحدودزياديجاي ااهاقطاا رادرتحقاق

.عدالتواحيايكشاورزيآشكارنمايد
حبيابالمااوردي،قام،محمدبنعليبن،األحكام السلوانية : مناب 

ق(،222)م. االمقا مبان،األموا ؛ق1252 المي،دفترتبليغاتا

ارشططاد ؛ق1235تحقيااق:محماادعمااارة،قاااهرة،دارالسااالم،اول،

چاپشدهدرضمنمجموالفائدةوالبرهااو،قام،مؤ ساة،االذهان

،االسططتخراج الحكططام الخططراج؛ق1255انتشاااراتا ااالمي،اول،

علاي،اسطد الغابطة  ؛اتااحمد،بيروت،دارالمعرفة،بيعبدالرحمنبن

ق:علايمحمادياحقت(،ق235)م.أبايالكارمالشايبانيالجازريبن

اول،عادلأحمدعبدالموجود،بيروت،دارالكتبالعلمية،-معوض

ق(،بيااروت،1255)م. اايدمحمدباااقرصاادر،إقتصططادنا؛ق1210

 ااعيدالخااوري،اقططرب المططوارد؛ق1252دارالتعااارف،شااانزدهم،

اقواع و حقوق تقسطيم  ؛م1523روت،مكتبةلبناو،دوم،الشرتوني،بي

ناصارمكاارم،انطوار الفقاهطة  ؛اي،تهاراو يدمحمدخامناه،اراري

ايضاح الفوائد فطي  ؛ق1212معاصر(،قم،نس جواو،اول،)شيرازي

ق(،قام،331)م.حسانحلايمحمادبان،شرح مشكالت القواعد

ماادباااقرمجلساايمح،بحططاراألنوار؛ش1323ا ااماعيلياو،دوم،

،بلغطة الفقيطه  ؛ش1382ق(،تهراو،المكتبةاح المية،اول،1115)م.

ق(،تهراو،مكتبةالصادق،چهارم،1322)م. يدمحمدآلبحرالعلوم

روحاهللالمو اويالخميناي،نجاف،مطبعاةاآلداب،،البي ؛ق1253

ش(،1338)م.مرتضيراوندي،تاريخ اجتماعي ايران؛ق1353اول،

شابهالنمياريعماربان،تاريخ المدينة المنطورة ؛ش2032اميركبير،

ق(،تحقيق:حبيبمحموداحمد،قم،دارالفكر،اول،222)م.البصري

؛محمديعقوبي،بيروت،دارصادراحمدبن،تاريخ اليعقوبي؛ش1328

                                                           

.هماو.1

آو.ك.س.لمبتوو،ترجمه:يعقوبآژند،،تاريخ ايران بعد از اسالم

آو.ك.،تاريخ ايران بعد از اسطالم ؛ش1380ير، وم،تهراو،اميركب

؛ش1380س.لمبتوو،ترجمه:يعقوبآژند،تهاراو،اميركبيار، اوم،

كوشش:بشارغوادمعاروف،حريرالطبري،بهمحمدبن،تاريخ طبري

حمادقماي،حسانبان،تاريخ قم؛ق1255بيروت،االعلمي،پنجم،

¨الادين،تهاراو،مطبعاهعليقمي،تصاحيح:جااللترجمه:حسنبن

؛ق1215شابه،قام،دارالفكار،اول،عماربان،تاريخ مدينطه ؛مجلس

ق(،قام،322)م.مطهارحلاييو افبانحسنبان،تحريراألحكام

حسان،تككرة الفقنا؛تامؤ سهآلالبيت،افستازچاپ ن ي،بي

؛عالمهحلي(،قم،مؤ ساةآلالبيات،اول)مطهرالحلييو فبنبن

ق(،قم،ا اوه،130)م.احمدفراهيديخلي بن،كتاب العي  ترتي 

احماادفراهيااديخلياا باان،ترتيطط  كتططاب العططي ؛ق1212اول،

تمدن اسالمي در قرن چنطارم  ؛ق1212ق(،قم،ا وه،اول،130)م.

آدممتز،ترجمه:عليرضاذكاوتيقراگزلاو،تهاراو،اميركبيار،،هجري

آدممتاز،،چنطارم هجطري   تمدن اسطالمي در قطرن  ؛ش1322اول،

؛ش1322ترجمه:عليرضااذكااوتيقراگزلاو،تهاراو،اميركبيار،اول،

ق(،525)م.حسينكركيعليبن،جام  المقاصد في شرح القواعد

 اعيديحيبان،الجام  للشرائ ؛ق1258قم،مؤ سةآلالبيت،اول،

قاهشدهدر: لسلةالينابيوالفقهياة،بياروت،مؤ ساةفاله لي،چاپ

محمدحسان،جواهر الكالم؛ق1215الشيعةوالداراح المية،اول،

؛م1581ق(،بيروت،داريحياءالترا العربي،هفاتم،1222)م.نجفي

 اازماواماور،معاونت اجرايطي وزارت جنطاد كشطاورزي   ¨ حوزه

،الحيططاة؛ش1328اراضااي،تهااراو، ااازماوامااوراراضااي،اول،

هراو،دفترنشرفرهنگا االمي،اولمحمدرضاحكيميودي راو،ت

زيرنظار ايدمحمدكااظم،دائرة المعارف بزرگ اسالمي؛ش1333

معاصار(،تهاراو،مركازدائارةالمعاارفبازرگ)مو ويبجنوردي

محماد،الدروس الشرعية في الفقه االمامية؛ش1338ا المي،دوم،

؛ق(،قام،مؤ ساهانتشااراتا االمي،اول382)م.مكايعاامليبن

دستورالعمل اصالحي رطوابط واگطكاري ارارطي منطاب  ملطي و      

محسانغاالف،هاي كشاورزي و غيركشاورزي دولتي، براي طرح

الكريعة الطي  ؛ش1388آشتياني،تهراو،نشرآموزشكشاورزي،اول،

ق(،بيروت،داراالضاواء،1385)م.آقابزرگتهراني،تصانيف الشيعة

النجاشااي،بيااروت،علااياحماادباان،رجططا  النجاشططي؛ق1253

،الرورة البنية في شرح اللمعة الدمشقية؛ق1258داراالضاواء،اول،

ق(،بياروت،520)م.عليعامليمعروفبهشهيدثانيزينالدينبن

حساين،زمطي  در فقطه اسطالمي   ؛ق1253داريحياءالترا العربي،

السططيرة ؛ش1322مدر اي،تهااراو،دفتارنشااروفرهناگا ااالمي،

،شطرائ  اإلسطالم  ؛ش1323هشام،قم،انتشااراتاياراو،ابن،النبوية
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؛ق1213ق(،قم،دارالهادي،چهاارم،232)م.الحسنحليجعفربن

قدامه،چاپشدهدرضمنابيعمرابنعبدالرحمنبن،الشرح الكبير

أحماد،صطبح األعشطي  ؛تااالمعني،بيروت،دارالكتابالعرباي،باي

الوبقطات  ؛،دارالكتابالعلمياةبيروتق(،821)م.عليقلقشنديبن

؛نق ازنرمافزارالمكتباهالشاامله عدالواقداي،بهمحمدبن،الكبري

 يدعليحساينيودي اراو،قام،خاكيااو،،علوي¨ طبيعت در سيره

 ايدعليحساينيومحماد،نبوي¨ طبيعت در سيره؛ش1385اول،

مراد في شرح غاية ال؛ش1380حياات،اول،¨حسنحيدري،قم،آيه

فتطوح  ؛ق1218فهدحلي،قم،دفترتبليغات،اول،ابن،نكت اإلرشاد

الحكام،بغاداد،مطبعاةعباداهللبانعبدالرحمنبن،مصر و اخبارها

وهباةالزحيلاي،بياروت،دارالفكار،،الفقه اإلسالمي و ادلته؛المثناي

،السيدمحمدالشيرازي،بياروت،دارالعلام،دوم،الفقه؛ق1255 وم،

چااپشاده،قواعد االحكام؛قم،نهاونادي،قانون اساسي؛ق1255

؛تاادرضمنمفتاحالكرامة،قم،مؤ سهآلالبيتححياءالتارا ،باي

كوشاش: ايدعبدالهاديحكايم،قام،مكتباةباه،القواعد و الفوائد

ق(،بياروت،325)م.يعقاوبكلينايمحمدبن،الكافي؛تاالمفيد،بي

ابويو اف،كتطاب الخطراج  ؛ق1251رف، اوم،دارصعبادارالتعا

ابراهيم،تحقيق:احمدمحمدشااكر،بياروت،دارالمعرفاة،يعقوببن

آدم،تحقياق:احمادمحمادشااكر،يحيايبان،كتاب الخراج؛تاابي

حساانطو اايمحماادباان،كتططاب الخططالف؛بيااروت،دارالمعرفااة

ورزي كشطا ؛ق1212ق(،قم،مؤ سةالّنشراح االمي،اول،225)م.

دكترمحمدجوادعميد،ترجماه:،فقر و اصالحات ارري در ايران

كشاورزي و طبيعت ؛ش1381نژاد،تهراو،نشارني،اول،راميناميني

؛ش1382 اايدعليحساايني،تهااراو،شااقايقرو ااتا،،در اسططالم

علايالمتقايالهنادي،بياروت،دارالكتابالعلمياة،اول،،كنزالعما 

تحوالت فكري و اجتماعي در جامعطه  گزارشي كوتاه از ؛ق1215

لسطان  ؛تاامحمدرضافشاهي،تهراو،گاوتنبرگ،باي،فئودالي ايران

ق(،بياروت،داريحيااء311)م.مكارممنظورمحمادبانابن،العرب

ا.ك.لماتن،،مالك و زارع در ايطران ؛ق1258الترا العرباي،اول،

كتااب،دوم،ترجمه:منوچهرامياري،تهاراو،بن ااهترجماهونشار

ق(،تهاراو،225)م.حسانطو ايمحمادبان،المبسوط؛ش1320

ق(،553)م.احمداردبيلاي،مجم  الفائدة و البرهان؛تامرتضوي،بي

مجموعطه قطواني  و   ؛ق1255قم،مؤ سهانتشااراتا االمي،اول،

؛ش1381عبااسمباركيااو،تهاراو،مجاد، اوم،،مقررات اراري

هااياجراياي اازماوهاود اتورالعم بخشنامه،مجموعه مقررات

مو يزنجاني،تهراو،منشوراتالكعباة،،مدينة البالغة؛اموراراضي

علاايعااامليزياانالاادينباان،مسططالك االفنططام ؛ش1323اول،

عبياداهلل،المسطالك و الممالطك  ؛تااق(،قم،دارالهدي،باي511)م.

،مصطباح الفقاهطة  ؛اتاحردازبه،بغداد،مكتبهالثني،بايعبداهلل،ابنبن

ق(،محمدعليتوحيدي،بياروت،1213)م.تقريردرسآيةاهللخويي

ق(،222)م.ياقوتحماوي،معجم البلدان؛ق1212دارالهادي،اول،

احماد اليماوابان،المعجم الكبيطر ؛م1550بيروت،دارصادر،دوم،

الطبراني،تحقياق:حماديعبدالمجيادالسالفي،بياروت،داريحيااء

احمادالطبراناي،القااهرة، ليماوبان،المعجم الكبير؛ا العربيالتر

احمادقداماةعباداهللبانابان،المغنطي ؛تااانتشاراتتمّياه،اول،باي

،مفططاتيح الشططرائ ؛تاااق(،بيااروت،دارالكتااابالعربااي،بااي235)م.

ق(،قاام،مجمااوالزخااائر1551)م.محمدمحساانفااي كاشاااني

 اايدمحمدجااوادحساايني،كرامططةمفتططاح ال؛ق1251اح ااالمية،

محمادبانمحماد،المقنعطة ؛تااالبيات،بايق(،مؤ سةآل1222)م.

ق(،قم،دفتارانتشااراتا االمي،اول،213)م.معروفبهشيخمفيد

احمديميانجي،تهراو،دارالحديث،اول،،مكاتي  الرسو ؛ق1215

رالفكاق(،قم،مجماو1281)م.انصاريمرتضي،المكاس ؛ق1215

،منّكب االحكام في بيان الحال  و الحطرام ؛ق1225اح المي،اول،

ق(،قم،دفتار ابزواري،چهاارم،1332)م. يدعبداالعلي بزواري

،“(طبقًا لمكه  اهل البيطت ) موسوعة الفقه االسالمي؛ق1212

جمعيازنويسندگاو،مؤ سةدائرهالمعاارفالفقاهاح االمي،اول،

جمعيازنويساندگاو،كويات،،نية الكويتيةالموسوعة الفق؛ق1231

الموسططوعة الفقنيططة ؛ق1252وزارتاالوقااافوالشاائووالدينيااه،

معاصر(،قم،مجماوالفكاراح االمي،)محمدعليانصاري،الميسرة

،هطاي سياسطي حضطرت محمطد      ها و پيمان نامه؛ق1222دوم،

ممحمدحميداهلل،ترجمه: ايدمحمدحسايني،تهاراو، اروش،دو

حسانطو ايمحمدبن،النناية في مجرد الفقه و الفتوي؛ش1333

حمزه،چاپشادهابن،الوسيلة؛تاق(،قم،قدسمحمدي،بي225)م.

.تادرالجواموالفقهية،تهراو،انتشاراتجهاو،بي

  يدعليحسيني

 اكتمكت

اندوبرخايخوانده«تكتمكا»بسياريآورا: تكتَمكَا

برخايآوراشابيهبنادق.انادنامبردهنيز«ثكثمكا»آورا

ايرابهاشاتباهانداختاهاندواينشباهتعدههنديدانسته

تكاتمكهبرخيازا اميبندقهناديراباراياكتاجايي

.ردكهدرجايخودبهآواشارهخواهيمكاندردهكركذ

و1انادردهكاازآويااد«ثكاثمكا»رازيوغافقيبانام

                                                           

 .01صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛15،ص25جالحاوي، .1
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و«اطموط»جزلهابن1.انددانسته«تكتمكا»رادي راونامش

تراقوليضعيفشمردهوايانكتمكبودوا«بندقهندي»

هكاوليمعلاومنيسات2.ردها تكياد«قي »دونظررابا

نسابت«منهااج»صاحب)جزلهيبهابنكانصاريباچهمدر

ترابندقهنديدانستهوخوداينقولكتمكهوياكداده

حجار»ثراكاثمكغاافقيا3.خطاخواندها اترا هوو

دانساتهوافازوده«حجارالنسار»و«حجرالعقاب»،«ةالوالد

هچووآويختنآوبرراوزناوباردارموجبتسهي كا ت

وي.گوينادنيازماي«حجاراليسار»آورا،شاودوالدتمي

«نسار»باهمعنااي«ايااطيطيس»همچنيننااميوناانيآورا

منتظااربياارووآماادوسكركاازياارا،ردهكااركااس(ذكركاا)

باردتااخودمي¨آورابهآشيانه،هايشازتخما تجوجه

4.ترازتخمبيرووبيايندهايشآ اوجوجه


تخطااوكتمكا¨جزلهرادربارهبيطارابتدا خنابنابن

اشتباهوغيرقاب اعتمادخواندهو پسخود خنغاافقي

هكاباايانتفااوت؛كردها ترناميازاونق كرابدووذ

اشراردهوناميوناانيكركذ«حجرالعقال»حجرالعقابرا
                                                           

،1جالقانون في الو ، ؛32صالصيدنة، ؛25ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

؛35،ص1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛122صج البيطان،  مننا؛222ص

،1جتكکرة أولي األلبطاب،  ؛21صاختيارات بديعي، ؛325،ص3جالشامل، 

اسطما   ؛121ص مخطزن األدويطة،  ؛130،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛153ص
؛05صهاي کن ،  توبيق نام؛302،ص3جمعارف گياهي، ؛20صاألدوية، 

دائطرة المعطارف طط     ؛23،ص2جنامطه،   هدائرة المعارف ط  سنتي، واژ
 .25،ص2جسنتي، گياهان دارويي، 

 .122صمنناج البيان، .2

 .21صاختيارات بديعي، .3

 .01صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

ردهوآوراباهكايااد«انااطيطس»بهنق ازار اطاطاليس

هموجاابتسااهي والدتكاا اان يتفساايرنمااودها اات

تچهاارناو قائا شادهوكتمكنفيسبراياابن5.شودمي

هماوچيازي،شوددهمييهآوركهازانطاكنو چهارمآورا

ناميده«انطاطليس»بردوهاشميسبهآشيآوكركهكدانسته

،هپيشازاينهماشارهشادكگونهانصاريهماو6.شودمي

هكاساانيراك اخن،جزلاهعالوهبرخطادانستنقولابن

انادنيازخطااخوانادهوقاولدانسته«اطموط»تراكتمكا

حجار»و«حجرالعنااب»هآوراكبيطاررامعتبردانستهابن

هكاگوناهالبتههمااو.خواندها ت«حجرالوالدة»و«السرو

هاحتماااًلحجاركا«حجارالعقاال»بيطارآوراابن،گ شت

نهايانا اامي،ناميده«حجرالنسر»العقابصحيحباشدو

هاادرآورودهاحتماالمايكاردها اتكركهانصاريذك

انصارينيزناميوناانيآورا.تصحيفصورتگرفتهباشد

هكاخواندهوآورابهمعنايا م ن يدانسته«اناطيطس»

به«گندابلس»وينامشيرازيآورا.ندكزاييدوراآ اومي

يهمعالوهباركانطا7.ردها تكياد«ابليس¨خصيه»معناي

رانيزبرا اميآو«ةكحجرالما »،اناطيطسوحجرالوالدة

آورا«حجراليسر»يممؤمنتحتعنواوكح8.افزودها ت

هحجرالنسروحجرالعقابنيزكتدانستهكتمكقسميازا

الدولاههاين خنرابهامينكويدرحالي.شودناميدهمي

تكاتمكيحجاراليساررااكبهنق ازانطاا،دهدنسبتمي

تكاتمكردهو پسخودآوراظااهرًاقساميازاكمعرفي

تكاتمكهدراكادوقسم اياه:چهارقسما تهكدانسته

حجراليسر(مرادهماين)هاينجاكرشدهودوقسم فيدكذ

وباه«ابلايس¨خايه»عقيلينامشرانزدعوامفارس9.ا ت

ريتكوبااهلغاات انساا«رنجكاا»و«رنجااوهك»هناادي

يماعظمخااونيازناامكح10.ردها تكركذ« اگرگهوله»

                                                           

 .35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

 .325،305،ص3جالشامل، .6

 .21صاختيارات بديعي، .7

 .153،ص1جتكکرة أولي األلباب، .8

 .352،ص1جتحفة المؤمني ، .9

 .121ص مخزن األدوية،.10



 
 

 اكتمكت / 714
 

ابليسدانستهونامشرابهيونااني¨تراخايهكتمكفار يا

هدرمصارباهكااناطيطسبهمعنايحجرالاوالدةخواناده

مشهورا توحجرنسار«كحجرما »و«حجروالدت»

وباه«ٹن گڈپوناا»بهان ليساي.وحجرعقابنيزگويند

ريت اگرگهولهودرمالوهكرنجوهوبهزباو انسكهندي

برخاي2.شودناميدهمي«وڑياگ(»1زيهندو تاوكايالتمر)

نااام«Leguminosae»¨هازمتاا خراوآوراگياااهيازخااانواد

برخايناام.اندوليدرنامعلميآواختالفكرده3،اندبرده

ومتارادف«Pongamia Pinnata L. Merr.»اشراعلماي

«Pongamia Glabra Vent.4»وبرخيدي ر«Caesalpinia 

Bonducella (L. ) Fleming.»5اندردهكياد.


6.اندبسياريآوراداروييهنديخوانده: شناسي ريخت

                                                           

 .58،ص21جنامه،  لغت.1

 .20صاسما  األدوية، .2

،2جنامطه،   دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛302،ص3جمعارف گياهي، .3

 .25،ص2جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛22ص

 .302،ص3جمعارف گياهي، .4

دائطرة المعطارف طط     ؛22 ص2جنامطه،   المعارف ط  سنتي، واژه دائرة.5
 .25،ص2جسنتي، گياهان دارويي، 

؛222،ص1جالقانون في الوط ،  ؛32صالصيدنة، ؛15،ص25جالحاوي، .6

الجطام   ؛01،02صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛122صمنناج البيان، 
 .35،ص1جلمفردات األدوية، 

وشابيه انگكگنجشا¨همانندخايهكهرويمعتقدا ت

7.دانادغايالومايام¨ا توباهنقا ازبرخايآورامياوه

ما اويهآوراابن«جامو»ابوريحاووبرخيدي ربهنق از

ابوريحاوهمينامرراباعثگمااو8.اندبدلفاوانيانامبرده

درخاتفاوانياا¨هآورامياوهكااشتباهوبعيدبرخيدانسته

تهناديكاتمكهفاوانياارومايواكادرحالي،اندخوانده

جزلاهآوراابان9.هآوراشبيهفاوانيابدانيمكم راين،ا ت

چوبيهنديخواندهوبنابهاقواليضعيفآورااطماوطو

10.ردها تكركبندقهنديذ

حجرالعقاابوحجار،ثراحجرالوالدةكثمكغافقيا

شودوباهنقا ازهحجراليسرنيزناميدهميكالنسرخوانده

ههرگااهكاجلج آورا ن يماي به ارخيدانساتهابن

ر ادماننادتدادهشاودطنينايازآوباهگاوشمايكحر

در،(11زن ولاه،زناگوجارس،دايره،دف)صدايجلج 

وي.ساتهشاودچيازيداخلاشنيساتكهاگارشكحالي

رازيآوراشابيهفنادق«ابادال»تاابكهمچنينبهنق از

تارومايا باهميپهانكهآوكبااينتفاوت؛دانستها ت

هكانادكاودادهشودصداييمايكستريا تواگرتكخا

،ستهشاودكگوياچيزيدي رداخ آوقرارداردووقتيش

مايباه افيديكهكفندقدرووآوا ت¨نهچيزيشبيهدا

رازي«خطواص »تاابٍكويهمچنينبهنق از.تماي دارد

ومانناد ان يدانساتهكگنجشا¨آوراچيزيشبيهبيضاه

همچناينباه.ندكتميكهداخلش ن يدي رحركا ت

ردهكاثراداروييهندييادكثمكا،«الحاوي»تابكنق از

 ان ي12ازشاگرداوافالطاوو()سسانوقراطيكوبهنق از

اولناو يمااني:بهناماياطيطسراچهارنو دانستها ت

تارازآوكماازوي اياه(و اب)ا ود¨عفصه¨هبهاندازهك

                                                           

 .25ص األدوية،األبنية ع  حقائق .7

اختيارات بطديعي،  ؛35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛32صالصيدنة، .8
 .21ص

 .32صالصيدنة، .9

 .122صمنناج البيان، .10

 .32،ص13جنامه،  لغت.11

 .021،ص33.هماو،ج12
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هكدومقبر ي.ا توداخلشهم ن ي ختقراردارد

لششابيهبلاوطا اتوكتروبلندتروشاازنو اولپهن

اينقسم.يويارمليقراردارداداخلش ن ييا ن ريزه

.شاودوا توباان شتاوپو تشجدامايكبسيارنرموني

هازبالدمصرا تمارادكاحتمااًللوبيه) ومآنچهازلوبيا

ونرمورن اشماننادرناگكوچك،شودآوردهمي1بوده(

ه اريوكرم ا توداخلش نگ فيدلطيفيقراردارد

هكاقسمچهارمآوراايطاليناامباردهاما.شودستهميكش

يمكيوحكنفيسوانطابيطاروابنالبتهباتوجهبهقولابن

يصحيحباودهواحتماااًلدركهانطاكشودمؤمنمعلوممي

ويمعتقادا ات2.نق ازغافقيخطاصورتگرفتها ت

 افيدو،شودوشبيهرما هاينقسمدر اح يافتميك

3.ا ت كايشدايره

درماورد«مننطاج »تاابكهكابيطاارمعتقادا اتابن

تواوبخطاواشتباهشدهوبههيچوجهنميكتمرتكتمكا

ردو اپسخاودآوراكابهنق آودراينماورداعتمااد

هباهحجرالاوالدةمعاروفا اتوحجارك ن يخوانده

ويبهنقا از.شودعقاب(وحجرالنسرناميدهمي)العقال

تكهچنانچهحركاليسآورا ن يهنديخواندهار طاط

هداخ آوقرارداردشانيدهكصداي ن يدي ر،دادهشود

هباهكاشوداينگياهبهيونانياناطيطسناميدهمي.شودمي

 نگتسهي الوالدةتفسيرشدهوآرمياوخاصايتآورااز

خواهادتخامسمايكركا¨همادهكزماني.اندتركسآموخته

سناركركا،اربرايشبا ختيهمراهباشدكردواينب  ا

دهادسمادهقرارمايكركبردوزيراين نگرابهالنهمي

هاابارايشآ ااوگارددودردشرفاوتاخارجشدوتخم

 ايرحيوانااتهام¨اررابرايزناوونيزمادهكهمين.شود

تارگ اريآناوراحتدهندتاوضوحم وياتخمانجاممي

وي ااپسبااهنقاا اقااوالرازيوغااافقي.ورتگيااردصاا

                                                           

 .312،ص25.هماو،ج1

تكکرة أولطي  ؛325،ص3جالشامل، ؛35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .2
 .130،ص1جتحفة المؤمني ، ؛153،ص1جلباب، األ

 .01،02صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

4.هااراباهنقا ازغاافقيآورديامآو¨هماهماهكپرداخته

ردهوكاراركابيطاارراتنفيسهم خناوغافقيوابانابن

انصااريباهنقا ازصااحب5.جديدينيفزودها ت¨نكته

ركابندقهنديونيزاطموطذ،آوراچوبيهندي«منهاج»

سخودتمامايناقوالرا هووخطاخوانادهوردهو پك

البتهدر)هآوراحجرالعنابكبيطاررامعتبردانستهقولابن

هطبقنظرغاافقيكحجرالعقالنق شده«المفرداتجامو»

بيطاارابان)وحجرالسرو6باشد(صحيحآوحجرالعقابمي

وي.وحجرالاوالدةخوانناد7ردها ات(كاركحجرالنسرذ

همانند ن يا تباهكردهكنظرخودراچنينبياو پس

ردهكاگردووصف¨هعقيليآورابهاندازهك)جوزبوا¨اندازه

مغازيميااو.رنگا ت شاهبلوطوتيرهكوبهش8ا ت(

كندبسيارصافو ختا توبههحركتميكآوا ت

مغزي فيدوبااطعمايتلاخدر.شودستهميكدشواريش

تراكاتمكاوهمچناينباهنقا ازبرخايا.ا تمياوآو

ننادوكاشرادراولشبپااييزمايهريشهكچوبيدانسته

مانندپنيرترا توچووشببرابرقطبنهندمانند انگ

آوراباهد اتبمالنادفاوري¨شودواگارتاازه ختمي

9.ندكد ترا وراخمي

ةهحجرالاوالدكاتراهمااوانااطيطسكاتمكياكانطا

 ماننادكايشاةا تخواندهوآورادايارهكوحجرالما 

هطولشماننادبلاوطباودهوداخا هاردوكمازودانسته

آورااز.نادكتدهندصادامايكهوقتيحرك ن يا ت

قسميازآوهممانندرم وداخلش افيد.آورنديمنمي

هايانناو از ارزمينكاانادگفته:گويدانطاكيمي.ا ت

هويهرگزچنينچيازيكدرحالي،آيدد تمييهبهكانطا

هشخصايكنو اولا تنديدهوآنچهازاين نگديده

                                                           

 .35،31،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .4

 .325،305،ص3جالشامل، .5

منتخ  جطام  المفطردات غطافقي،    ؛35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .6
 .01ص

 .35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .7

 .321ص ن األدوية،مخز.8

 .21صاختيارات بديعي، .9
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هحدآوشاهركبالديو يودرمصر)آوراازصعيداعلي

يبئاركادرنزدي1اخمايما ات(كا واووآخرآونزديا

اناارباودهو¨اينگوناهباهانادازه.الزمردبرايشآوردهبود

وراگشودهدرميانشچيزيمانندرم  ارخرناگچووآ

2.ديدها ت

ترابهلغتهنادي ان يوصافكتمكيممؤمناكح

هقساميازكاكمازوومستديرو ياهو ب¨ردهبهاندازهك

تدهنادازكابلوطباودهوچاووحر¨آوبلندتروبهاندازه

يكوچكاشودوداخلاش ان يداخلشصداييشنيدهمي

همساتديروكايا تكقسميدي رازآوانطا.وجوددارد

تاروقسميدي رهمشبيهباهآووبازرگ.ترا تكوچك

.مياوهردوچيزي فيدمانندريگقاراردارد. فيدا ت

تدوقسام اياهكاتمكهمرادازاكندكيدميكوي پست 

هااآوا تودوقسم فيدآورادربخشاحجارو نگ

پسدرعنواوحجراليسارآورا ان يوي 3.كندرميكذ

شاودوهدرحجازيافتميك فيدومدوروصافدانسته

هآوراحجارالنساروحجاركاتا اتكاتمكقسميازا

الدولاهوي پساينقاولراباهاماين.نامندالعقابنيزمي

تكاتمكگوناهرااياينكهانطاكنسبتدادهوافزودها ت

تكاتمكچاووا،تا اتكاتمكاوليظاهرًاناوعي،دانسته

عقيلاي4.دوقسم اياهودوقسام افيد:چهارقسما ت

ابلايسناام¨تنزدعوامماردمفاارسخاياهكتمكگويدامي

نااربعضايكدرختآورابهعلتخارداربودنشدر.دارد

ارندتابااوجاودخارهاايبسايارآوكهاميهاومزرعهباغ

وي اپسآورا.هاشودسيوياجانورينتواندواردآوك

هتقريبًاشبيهدرختانارا اتكدرختيپرخاردانسته¨ميوه

هكهاييريزترازبرگانارداردندهوبرگكهاييپراوشاخه

بر.وبدوودندانها تكترازآووبدوونوتروپهنوتاهك

هازهاردوطارفباهكاهايبسايارداردايبرگهرشاخه

هاايشپرخاارهاو اقهاندوتمامشاخهموازاتهمروييده
                                                           

 .213،ص31جنامه،  لغت.1

 .153،ص1جتكکرة أولي األلباب، .2

 .130،ص1جتحفة المؤمني ، .3

 .352،ص1.هماو،ج4

انبهوپرخاارباوده¨هاششبيهغالفهستغالفميوه.ا ت

، كمثلاثشا¨هداخ برخيدووبرخيدي ار اهداناهك

و ختا ت5 بززيتونيتيره()زيتونيوفادزهريرنگ

داخلاشنياز.هبر رآومختصاربرآمادگيوجاودداردك

بدووروغن،هكبهمغزفندقودوتمغزي فيدتقريبًاشبيه

.انادآونيزتلخ¨وفهكالبتهبرگوش.وبسيارتلخوجوددارد

هصغيرآو بزرناگكبيرداردكتدوقسمصغيروكتمكا

هاردو،ماي افيدرناگا اتودرخاواصكبيرآوكو

تكاشاودوحركاشچاووخشامياوه.انادبههمكنزدي

ندوچوو اختا اتكتميكمغزشمياوآوحر،دهند

ردهوآورا انگكل ابسيارياشتباه.ندكپو تشصدامي

6.ه ن يا تمياو ن يدي ركانددانستهوگفته

شنا ااوهبيشاترگيااهكاترينخواصايازمهم: خواص

:ردكتواوبهمواردذي اشارهاندميردهكركتذكتمكبرايا

دتدرزناااووتسااهي وال،فاوانيااا(‘)افعااالفاوانيااا

،گا ارراحتتخمگ اشتندرحيواناتتخم،حيواناتماده

¨جلااوگيرياز ااقطجنااينومااانوشاادوازرياازشميااوه

.تحلي اوراموبندآوردوخونريزي،داردرختاوميوه

شنا ااوازگيااهكههريكاكنووبهتفصي خواصيرا

هاينكترازيمعتقدا .نيمكاندبياوميردهكركبرايآوذ

نارم،وبيدهكواگرآورا7دهدگياهافعالفاوانياراانجاممي

هازآوبخارخلاطكنندوبرعضويكباآبمخلوط،ردهك

البتاه8.ننادمفيادخواهادباودكشودطال ودامتصاعدمي

9.همانوازصار خواهادشادكاندبرخيبعدازاينافزوده

ساتنموجابآ ااوترابارراوزوآبكتمكهرويبستنا

بهقاّوتفاوانيااكوقّوتآورانزدي10شدوزايماودانسته

                                                           

 .153صمخزن األدوية,.5

 .121.هماو ص6

؛32صالصيدنة، ؛25ص األبنية ع  حقائق األدوية،؛15،ص25جالحاوي، .7

منتخط  جطام    ؛122صمننطاج البيطان،   ؛222،ص1جفي الو ،  القانون
 .02صالمفردات غافقي، 

الجطام   ؛02صمنتخ  جام  المفطردات غطافقي،   ؛15،ص25جالحاوي، .8
 .35،ص1جلمفردات األدوية، 

 .122صمنناج البيان، ؛222،ص1جالقانون في الو ، .9

فطردات غطافقي،   منتخط  جطام  الم  ؛25ص األبنية ع  حقائق األدويطة، .10
‘ 
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هچووباآب اييدهشاودوباركردهوافزودها تكركذ

همچناينآورا.اندامطالگرددبخار وداازآنجابران يزد

غافقينيزمعتقاد1.برايبوا يرنيزبسيارمفيدشمردها ت

پو تشتروبستنشبهراوتدركتمكهقراردادواكا ت

وبهنقا 2ردكامرزايماوراتسهي خواهد،چپزوحامله

وي3.خوانادترامجاربمايكتمكازرازياينخاصيتا

¨ننادهكيراآ ااوكتيعنيانطاكتمكهمچنينقسمچهارما

ردهكوالدتوشياففرجيآورامانوعقرونازاييوصف

ترادرزياارزناااووكاامتكبيطااارقااراردادوااباان4.ا اات

وبه5حيواناتباردارموجبتسهي درزايماوآناوخوانده

تاابيهنادينقا كهاوهمازكرازي«ابدا »تابكنق از

دربساتهوبساتنآوباه¨يسهكتدركتمكقراردادوا،ردهك

وي6.ردكااراوزوحاملااهدرامااروالدتتسااريوخواهااد

اندكهبستنهمردممتفقكردها تكهمچنينازرازينق 

 اختيزايمااو()تبرراوزوجهاتعسارالاوالدةكتمكا

هدركاانياازبااهنقاا ازرازيآوردها اات. ااودمندا اات

تشارايطبادلازكاتمكهاكما ويهديدها تابن«جامو»

ويهمچنايندرتوصايفقسام.فاوانياقرارگرفتنرادارد

،رآورا ااييدههاگكي(آوردها تكانطا)تكتمكچهارما

ايپشمرادرآوقراردهنادهك پست،درشيرزناوريخته

ندباهاذوخداونادتعااليباارداركوزنينازاآوراشياف

همچنيناگرآورابانخيقرمزبهزناوحاملاه7.خواهدشد
                                                                                      

؛325،ص3جالشططامل، ؛35،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة،  ؛01ص

تحفططة ؛153،ص1جتططكکرة أولططي األلبططاب، ؛21صاختيططارات بططديعي، 
 .121ص مخزن األدوية،؛130،ص1جالمؤمني ، 

 .122ص مخزن األدوية،؛25ص األبنية ع  حقائق األدوية،.1

،1ججطام  لمفطردات األدويطة،    ال؛01صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .2

تحفطة المطؤمني ،   ؛21صاختيارات بديعي، ؛305،ص3جالشامل، ؛31ص
 .130،ص1ج

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛02صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

 .35ص

 .02صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

ارات اختيط ؛325،ص3جالشطامل،  ؛35،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .5
 .21صبديعي، 

 .21صاختيارات بديعي، ؛35،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .6

اختيطارات  ؛305،ص3جالشطامل،  ؛31،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .7
 .121ص مخزن األدوية،؛130،ص1جتحفة المؤمني ، ؛21صبديعي، 

ببندندبرايشاو ودمندا تومانو قطجناينوخاروج

نيازآورادرپو ات8.شاودمالر يدوآومايكقب ازبه

دهندتاخوشعطاربمانادو اپستااگو فندنرقرارمي

و.دهنادزماوزايمااودرحادودعاناهوتهي ااهقارارماي

بايادآورااززوجادا،هدردزايماوشرو شاودكهن امي

همچنينبراي.شودنندواالباعثصدا و ردردزوميك

بهنق ازشريفدرازبيطارابن.حيواناتهم ودمندا ت

سايآورادرد اتكاگار:تگفتاها اتكاتمكخواصا

ونيز9شودهرگزخصمبراوغالبنمي،را تخودب يرد

ماانو،ريازدآويختاهشاوداشمايهمياوهكااگربردرختي

10.شودهايشميريختنميوه

تجهاتكتمكهروغنمغزاكپسرانصاريمعتقدا ت

نياازدر.و ااودمندا ااتاكااودك¨دردزهاااروخصاايه

هكاتچوبيا تكتمكانداهبرخيگفتهكآمده«اختيارات»

هتازها تبارد اتبمالناد اريود اتراكاگرزماني

ه ختشادبااشايردختاراوكاگرزماني.ندك وراخمي

اگار.وريمفيدا اتكجهتشب،شندك اييدهدرچشمب

ازآو ابقتتوانادهيچا ابينماي،برگردوا بيببندند

وبنادآورناده12ترامحلا اورامكاتمكياكانطا11.ب يرد

وفهازكنيازمااانوريخااتنشاا،مااانو ااقطجنااين13،خاوو

هاون هداشاتنشدرد اتآو¨ميوه¨نندهكتقويت،درختاو

ردهكارا تراموجبشجاعتوغلبهباردشامنمعرفاي

هآوراقسميازكيممؤمندرعنواوحجراليسركح.ا ت

ميكهخوردومقداركردهآوآوردها تكتوصفكتمكا

                                                           

تحفططة ؛305،ص3جالشططامل، ؛31،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، .8
 .121ص مخزن األدوية،؛130،ص1جؤمني ، الم

اختيطارات  ؛325،ص3جالشطامل،  ؛31،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  .9
،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛153،ص1جتكکرة أولي األلبطاب،  ؛21صبديعي، 

 .130ص

تطكکرة  ؛21صاختيارات بطديعي،  ؛31،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .10
 مخزن األدويطة، ؛130،ص1جفة المؤمني ، تح؛153،ص1جأولي األلباب، 

 .121ص

 .21صاختيارات بديعي، .11

مخطزن  ؛130،ص1جتحفة المؤمني ، ؛153،ص1جتكکرة أولي األلباب، .12
 .121ص األدوية،

 .هماو.13
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هادراعضاايداخلايبادو نگ¨نندهكازآومدربولوش

ا توآويختنآوبردلمقاويآووبارمثاناهمادرباول

تراماانوتا ثيرهاوايكاتمكعقيليخوردوا1.خواهدبود

آوباچنادداناهَقَرنُفا ¨نصفدانه¨وباييخواندهو اييده

يندردقولنجريحيمجربشامردهك(راجهتتسكخمي)

هاايآوراجهاتتاب¨وبادارفلف وعس  رشاتهشاده

هفتهوبيشاتركاگربهمدتي.مزمن ودمنددانستها ت

سترگرمنهنادكآورادرزيرخا¨روزي هعددميوه،ازآو

تاپختهشودو پسدرآورندوپو تب يرندنرمبكوبند

¨يساهكشاايد)يستينكجهتنزولآبدر،خورندوباآبب

.بيضتينمرادباشد(مفيدخواهدبوددانساته¨يسهكزهداوو

تراجهتقّوتبيناييوكتمكمايهنداكويبهنق ازح

دفوبادهامفيددانستهوماليدوروغانتخماشراباربادو

شادوكباعثنورانيشدوورونقيافتنبدووباعثخش

نيزازخواصدي رآوبهدفو.ربخواندها تهايجدانه

رياحغليظهومحبو هدرمعاده،امراضفرجزناووج ام

موفسااد اموموورمكرمشاكاهاوجهتدفاووروده

ردهوبرگشراجهتفساادبلغامو اوداوكاعضااشاره

ترابااكاتمكهمچنيناگارمغازا.خوومفيددانستها ت

ه اوختهوكاتاحديبجوشاانندنجدكوزوآوروغنهم

مانندذغالگرددو پسآوروغنراصافكننددرشيشاه

هاايعمياقهارگااهقادريازآورادرزخام،ن اهدارند

اگرمغازآو.كندوگوشتشرابروياندانندآوراپرميكبچ

هكاراپودركنندوبربرگبيدانجيربپاشندوبرورمبيضه

راركارراتك شدهباشدببندندواينبراثرنزولآبحاد

كاگارماواددريا.شاودباعثتحليا آوورمماي،نمايند

 ازدازآوجهتآورامنفجرمي،جهتمجتموشدهباشند

برخااياز2.نمايادوبادوودردوهرگوناهاذيتاايدفاومااي

ترادرنواحيخااوردوربرا ااسكتمكاربرداكمعاصراو

گياهباراي¨ازروغندانه:اندردهكركذاييچنينكمنابوآمري

شاودوماليادوآوهايپو تيا اتفادهمايبيماري¨معالجه

                                                           

 .350،ص1جتحفة المؤمني ، .1

 .121،122ص مخزن األدوية،.2

روغانشدارايخاصايت.برايروماتيسمنيازناافوا ات

پاودر()ازگارد.ا تكچر¨نندهككنندهوپاكضدعفوني

آوبارايرفاو¨درخاتوپو ات ااقه¨شدهكخش¨ريشه

درخاتراجهات اقطپو ات.شاودخارشا تفادهماي

برگ،هايدرختاعمازدانهتمامقسمت.خورندجنينمي

هاايگيااهباهازتماامقسامت.آورهستندوپو تآوقي

همچناين.شودعنواو مماهيبرايصيدماهيا تفادهمي

گيااهدر¨ازداناه:انادتدرهنادآوردهكتمكاربرداك¨درباره

هايپو اتيا اتفادهريبيما¨ا تعمالخارجيبرايمعالجه

هاايجلاديوآوبرايدرماوناراحتي¨روغندانه.شودمي

درخاتدر¨ ااقه¨ازپو اتتاازه.شاودجربا تفادهمي

.شاودا تعمالداخليبرايدرماوبوا يرخونيا تفادهمي

رمكاهكاهااييبرگدرختبهصاورتضامادرويزخام

درخاتباراي¨هريش¨شيرهوعصاره.شوداندگ اردهميزده

هايفيستوليو وراخشادهوهمچناينبارايبستنزخم

در.شاودهايمتعفنوبادا اتفادهمايردوجراحتككپا

وزوآوشايرمخلوطباهم¨ريشه¨ا تعمالداخليازعصاره

3.شودا تفادهميك وزا¨برايمعالجهكنارگي وآبآه

¨تاازههدرروغانكاميرحيدرآورده: يبات شيمياييكتر

وهدرروغانجاداكاشودارانجينيافتميك¨آوماده¨دانه

هكپون امولوجوددارد¨ارانجينمادهكدر.شودنشينميته

.هاباشدسيفالوووكر دمتعلقبهگروههايدروبهنظرمي

هپسازچندروزمانادوروغانخاامازكدرموادجامدي

از.ا ايدمشاخصشادها اتكبهنيا،روغنجاداشاده

¨ماده،دارويضدعفونيا تكهيكدرخت¨پو تريشه

ايان.انادانوجينگ اشتهكردهونامآوراكمتبلوريراجدا

در.شاودميدرپو ت اقهنيزيافاتمايكمادهبهمقدار

درصادناوعيروغانچارب32–23تخمگياهدرحدود

بهعاالوه.ميا انسروغنيفّراروجودداردكتلخومقدار

،ارانجينكاهاايمتبلاورباهناام¨درتخمآو هناو مااده

ماؤثرو¨ارانجينماادهكا.پون امولوگالبرينوجاوددارد

آوا توخواصشفابخشروغندانهمربوط¨عام عمده

                                                           

 .302،ص3جمعارف گياهي، .3
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عام تلخدانهبرايشفايانوا بسيارياز¨ماده.بهآوا ت

1.هايپو تيمؤثرا تبيماري

تاخاتالففاحشايدركاتمكتاطبيع¨درباره: طبيعت

هارويطبيعاتشراگارمو.نظراووجودداردمياوصاحب

يمكاح،يكهانطااكدرحالي2،دومدانسته¨دردرجهكخش

 اوم¨دردرجاهكمؤمنوعقيليطبيعتآورا ردوخش

هطبيعاتآوراگارموكاردهكاالبتهعقيلينق .انددانسته

¨دردرجاهكردوخشوليخودقول ؛اندنيزگفتهكخش

3.ترخواندها ت ومراقوي

درمنابومربوطمقدارمصارفخاصاي: مقدار مصرف

.رنشدها تكبراياينگياهذ

تكاتمكهمچنينضرريهمدرمنابوبارايا: مضرات

.يافتنشدها ت

تفقاطانصااريباهنقا ازكاتمكربادلاكدرذ: بد 

4.ا تردهكما ويهبدلشرافاوانيايادابن
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.حساينانصااريشايرازيعلايبان،اختيارات بطديعي 

كوشش:محمدتقيميري،شايراز،شاركتدارويايپخاشرازي،به

م(،تهراو،1551)م.ماعظمخاوحكي،أسما  األدوية؛ش1331اول،

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨مؤ سه

ق(،قام،انتشااراتناور11قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المؤمني 

تططككرة أولططي األلبططاب و الجططام  للعجطط  ؛ش1355وحااي،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552روت،دارالفكر،چااپاّول،بي

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.مالقي

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.يرازيزكرياامحمدبان،في الو 

گياهااوداروئاي،،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ق1221العلمية،اول،

دائطرة  ؛ش1382معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)ابوالقا م لطاني

                                                           

 .300،ص3.هماو،ج1

 .25ص األبنية ع  حقائق األدوية،.2

مخطزن  ؛130،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛153،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3
 .121ص األدوية،

 .21صاختيارات بديعي، .4

معاصار(،)گياهي،ابوالقا ام الطاني¨نامهواژه،المعارف ط  سنتي

علاي،وبيطة الشامل فطي الصطناعة ال  ؛ش1382قم،نوروحاي،اول،

،نشارياتأبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.حزمقرشيبن

ابوريحاوبيروناي،الصيدنة في الو ؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

كوشش:عباسزرياب،تهاراو،نشاردانشا اهي،اول،ق(،به225)م.

 ايناعبداهللمعاروفباهابانحسينبن،القانون في الو ؛ش1335

اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغطت ؛تابيروت،دارصادر،بيق(،228)م.

ش(،زيرنظردكترمحمادمعاين،تهاراو،دانشا اهتهاراو،1332)م.

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،مخزن األدويطة ؛ش1333

؛ش1331ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقاالبا االمي،دوم،12

راو،دفتارنشارش(،تها1352)م.حساينميرحيادر،معارف گياهي

،منتخ  جام  المفردات غطافقي ؛ش1385فرهنگا المي،چهارم،

العباريغريغرياوسابان¨ق(،گزيده3قرو)م.محمدغافقياحمدبن

ود.جورجيصبحي،پاريس،ماايرهوفق(،تحقيق:د.ماكس282)م.

يحياي،منناج البيان في ما يسطتعمله االنسطان  ؛م2550داربيبليوو،

ق(،تحقيقمحمودمهاديبادوي،قااهره،253)م.غداديعيسيببن

.ق1231دارالكتبالمصرية،اول،

مجتبیهاتفقوچانی

 اكليل الجبل

ليا الجبا دركپيشازغافقينااميازا: اكليل الجبل

ي جبلينامكتبادويهنيامدهوغافقينيزازآوباعنواواك

ليا ك ااواشناهگيااهكپسازاينتاريخا ت5.بردها ت

اشابيلي.انادردهوباهوصافآوپرداختاهكاركالجب راذ

ناام«ليا الجبا كا»هازآوباعناواوكسيا تكنخستين

وي7.انداربردهكوپسازاودي راوهمايننامرابه6برده

ناامبارده«ليبانوطيش»هديسقوريدوسآوراكمعتقدا ت

حشيشاة»يعناي«وروميارورومينينا»ا توبهروميآورا

اوهمچناينناامعربايايانگيااهرا8.نامنادمي«الرومانيين

                                                           

 .22،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.5

 .03،ص1جعمدة الوبي ، .6

ولطي  تكکرة أ؛325،ص3،جالشامل؛25،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.7
،1،جتحفططة المططؤمني ؛12،صحديقططة األزهططار؛152،ص1،جاأللبططاب

معطارف  ؛103صمعجم أسطما  النبطات،  ؛123صمخزن األدوية،؛132ص
،هطاي کنط    توبيق نطام ؛31،ص2،جگياهان دارويي؛225،ص2،جگياهي

 .05ص

 .59،صهاي کن  توبيق نام؛53،ص1جعمدة الوبي ، .8
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هبهنق ازابوحنيفهفخدراناامبا رگيااهكخوانده«فخد»

بااتوجاهباه،داندمي2«ازير»ونامبربريآورا1.شماردمي

ناممغربايكعيسيب3.اندهگروهيدرمغربكمعنايبربر

هاحتماااًلكاردها اتكاركباعينذ«عزير»لي الجب راكا

اوناامآوراباه4.ازير(باشد)برداشتدي ريازهميننام

وباه«شيحروماي»ههماوكدانسته5«الجب لي كا» رياني

وي پسبهنق ازباولش.باشد«صعتررومي»قوليدي ر

خوانادهو«شاجرةماريم»بولس(نزدبرخيازمردمآورا)

الجبا راليا كاشابيليا.اخطادانستها تخودايننظرر

ارچياوگاوزوكردهوناو اولآورانازدشاك هنو ياد

وناامناو دومرا6وصعترروميناامبارده«ااُلي ةُعبيثر»

ردهكاركاذ8«قمنصاانا»ونو  اومراهام«راء»و7«فخد»

الجبا رادرانادلسگيااهمشاهوريليا كبيطاراابن.ا ت

معاروف«قردماناا»ودرمصرنيزبرگاينگياهرابهدانسته

وليخودايننظرراخطادانساتهوعلاتشراهام،خوانده

هكادرحاالي،هقردمانانامبا ريا اتكردهكچنينبياو

البتهدي راوهام.گويندمصرياوبهبرگاينگياهقردمانامي

اشاتباهردهوآورانظاريكلي الجب راردكقردمانابودوا

تابمفارداتشكوي پسبهنق ازشريفدر9.انددانسته

شاودلي الجبا ناامباردهمايكههرگاهاكردها تكركذ

هكاافزاينادمنافووخواصگياهدي ريراهامبارآوماي

ليا كردهواكا ومخودياد¨ديسقوريدوسآورادرمقاله

«طسشاابو»هباهيوناانيكهگياهيا تكبل،الجب نيست

انادليا الجبا خوانادهكهآورااكسانيكمعروفا تو

هديساقوريدوسوجاالينوساصااًلكاچارا،اندردهكخطا

                                                           

 .هماو.1

 .هماو.2

 .822،ص10دهخدا،جنامه تلغ.3

 .157صمعجم أسما  النبات،.4

 .59،صهاي کن  توبيق نام؛53،ص1جعمدة الوبي ، .5

 .هماو.6

 .هماو.7

 .هماو.8

؛102،ص1،جتكکرة أولي األلبطاب ؛69،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.9

 .163صمخزن األدوية،؛134،ص1،جتحفة المؤمني 

10.اندردهكرنكلي الجب راذكا

ندريهكاندايانگيااهدرا اهگفتهكندكينق ميكانطا

هكاگوناه پسهماو.شودرويدوقردماناناميدهميهممي

وي.ندكفوثابتنشدهمعرفيميگ شتايننظرراضعي

هدركلي الجب راآوقسميدانستهكهمچنينبهتريننو ا

ليا كغّساانيا12.شودچيدهمي11ماهاولتابستاو()حزيراو

معاروفدانساته«آِزر»الجب رانزدعمومماردمفااسباه

هاحتمااًلاينهمقرائتدي اريازهمااودوناامك13ا ت

يااد«اوقالاوقا»عقيليناميونانيآورا.شدباازيروعزيرمي

.»نااامعلماايآوراكتاارعيساايبااكد14.ردها ااتكاا

Rosmarinus Officinalis L»هبرخاايازكاا15ردهكااركااذ

ويايان16.انادمعاصراونيزنامعلميآوراهمايندانساته

،«لي الّنفسااءكا»و17خوانده«Labiatae¨»گياهراازخانواده

َحصااا»،«خااانقالعزياار»،«حشيشااةالعاارب»،«اذوالنعجااة»

در اوريه(را)«ُعَبيراو»فقطدرمغرب(و)«لي كا»18،«لباو

اشرالي الجب نامباردهوناامفرانساويكازا اميدي را

«Romarin»19و«Enconsier»و«Rosemary»20رانااااااام

شنا ااوبرخايازگيااه.ردها اتكاركان ليسياينگياهذ

ردهوآوراكايااد21«وهيكلي كا»فار يآورامعاصرنام

يكي.اندمعروفدانسته22«رومارو»هايتهراوبهنزدباغباو

23.رانيزبرا اميآوافزودها ت«سيركحصالباوا»دي ر

لياا الجباا برخاايازكدرتوصاايفا: شناسططي ريخططت
                                                           

 .70و69،ص1،جت األدويةالجام  لمفردا.10

 .515،ص20دهخدا،جنامه لغت.11

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.12

 .59،صهاي کن  توبيق نام؛16،صحديقة األزهار.13

 .59،صهاي کن  توبيق نام؛163صمخزن األدوية،.14

 .157صمعجم أسما  النبات،.15

 .71،ص4،جگياهان دارويي؛260،ص2،جمعارف گياهي.16

 .260،ص2،جمعارف گياهي؛157صمعجم أسما  النبات،.17

 .71،ص4،جگياهان دارويي؛157صمعجم أسما  النبات،.18

گياهطان  ؛260،ص2،جمعطارف گيطاهي  ؛157صمعجم أسما  النبطات، .19
 .71،ص4،جدارويي

 .هماو.20

 .260،ص2،جمعارف گياهي.21

 .73،ص4،جگياهان دارويي.هماو؛22

 .71،ص4،جهان داروييگيا.23
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اندوبعضيهمايگفته خنتازه،شنا اودانشمنداووگياه

ردهوبرخينيازگااهبخشايكناودي راورانق هماو خ

وهيومعاروفكاغاافقيآوراگيااهي.انادبرآوافازوده

شاودذر همبيشترميكهارتفاعشگاهازيكردهكوصف

وبلنادوانباوهومايا باهكباريا،وبرگشمانندمژگااو

هاايشگا .اشچوبيو ختا ات ياهيا تو اقه

و1باودرناگ(ك)بهرن يبينزرقهكازهاوناليبرگالبه

ايانمياوه.شاوداي ختتبدي ميهبهميوهك فيدا ت

هاييريزترازخاردلازدانه،شودبازشدهكهخشكزماني

بازتنديوتلخيكدربرگشطعميمر.ريزدآوبيروومي

اشابيليمعتقاد2.دهدوگسيوجودداردوبويخوشيمي

تواوازصعاترشامردوهامراهمميلي الجب كهاكا ت

ترا توليمنا ب3،تواوازاقسامشيحبهحسابآوردمي

چووشباهتشبهآودررايحه،كهآوراازانوا شيحبدانيم

ليا الجبا را اهناو كوي پسا.ترا تكوقوانزدي

وازنااو 4انااواعشراازجاانسدرختچااه¨دانسااتهوهمااه

انادوهبرخايشايحرومايگفتاهكااندهگياهاوپرزدارخو

اشبيليبهنق ازباولسآورا.اندبرخيصعترروميدانسته

ردهوخوداينقاولراكمريميادةنزدبرخيازمردمشجر

اوپسازاينبهبيااواناوا آو.اشتباهوخطاخواندها ت

ردهومطاالبيكاپرداختهونو اولرامانندغافقيتوصيف

ايانگيااهدرزماين:مثاًلگفتها ت.آوافزودها تنيزبر

.انساونشستها تكي¨دواندوارتفاعشبهاندازهريشهمي

با رشباه.هايشپاييزوزمساتاوا اتفتنگ كفص ش

 رخي)ميبلندترازآووبهرنگاصهبكخردلو¨اندازه

هاي فيديوجاودهدرآونقطهكا ت5با فيديآميخته(

برگنو دومآوازهرجهاتمانناد:گويداشبيليمي.دارد
                                                           

 .350،ص28دهخدا،جنامه لغت.1

الجام  ؛53،ص1جعمدة الوبي ، ؛26،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.2
،تكکرة أولي األلبطاب ؛749،ص3،جالشامل؛70،ص1،جلمفردات األدوية

مخطزن  ؛134،ص1،جتحفة المؤمني ؛16،صحديقة األزهار؛102،ص1ج
 .163صاألدوية،

 .16،صحديقة األزهار؛53،ص1جعمدة الوبي ، .3

 .هماو.4

 .2849،ص7دهخدا،جنامه لغت.5

ترورن ش بزماي باهتروعري وتاهكبرگنو اولو

وليرنگبرگناو اول ابزمايا باه اياهي.زردا ت

ورنگداخ برگايننو دومهمماي به افيدي.ا ت

تارونو  ومهمماننددونو پيشوبابرگيپهان.ا ت

.ورن شمانندنو اول بزماي باه اياهيا اتبلندتر

هاايباهزماينودارايشااخهكونزديكهايشنازشاخه

6.اصليونيزبدووثمرا ت¨بسياروبدووتنه


لي الجب رادراندلسگياهمعروفيدانساتهكبيطاراابن

ليا الجبا جهاتكهااازاآو¨هدرمنطقاهكاوگفتها ت

هااايدرباااغ.شااودنااورا ااتفادهماايافااروختنآتااشدرت

¨شودوآوراازجملاهاشتهميكندريهازاينگياهبسياركا 

:گويادويماي.شامارندرياحينو بزيجاتخوشابوماي

باشدهدراندلسميكلي الجب نزدماهماوگياهيا تكا

وعطرفروشاواندلسومصربرگآورابهقردمانامعاروف

هكاچارا؛هايننظراشتباهبزرگيا تكدرحالي،دانندمي

                                                           

 .53،ص1جعمدة الوبي ، .6
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1.قردماناب ربودهواينبرگا ت

،رارقاادريازتوصاايفاتغااافقيكاايپااسازتكانطااا

ازآوكوچاكهبا ريكردهكاشراتقريبًاگردوصفميوه

ندريهكاناددرا اهگفتاهكادهادوادامهماي2شودجدامي

امريثابتنشدهاماچنين،شودرويدوقردماناناميدهميمي

ميتلاخكاشراوفهكيممؤمنوعقيليبرگوشكح.ا ت

ردهوآوراگياهيغيارازقردمانااكوتندوخوشبووصف

يازمعاصراونيزآوراگياهيچند الهوبهكي3.انددانسته

تاارتفا ياكتاادومتاروصافكوچك¨صورتدرختچه

مايكتيازوكناو،دراز،كباري،هاييمتقاب هبرگكردهك

ولايپشاتآو،و بزكركرويبرگشبدوو.خشندارد

هايش فيدمايا گ .ايو فيدا تپنبهكركپوشيدهاز

هااظااهراليبارگبهبنفشا تودراواخربهاارازالباه

ايو افتواشچهارفندقهوبهرنگقهاوهميوه.شودمي

تماام.رديداخلشوجاودداكوچكهايهتخمكگردا ت

وفهواعضايگياهمعطروخوشبوبودهوبارگكبرگوش

يدي ارازكاي4.باشادمايتلاخوتنادمايكآو¨وفهكوش

بسيارمعطرو،لي الجب راگياهيپاياكشنا اومعاصراگياه

متاروصافكهايچوبيبهارتفا نيممترتايداراي اقه

ئميا توهاي بزداهخودروا تودارايبرگكردهك

زيباييخاصوبوييمطبو دارددرغالبنواحيپارورش

،ودرازكباريا،برگشاته¨ناارهكهايمتقاب بابرگ.يابدمي

بارگآوك طحفوقاانيپهنا.تيزونسبتًاخشنداردكنو

ولي طحتحتااني،بهرنگ بز،نيزبهعلتفاقدبودوتار

.ريبًا افيدا اتبهرنگتقكركآوبراثرپوشيدهبودواز

¨ناارهكهايارديبهشتوخرداددرهدرماهكهايآونيزگ 

ندرت افيدبهرنگآبيروشنوبه،شودهاظاهرميبرگ

وبنفشرن يكوچك¨هكل،باشدودرقسمتداخليآومي

منحصارًادوپارچمجااي،درووجامگ آو.شودديدهمي

                                                           

 .70و69،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.1

مخطزن  ؛134،ص1 جتحفة المطؤمني  ؛102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.2
 .163صاألدوية،

 .163صزن األدوية،مخ؛134،ص1،جتحفة المؤمني .3

 .260،ص2،جمعارف گياهي.4

هاايگ .ايا تهوهاشچهارفندقهوبهرنگقميوه.دارد

باه،آوردآونوشفراواوبابوييقويوليمطبو فراهممي

عطرخاصيداردوبهخوبي،هعس حاص ازآوكطوري

ليا الجبا (دارايباووكا)برگروماارو.شودشناختهمي

5.ميتندا تكمعطرو،طعممخصوص

اركلي الجب نيازآشاكهازناماكايتهكن: شيمحل رو

بسيارينيزبرايان.وهستانيبودواينگياها تك،شودمي

اشابيلي6انادوهيناامباردهكردهوآوراگياهيكيدكامرت 

هااايوهسااتاوكمحاا رويااشدونااو اولودومآورادر

پوشيدهازدرختونو  اومآورادرمنااطقپوشايدهاز

واكبيطارهممابن7.ردها تكهايادنار نگك نگودر

هاايهااوزماينوهساتآوكلي الجب رابيشتردركرويشا

هكاردها تكيدكويژهت دانستهوبهكمخاك ن الخيو

8.شاوداشاتهمايكندريهبساياركهايا اهاوبستآودرباغ

شاوداشتهميكندريهكانددرا هگفتهكندكينق ميكانطا

يثاباتهچناينچيازكادرحالي،شودوقردماناناميدهمي

هااووهساتآوكعقيليمح رويششرابيشتر9.نشدها ت

اشگ اريردهوعلتنامكايوخشنيادهايصخرهآوكم

هدركالي الجب رانيزهمينخواندهوافازودها اتكبها

رويدوبيشاتردراوا اطتابساتاوودرندريهبسيارميكا 

يكاي10.ر دبعضيمناطقزودترودربعضيهمديرترمي

¨هاينگياهدرمنطقهكشنا اومعاصرنيزمعتقدا تازگياه

رويادودرعاينمديترانهوبيشتردر واح مديتراناهماي

رويدصحرانيزميكهاوارتفاعاتمناطقخشحالدرتپه

11.شوداشتهميكودرايراوهم

لي الجب (ازقديماالياامگيااهيكا)رومارو: خچهيتار

                                                           

 .73–71،ص4،جگياهان دارويي.5

الجام  ؛53،ص1جعمدة الوبي ، ؛26،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.6
مخزن األدويطة، ؛749،ص3،جالشامل؛70و69،ص1،جلمفردات األدوية

 .163ص

 .53،ص1جعمدة الوبي ، .7

 .69،ص1،جويةالجام  لمفردات األد.8

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.9

 .163صمخزن األدوية،.10

 .260،ص2،جمعارف گياهي.11
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هدركابل،امانهبرايمصارفمهمدرماني،هبودشناختهشد

هايعماومييااخاانوادگيوباهمرا متشريفاتيوجشن

منديونيزدرمرا امعرو ايوعنواونمادعشقوعالقه

به،قب ازمل دي ر،رومياوقديم.رفتها تارميكعزابه

درقاارواول«Archigens».شااترومااارواقاادامنمودناادك

ناوعيروغانازايانگيااه،باهطرياقجوشااندو،ميالدي

وليا تخراجا انسازروماروباهصاورت،د تآوردبه

 .A»متو ط1330هابعديعنيدر القرو،ليكمحلولال

De Ville – Neuve»صورتگرفت.«Prosper Apline»در

هااايرومااارورادرقبااورشاااخه،قااروشااانزدهمماايالدي

¨و يلههمينقروتقطيرگ روماروبهدر.مصرياوپيداكرد

 ال يباه72هن ريكهدر¨هكمل،ايزاب . آغازگرديدكال

.ورمعالجاهشادكباا انسما ،رماتيسمونقرسمبتالبود

هقاادرا اتكانمودداروييبهد تآوردهويتصورمي

اينا اانسباه.جوانيوزيباييازد ترفتهرابازگرداند

م1685در ااال.شااودن ارينياازنامياادهمايه¨هكاانااممل

امفركانوعي،ازا انسرومارو«Kunkel»دانشمنديبهنام

درقاروناوزدهماثارايانا اانستو اط.بهد اتآورد

«Lesieur»باارروي لساالهاعصاااببرر اايگرديااد.

در«Rousselle»و«Parturier»دانشمنداودي ارنيازنظيار

باادمطالعااهكسرابااررويتاا ثيراياانا ااان،م1929 ااال

هكاهاايعلمايآوشادايانگوناهبرر اي¨نتيجه.نمودند

1.رومارودرقروبيستمبينمردمشهرتپيدايافت

لي الجب رادارايكترميرحيدراكد: ييايميبات شيكتر

تاا5/0هدرگيااهتاازهحادودكا انسروغنيفّراردانسته

،ام آلفاااپياننوياينا انسراشا.باشددرصدمي5/1

2.ردها تكركامفنورزماروذك،بورنئول، ينئول

تلخوا اانس¨مادهكي،ترزرگريآورادارايتاننكد

ياابكتر،ها انسااشمتنا ااببااامحاا رويااشكاادانسااته

هايگلاداروياابارگشيمياييمتغيريداردواز رشاخه

تد اتقطيرياابخاارآبباه¨گياهوبهو يله¨شدهكخش

                                                           

 .74و73،ص4،جگياهان دارويي.1

 .261،ص2،جمعارف گياهي.2

گياهتهياهشاودكهايخشاينا انساگرازبرگ.آيدمي

همقدارا انسكدرصورتي،ر دمقدارشبهدودرصدمي

.نادكدرصدتجاوزنمي4/1گياهاز¨هايتازهحاص ازبرگ

ا انسروماروبوييمعطرومطبو داردودرحالاتتاازه

اثارولايبار،عاريازرنگويابهرنگماي بهزردا ت

آيادوايدرمايهنهشدوبهمروربهرنگماي باهقهاوهك

وزومخصاوصا اانسروماارودر.يابادميغلظتميك

ايانا اانس.ا ات912/0و894/0درجهبين25گرماي

،بازبورنئولرا توچپباهمقادارپاانزدهدرصادكمر

امفررا اتوكا،ا تاتايزوبورني بهمقدارپانجدرصاد

پياننرا اتو،امفنكا،چهارتاپنجدرصادچپبهمقدار

درآبغيرمحلاول.باشدماز ينئولميكچپوبهمقدار

 هشاتاددرجاهحا كا توليدردهبرابرحجمخودال

درجاهحا 95 كاشودواگردرنصفحجمخاودالمي

اينا اانسرا.د تآيددريازآوبهكگرددنبايدمحلول

بهحالتمملوودرجااي،دربستهاماًلكهايبايددرشيشه

3.ردكودورازنوروروشنايين هداريكخن

ثيارگيااهازطرياقكت: ر و برداشتيثكت، اشتك¨ نحوه

روشقلمه.گيردآودرخزانهصورتمي¨شتب روقلمهك

در،دارشادندهااريشاههقلماهكپسازاين.ترا تمعمول

اشاتكروش.شونداصليمنتق مي¨فص منا ببهمزرعه

باين¨متروفاصلهكبينخطوطي¨هفاصلهكآوچنينا ت

برداشات.متارگرفتاهشاود اانتي45هارويخطوطبوته

نا ات االيدوبااركاوبارگآوممكهايناز رشاخه

هاابارگ،ها انسگياهازد تنرودكبراياين.انجامشود

كشابايدفورًاپاسازبرداشاتدرمحا  اايهپهانوخ

هارنگ بزوبويمطبوحتلخوبرگ،بهاينترتيب.شوند

4.ردكشيرينخودراحف خواهند

هتقريباًابيشاتركلي الجب كازعمدهخواصا: خواص

تواوبهاينموارداشارهدانشمنداوبرآواتفاقنظردارندمي

ارچياوازآوجهاتن هاداريوحفا كشا¨ا اتفاده:كرد

                                                           

 .73،ص4،جگياهان دارويي.3

 .261و260،ص2،جمعارف گياهي.4
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محّل رياحوبادهاومدرباولو،نتارازعفوكگوشتش

ناوعي)رباو، ارفه() ودمنديجهت اعال،طمثبودو

ناوعي)ويژها تسقايزّقيخفقاووا تسقابه،تن ينفس(

مبياما دونافبيرووجهادوچاووبيمااركهشكا تسقا

مفاتح اددو1،ندآوازغلغا آبشانيدهشاود(كتكحر

.ريه¨يهبدوطحالوتنقكهايگرفت ي


محّلا ومفاتحخوانادهو،لي الجب راماّدركغافقيا

ويباراي¨ارچياووصاياداودرمنطقاهكهشكافزودها ت

ارداخاا كجلااوگيريازتعفاانوفا اادشاادوگوشااتشاا

بيطاارآوراابان2.نندكمشراخاليوبااينگياهپرميكش

بادوكومفاتح ادد5ومحّلا ريااح4وطمث3مدربول

                                                           

 .17،ص2،جاغرا  الوبية.1

الجام  ؛53،ص1جعمدة الوبي ، ؛26،صفردات غافقيمنتخ  جام  الم.2
حديقطة  ؛102،ص1،جتكکرة أولي األلبطاب ؛70،ص1،جلمفردات األدوية

 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1،جتحفة المؤمني ؛16،صاألزهار

؛102،ص1،جتكکرة أولي األلبطاب ؛70،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.3

مخطزن األدويطة،  ؛134،ص1،جفطة المطؤمني   تح؛16،صحديقة األزهطار 

 .163ص

حديقططة ؛749،ص3،جالشططامل؛70،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.4
 .163صمخزن األدوية،؛134،ص1،جتحفة المؤمني ؛16،صاألزهار

10 عال9ربو8،و ودمندجهتخفقاو7ومنّقيريه6طحال

ليا الجبا راكياكانطاا.ردها تكياد11وا تسقايزّقي

وطحاال13بادكو ددويرقاوودردهاي12جهتا تسقا

ردهكا نگياد¨نندهك ودمنددانستهونيزآورامفّتتوش

كودردفوفسادوبوگارفتنگوشاتآوراجانشايننما

چشامدردوتاورم)دهوگ اشتنبارگشراباررمادخوان

14. اريوآودانساتها ات¨ننادهكبرطارف،ملتحمه(بارد

15.ريهناامباردها ات¨نندهكغّسانيآورامقويوتقويت

مزمن¨ رفه16،يممؤمن ودمنديجهتيرقاو وداويكح

وهمچنيننافوبودوضمادشجهت17ليهومثانهكو نگ

رابرخواصآوافزودهونيازآورادر18نهتحلي اوراممزم

19.ردها اتكيادكهابهترازنمجلوگيريازتعفنگوشت

رطوبيمازمنو¨لي الجب راجهت رفهكعقيليخوردوا

هبااحارارتوعطاشكاخفقاوباردونيزا تسقايزّقاي

شديدومفرطهماراهنباشادمفياددانساتهوبارگشرادر

20.تارخوانادها اتيراجزايشقويافعالوخواصاز ا

                                                                                      

حديقططة ؛749،ص3،جالشططامل؛70،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.5
 .163صمخزن األدوية،؛134،ص1،جتحفة المؤمني ؛16،صاألزهار

 .هماو.6

حديقططة ؛749،ص3،جالشططامل؛70،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.7
 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1،جتحفة المؤمني ؛16،صاألزهار

حديقططة ؛749،ص3،جالشططامل؛70،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.8
 .16،صاألزهار

 .163صمخزن األدوية،.هماو؛9

حديقطة  ؛749،ص3،جالشطامل ؛70،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  .10
 .16،صاألزهار

 .749،ص3،جالشامل؛70،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.11

تحفططة ؛16،صحديقططة األزهططار؛102،ص1،جتططكکرة أولططي األلبططاب.12
 .135،ص1،جالمؤمني 

مخطزن  ؛135،ص1،جتحفة المؤمني ؛102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.13
 .163صاألدوية،

 .163صمخزن األدوية،؛102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.14

 .16،صحديقة األزهار.15

 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1،جتحفة المؤمني .16

 .هماو.17

 .هماو.18

 .هماو.19

 .163صمخزن األدوية،.20
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ردهكارخاواصآونقا كاشنا اومعاصردرذيازگياهكي

جنينمورد¨نندهكهدرتايواوبهعنواومهيجو قطكا ت

هايآورابهعناواوبرگ¨توجها تودرفيليپينجوشانده

معرقوقاعدهآورمصارف،كمحر،نكبادش،كمقويتوني

هاايآوبارگ¨آبخيساانده،ارجيدرا تعمالخ.نندكمي

¨هاايملتحماهبرايشساتوشاويچشامدرماواردورم

هتاازهكاردوزناانيكارودوبرايحماامارميكاميبهكز

اندبهعنواوحماممعطروهمچنينحماامردهكوضوحم 

ا اانس.اربردداردكاردوبيمااراوروماتيساميوفلجايك

يزشموماؤثرا اتولي الجب نيزبرايجلوگيريازركا

اركامعطاردرآشاپزخانهباه¨هايآوبهعناواوادوياهبرگ

1.رودمي

،لي الجبا (رامادركا)يدي رازمعاصراوروماروكي

بسايارقاوي¨مقويمعدهونيرودهناده،صفرابر،ضدتشنج

خواندهودرا تعمالخارجينيزالتيامدهندهوقاب يااد

موجب هولتترشحورفوويمصرفآورا.ردها تك

هبههمينجهاتازآودربيماارييرقااووكصفرادانسته

اوهمچناينتزرياقدم.نندكبدا تفادهميكنار ايياعمال

هاايگلادارآورادرورياد اگموجاب رشااخه¨ردهك

ايان.مضاعفشدوحجمترشاحاتصافراخوانادها ات

ضاعفهمصرفروماارودرماواردكردهكشناسنق گياه

نقاهات¨حااليبيمااردردورهخست يمفرطوبي،عمومي

تاواوآورابارايمفيدتشخيصدادهشدهوبهعاالوهماي

بيماراومبتالبه وءهضمناشايازضاعفعما د ات اه

هايتيفوييدومخاطيهبراثرابتاليبهتبكگوارشوآناو

دررفاو.انادتجاويزكاردتيفوسوگرياپضاعيفشاده

ت خير،آورهايتشنج رفه، ياه رفه،آ م،هايمزمننزله

تاپش، ارگيجه،خناازير،ترشحاتمهبلي،وقطوقاعدگي

آبآوردوانساجوموارد،فلج،طرفهك ردردهايي،قلب

همچنيناينگياهبه.دي رنيزمصرفآوتوصيهشدها ت

ا تساقاي،صافرا¨يسهكدرورم،علتدارابودواثرصفرابر

هباهعلاتكابديكتشمو،بدكشيازبزرگشدوحجمنا

                                                           

 .261،ص2،جمعارف گياهي.1

شاودمحجمميكبدكآيدوهايغ اييپيشميمسموميت

نمايادتا ثيرخاوبيداردونيازدرو ختيخاصيپيدامي

وي.بدوانسدادمجاريآوماؤثرا اتكتورم،رفوزردي

هدرتماااماياانمااواردباياادرومااارووكااافاازودها اات

درا اتعمال.اقبا ازغا امصارفكاردهايآورفرآورده

خارجيبرگروماروبهحالتپختهدرورممفاصا ناشاي

بر،هاتومورخنازيريگردووخيزاندام،ازجموشدوآب

،شااودوضاامنًادررفااوآماااسرويعضااواثااردادهمااي

هايناشيازضارباتواردباهبادووناراحتي،هاوبيدگيك

رقياق¨جوشانده.آومفيدا تخوردگيمفاص ومانندپيچ

دررفاو،اررودكاهايرومارواگربهصورتتنقيهبهبرگ

ارباردوكاندونيزبهكاثرمعالجظاهرمي،هاي ادها هال

¨هحماامجوشااند.گرددآوموجبرفوترشحاتمهبليمي

نرميا تخواووباهصاورت،آودررفوروماتيسممفصلي

2.وزتينت ثيرداردغرغرهدررفوورممزمنل

¨پنجتادهگرمبرگيا رشااخه¨ردهكدم: صور دارويي

مقادارآوباه).شاودليترآبا تفادهميكگلدارگياهدري

تواندتااشصاتگارمشودميهگرفتهميكايتنا بنتيجه

3.درليترافزايشيابد(

تا10گياهبهمقدار¨لييكپنجماعضايتازهكتنطورال

4.رودكارميبهقطره20

اينپمادباا.رودپمادروماروجهترفودردبهكارمي

رزينو،افزودوچندقطرها انسروماروبهمخلوطروغن

هابهد اتپسازذوبشدومجمو آو،مومزنبورعس 

5.آيدمي

كمقاداريا:شودگونهتهيهميلي الجب اينكلو يووا

تازه)مشتگ بابونهكبرگداررومارووي¨مشت رشاخه

ريزندومعادلنايمليتارآبظرفميك(رادريكياخش

ريزناادوآورابااهحااالخااودهاااماايجااوشبااررويآو

 پسمحتوايظرفراباافشااراز،گ ارندتا ردشودمي
                                                           

 .75و74،ص4،جگياهان دارويي.2

 .75.هماو،ص3

 .هماو.4

 .هماو.5
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گ رانندومحلولصافشدهراباهمادتتميزيمي¨پارچه

ا اتعمالدرموقاو.دهنادچند اعتدريخچالقرارماي

نظيفايرا¨پارچاه،آورنادظرفمايوراازيخچالبيروومي

بهمنظورخارج،كنندوپسازفشردوپارچهدرآوواردمي

پارچهرابهپو تصورتباهماليمات،شدومايواضافي

دهندوبهمدتپنجتادهدقيقاهباررويپو اتمالشمي

انيزچنادبااراينعم ر.ندكدهندتابهخوبياثرقرارمي

.كنندرارميكت

هااهپو اتصاورتآوكاساانيكوردركلو يووما 

،باردهايپو تراازباينماينهتنهاآلودگي،چربا ت

هاايناشايازهبررويپو تاثرمفيدورفوناراحتيكبل

حاصاا ازمخلااوط¨جوشااانده1.نماياادظاااهرمااي،التهاااب

گرمايمنا بيمعادلهكبرگداررومارووگزنهرا¨ رشاخه

ريزنادودرظرفنسبتًابزرگيماي،گرمايبدوداشتهباشد

هارادرووآو،درهن اماحساسخست يوضعفدرپاها

گ ارندوان شتاوپاو اقرابهماليماتماالشظرفمي

2.اينعم موجبرفوخست يپاخواهدبود.دهندمي

رافقطگرمناامهطبيعتآوكنفيسغيرازابن:  طبيعت

دركلي الجبا راگارموخشاكهمزاجاكيكوانطا3برده

كدي راوطبيعتآوراگارموخشا4،ردهكدومياد¨درجه

5.اندردهكرك ومذ¨دردرجه

ليا كيدرتعيينمقادارمصارفاكانطا:  مقدار مصرف

تفااكوبدووقيدواحدوزنيخاصا«تاپنج»ركالجب بهذ

مؤمنوعقيليهممقادارمصارفآوراتاايمكوح6ردهك

7.اندردهك هدرهمياد

لياا الجباا رامصااد وموجاابكياكانطااا:  مضططرات

گرممزاجاو(دانستهواصالحشرا) ردردبرايمحرورين
                                                           

 .76،ص4،جگياهان دارويي.1

 .هماو.2

 .749،ص3،جالشامل.3

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.4

تحفطة  ؛16،صحديقطة األزهطار  ؛70،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  .5
 .163صمخزن األدوية،؛134،ص1،جالمؤمني 

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.6

 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1،جتحفة المؤمني .7

يممؤمنوعقيلينيازآوكح8.ردها تكركنجبينذكبه 

راباارايگاارممزاجاااومضاارخواناادهومصاالحشراهاام

هكاتارزرگاريمعتقادا اتكد9.انادامباردهنجبينناك 

ليا الجبا (باهشادتكا)مصارفداخليا انسرومارو

نمايدوازمعايبآوايانا اتايجادحالتيشبيهصر مي

چناد،مصرفدوتا هقطرهازا اانسآو¨هنهتنهاادامهك

هاايمرتبهدرروزونيزمصارفماداومبارگو رشااخه

هكابل،نادكليهميك تروآنتريتوورمايجادگا،دارآوگ 

10.نا تموجبمرگهمبشودكمم

وزوآوافسانتينوياانصافيبدلشراهمكانطا:  بد 

وغّسانيبادلشراشايحويااحلحاال11وزنشمّردانسته

يمماؤمنوعقيلايكاح13.نامبردها ت12ا طوخودوس()

اردهوعقيلاينصافوزوآوماّرركركبدلشراافسنتينذ

14.نيزافزودها ت
حسانا اماعي بان،األغرا  الوبية و المباحط  العالئيطة  :  مناب 

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،031)م.جرجاني

قارو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1380دانش اهتهراو،اّول،

تككرة أولي األلباب و الجام  ؛ش1355ق(،قم،نوروحاي،اول،11

ق(،تحقياق: اعيد1558)م.عمرانطاكيداوودبن،العجاب للعج 

هطاي كنط  گياهطان     توبيق نام؛م1552،اول،دارالفكرمندره،بيروت،

معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

حديقطة  ؛ق1212رالكتبالعلمياة،اول،ق(،بيروت،دا222)م.مالقي

اباراهيممحمادبانأبوالقا امبان،األزهار في ماهية العش  والعقار

ق(،تحقيااقمحماادالعرباايالخطااابي،بيااروت،1515)م.الغساااني

علاي،الشامل في الصناعة الوبية؛ق1215دارالغرباح المي،دوم،

،نشارياتظبيأبوق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.حزمقرشيبن

،عمدة الوبيط  فطي معرفطة النبطات    ؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

ق(،تحقياقمحمادالخطاابي،بياروت،دار2قرو)م.ابوالخيراشبيلي

                                                           

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.8

 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1،جتحفة المؤمني .9

 .75،ص4،جگياهان دارويي.10

 .102،ص1،جتكکرة أولي األلباب.11

 .12،صحديقة األزهار.12

.12،صحديقة األزهار.13

 .163صمخزن األدوية،؛135،ص1ج،تحفة المؤمني .14
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علاايزرگااري،گياهططان داروئططي؛م1550الغاارباال ااالمي،اول،

اكبارعلاي،نامه لغت؛ش1332معاصر(،تهراو،دانش اهتهراو،اول،)

ش(،زيرنظردكتارمحمادمعاين،تهاراو،دانشا اه1332)م.دهخدا

محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،مخططزن األدويططة؛ش1333تهاراو،

ق(،تهراو،انتشااراتوآماوزشانقاالبا االمي،دوم،12قرو)م.

ش(،تهاراو،1352)م.حساينميرحيادر،معارف گيطاهي ؛ش1331

،نبطات معجم اسطما  ال ؛ش1385دفترنشرفرهنگا المي،چهارم،

مطالعاااتتاااريخ¨م(،تهااراو،مؤ سااه1522)م.احماادعيساايبااك

منتخطط  جططام  ؛ش1383پزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

¨ق(،گزياده3قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

.م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

مجتبیهاتفقوچانی  اكليل الملك
شنا ااودرنااماكليا الملاكگياه¨همه: اكليل الملك

.اناداتفاقنظردارندوهمينناامرابارايآوعناواوكارده

جّزارابن1.نامبردها ت«اكلي الملك»رازيازآوباعنواو

البتهمحقاقكتااب).دانستها ت«شاه ير»اكلي الملكرا

رقيتوضيحدادها تكهشا ايرتصاحيففار ايدرپاو

رازي.شاهافسربهمعنايتاجالملكواكلي الملكا ات(

.معروفا ات2«شجرةالحّب»افزودها تكهدرآفريقابه

ابوريحاومعتقدا تكهجالينوساكلي الملاكرابااناام

كليا »ياادكاردهوناامشراباه ارياني3«هلليسفاقوس»

                                                           

األبنيطة عط    ؛32صاالعتماد في األدوية المفطردة،  ؛28،ص25جالحاوي، .1
؛223،ص1جالقانون في الوط ،  ؛32صالصيدنة، ؛20ص حقائق األدوية،

؛03،ص1جعمدة الوبي ، ؛121صمنناج البيان، ؛23صاألدوية المفردة، 

الجطام   ؛20صلمفردات غافقي، منتخ  جام  ا؛2صشرح أسما  العقار، 
المعتمد في ؛222صتفسير ديسقوريدوس، ؛28،ص1جلمفردات األدوية، 
؛25صاختيطارات بطديعي،   ؛023،ص3جالشطامل،  ؛8صاألدوية المفردة، 

تحفة المطؤمني ،  ؛3صحديقة األزهار، ؛151،ص1جتكکرة أولي األلباب، 
معجم أسما  ؛20ص اسما  األدوية،؛122ص مخزن األدوية،؛132،ص1ج

،1جگياهططان دارويططي، ؛125،ص1جمعططارف گيططاهي، ؛112ص النبططات،

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛322صهاي گياهان ايطران،   فرهن  نام؛215ص
.313،ص1جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛05ص

شطرح  ؛02،ص1جعمطدة الوبيط ،   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، .2
هطاي کنط ،    توبيق نام؛222صتفسير ديسقوريدوس، ؛2ص، أسما  العقار

.05ص

.05صهاي کن ،  توبيق نام؛32صالصيدنة، .3

¨البتاهبااتوجاهباهنساخه)5«شاهپسه»هفار يوب4«ملكا

(وباه6باشاد«شاهبسه»ونظردهخدابايد«صيدنه»فار ي

وبهنق ازفزاريناامشراباه7«شاهافسر»نق ازابومعاذ

ياد9«ا پرك»وبهنق ازخشكيبههندي8« وتن» ندي

ايان¨ پستوضيحدادها تكهبربااليشاخه.كردها ت

مانندآذريووچيزيمانناداكليا وتااجقارارداردو،اهگي

برخيازاينشباهتباهخطااافتاادهودرتفسايرآذرياوو

ابوريحاوناماكلي الملك.باشداندكهاكلي الملكميگفته

.ذكركردها ت10«ماليلوطس»رانزدديسقوريدوس

شيخالرئيسبهنق ازديسقوريدوسذكاركاردها ات

اشبيليذكار11.نامندمي«ايسقيقوو»يازمردمآوراكهبرخ

وي پسبراي.همگفتهشدها ت«قرنوله»كردها تكه

«عقربااي»آوانااوا مختلفاايذكااركااردهويااكنااو آورا

موردا تعمالاطبااياادكارده¨خواندهوآوراهماوقرنوله

. پسبرايهمينقسامهاماناواعيراآوردها ات.ا ت

،«قرنولهدكانبه»وبهعجمي«شاهشبرم»روميآوراوينام

ونازدبرخاي«القمار»و«القمارة»بهعربي،«اذنه»بهبربري

،«آذاوالجداء»درمشرق،بهآفريقاييشجرالحّب،«الُبَليحاء»

وباهنبطاي«روناقالملاك»و« اورجالملاك»بههنادي

راباهميماووا امشابان12.كنادذكرمي«قارنيا»و«فارنيا»

ا اتوباه13«دارشااه»خواندهكاههمااو«تيرازو»بربري

وي اپسآورادو.شودناميدهمي«قرنيليه»عجمياندلس
                                                           

.هماو.4

.هماو.5

.101،ص35جنامه،  لغت؛221،صالصيدنة في الو .6

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛112ص معجم أسما  النبطات، ؛32صالصيدنة، .7
.05ص

.05صکن ،  هاي توبيق نام؛32صالصيدنة، .8

.20صاسما  األدوية، ؛32صالصيدنة، .9

منتخط  جطام  المفطردات    ؛02،ص1جعمدة الوبي ، ؛32صالصيدنة، .10
تفسطططير ؛25،ص1جالجطططام  لمفطططردات األدويطططة، ؛22صغطططافقي، 

هطاي   توبيطق نطام  ؛112ص معجم أسما  النبطات، ؛222صديسقوريدوس، 
.05صکن ، 

.223،ص1جالقانون في الو ، .11

.05صهاي کن ،  توبيق نام؛02،ص1جعمدة الوبي ، .12

هاي  توبيق نام؛223صتفسير ديسقوريدوس، ؛2صشرح أسما  العقار، .13
.05صکن ، 
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شايدغالفمراد)نو يادكردهكهيكنو آودارايقلوبي

1«اكلي الملكمعقارب»باشد(شبيهبهدمعقرببودهوبه

هااييكندكهشنيدها اتريشاهوينق مي.معروفا ت

آورناادوترياااقوپااادزهرگزياادوهااوامكااهازشاااممااي

«عاارقالحّيااة»(بااودهوبااه2حيواناااتزهاارداروكشاانده)

.هميننو ازاكليا الملاكا ات¨ريشه،باشدمعروفمي

غافقيبهنق ازا حاقمعتقدا تكهبيشترآوچيزيكاه

بهگياهدي ريا تكه،شودبهناماكلي الملكا تفادهمي

بيطاارنيازهماين اخنراازابان.معروفا ت«فرفوليه»

«قرنولياه»وليبااينتفاوتكهنامگياهرا،غافقينق كرده

«تفسير ديسطقوريدوس »بيطاردركتابابن3.يادكردها ت

دربياوانوا اكليا الملاكناوعيازآوراباهزبااواها 

ناام«مالاورقالمدره»ويكنو آوراهم«القرنج»اندلس

خوانادهكاهباه5«گياهقيصر»انصارينيزآورا4.بردها ت

انطااكيآورانازد.شاودفار ياكليا الملاكناميادهماي

غّساني.معروفدانستها ت«حنتم»و6«نف »كشاورزاوبه

نيزآورادونو دانساتهوناامياكناوعشرانازدعارب

:ردمفااسباادوناامما¨ونزدعامه«عكيفية»نشيناو(باديه)

رانيز«حشيشةالعقرب»و7شوُمكيِدشذكركردهٕ  ُحَميد

و8«اصاابوالملاك»عقيلاي.ازانوا اكالي نامباردها ات

راازا اميدي رآوخواندهونامشراباهيونااني9«ملكا»

وبهفار يگياهقيصر11«پرنگ»وبههندي10«هالينوطس»
                                                           

هطاي   توبيق نام؛223صتفسير ديسقوريدوس، ؛0صشرح أسما  العقار، .1
.05صکن ، 

.53،ص25جنامه،  لغت.2

،1جم  لمفطردات األدويطة،   الجطا ؛20صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

.28ص

.05صهاي کن ،  توبيق نام؛223صتفسير ديسقوريدوس، .4

.20صاسما  األدوية، ؛122ص مخزن األدوية،؛25صاختيارات بديعي، .5

گياهطان  ؛112ص معجم أسما  النبات،؛151،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6
.215،ص1جدارويي، 

.05صهاي کن ،  امتوبيق ن؛3صحديقة األزهار، .7

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛20صاسما  األدويطة،  ؛122ص مخزن األدوية،.8
.05ص

.05صهاي کن ،  توبيق نام؛122ص مخزن األدوية،.9

هطاي کنط ،    توبيطق نطام  ؛20صاسما  األدوية، ؛122ص مخزن األدوية،.10
.05ص

راا امدي ار«ملكااو»اوحكيماعظمخا.ذكركردها ت

و«كلي مكااني»اكلي الملكذكركردهونام ريانيآورا

و«شاهسانبر»،«شااها افر»،«شااهاصافر»نامفار يآورا

و«العناوص»دكتارعيسايباك12.يادكردها ات«شاهبه»

دريمان(راازا ااميدي ارآودانساتهوناام)«العنفقاو»

وازOfficinalis LAM. Melilotus»13»علماااايآورا

 .Melilot»،«M»ياادكاردهوLeguminosae»14¨»خاانواده

Officinal»15و«Couronoa Royale»هااااايراازنااااام

وMelilot»،Common Melilote»16فرانساااااويآوو

«Honey – Lotus»17راازا اميان ليسيآونامبردها ت.

زرد»18،«ناخنك» زر»20،«هنادقوق»19،«شابدر 21،«ديونجاه

در)«قارين»و«دقايس»،«اظافيرالجيااو»،«اظافيرالشيطاو»

ازا اميدي ريا تكهبرخيازمعاصاراوباراي22ليبي(

 Trigonella»همچنااين.انااداكلياا الملااكذكااركاارده

Grandiflora Boiss»،23« Melilotus Adans»،24و

«Astragalus Hamosus L»25هايعلمايدي ارايانازنام

برخاينيازآورااز.انادكهمت خرينذكاركاردهگياها ت

.انديادكردهPapilionaceae»26¨»خانواده

                                                                                      

.هماو.11

.20صاسما  األدوية، .12

.215،ص1جگياهان دارويي، ؛112ص معجم أسما  النبات،.13

.125،ص1جگياهان دارويي، ؛112ص معجم أسما  النبات،.14

.215،ص1جگياهان دارويي، ؛112ص معجم أسما  النبات،.15

فرهنط   ؛215،ص1جگياهطان دارويطي،   ؛112ص معجم أسما  النبات،.16
.322صهاي گياهان ايران،  نام

.322صهاي گياهان ايران،  مفرهن  نا؛112ص معجم أسما  النبات،.17

،1جنامطه،   دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛125،ص1جمعارف گياهي، .18

.358،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛313ص

.215،ص1جگياهان دارويي، .19

.هماو.20

.322صهاي گياهان ايران،  فرهن  نام.21

.313،ص1جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.22

.125،ص1جمعارف گياهي، .23

.322صهاي گياهان ايران،  فرهن  نام.24

دائرة المعطارف طط    ؛313،ص1جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.25
.358،ص1جسنتي، گياهان دارويي، 

دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛322صهاي گياهان ايطران،   فرهن  نام.26
.313،ص1جنامه،  واژه
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اياانگياااهرادارايانااوا مختلفااي: شناسططي ريخططت

داراي:جّزارآوراچنينتوصيفكاردها اتابن.انددانسته

 بزونرموناازكوباا،هايبزرگمدورماننددرهمبرگ

اياشكپساوليناازكودايارهمياوههاييباريككاهشاخه

هاييشك مانندالن وياطفالكوچكا توداخلشدانه

خردلهمريزترباوده¨ريزوزردگردوجودداردكهازدانه

ميوه(كپسوليشك )اشهميناكلي وبخشموردا تفاده

ابوريحاوآوراگياهيوصفكردهكهبررويزمين1.ا ت

ايداردكهبارباااليششودوشاخهگستردهودوبخشمي

ايانشاباهتباهقادري.اكلي وتاجيمانندآذرياوودارد

ا ااتكااهبعضاايدرتفساايرآذريااووآورااكلياا الملااك

ديساقوريدوسآورا.اينگياهصاحراييا ات.اندخوانده

هاايمربعايشاك ماليلوطسخوانادهوگفتاهكاهشااخه

ا اتوبارگشماننادبسياريداردكهبهرنگ فيدماي 

اشميوه.وكوچكوخوشعطرا ت،برگبهوليبلندتر

همچناين.هاا تهايشومح رويششخرابهبااليشاخه

هاااييا ااتكااههاااوشااكوفهنااوعيازآودارايشاااخه

                                                           

.32صماد في األدوية المفردة، االعت.1

هاييتيزداردومنحنيوخميدهوبهرنگ فيدو رشاخه

2. اتشودوتوخااليازردا تكهبه ختيشكستهمي

شيخالرئيسآوراگ گياهيدانستهكاهيرناگوهاللاي

گاه افيدوگااه،صالبتهمدارد،شك كهبهرغمنازكي

ويبهنق ازديسقوريدوسآوراگياهيخشك.زردا ت

مربعيشك خواندهكهبرگيمانندبرگبهدارد¨وپرشاخه

ايا رن شم.وليبلندترباكميخشونتوزبريوپرزدار

3.رويدهاي ختوناهموارميبه فيديا تودرزمين

جّزارراتكراركردهوبخشيازآوراازوافد خناوابنابن

ا حاقبنعمراووقسمتيراهمازجاالينوسنقا كارده

وي خنيراهمبهنق ازديسقوريدوسبهمطالاب.ا ت

فاراووپيشينافزودهكهقسميازاكلي الملكبهرناگزع

تخامشانبليله()خوشعطربودهوقسميهمشبيهبهحلبه

جزلههم خنشيخالارئيسابن4.وكميخوشعطرا ت

اشابيليباراياكليا الملاكاناوا و5.راتكراركردها ت

وي.هاپرداختها تاقساميذكركردهومفص بهشرحآو

اكلي الملكراگياهييك الهخوانادهكاههار االباه

رويدوگياهمشهوريبودهكهدرشاك صورتخودرومي

انادبرخيآوراقرنولهگفته.ظاهريآواختالفوجوددارد

وبعضيمعتقدندهماوگياهيا اتكاهديساقوريدوسو

اينگيااه.ترا تاندوايننظراخيرصحيحجالينوسگفته

ايبارياكداردباهبلناداييكنوعششاخه.دونو ا ت

هاايشتركهرويزمينقارارداردوبارگر وكوتاهيكذ

درشك واندازه(وگلاشزردوناازك)مانندبرگنخود

هاايخشاكيكاهباهصاورتاناوا مياوه)ا تكهمزاود

كاوچكي6باشاند(كپسوليابرگهيانيامويااخارجينماي

شبيهبهالن ويكودكاوبهشك نصفدايرها تودرهر

دششياهفتيااكمتاروبيشاترازايانايحدو رشاخه

گارددوشودزردمايزمانيكهخشكمي.هاقرارداردميوه

                                                           

.32صالصيدنة، .2

.223،ص1جالقانون في الو ، .3

.23صاألدوية المفردة، .4

.121صمنناج البيان، .5

.282،ص22جنامه،  لغت.6
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از)هايكوچكزردرن يشبيهتخامشانبليلهداخلشدانه

ايانگيااهدر.تارقارارداردنظررنگوشك (اماكوچاك

ايان.روياداندميهاييكهخاكورم باهممخلوطدشت

يكقسمآوهمينباودكاهگفتاه.تنو خود هقسما 

بااايانتفااوتكاه،قسمدومهمشبيههماينا ات.شد

هاايشبرگشدرريختواندازهشبيهبارگكر انهوگا 

 ارش،اكلي وتاجگلشبسياربارياك، فيدوشبيهغبار

هايشنيزبههمينشك ورن شزردوازقسمپهنودانه

اييكياادواكليا شاخهغالبًادرهر.ترا تاولكوچك

قسم ومنياز.رويدهايمرطوبميوجودداردودرمكآو

تاروهاايشكوچاكمانندهمينقسما اتوفقاطبارگ

اكليلشبهنازكي وزوخياطيو رشپهنوپارزشنياز

هاايشبلنادومايا باه ارخيازقسماولبيشتروشاخه

اقساامدرتمااميايان.ا تكهدرگياهپيچيدهشدها ات

رويندودرفصا بهاارجهاتمصارفهايرمليميزمين

اشبيلي اپسقسامچهاارمي.شونددرمانيجموآوريمي

كندكهآوراهمااوچيازيهمبهنامعقربيبرايشذكرمي

كردندوهماوقرنولهخواندهكهدرآوزماواطباا تفادهمي

كلي وقسميازآودارايا.باشدكهخود هقسما تمي

هااييكاهدر ابزيجاتومانندكرم،تاجهايمارپيچا ت

ضاخيمودو،خمياده،باههامپيچياده،نخودوجوددارند

ايان.رنگكهتركيبيازرن هاي فيدو بزوبنفشا ت

قسامدومهامداراياكليا .هايزردطالييداردقسمگ 

وداراي،بااهباااريكيمياا  اارمه،باريااكبااههاامفشاارده

رن شبنفشماي به ياه.نتوزبريآشكاريا تخشو

شنبليله(اماا)بودهودارايب رينازكزردمانندب رحلبه

هاييكوتاهوكلفتوقسم ومدارايتاج.ترا تكوچك

هايقسماولهميننو ا تكهمانندآوپيچيدهشبيهتاج

بااهاييبلندواين هقسمبرگ¨همه.باشدهمدورنگمي

ايشاك شابيهباهبارگعادسباررويهاييدايارهكناره

هاايهاييچهارگوشومربعايشاك ماننادشااخهشاخه

.يونجه(كهمانندريسماوبررويزمينپخشا ات)رطبه

،رويادودراولفصا درواينگياهاغلابدرمازار ماي

آوريآوراجماو،كنادزمانيكهشرو باهزردشادوماي

دهدكهشخصايماوردوثاوقباهاوامهميوياد.كنندمي

اطال دادها تكاهاكليا الملكايكاهدرمصارا اتفاده

هاييشبيهبرگبقا داردوماننادالن وهااييشودبرگمي

،بازرگ،شودكوچكا توآنچهدرا كندريها تفادهمي

هااييماننادبارگخوشعطروبابرگ،شبيهرنگزعفراو

ندبويبرگانجيرباعطرياضاافهشبدر(وبوييمان)قرط

هااايشهاااييباريااكوزردا ااتودر رشاااخهوگاا 

هايزردصاافداردكاهدربهاارهاييصافمانندكرمتاج

هاييزردرنگهادانهداخ اينتاج.شوندزيرزمينپيدامي

اشبيلينق كردها اتكاه.هايحلبهوجودداردشبيهدانه

اكلياا الملااكفقااطهمااينازديسااقوريدوسدرتوصاايف

امكهگفتهقسميازآودرفالومكااويافات خنرايافته

باشدوقسميدي رازآوهمشودوبهرنگزعفراوميمي

ابنميموواكلي الملاكرادوناو 1.مانندگياهحلبها ت

شايدغالفمنظوربوده(شبيه)دانستهكهيكنوعشقلوبي

.الملاكمعقاربمعاروفا اتدمعقربداردوبهاكلي 

هاييكهازشامباهدهدكهشنيدها تريشه پسادامهمي

آورندوباهگزيدگيحشرات(مي)عنواوپادزهرگزشهوام

هميننو ازاكلي الملاك¨ريشه،عرقالحّيةمعروفا ت

جاّزارراآوردهوغافقينيزدربخشاي اخناوابان2.ا ت

بهنق ازا حاقبانعماراوذكاروافدآوراالبتهمانندابن

قدرآو:كندوي پسنظرخودراچنينبياومي.كردها ت

درماهيتاينگياهاختالفوجودداردكهحقيقتاماربار

منروشننشدها توتنهااين اخنا احاقراتارجيح

البته.امكهآوگياهيا تباطعميتلخوبوييخوشداده

شاودگيااهيدي ارماا تعمالمينزد،بيشترآوچيزيكه

هاييپهنشابيهباها تكهبهفرفوليهمعروفبودهوبرگ

ضاخيمو،خمياده،هاييرن ارنگبرگلساوالحم وتاج

دورنگمركباز فيدو ابزوبانفشداردكاهداخلاش

ب ريكوچكترازحلبهوداخ آوب رلزوجتيبدووطعام

گيااهدي اريراا اتفادهبرخايازماردم.وبووجوددارد

                                                           

.00ا03،ص1جعمدة الوبي ، .1

.0و2صشرح أسما  العقار، .2
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هاييباريكوپخششدهباررويزماينكنندكهشاخهمي

.خارخسك(ا ات)هايشمانندبرگهايحسكداردوبرگ

هاييگردداردكاهشابيهشمشايرندونيازباهاششاخميوه

تاييياهفتتاييهساتندهاييششد ته.اندشاخگاوشبيه

وي اپسباا.هقرارداردهاييمانندحلبهادانهوداخ آو

انادكاهاكليا الملاكايگمااوكاردهاينعنواوكاهعاده

مستعم درا كندريهچ ونها تبهتوصيفآوپرداختاه

وعينًا خناواشبيليدرمورداكلي الملكموردا تفادهدر

پسازآونيزبهنق قولشيخ.ا كندريهرانق كردها ت

بيطاارهامابان1.پاردازدلاكمايالرئيسدرمورداكلي الم

 خناوا حاقبنعمراووغافقيرانق كردهو پسنظر

درايانزمااوچيازيباا:خودراچنينبيااوكاردها ات

انااداوصااافآوقسااميكااهدرا ااكندريهوصاافكاارده

بلكهامروزهآنچهدر رزمينمصروهمچناين،شنا منمي

نوعيا اتكاه،شودشامبهجاياكلي الملكا تفادهمي

اششبيهشاخگاوا توابن يناچهنيكوتوصايفشميوه

اشهالليشك وباهرغامناازكي،كاهيرنگ:كردها ت

 خني،غّسانيهمغيرازتكرار خنپيشينياو2.باصالبت

¨نفايس اخنمشاهوررادروجاهتساميهابن3.ن فتها ت

 الطينازكندكهچووملوكواكلي الملكچنينذكرمي

باه،نهادناد اختندوبر رماياينگياهبرايخودتاجمي

كندكهدلي ايانكااراينناممعروفشدهوخودگماومي

.بسيار ودمندبودواكلي الملكجهتدردهاي رباشاد

افزايدكهدرماهيتاينگياهبيناطبااختالفوي پسمي

كنيماهيراذكرميوليمااحكامگي،نظرزياديوجوددارد

كهامروزهبهناماكلي الملاكمعاروفا اتوكااريباه

 پسخودگيااهيراكاه.بارهنداريماختالفاتاطبادراين

گيااهي:كنادبهاكلي الملكمشهورا تچنينوصفمي

هااي ابزهاايبارياكو ابزوبارگا تدارايشااخه

رناگهااييتينايتروتاازهوناازكوگا ،درهميشك 

                                                           

.22و20صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .1

.25و28،ص1جمفردات األدوية، الجام  ل.2

.8صالمعتمد في األدوية المفردة، .3

تارووكمايزرد4كهبهرناگآبانجيارماناد(،انجيري)

باهرغام،شاودزمانيكهاينگياهخشكماي.هالليشك 

هاايياشباصالبتو اختيباودهوداخلاشداناهنازكي

ايانگيااه.نادقارارداردتركوچككهازخردلنيزكوچك

تلخايو،مزگايكميمعطرا تودرطعمشعالوهبربي

انطااكياكليا الملاكرا5. داردكهپيدانيساتكميقب

 ه الوجودوفراواودانستهكهدرفص بهارچهارپاياواز

ايداردايساتاده ااقه.كننادآوبهعنواوعلفا تفادهماي

.شاودحدوديكذر وقسميازآوبررويزمينپهنمي

هااييبارياكهاييپهنداردوبرخيبرگبرخيازآوبرگ

هاييگرددرهمايزردو فيدكهبهميوه،هاييبنفشگ با

ناخ¨شوندكهاگرتكااودهنادماننادرشاتهشك تبدي مي

قسميازآوهمشاخمانندا تمثا حلباه¨ميوه.گرددمي

كااهبرخاايمسااتقيموبرخاايدي ااركااجومنحناايشااك 

تارازخاردلوجاودهاب ريكوچاكباشندوداخ آومي

هاايداخلشااوترندوداناههاكلفتاينميوهبرخياز.دارد

غّسااني6.گرددواينقسمبسياركاما اتمانندشيافمي

 االهمعتقدا تكهازاينگياهجنسگياهااوعلفايياك

رويادوازقبيا ا تكههر الازب رهاي القب ماي

گياهانيكاهبايندرخاتو؛درختچهوبوته)گياهاوجنبه

بادمجااونيساتكاه االبعادازبقاياايانادمانناد بزه

ياك.اينگياهدونو ا ت. القب برويد¨هايبوتهريشه

ناو .ايا تهاييشبيهالن وداردونيمدايرهنوعشبرگ

بااينتفاوتكاهبارگشدر،دي رهممث قسماولا ت

شك واندازهشبيهبرگكر انهباودهوروياشپرزهاايي

هايشبساياركوچاكهاواكلي داردوتاج فيدمانندغبار

ويحشيشة.نامندنشينآوراعكيفهميا تواعرابباديه

حكايمماؤمن7.العقربراهمازانوا اكالي نامبردها ت

هايمادوروباهاكلي الملكراگياهيوصفكردهبابرگ

احتماااًلبلناد)هاييباريكودرشتدرهمكهشاخه¨اندازه
                                                           

.1222،ص10جنامه،  لغت.4

.005و025،ص3جالشامل، .5

.152و151،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6

.3صحديقة األزهار، .7
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بودها ت(وصلبداردكاهگااهگساتردهباررويمنظور

گلاش.يكذر ا ات¨بهاندازه،ايزمينوگاهداراي اقه

.زردوريزوبعضيبنفشوبعضي فيدوپراكنادها ات

ثمرشمث غالفتخمتربهالليشك ودرغالفا ت

ترازخردلوگاهشبيهباهحلباهدرتخممدوركوچك،كه

عقيلايآو1.غالفبرخيهمغيرهالليا ت.آوقراردارد

،رادوصنفدانستهكهگياههردوصنفشبيهبههما ات

يكيهالليشك ودرغالفيماننادتخامتاربو¨اماميوه

تخامبعضاياز.هايآومدوروريزترازخردلا تتخم

¨مياوه.اينقسمشبيهحلبهودارايغالفغيرهالليا ات

روباهالليتكمتاروبارگمادوروباهتقسمدومباريك

هايباريكودرشتوصلبدرهميا تكهشاخه¨اندازه

¨ ااقه.وپراكندهداردكهگاهبررويزمينگساتردها ات

گاه،يكذر وگلشزردوريز¨بعضيازاينگياهبهاندازه

بارگقساميشابيهبارگلسااو.بنفشوگاه فيدا ات

همچناينگيااهآودر.يزتارا اتالحم وبعضايازآور

اشباههايآوباريكو ستوميوهبرخيبزرگوشاخه

هاوآبوهواهادربزرگيوكاوچكي بباختالفزمين

آوا اتفادهداروياي¨مياوه.وقوتوضعفمختلفا ات

برگهنديآوكهپرنگنامدارددرطعموباوكماي.دارد

تاروترونازككوچكبهحلبهشباهتداردوازبرگحلبه

هنديآوبسيارصعيفو¨ميوه.باشددار(ميدندانه)مشرف

2.باريكوكوچكا ت

شنا اومعاصرهمتوصيفواحديازآونكاردهوگياه

باه.اندهاييآشكاربهوصفاكلي الملكپرداختهباتفاوت

انادكاهگيااهيا اتباااعناواومثاالگااهيچناينگفتاه

هاايآوهااوگا شبيهشنبليلهوليبارگاختالفاتيجزئي

آوهالليبهرنگنخوديروشنا ت¨كميدرشتوميوه

گااه3.هايزردرنگومعطرقارارداردكهدرداخ آودانه

دو االهوباه،گيااهيعلفاي:انادآوراچنينوصفكرده

                                                           

.132،ص1جتحفة المؤمني ، .1

.122ص مخزن األدوية،.2

.125،ص1جمعارف گياهي، .3

حاداكثر(كاهدرغالاب)متارطولبيستتاهشاتاد اانتي

مخصوصًااگرجانس،داراماكن ايه،هاكنارجاده،هادشت

هاايشبارگ.رويدبهحالتخودرومي،زمينآهكيباشد

باه،هاايشكوچاكداروگا دنداناه¨مركباز هبرگچاه

.بهرنگزردومعطرا ات،درازايششتاهفتميليمتر

بهرناگمايا باه ابزو،كركبي،آوبهصورتنيام¨ميوه

قسمتموردا تفادهاينگيااه. تمحتوييكيادودانها

اندكاهبرخيچنينبياوكرده4.هايگلدارآوا ت رشاخه

بهبلندايپاانزده¨ايستاده، بز،علفي،گياهيا تيك اله

توخااليباا، ااقهايساتادهيااخيازاو،متارتاچه  اانتي

¨هادارايهفتتادوازدهجفتبرگچهبرگ،شيارهايطولي

انيبادووكاركو اطحزيارينپهناك طحفوقا،بيضي

گ كوچكباهرناگ افيدياا،هاي فيدپوشيدهازكرك

تارازطاولدارايدمبارگكوتااهزردومجتمودرخوشاه

متاارنيااامبااهدرازايبيسااتتاااچهاا  ااانتي¨ميااوه،باارگ

خميدهبهرنگخاكستريماي به،نازك،هايشك ا توآو

هاايهااومياوهكوفهنيزشا،قسمتقاب مصرفش.ايقهوه

5.گياها ت

تارينآوهارويبهتارينشراتاازه: بنتري  قسم گيطاه 

خواندهكهبهتخمآمدهورن شزردشدهباشدوهمچنين

هاللاي(شاده)آوقسمكهشكلشبهصورتماهيكشابه

شاايخالاارئيسبهتاارينآوراقسااميخواناادهكااه6.باشااد

وطعمشهامتربودهورن شكميبه فيديبزند خت

وي ااپسبااهنقاا از.تااروبااويشآشااكارباشاادتلااخ

ديسقوريدوسبهترينناو ايانگيااهراقساميدانساتهرا

 اخت¨جزلهتازهابن7.زعفرانيرنگومعطروپربوباشد

،وزردماي به فيدآوراكهعطارشآشاكاراپياداباشاد

بهتارينقسام،زمانيكهب ردادهوب رشزردشدهباشاد

 ايناغاافقيباهنقا ازابان8.اكلي الملكخوانادها ات

                                                           

.215،ص1جگياهان دارويي، .4

.358،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .5

.20ص األبنية ع  حقائق األدوية،.6

.223،ص1جالقانون في الو ، .7

.121صمنناج البيان، .8
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ترباشديادكردهوبهنقا بهترينشراآنچه فيدو خت

قوزيقاوسو،ازديسقوريدوسآنچهرادر رزميناطيقاي

رويادبهتارينقساماكليا الملاكناامباردهخالقيدوومي

بيطاااربااهنقاا ازديسااقوريدوسآنچااهرادراباان1.ا اات

رويدبسايارخاوبمعرفايكاردهوخلقندوسمي رزمين

2.باشادافزودها تكهبهرنگزعفراووخوشعطارماي

تارونفيسنو نيكوياينگياهراآودانستهكه اختابن

تروعطرشبيشتراز ايراقسامشباشدونيازطعمشتلخ

وي.رن شبهرنگحلبهوگلشبهرناگزعفرانايباشاد

3.ترخواندها اتازبستانيبهتروقويهمچنينبّريآورا

بهرنگزردماي به افيد¨ر يده¨انصاريبهترينشراتازه

عقيلاي4.اشزردباشاددانستهكهچووآورابشكافندداناه

5.نيزتقريبًاهمين خنانصاريراتكراركردها ت

ازعماادهخااواصاكلياا الملااككااهبيشااتر: خططواص

تاواوماواردذيا رانااماندميردهدانشمنداوبهآواشارهك

:برد

هاخصوصًااورامگارمتليينوتحلي ورم،محل بودو

¨يعناياعتادالدهناده)منضجباودو،قاب بودو،و خت

¨اذاباه،جهتصدا و ردرد6،قواماخالطومواددربدو(

،ذوبكردووبهتحلي باردوفضاوالتدربادو()فضول

جهاتقاروحشاهديه،دردجهتگاوش،جهتدردمعده

رطابا اتكاهدرپو ات ار¨نوعيازقروحو عفه)

هاچركباشادهايباريكيپديدآيدودروو وراخ وراخ

.ومقوياعضا7وخاصيتآوفا دكردوپو تا ت(

رازيبهنق ازديساقوريدوساكليا الملاكراداراي

ازناو دانستهخصوصاا9ًهاورم¨وملّينونرمكننده8قب 

                                                           

.22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .1

.25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .2

.001،ص3جالشامل، .3

.25صاختيارات بديعي، .4

.122ص مخزن األدوية،.5

.03ص مخزن األدوية،.6

.1103،ص2جط  اکبري، .7

القطانون فطي   ؛20ص األبنية ع  حقطائق األدويطة،  ؛28،ص25جالحاوي، .8
؛121صمننططاج البيططان، ؛23صاألدويططة المفططردة، ؛223،ص1جالوطط ، 

‘ 

بيضاتين()13وانثياين12مقعد،معده11،كهبرچشم10گرمآو

چنانچهآورابااميپخاتجيااربعناب.عارضشدهباشد

آبان ورا تكهجوشااندهوغلاي گارددومايا باه)

(14ترشيباشدوالبتاهنبايادبيشاترازدوثلاثآوبساوزد

مرغتخم¨كهالبتهگاهباآوزرده15بجوشانندوضمادنمايند

،غباارآ ايا)2وغباارالرحايياآردبا ركتااووآردحلبه

                                                                                      

،1جفطردات األدويطة،   الجطام  لم ؛22صمنتخ  جام  المفردات غطافقي،  

و003و005،ص3جالشطامل،  ؛8صالمعتمد في األدوية المفردة، ؛25ص

.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛002

،1جتحفططة المططؤمني ،  ؛003،ص3جالشططامل، ؛28،ص25جالحططاوي، .9

.132ص

ن فطي  القانو؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .10
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

؛003،ص3جالشطامل،  ؛8صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛25،ص1ج

،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛3صحديقطة األزهطار،   ؛21صاختيارات بطديعي،  

.123و122ص مخزن األدوية،؛132ص

األدوية المفطردة،  ؛223،ص1جالقانون في الو ، ؛28،ص25جالحاوي، .11
المعتمد في األدوية المفردة، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛23ص
حديقططة ؛21صاختيططارات بططديعي، ؛003و000،ص3جالشططامل، ؛8ص

.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛3صاألزهار، 

القانون فطي  ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .12
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

؛003،ص3جالشطامل،  ؛8صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛25،ص1ج

،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛3صحديقطة األزهطار،   ؛21صاختيارات بطديعي،  

.123ص مخزن األدوية،؛132ص

القانون فطي  ؛32صألدوية المفردة، االعتماد في ا؛28،ص25جالحاوي، .13
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

؛003،ص3جالشطامل،  ؛8صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛25،ص1ج

،1جتحفطة المطؤمني ،   ؛8صحديقطة األزهطار،   ؛21صاختيارات بطديعي،  

.123ص مخزن األدوية،؛132ص

.803ص مخزن األدوية،.14

القانون فطي  ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .15
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

اختيارات بديعي، ؛003و003صالمعتمد في األدوية المفردة، ؛25،ص1ج
 وية،مخزن األد؛132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛8صحديقة األزهار، ؛21ص
.123ص

األدويطة  ؛32صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة،    ؛28،ص25جالحاوي، .16
المعتمد في األدوية ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛23صالمفردة، 
.8صحديقة األزهار، ؛003،ص3جالشامل، ؛8صالمفردة، 

القانون فطي  ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .17
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

؛003،ص3جالشطامل،  ؛8صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛25،ص1ج
‘ 
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(يااا3گاارديكااهوقااتآ اايابكااردوازآ اايابخياازد

ونيزاگربهتنهااييوفقاطباا،شودمخلوطمي4خشخاش

هاايخبيثاهباعاثالتياامقاروحوزخام،آبا تفادهشود

واگرباگليكاهازغااموس5.چركين(شهديهخواهدشد)

وليعاموصشهريا تنزديكبيات،واژهپيدانشداين)

بيطارحياوسذكارحيشوابن¨وافدجزيرهالبتهابن6؛اللحم

شودياابااعفاصمخلاوطشاودوبااآوردهمي7اند(كرده

 ارراباااوآغشاته¨هايتاازهشرابآميختهگرددوزخم

آوبااهار¨نيزمصرفپختهيانپخته8.يابندبهبودمي، ازند

يكازچيزهااييكاهذكارشادباعاثتساكيندردمعاده

ميپخاتج()خاامآورابااميفخاتج¨اگارعصااره9.شاودمي

مخلوطكنندودرگاوشبچكانناددردگاوشراتساكين

اشرابا ركهوروغنگ مخلاوطواگرعصاره10دهدمي

                                                                                      

.123 مخزن األدوية،؛8صحديقة األزهار، 

القطانون فطي   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .1
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23ص، األدوية المفردة؛223،ص1جالو ، 

 مخطزن األدويطة،  ؛8صحديقة األزهار، ؛003،ص3جالشامل، ؛25،ص1ج
.123ص

األدويطة  ؛32صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة،     ؛28،ص25جالحاوي، .2
حديقطة األزهطار،   ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛23صالمفردة، 

.8ص

.50و52،ص32جنامه،  لغت.3

القطانون فطي   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .4
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صاألدوية المفردة، ؛223،ص1جالو ، 

.123ص مخزن األدوية،؛003،ص3جالشامل، ؛25،ص1ج

القطانون فطي   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .5
الجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛23صألدوية المفردة، ا؛223،ص1جالو ، 

مخطزن  ؛132،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛003،ص3جالشامل، ؛25،ص1ج
.122ص األدوية،

.28،ص33جنامه،  لغت.6

.25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛23صاألدوية المفردة، .7

دويطة  األ؛32صاالعتمطاد فطي األدويطة المفطردة،     ؛28،ص25جالحاوي، .8
،3جالشططامل، ؛25،ص1جالجططام  لمفططردات األدويططة، ؛23صالمفططردة، 

.003ص

الجام  لمفردات األدويطة،  ؛23صاألدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .9
.21صاختيارات بديعي، ؛25،ص1ج

الجام  لمفردات األدوية، ؛23صاألدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .10
.002،ص3جالشامل، ؛25،ص1ج

ويبه11.كنندوبر ربريزند ردردراتسكينخواهدداد

كاه12اكلي الملكرامركبالقويخواندهنق ازجالينوس

و13همدراوكميقب وجودداردوعالوهبراينمحلا 

اينامربهايندلي ا تكاهگرمااي.باشدنيزمي14منضج

رازيدرپاياااوبااهنقاا از.آوبيشااتراز اارمايآوا اات

بديغورساكلي الملاكراذوبكننادهفضاوالتوازباين

جاّزاردرمنفعاتاكليا ابان15.ردها اتهايادكآو¨برنده

اورامعارضاهباررحامرا،هايگرمالملكبرايتليينورم

17هااهروياكلي الملكرامحلا ورم16.همنامبردها ت

هاايموجاودهاخواندهومنفعتشرابرايورمومنضجآو

دراندامعصبيبهتردانستهوهمچنينافزودها تكاهباه

ونيزلطياف18داردمقوياعضاواندامعلتقب كميكه

.ا ت

اشراهمراهميپختجمسكنشيخالرئيسمصرفعصاره

                                                           

األدويطة  ؛32صاالعتماد فطي األدويطة المفطردة،    ؛28،ص25جالحاوي، .11
 مخطزن األدويطة،  ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛23صالمفردة، 

.122ص

الجطام   ؛22صمنتخ  جام  المفردات غطافقي،  ؛28،ص25جالحاوي، .12
.25،ص1جلمفردات األدوية، 

األدوية المفطردة،  ؛223،ص1جو ، القانون في ال؛28،ص25جالحاوي، .13
؛22صمنتخط  جطام  المفطردات غطافقي،     ؛121صمنناج البيان، ؛23ص

؛003و002و003،ص3جالشامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، 

 مخطزن األدويطة،  ؛132،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛25صاختيارات بديعي، 
.122ص

األدوية المفطردة،  ؛223،ص1جالقانون في الو ، ؛28،ص25جالحاوي، .14
الجام  لمفردات األدويطة،  ؛22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، ؛23ص
؛132،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛002و002،ص3جالشامل، ؛25،ص1ج

.122ص مخزن األدوية،

األبنيطة عط    ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .15
األدويطة المفطردة،   ؛223،ص1جون في الو ، القان؛20ص حقائق األدوية،

.25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، ؛121صمنناج البيان، ؛23ص

الجطام   ؛23صاألدويطة المفطردة،   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، .16
الشامل، ؛8صالمعتمد في األدوية المفردة، ؛25،ص1جلمفردات األدوية، 

تحفططة ؛3صحديقططة األزهططار، ؛21صاختيططارات بططديعي، ؛003،ص3ج
.123ص مخزن األدوية،؛132،ص1جالمؤمني ، 

.152،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛20ص األبنية ع  حقائق األدوية،.17

؛223،ص1جالقطانون فطي الوط ،    ؛20ص األبنية ع  حقطائق األدويطة،  .18

 مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛002و003،ص3جالشامل، 
.122ص
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دانستهوگفتها تكهبراي2وآوراملطف1دردهاخوانده

برخالفمتقدماو3.هايصلبو ختنيزمفيدا تورم

،تخممارغذكاركاردهبودناد¨كهيكيازتركيباتشرازرده

ويدرهن اام4.مارغراناامباردها اتتخام¨وي فيده

هاايتاازهوقاروحاكلي الملكجهتبهبودزخم¨ا تفاده

طاينجفياف،افزودوچيزهايمجففمانندعفص،شهديه

وضاماد5گ خشكشده(وعدسرانيازمفياددانساته)

كردنشراهمراهباميپختجو ايرموارديكاهگفتاهشاده

دردمعرفايكارده¨نادهبرايورمگوشمفيدوتساكينده

آورادرگوشجهتوجو¨همچنينچكاندوعصاره.ا ت

اشرابر رآرامبخشوريختنعصاره6اعج آو ودمند

شااخهوبارگش¨ونوشيدوآبجوشانده7 ردرديادكرده

جناين¨خووحاي (وخاارجكنناده)رامدربولوطمث

تساكينآورا¨وا تحمامكاردوبااآبجوشاانده8دانسته

جزلاهاكليا ابان9.خارشبيضيتنذكركاردها ات¨دهنده

11واحشا10الملكراملّيناورامصلبو ختدرمفاص 

.ذكركردها ت

ميموواكلي الملكراترياقوپادزهرگزيدوهاوامابن

بيطاارباهتركيبااتآوجهاتتحليا ابن12.يادكردها ت

                                                           

.002،ص3جالشامل، ؛223،ص1جالقانون في الو ، .1

.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .هماو؛2

.122ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .3

.123ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .4

.008ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .5

تحفة المطؤمني ،  ؛002ص مخزن األدوية،؛223،ص1جالقانون في الو ، .6
.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1ج

تطكکرة أولطي   ؛002ص مخطزن األدويطة،  ؛223،ص1جالقانون في الو ، .7
 مخططزن األدويططة،؛132،ص1جتحفططة المططؤمني ، ؛152،ص1جاأللبططاب، 

.122ص

.123ص ن األدوية،مخز؛223،ص1جالقانون في الو ، .8

.هماو.9

الشطامل،  ؛25،ص1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛121صمنناج البيان، .10
.25صاختيارات بديعي، ؛008،ص3ج

اختيطارات  ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدويطة،  ؛121صمنناج البيان، .11
.25صبديعي، 

.0صشرح أسما  العقار، .12

ويريخاتن13.تكا اني(راهامافازودها ا)هندبا،اورام

عاالوه،مخلوطاكلي الملكبا ركهوروغنگ رابر ر

مسكندرداحشانيزيادكردهوباهنقا ،برتسكين ردرد

از فياواندلسيضمادكردواكليا الملاكبااافسانتينرا

البته14.طحالواحشا ودمندخواندها ت،جهتورمكبد

انادوذكاركاردهمعده،حكيممؤمنوعقيليبهجاياحشا

عقيليرحمراهمافزودها تابننفيساكليا الملاكرا

براي ردردهابسيار ودمندمعرفيكاردهوبارخواصاش

اخالطجامد¨جالوتفتيحراهمافزودهوآوراذوبكننده

وي.ودارايتليااينآشااكاريذكااركااردها اات15خوانااده

انادهوآوهمچنينآوراشويندهوبراياحشا اودمندخو

ومنّقاي16رامحلليهمراهبايبو اتدانساتهكاهمجفاف

ضاماد،ويعالوهبرريختنآوبر رجهت ردرد.ا ت

ناه)ولارم¨كردنشراهم ودمنددانستهوچكاندوعصاره

گرمونه رد(آوونيازضامادويااپاشايدوآباشرابار

همچناين17.دردهايآوخواندها ات¨گوشتسكيندهنده

آورابرچشموياضمادكاردو¨ختنعصارهياجوشاندهري

پودرآوراجهاتورمودردچشام اودمندياادكاردهو

شستنصورتراباآبيكهاكليا الملاكدرآوجوشاانده

بارايعاالج اختشادو،باشادشدهدرحاليكاهگارم

هاوبرايتحلي بردوفضوالتهايچشموغلظتآوپلك

نيزاكليا الملاكرا18.فيددانستها تهايچشممازپلك

مسكندردهايمعدهوجهتامراضآومفيدونيزجهات

هاايآوواورامطحاالوهاايكبادوورم ددوگرفت ي

19.هاا اودمندمعرفايكاردها اتدردهايمعادهوروده

                                                           

.003،ص3جالشامل، ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .13

تحفطة  ؛25صاختيطارات بطديعي،   ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .14
.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جالمؤمني ، 

.21صاختيارات بديعي، ؛003،ص3جالشامل، .15

 مخطزن األدويطة،  ؛132،ص1جتحفطة المطؤمني ،   ؛003،ص3جالشامل، .16
.122ص

.002،ص3جالشامل، .17

.000ماو،ص.ه18

.002.هماو،ص19
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درديكاهدر)1انطاكياكلي الملكرامساكندردشاقيقه

3نازالت¨دآورنادهوبن2شاود(يكطارف ارعاارضماي

اشجوشاانده،وي¨باهگفتاه،فضوالتمغز(دانستها ات)

¨همراهباانجيروعس وبا رهايدي اربارطارفكنناده

،هااباودهوخاوردوهاوقاروحوزخامصالباتو ختي

عرق،نقرس،ضمادكردووريختنآوبراعضادردمفاص 

زاماراضوني4معدهوطحال،دردهايكبد، ياتيك()النسا

.كناادوعااالجمااي5دهاادمقعاادورحاامراتسااكينمااي

نااوعيتن ااينفااسناشاايازازدياااد)6اشربااوجوشااانده

هايبدزخم¨ ازدوفضوالتلزجهرازائ مي7حسا يت(

نيز8.هاا ت نگ¨نمايدومفّتتوشكنندهراريشهكنمي

اشهماراهباازعفاراوهاردردتجربهشدها تكهعصاره

غسانينق كاردهكاهچنانچاه9.دهدنيراتسكينميضربا

هاااكلي الملكهمراهبابونهوبنفشهجوشاندهشودو اق

باعاث،داربااآوشساتهشاودوپايشخصمحموموتب

گاارددودرنتيجااهازهااامااي سااتيوبااازشاادوعضااله

شاودوتابراهايپو تمري عارقخاارجمايروزنه

ؤمناكليا الملاكراجهاتحكايمما10.دهادتخفيفمي

و12هاايمركابناافووبارايورم11تحلي فضولبااطني

خوردو هدرهمازآوياازتخماشراهماراهبااميپخاتج

البتاهعقيلاي).جهتورماحشا ودمندمعرفيكردها ات

آوباا¨چنيننق كردهكهويآشاميدو اهدرهامعصااره

                                                           

.132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .1

.22،ص3جخالصة الحکمة، .2

مخطزن  ؛132،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3
 .122ص األدوية،

.هماو.4

.132،ص1جتحفة المؤمني ، ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .5

.123ص مخزن األدوية،.هماو؛6

.125،ص2جاألغرا  الوبية، .7

مخطزن  ؛132،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .8
.123ص األدوية،

.هماو.9

.8صحديقة األزهار، .10

.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .11

.هماو.12

ادامااهتخمااشهمااراهباااميپخااتججهااتورماحشاااودر

.ا ات13تخمشراجهتتساكيندردهاامفياددانساتهبي

تنقياهوتساكيندرد،اشرابرايتقويتحكيممؤمنحقنه

14.هامفيددانستها تامعاوروده

عقيليقبضشراازتحليلشكمترخوانادهوباههماين

ويريخاتنآبگارم.دلي آورامنضجهمدانساتها ات

 اادر15، اارگيجه()اردو،آوراجهاات ااردرد¨جوشااانده

16، ياهيرفتنچشمهمراهبااحسااس ان ينيدر ار()

فلاجو)لقاوه، اكته17،جنبيدووپريادواعضاا()اختالج

وا ترخايحاد ازبلغامو18كجيدهاو(،رعشهصورت

صفرا ودمندشمردهوگرفتنبخارآورادرحماامدرهار

جهاتماليادو(بااروغانآورانياز)روزوشبوتمريخ

شاوريدگيوپريشااو)امراضم كوروبراياختالطذهن

كناد)وحماقوباالدت20حماقت()ورعونت19خاطري(

و22حالتافساردگيشاديدروحاي()وماليخوليا21ذهني(

ويهمچنينخاوردودودرهام.نسياومفيديادكردها ت

آو¨ازآوراهمراهباپنجدرهمعس ونيزريختنجوشانده

روزيكباربر رشخصيكهمبتالباهو اواسراهر ه

همچنايننيازضاماد. ودمندخواندها ت، وداويا ت

كردوآورابرمبدأعصبعضومسترخيومفلاوججهات

كشايدگي)بهبودفلجوا ترخايشوهمچنينجهتتمادد

وكزازبلغميمفياددانساته23عصبوخشكشدوعضو(

عضاالتترقاوهشارو كزازتشنجيرانامندكاهاز.ا ت

بهطرف ينهوياپشتويااهاردوجهاتكشايده،شده

                                                           

.123ص األدوية،مخزن ؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .13

.هماو.14

.135صبحر الجواهر، .15

.252.هماو،ص16

.13،ص2،جاألغرا  الوبية.17

.335.هماو،ص18

.13.هماو،ص19

.188صبحر الجواهر، .20

.25،ص2،جاألغرا  الوبية.21

.330.هماو،ص22

.32،ص2جاألغرا  الوبية، .23



 
 

 اكليل الملك / 721
 

نيم رمآوبر ر¨ريختنآبجوشانده،وي¨بهگفته1.شود(

اشومعدهجهتتشنجامتالييونيزريختنآبجوشاانده

منا ابدي ارماننادبابوناهوصاعتر¨بهتنهاييياباادوياه

اشجهاتندهآويشن(وشبتونيازنوشايدوآبجوشاا)

آشااميدوآب.امراضم كوروامراضمعادهمفيادا ات

اشجهتتحلي فضولباطنيبهويژهباانجياروجوشانده

عس ونيزجهتازديادشيرومنيودفاوضارر امومو

ادرارباولوحاي ورطوبااتوتساكينعطاشبلغمااي

آوباهتنهااييويااباا¨همچنينضمادپخته. ودمندا ت

 ربهتنهااييويااباابعضاي¨جهتقروحشهديهميپختج

مجففاتمانندمازووطينروميوگاردآ ايامفيادباوده

آوباروغانگا  ارخجهات¨تازه¨چكاندوعصاره.ا ت

دردگااوشو ااردردبااارد ااودمندوا ااتحمامبااهآب

اشوشستن روبدوباآوجهتقروحشاهديهجوشانده

يازمعاصراونيزدرخاواصآوبرخ2،نيزمؤثرخواهدبود

اينگياهداراياثار،هايجديداندكهطبقبرر يذكركرده

ضدانعقادخووا توبرايدرماوحاالتماليخوليااييو

رفواختالالتزماويائس يوكمكردوفشارخووشرياني

همچنينبهعلاتداراباودومقاداركماي.شودا تفادهمي

درناو نيماهحاادبيمااري،داشاتهكوماريناثرضدانعقاد

،(كهدرآوبراثارالتهاابياك اياهرگPhlebite)فلبيت

شودوبهتدريج اببانسادادكوچكخووظاهرمي¨لخته

چووانتهايآزاد،اثردرمانيدارد،گرددمجراي ياهرگمي

شاودوواردجريااوبهتدريجازبقيهجاداماي،خوو¨لخته

پسدرواقوباا تفاده،كنددآمبولميگرددوايجاخوومي

تواوخطروقو آمبوليرادربيماريفلبياتازاينگياهمي

درا تعمالخارجيبهصورتضماديا.نيمهحادرفوكرد

حماموغيرهبهكار،آوبهصورتكمپرس¨پمادودمكرده

آوبهصورتكاوليرجهاترفاوتاورم¨رودودمكردهمي

باهعاالوهازآو.شودمملتحمهنيزمصرفميهاوورپلك

رفاو،جموشدوشيردرپستاو،دررفودردهايرماتيسمي

                                                           

.38،ص3جخالصة الحکمة، .1

.123و122ص مخزن األدوية،.2

هايصاورتوباهصاورتكمپارسدربااد ارخجوش

3.شودا تفادهمي

گلادارايانگيااهراداراي¨ رشاخه: تركيبات شيميايي

4.اندا يدمليلوتيكوا انسذكركرده،كومارين

 هتااپانجگارمگيااهخشاك¨دمكرده: صور دارويي

برايهرفنجاووبهمقداردوتاا اهفنجااودرروزودم

 يتاپنجاهدرهزارآودرا تعمالخاارجيجهات¨كرده

5.رودكمپرسوغيرهبهكارمي،تهيهلو يوو

 يتاپنجااهگارم،هايجلديبرايرفوجوشودانه

پزندوپسازشيرميگلدارگياهرادرمقداركمي¨ رشاخه

6.دهند ردشدوبهصورتضمادبررويپو تاثرمي

مشامعيجهاترفاو،مخلوطباموادزيار،ازاينگياه

روغان،ماومپانصادگارم:كننددردهايرماتيسميتهيهمي

گامآمونيااك،گارم20پياه،20رزينكاج،گرم20زيتوو

اكليا ،گارمترباانتين(20مخلاوطدر،اگرموجودباشاد)

گاردبابوناه،گاردافسانتينهشاتگارم،گرم120الملك

ماوادما كوررامخلاوط.هشتگرموبرگبوچنادعادد

.دهندتابهصورتپمااددرآيادكنندبهخوبيمالشميمي

مانندمشموباررويعضاو،ايماليده پسبررويپارچه

7.دهندقرارمي

.)هاااياكلياا الملااكرامخلااوطباااگاا گناادمگاا 

Centaurea Cyanus L)،گ حشيشةالنورب(.Euphrasia 

Officinalis Lوبرگبارهنگ)(.Plantago Mojor Lباه)

بهمقداريكقاشق وپخوريدر،مساويازهريك¨اندازه

جوشاانندو اپسباهيكليواوآببهمدتيكدقيقهمي

،كنندوازمحلولباهد اتآمادهمدتپانزدهدقيقهدممي

جهاترفاو،پساز ردشدووباا تفادهازچشمشاوي

8.شودالتهابچشما تفادهمي

                                                           

.222و221،ص1جگياهان دارويي، .3

.215،ص1جگياهان دارويي، .4

.221،ص1جگياهان دارويي، .5

.هماو.6

.هماو.7

.222و221،ص1جگياهان دارويي، .8
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ماليادوروغاناكليا : داروهاي تركيبي اكليل الملك

الملكبر ربراي ردردحاد ازضاربهو اقطهمفياد

آباكليا الملاكتاردو:آوچنينا ات¨طرزتهيه.ا ت

روغنيكه)نفاقزيتاال1،هررطلينودمثقالا ت()رط 

يكرط داخ قدرمضااعف2گيرند(اززيتوونار يدهمي

دهنادتااقدرحرارتميريزندوآونوعيديگا ت(مي)

3.آببرودوروغنبماند

اكليا الملاكدرورمبلغمايمعادها اتفاده¨جوشانده

اكليا الملاكوپو ات:آوچنينا ت¨طرزتهيه.شودمي

پزندتاادودرمدرچهاررط آبميبيخرازيانهازهريك

آورا4مثقاال(0/3هراوقيه¨ پسچهاراوقيه.بهربوبر د

بعد،بادودرمروغنبيدانجيرو هدرمروغنبادامشيرين

ازگ شتهفتروزازابتادايمارضكاههماهروزهآب

تازهوآبكرفستازهازهريكدواوقيهبادودرم¨رازيانه

5.كنندا تفادهمي،مشيرينخوردهباشندروغنبادا

ار اليوسگفتهكهاگردودرماكلي الملكباپانجدرم

عس مصفيخوردهشودبراينسياو ودمندا توذهان

6.گرداندوحافظهرانيكومي

همچنينخوردويكمثقالاكليا الملاكبااپانجدرم

7.گرداندعس مصفيو واس وداويرازائ مي

شنا اودرتعيينطبيعتاكلي الملكمياوگياه: تطبيع

برخايباهنقا ازباديغورس.اختالفزياديوجاوددارد

البتاه.انادطبيعتآورامعتدلدرگرميو رديذكركرده

وعقيلايباهنقا از«قي »بعضيبدووذكرناموباعنواو

جّزارمازاجآوابن8.اندديسقوريدوساينقولرانق كرده

                                                           

.023،ص3جخالصة الحکمة، .1

.282ص مخزن األدوية،.2

.212،ص1،جقرابادي  کبير.3

.023،ص3جخالصة الحکمة، .4

.213،ص1،جقرابادي  کبير.5

.هماو.6

.هماو.7

القطانون فطي   ؛32صاالعتماد في األدوية المفردة، ؛28،ص25جالحاوي، .8
؛121صمننططاج البيططان، ؛23صاألدويططة المفططردة، ؛223،ص1جالوطط ، 

 مخطزن األدويطة،  ؛3صحديقة األزهار، ؛8صالمعتمد في األدوية المفردة، 
‘ 

هرويمازاجآورا9.اگرمباكميقبوضتيادكردها تر

شاايخ10.اولدانسااتها اات¨گاارموخشااكدراولدرجااه

اول¨الرئيسنخستطبيعتآوراگرموخشاكدردرجاه

11.انادذكركردهكهبسياريدي رنيازاياننظارراپ يرفتاه

 پسافزودها تكهفيالجملهطبيعتآومركابالقاوي

غّسانينيزايان.اشغالبا تشبر رديابودهكهگرمي

نفايسمازاجابان12.ا تذكركرده«قي » خنراباعنواو

اكلي الملكرانزديكبهاعتدالوليدرعينحالمتمايا 

انطااكيمازاجش13.بهكميگرميويبو تيادكردها ت

اولدانستهوافزودها تكهگرممعتادل¨را رددردرجه

حكيمماؤمنوعقيلايآورامركاب14.ا تنيزگفتهشده

اندكهحرارتويبو تشغالببربارودتالقوايييادكرده

15.ا ت

جزلهمقدارمصرفاكلي الملاكراابن: مقدار مصرف

وليغّسانيبهنق ازابنجزلهمقادار16،تايكدرمدانسته

مصرفشراازيكدرمتاادودرمياادكاردهوباهنقا از

انصاارينياز17.دودرمونيمذكاركاردها اتتفليسيتا

وانطااكيمقادار18مقدارمصرفشراياكدرمنقا كارده

تاا،مصرفازخوداكلي الملكرابادووذكارواحادوزو

حكيممؤمن19.اشراتابيستذكركردها تپنجوعصاره

وعقيلاايمقاادارمصاارفاكلياا الملااكراتااادومثقااالو

برخيازمعاصراو20.اندرميادكردهاشراتابيستدعصاره

                                                                                      

.122ص

.32صي األدوية المفردة، االعتماد ف.9

.20ص األبنية ع  حقائق األدوية،.10

اختيطارات  ؛8صالمعتمد فطي األدويطة المفطردة،    ؛121صمنناج البيان، .11
.122ص مخزن األدوية،؛3صحديقة األزهار، ؛25صبديعي، 

.3صحديقة األزهار، ؛223،ص1جالقانون في الو ، .12

.002،ص3جالشامل، .13

.152،ص1جاأللباب،  تكکرة أولي.14

.122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .15

.121صمنناج البيان، .16

.8صالمعتمد في األدوية المفردة، .17

.21صاختيارات بديعي، .18

.152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .19

.123ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .20
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انادكاهنيزتقريبًامعادلهمينقولاخيرراچنينذكركرده

اشتاهشتادگرممقدارخوراكتخمآوتادهگرموعصاره

1.ا ت

برخيهيچگونهضرريباراياكليا الملاك: مضرات

اناداماكساانيكاهضاررآورامتا كرشاده،اندذكرنكرده

بيضاتين()مطلباتفاقدارندكهبرايانثياينهم يدراين

،اندمضرا توليدراصالحاينضررمتفاوت خنگفته

2،انادجزلهوانصاريمصلحآوراعسا ياادكاردهمثاًلابن

انطاكياصالحشراعس ياانجيروياكشمشناامباردهو

3.افزودهكهبهتراينا اتبادووميپخاتجمصارفنشاود

قيليهممصلحشراعس وانجيرومويزحكيممؤمنوع

4.اندذكركرده

بسياريبدلوجانشيناكلي الملكرامقدارهام: بد 

جّزاربدلشراهموزنشبابونهابن5.اندوزنشبابونهدانسته

جزلاهابن6.همراهبانصفوزنشبرگانجيريادكردها ت

ارووويا نب وا ا،بدلشراهموزنشفرا يوو«قي »با

دوثلثوزنشُلباوذكركاردهونيازهاموزناشبابوناهو

انصاريهمبدلش7.نصفوزنشبرگانجيرنامبردها ت

رافرا يوووبهوزنشلباووكروباونيزبهوزنشبابونهو

غّسانيبادلآورا8.بهنيموزنشبرگانجيريادكردها ت

گانجيارذكارهموزنشبابونهونيزيكوزوونيمآوبار

فرا يووولبااوذكار،عقيليهموزنشبابونه9.كردها ت

10.كردهونيموزنشبرگانجيررابدلآودانستها ت
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

                                                           

.105،ص1جمعارف گياهي، .1

.21صاختيارات بديعي، ؛121صمنناج البيان، .2

.152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .3

.123ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .4

؛8صالمعتمد في األدوية المفطردة،  ؛25،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

 تحفة المطؤمني ، ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛008،ص3جالشامل، 
.132،ص1ج

.32صاالعتماد في األدوية المفردة، .6

.121صمنناج البيان، .7

.21صاختيارات بديعي، .8

.8صحديقة األزهار، .9

.123ص مخزن األدوية،.10

؛ش1331تصااحيحاحماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،

ق(،852)م.نصااريشايرازيحسايناعلايبان،اختيارات بطديعي 

بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

وافاداندلسايمحمادابانعبدالرحمنبن،األدوية المفردة؛ش1331

ق(،تحقيق:احمدحسنبسج،بياروت،دارالكتابالعلمياة،225)م.

م(،تهاراو،1551)م.حكيماعظمخاو،أسما  األدوية؛ق1225اول،

؛تاامطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اّول،باي¨ؤ سهم

ق(،325)م.اباراهيمالجازاراحمدبن،اإلعتماد في األدوية المفردة

؛م2552تحقيااق:ادوارالقااش،بيااروت،شااركةالمطبوعااات،دّوم،

حسانجرجاانيا ماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية

قيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهق(،تصحيحوتح031)م.

زناده)يو فهارويمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،اّول،

احياءطبطبيعي،قم،انتشااراتجاالل¨ق(،تحقيق:مؤ سه538در

ق(،11قارو)م.محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383الدين،اول،

م  تطككرة أولطي األلبطاب و الجطا    ؛ش1355قم،ناوروحاي،اول،

ق(،تحقياق اعيد1558)م.عمرانطاكيداوودبن،للعج  العجاب

هطاي كنط     توبيق نطام ؛م1552مندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراو،دانش اهتهاراو،اول،احمدقهرماو)،گياهان دارويي

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1383

براهيممراد،بيروت،دارالغرباال االمي،اول،ق(،تحقيق:ا222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1585

الحطاوي فطي   ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،222)م.

ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيمحماادباان،الوطط 

،في ماهيطة العشط  والعقطار    حديقة األزهار؛ق1221العلمية،اول،

ق(،تحقياقمحماد1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن

خالصطة  ؛ق1215العربيالخطابي،بيروت،دارالغرباح المي،دوم،

ق(،تحقياق:12قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،الحكمة

 دائرة المعارف طط  ؛ش1382ا ماعي ناظم،قم،ا ماعيلياو،دوم،

معاصر(،قام،ناوروحاي،)گياهاوداروئي،ابوالقا م لطاني،سنتي

نامهگياهي،ابوالقا مواژه،دائرة المعارف ط  سنتي؛ش1382اول،

الشامل في الصناعة ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

ق(،تحقياق:يو افزياداو،283)م.حازمقرشايعليبان،الوبية

،شرح أسما  العقار؛ق1221موالثقاافي،اّول،،نشرياتالمجأبوظبي

ق(،تصحيح:ا رائي ولفنسوو،پااريس،دار251)م.ميموومو يبن

ابوريحاااوبيرونااي،الصططيدنة فططي الوطط  ؛م2550بيبليااوو،اول،

ق(،بكوششعباسزريااب،تهاراو،نشاردانشا اهي،اول،225)م.

ق(،12و11قارو)حكيممحمداكبرارزاناي،ط  اكبري؛ش1335

عمدة الوبي  في معرفطة  ؛ش1383قم،انتشاراتجاللالدين،اول،
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ق(،تحقيااقمحماادالخطااابي،2قاارو)م.ابااوالخيراشاابيلي،النبططات

هاي گياهطان   فرهن  نام؛م1550بيروت،دارالغرباال االمي،اول،

معاصار(،تهاراو،فرهناگمعاصاار،دوم،)ولاياهللمظفريااو،ايطران 

 ايناعبداهللمعاروفباهابانحسينبن،ون في الو القان؛ش1333

محمدحساين،قرابطادي  كبيطر  ؛تاق(،بيروت،دارصادر،بي228)م.

؛ش1355ق(،قاام،نااوروحااي،اول،12قاارو)م.عقيلاايخرا اااني

معاصر(،تهراو،دانشا اهتهاراو،اول،)عليزرگري،گياهان داروئي

ش(،زيرنظاردكتار1332)م.اكباردهخاداعلي،نامه لغت؛ش1332

،مخططزن األدويططة؛ش1333محمادمعاين،تهااراو،دانشا اهتهاراو،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

حساين،معطارف گيطاهي  ؛ش1331آموزشانقالبا االمي،دوم،

ش(،تهراو،دفترنشارفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.ميرحيدر

ق(،252)م.عمارغساانييو فبن،دويةالمعتمد في األ؛ش1385

؛ق1221تحقيق:محمدعمردمياطي،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمدعيسيبك،معجم اسما  النبات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،منتخ  جام  المفردات غافقي

ق(،تحقياق:د.مااكس282)م.العباريغريغريوسابان¨ق(،گزيده3

مننطاج  ؛م2550مايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

ق(،253)م.عيسايبغادادييحييبن،البيان في ما يستعمله االنسان

تحقيااقمحمااودمهااديباادوي،قاااهره،دارالكتاابالمصاارية،اول،

.ق1231

محسنرهبر

اگر

عودهندی(‘)گرا

اگیر

وج(‘)اگير

 االغ

¨االغيكيازحيواناتاهليازرا اته:درازگوش() االغ

فرد ماوا تكهداراييكان شاتوياك امدرهرپاا

نو اهلياينحيواوازآفريقاا ت هناژاد¨ريشه.باشدمي

؛نژادشمالغربيآفريقاكهنس آوازبينرفتها ات:دارد

رقيآفريقاونژاد ومالياييكاهاياندوناژادنژادشمالش

.شودبهنو وحشيآوگورخرگفتهمي1.باقيا ت

                                                           

.322،صدايرة المعارف كتاب مقدس.1

اينحياواودرباين: گيري انسان از االغ بنره¨ تاريخچه

هااييازبخاش،بسياريازمل وبهويژهدربينمردمآ يا

خاورميانهوشمالآفريقاازديرباازا اتفاده،اروپايشرقي

بعضيبراينباورنادكاها اتفادهازاالغدر.ا تشدهمي

تاراززماانيحم ونق وباربريدربينبابلياوبسيارقب 

وجاود2.ا تكهقومكا يا بباهآنااومعرفايكردناد

جراحايوماداواياالغدرقاوانين¨احكامخااصدربااره

گواهروشنبرنقشجاديايانحياواودرباين،حمورابي

اينقانووتصريحشادها اتكاه222¨رمادهد.آناوا ت

يكايبارگااويوياا¨اگردامپزشكيعم جراحايدرجاه

مالكگاوويااالغ،االغياجراكندوجانشرانجاتدهد

¨درمااده.بايدبهآوجراحيكششمشيك نقرهمزدبدهاد

تصريحشدها تكهاگرعم جراحيموجبهاالك220

وجودمااده3.چهارمبهايشرابدهدبايديك،حيواوگردد

هادرقوانينقاومهيتايدرهيجادهقارواالغ¨قانوودرباره

4.گوياياهميتاينحيواودرگ شاتها ات،قب ازميالد

بهااباراياالغدرقاوانيناشانوناكاههمچنينتعييناجااره

قب ازمايالدا اتونيازماتهمشادو1335متعلقبه ال

،حكومترادرنزدخودن هداشتهباشدفرديكهاالغياز

5.آناوا ات¨گويايت ثيرقاب توجهاالغدرزندگيروزمره

اماا،گرچهزماواهليشدواالغتو طانساوروشننيست

ا اتفادهازاالغو¨هايگونااگوودرباارهباتوجهبهگزارش

تاواوگفاتايانحياواوشيو آودربينمل مختلفماي

،بااينحاال.ازا بمقهورانساوشدها تتربسيارپيش

.دانندنخستيناهليكنندگاواالغرامصرياومي

االغتركيا تودرتركايباه¨واژه: شناسي االغ واژه

اينواژهدرتركيباه.شودگفتهمي«االق»مزدواجركاربي

امااازنظارفنايدرنظاام،شادهرحيواوباركشگفتهماي

                                                           

.1323،ص35،مجلهچيستا،ش«شناخته كن  هاي كم قوم».2

.123،ص12كانوو،ش،مجله«نامه حمورابي قانون».3

،31،مجلاهحقاوقيوقضااييدادگساتري،ش«دركمدي بر قواني  هيتطي ».4

.152،115ص

،مجلاهحقاوقيوقضاايي«قواني  اشنونا: يادگطار حقوقطدانان باسطتاني   ».5

.88،52،ص33دادگستري،ش
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كاارايراودرموردا اباوچاپااروپياكباه¨مالياتيگ شته

هااي اواريخانهومالدرتركيمغوليبهخي 1.رفتمي

2.گفتند تاندنداالغميعنواوبي اريازمردمميكهغالبًابه

حيواوخاصازباابغلباه¨كاربرداينواژهدرباره،بنابراين

ي ريدرا تعمالا توگرنهمعناياصلياينواژهچيزد

قااطر¨هنوزهمدرغربكشورايراواينواژهدرباره.ا ت

درزباوفار يبهاينحيواودرازگوشوخار.كاربرددارد

كااردرمحاوراتامروزياالغبارايخارباه.شودگفتهمي

دراصفهاوبهكارگريكهخرخودشرابرايكاار.رودمي

خاردر¨ژهوا3.گفتندمزدخاصداشاتمردميآورداالغمي

اينواژهدرتركيببا،ازاينرو.لغتبهمعنايبزرگا ت

نظيرخربازهو،رودكارميكلماتدي ربرايبياوبزرگيبه

بهمعنايخيارناام«بزه¨»خرگوشكهاوليباتركيبباواژه

¨خاصا تودومينامحياوانيا اتكاهمشخصاه¨ميوه

برخياز.باشديهايبزرگماصليآوبرخورداريازگوش

هااونادخارباهمعناايبزرگايا اتهاييكهدرآوواژه

،خركااار،خرگااه،خرچناگ،خرپاا،خارمن:انادازعباارت

بعضيبارايانباورنادكاهايان.خرخوروامثالآو،خروار

زيراحيوانيبااهوشا ات،حيواونبايدنمادحماقتباشد

نادر اتيخررادرمفهومبزرگيدليا بار¨وا تعمالواژه

هاااشاتهاربيشاتريبعضيازاناوا االغ4.دانندايننمادمي

هاايناالغ.هايقبر يهايمصريويااالغنظيراالغ،دارند

وازاينروبهكشورهايدي ارهام.ترداشتندايقويجثه

شدنددرزباوعربيبهاينحيواوحماروحميروصادرمي

درزباوعربايتناو واژهبسايار.گويندبهاالغمادهاتنمي

هاايگستردها تورفتارهايگوناگوواالغونيازحالات

بهصداياالغنشايجگفتاه.هايخاصداردمختلفآونام

                                                           

دانش اه)مجلهدانشكدهادبياتوعلومانساني، «هاي مالياتي در ايران نظام».1

.32،ص131تبريز(،ش

مجلهزبااووادبيااتدانشاكدهادبيااتوعلاوم، «بحثي در پيرامون بريد».2

.232،ص122دانش اهتبريز(،ش)ا المي

مجلاهدانشاكدهادبيااتو، «همياري سنتي در بازسازي يك سد قطديمي ».3

.28،ص11-15دانش اهاصفهاو(،ش)علومانساني

.2،ص82ا الم،شمجلهآيين، «گوسفند و خر».4

برايآغازصداياالغزفيروبرايپاياوآوشهيق5.شودمي

تولابوتالاب،مهار،خرجحشوفلاوهبهكره6.گويندمي

ايكههناوزبچاهنداشاتهباشادمادهبهاالغ7.شودگفتهمي

وقتاياالغ ارو8.گوينادنحوصوبهاالغخشنج بمي

باهايانحالاتاتاالبگفتاه،گياردگردوخودراباالماي

باه،چرخانادوقتياالغصدايخودرادرگلومي9.شودمي

بهخطيكاهبارپشات10.شوداينحالتحشرجهگفتهمي

هايبدوحيواوتفااوتسمتق¨االغا تورنگآوبابقيه

11.گويندداردجدهمي

درقرآوازايانحياواودر: االغ¨ مباح  قركني درباره

در اورهلقمااودر.چندينمورد خنبهمياوآمدها ت

ضمننصاايحويباهفرزنادشازصاداياالغباهعناواو

ترينصداهايادشدها اتولقمااوباهفرزنادشبدآهنگ

يخااودشرابلناادنكناادزيااراكناادكااهصااداتوصاايهمااي

درايانآياه.صدايدرازگوشا ت،ترينصداهابدآهنگ

َمْشِيَك َواْغُضْض ِم  َصطْوِتَك ِإن    يَواْقِصْد ِف»: خاوانيممي
ودرراه؛(31،15لقمااو/)«َانَكَر ااَلْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر

كاه،وصادايتراآهساتهكان،روبااشرفتنخاودمياناه

درنقلاياززياد«.هاصدايخراوا تترينبانگگبدآهن

بنعلي#آمدها تكهمقصودازحميردراينآياهاالغ

وارهايجاهليا تكهاالغبلكهمقصودآدم،واقعينيست

درگزارشيدلي بادآهنگشامردهشادوصاداي12.هستند

االغچنينبياوشدها تكهدرزماوجاهليتعرببلندي

شمردندوبراينبااورازامتيازاتخودشاوميصدارايكي

بودندكاههاركسصادايبلنادتريدارددرنازدخاداباا

ترا اتوبارايايانمقصاودمساابقهصادابرگازارعزت

خداوندبانق  خنلقماو#باهآنااوگوشازد.كردندمي
                                                           

.132،ص2،جغري  الحدي .5

.222،ص0،جعمدة القاري.6

.235،ص8هماو،ج.7

.پاورقي.103،ص1،جصحاح اللغة.8

.51هماو،ص.9

.352هماو،ص.10

.203،ص2.هماو،ج11

.308،صزبدة البيان.12
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1.كردهكهبرخورداريازصدايبلندافتخارنيست

ايانحياواوباه¨آگاهاناهجمعهازباركشاينا¨در وره

عنواوتمثي بهرهگرفتهشدهتانشاودادهشودافاراديكاه

هماننداالغي،كننددانشتوراترادارندامابهآوعم نمي

َمَثُل الَِّكيَ  ُحمُِّلوا التَّطْوَراَة  ».هستندكهباركتابداشتهباشد

َاْسطَفارًا ِبطْئَس َمَثطُل     ُثم  َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمطلُ 
«اْلَقْوَم الظَّاِلِميَ  ياْلَقْوِم الَِّكيَ  َككَُّبوا ِبآَياِت اهلِل َواهلُل اَل َيْنِد

مث كسانيكاه]عما باه[تاوراتبرآنااو؛(22،0جمعه/)

هماننادمثا خاري،كارنبساتندوليآورابه،تكليفشده

شاتا اتچهز،وه.كشدهاييبرپشتميا تكهكتاب

وصفقوميكهآياتخدارابهدروغگرفتندوخداماردم

شايدبتواوايانآياهرانشاانياز«.نمايد تم رراراهنمي

تداولتمثي االغبرايناادانيوناآگااهيدرصادرا االم

هانيزدرادبياتمل مختلافمتاداولچيزيكهبعد؛شمرد

هاميكيازپياامبراوبقرهدرپيوندبااب¨در وره.گشتها ت

خاودو،يهودبهنامعزيردرچ ون يبازآفرينير اتاخيز

االغشگرفتارمرگشادهپاسازگ شاتچناديندهاهو

قارآودرايانبااره.شاوندخاكشدوهردوبازآفرينيماي

َمر  َعلٰطي َقْرَيٍة َوِهطَي َخاِوَيطةع َعلطٰطي     يَاْو َكالَِّك»:گويدمي
َي ُيْحِيطي َهَطِكِه الّلُه َبْعَد َمْوِتَنا َفَاَماَتطُه الّلطُه   ُعُروِشَنا َقاَ  َانَّ

ِمَئَة َعاٍم ُثم  َبَعَثُه َقاَ  َكْم َلِبْثَت َقاَ  َلِبْثُت َيْومًا َاْو َبْعَض َيْوٍم 
َقاَ  َبل لَِّبْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر ِإَلي َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه 

ي ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك كَيًة لِّلنَّاِس َوانُظْر ِإَلي الِعَظاِم َوانُظْر ِإَل

َكْيَف ُننِشُزَها ُثم  َنْكُسوَها َلْحمًا َفَلم ا َتَبي َ  َلُه َقطاَ  َاْعَلطُم َان    
ياچووآوفردي؛(2/205بقره)«الّلَه َعلٰطي ُكلِّ َشْيٍ  َقِديٌر

]و؛گ ركرد،تهبودهايشهمهفروريخكهبرشهريكهبام

چ ونهخداوند]ماردم[اينجاارابعاداز:باخودمي[گفت

گاهآو،كند؟خداونداوراصد البميراندمرگشاوزندهمي

:چند الدرناگكاردي؟گفات:اورابران يختوپر يد

:گفات.يكروزوياپارهايازياكروزرادرناگكاردم

ونوشايدنيخاودبهخاوراك.بلكهصد الدرنگكردي

.وبهدرازگوشخاودن ااهكان.بن ركهتغييرنكردها ت

                                                           

.232،ص2،جتفسير سمعاني.1

.]اينها[برايآوا تكهتورابرايمردمنشانهقراردهيم

و پس؛دهيمهابن ركهچ ونهبههمپيوندميبها تخوآو

هن اميكاه]موضاو [باراياو.پوشانيمگوشتبرآومي

«.برهرچيزيتوانا تدانمكهخداوندمي:روشنشدگفت

دا تاوعزيردا تاوش فتيا تكاهدربساياريازمناابو

درمنابوتاريخيمدتمرگ2.تاريخيوتفسيريآمدها ت

هاادربينعارب،ازاينرو.االغعزيرصد الآمدها ت

 ااالخاار()صد ااالهرا ااالحمااار¨پاياااويااكدوره

وبااراينحاا آفاارينشچهارپايااا¨در ااوره3.گويناادمااي

ا ترواالغ،گيريانساومطرحشدهوازآفرينشا ببهره

:خاوانيمدراينآيهمي.براي واريوزينتيادشدها ت

َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَ  َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنطًة َوَيْخُلطُق َمطا اَل    »
وا اباووا اتراووخاراورا؛(15،185نحا /)«َتْعَلُموَن

ها وارشويدو]اينكهبرايشاما[تجما يد[تابرآو]آفر

،درآيااتقبا ازايان«.آفرينددانيدمي]باشد[وآنچهنمي

چهارپاياوومنافعيكهبرايانسااودارناد¨خداوندازهمه

هااييراكاهانسااواز خنباهميااوآوردها اتوبهاره

جما وت، اواركاري،خوراك،چهارپاياوبرايايجادگرما

برديادآورشدهودراينآيهبهشاماريازايانباربريمي

هابرايانساواشارهكردها تچهارپاياوومنافوخاصآو

ملكصدايمخوفدوزخبهصداياالغتشابيه¨در وره.

ِإَذا ُاْلُقوا ِفيَنا َسِمُعوا َلَنا »:خاوانيمدراينآيهمي.شدها ت
(چاوودرآنجااافكناده23،3ملاك/)«َشِنيقًا َوِهَي َتُفطورُ 

«.جوشادشنونددرحااليكاهمايازآوخروشيمي،شوند

شودكه(شهيقبهقسمتپايانيصداياالغگفتهمي23/3)

بااهقساامت.درآوفرياااديمتماياا بااهنالياادووجااوددارد

باتوجهباهاياندر4.شودآغازينصداياالغزفيرگفتهمي

بازهامصاداي،باتعبيرزفيرآمدهجاهاييكهصدايجهنم

َفَام ا الَّطِكيَ   »:ازقبي ،دوزخبهصداياالغتشبيهشدها ت

و؛(11،152هاود/)«النَّاِر َلُنْم ِفيَنا َزِفيٌر َوَشِنيٌق يَشُقوْا َفِف
                                                           

.02،ص2،جالبداية و النناية.2

.310،ص8،جاب الفتوحكت.3

التبيطان فطي   ؛225ا205،ص13،جتاج العروس؛2،235،جمجم  البحري .4
.23،ص2،جتفسير القركن
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فرياادونالاهاي،درآتاش،بختشادنداماكسانيكهتيره

،21انبياء/)«ُهْم ِفيَنا اَل َيْسَمُعوَنَلُنْم ِفيَنا َزِفيٌر َو»ويا«دارند

هادرآنجاافريااديا اتوآنااودرآنجاابرايآو؛(155

در.آمادها ات«حمار»درمورددي ريتعبير«.شنوندنمي

گريزندباهفاراراينموردافراديكهازت كرونصيحتمي

متن.كننداندكهازبرابرشيريفرارميچارپايانيتشبيهشده

؛(32،05مادثر/)«َكاَانَُّهم ُحُمارممُّس اَتنِفَرةٌ»:آيهچنينا ات

،بهپيرويازمفسراو،مترجماو«.اندگوييگورخرانيرميده

دي ري¨واژه1.اندحمررادراينآيهبهگورخرترجمهكرده

ا تكهباتوجهباهقارائن«عير»كهبراياالغا تفادهشده

درآيااه.اناادالغتفساايركااردهتاااريخيمفسااراوآورابااها

َُنلعأأأأ»:خوانيممي؛(12،35يو ف/) ُِ  أَج َُنمِه ََ ُم أِب ََ ُ ن فعيعم مأَج
ُِريمأاِل  ُ   أيعَسمِرُلو عأيايُسقعمَيةعأِف َُمأاْي «َرح ِلأاعِختِهأُث  أاعْذ عأممَؤذٌِّ أاعي مم

آبخاوري،پسهن اميكهآناورابهخواربارشاومجهزكرد

اي:ايباناگدرداد پسنداكنناده.برادرشنهادرادربار

باتوجهبهدلي يادشدهباياد«.كاروانياو!قطعاشمادزديد

.ايكاارواواالغداراو:گفتندادهندهدرواقوگفتها ات

ُم  أاِلُ نأأأأ»:خوانيمدي رمي¨درآيه ُِنريمألعنم عأاعبمنو أيَويعم مأفعَصيعِتأاْي
وچاوو؛(12،35يو ف/)«يعو  عأاع أَمفعُْدموِ أ عََِجدمأِريَحأيموسمَف

اگرماراباه:پدرشاوگفت،االغداراو(رهسپارشد)كارواو

باهنظار«.شنومبوييو فرامي،كمخردينسبتندهيد

كمتو عهيافتهوباقطونظارازعيركم¨ر دمعنايواژهمي

اياناز2.كاررفتها اتنو تركيبآودرمعنايكارواوبه

كااروانيكاهابو افياورهباريآوراداشاتو¨درباره،رو

كااررفتاهوعيارباه¨جنگبدربهخاطرآواتفاقافتادواژه

كاارواواالغ،دهدكاهايانكاارواوقرائنتاريخينشاومي

.نبودها ت

درمنابودينييهاودياالغماورد: االغ در اديان پيشي 

ازجملااههاادايايدركتااابپياادايش.توجااهبيشااترا اات

در3.هاا اتاالغ¨دهدگلهفراوانيكهفرعووبهابراهيممي

                                                           

.88،ص15،جمجم  البيان.1

.138،ص18،جالتفسير الكبير.2

.12،بند12، فرپيدايش،بابكتاب مقدس.3

جرياوفرماويافتناباراهيمباهعباادتهماراها احاقدر

در4.رودابراهيمباااالغباهايانمكااوماي، رزمينموريا

منابوا الميهمآمدها تكهوقتيابراهيمبههمراهبرادر

براالغ وارشدهباود،خارجشدخودشلوطازباب ¨زاده

بهگازارش5.كردگو فندانشراهدايتمياشهوبرادرزاد

،بههمين بب6.هاياالغبوديعقوبمالكگله،عهدعتيق

كاروانيكهبرايآوردوآذوقهبهمصرنزدفرزندشيو ف

فر تادكارواواالغبودودرقرآوازآوبهعيرتعبيارشاده

وعيردرزبااوعربايباه،(20،35،32،32يو ف/)ا ت

هااشادكاهچهارپايااوبااربرآورااالغكاروانياطالقماي

عيار¨واژه،بنابهنظربعضيازاه لغات7.دادندتشكي مي

عياركامكامدرباين¨واژه8.درقرآوبهمعنااياالغا ات

مو اي#نيازوقتاياز9.شدهابهكارواواطالقميعرب

تزووبچاهخاودرا اواراالغكاردهوگشامدينبرمي

تريندا تاومارتبطباااالغدرعهادگسترده10.برگشتهبود

ويكهبنابهگزارشعهدعتيقنباي.گرددعتيقبهبلعاممي

يكايازدشامناو،ويباهبااالق.گنهكاروقاصرشاد،بود

دهادنفرينقومخودشراماي¨وعده،ا رائي  ر ختبني

دربينراهاالغ.رودينامربه ويباالقميوبرايتحققا

د اتماانوازرفاتنويباديدوفرشتهايكهشمشايرباه

بلعاماالغاشراباا.شودگرددازجادهمنحرفميبلعاممي

كندوباكتكيكهامااالغ هبارمخالفتمي،زندچوبمي

آيادوباهبلعااماعتاراضخوردبهزباومايدربار وممي

كندوفرمانبريخودشرادرطولزمانيكهدرمالكيتمي

درايانزمااوچشامبلعاامبااز.شوديادآورمي.بلعامبود

11.بيندكهمانورفتناالغشدها اتگرددوفرشتهراميمي

شادبرداريمياينحيواودربينيهودياوبرايباربريبهره
                                                           

.3،بند22هماو،باب.4

.331،ص1،جمعجم البلدان.5

.0،بند32، فرپيدايش،بابكتاب مقدس.6

.225،ص2،جلسان العرب.7

.31،ص2هماو،ج.8

.222هماو،ص.9

.25،بند2، فرخروج،بابكتاب مقدس.10

.251،ص1،جالكامل في التاريخ؛22-22،بند22هماو، فراعداد،باب.11
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بودنادازوفرزنداويعقوبكهبهمصرنزدبرادرشاورفتاه

گويااهار1.االغبرايحم بارهاشاوا اتفادهكاردهبودناد

يهودييكاالغبرايخودداشتوحتاييتيمااوهاماالغ

هاافراوانايايانحياواودرمنااطقازاينگزارش2.داشتند

درگازارش.شاودمسكونييهودياوباهخاوبيمعلاومماي

يشباههاغنائميكهمو يبههمراهالعاذردريكيازجنگ

د تآوردها تازشصتويكهزاراالغنامبردهشاده

ا تكاهنشااوفراوانايايانحياواودرزمااومو اي#

مساايح#نياازبااودو¨اياانحيااواومااوردا ااتفاده3.ا اات

.شاداشهموارهبراينحيواو اوارمايدر فرهايتبليغي

شااگردانشاز،مركبويكرهاالغيبودكهبهد اتوروي

هاااومااردمآورو ااتالباااس.تعنياااآوردناادرو اتايبياا

هايزيتووپايشپااياياناالغپهانكردنادوآوراشاخه

افراديبرايناعتقادبودندكه ماياناالغ4.گراميداشتند

دريكيازكليساهايگرجستاوومورداحتراماربابكليسا

درمنطقهشامنيزديريبهنامديرحافروجودداشات5.بود

هاياالغعيسي#راصاحبديرمدعيبوديكياز مكه

باوريوجودداشتكاه.كنديافتهودراينديرن هداريمي

نر يدهبهجابهبعد، مخرعيسيدرجزيرهايبهنامكله

درگزارشاي6.شاوداز راندئيبدركليسايين هداشتهمي

دتكهازفر تادهپادشاهرومبهدرباريزيدباههن اامشاها

ايننكتهدر.امامحسين#نق شدهايندا تاوآمدها ت

البتاه7.اشعاربسياريازشاعراوزباوفار ينيزآمدها ات

درگ شااتهمااادر.هاااجااايت ماا دارداياانگاازارش¨همااه

عيسي#هموقتيازتصاميمهيارودسمبنايباركشاتن

ويرا واراالغكردوازبيتالمقادسو،عيسيآگاهشد

شامخارجشدوخودرابهيكيازرو تاهايمصارحدود
                                                           

.22،بند22هماو، فرپيدايش،باب.1

.3،بند22بهماو،كتابايوب،با.2

.32،بند31،عهدعتيق،كتابعدد،بابكتاب مقدس.3

.5-2،بند11،بابانجيل مرقس.4

.252،صنان جو، دوغ گو.5

.55،ص2،جفتوح الشام.6

رشد،آموزشزبااووادب¨،مجله«سم خر عيسي، نعل اس  سيد الشندا ».7

.12،ص32فار ي،ش

ر اندوتاپاانزده اال يعيساي#ويرادرآنجاان اه

گيريازدا اتاوخارعيساي#مولوينيزبابهره8.داشت

مولااوي.هااايعرفااانيقاباا تااوجهيكااردها ااتتوصاايه

داندكاهروحاوراعيسي#راروحوخرويراجسممي

كنادباهبهمخاطباوخودتوصيهمياو.كندباخودحم مي

بعضيازعارفاو وارشادو9.جايجسمبهروحبپردازند

ارج،براالغرابه ببآنكاهمركاوبچنادينپياامبرباود

10.جويندنهندوازآزاراينحيواودوريميمي

دراحادياثو: هاي دينطي  االغ در احادي  و گزارش

دربعضاي.شدها اترواياتنيزناماينحيواوبارهاذكر

هااالغموضو اصليرواياتنيساتودربعضايازازآو

درچنادرواياتياادآوري.هاموضو اصلياالغا اتآو

صااحب،شاوندشدها تكهوقتيدونفر واراالغيماي

در11.االغبايدجلوونفردي رپشات اروي اوارشاود

 اولروايتدي ريالبتهباتعبياردوابآمادها اتكاهر

وگودرخدا@ازاينكهپشتحيواوبهعنواو كويگفت

آيادازقرائنبهد تمي12.نظرگرفتهشودنهيكردها ت

االغا اتزيارامعماواًلاالغ،كهمنظورازايانچهارپايااو

كنندودرحاليكاهحياواو واراوازاينشيوها تفادهمي

هااآوهاارويايستادهويامشغولچراا اتصااحباوآو

دربعضاياز.شاوندوگاوماينشاينندومشاغولگفاتمي

هايفروتنيشمردهشدهاحاديث وارشدوبهخرازنشانه

شدوازاينكاراباييونق شدهكهپيامبر@ واراالغمي

بلكهدرموارديزيدراهمپشت رخودش وار،نداشت

در.انادناماالغآوحضرترايعفاورذكاركارده13.كردمي

اندكهخودشراباهوارازايناالغنق كردهگزارشيافسانه

االغيمنسوبداشتهكهناوح#آوراواردكشاتيكاردو

                                                           

.252،صنان جو، دوغ گو.8

.200،صمعنوي مثنوي.9

،81پاژوهش،ش¨آييناه¨،مجلاه«نقش حيوانات در تعاليم ديني و عرفاني».10

.32ص

.158،ص8،جمجم  الزوائد.11

.153هماو،ص.12

.332،صزبدة البيان.13
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وجاودخواهادآمادكاهيادآورشدكهازنس آواالغيباه

مربوطبهجناگدوگاروه¨آيه1.پيامبر@ وارخواهدشد

،ها اتازمؤمناوكهفرماوبهاصالحبينآودوگروهآماد

ايا تكاهباهاالغر اولخادا@مارتبطحادثه¨درباره

دراينحادثهپيامبر@ واربراالغشنزدجمعياز.ا ت

يارانشآمددربينآناوعباداهللبانابايبان الولونياز

االغبههن امر يدوپشك اناداخت.عبداهللبنرواحهبود

ابباهوعبداهللبنابيبن لولدماغشراگرفاتوخطا

االغترادوركنكهبويپشكلشآزاردهناده:پيامبرگفت

باهاالغر اول:عبداهللبنرواحاهدرپا اخگفات.ا ت

كني؟بويپشك االغازباويتاوبهتارخدا@توهينمي

 خنآودوباالگرفتوبهجنگوجادالكشايدو.ا ت

هاادربعضايروايات2.يادشدهنازلشد¨دراينهن امآيه

دايفردكافردردوزخماننادصاداياالغمعرفايشادهص

3.ا ت

: هطا  هاي تطاريخي و باورهطاي تطوده    االغ در گزارش
دردا تاومربوطبهدجالازخردجال خنبهميااوآماده

دروصف.شودا تكهدرآخرالزماودجالبرآو وارمي

بيندوگوشاوچه ،عظيمدارد¨اندكهجثهاينخرآورده

پاهايآو.باشدا توهرگامشمقدار هروزراهميذر 

بهقدريبلندا تكهدجال اواربارآوگاامدردرياهاا

5.ازهرمويآوآواييافسووكنندهبرمايخيازد4.گ اردمي

دا تاوافتادوپيرواودجالبهدنبالايناالغوتصورپش  

پااالومثا .آوبهعنواوخرمادرادبياتعواماشاتهاردارد

خردجالشدونيزاشارهبههمينحيواوا اتكاهدرباه

در.شاودت خيرافتادووبه رانجامنر يدوكارا تفادهمي

هااعتقاديوجودداردمبنيبراينكهدجاالهارادبياتتوده

شببهفكرآوا تكهفرداكارشراشرو كنادوپااالو

حروزبعادامااصاب،كنادخرخودشراترميموآمادهماي

                                                           

.232،ص2،جتاريخ مدينة دمشق.1

.308،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.2

.35،ص12،ججام  البيان.3

.331،صكت  الفت .4

،واژهخردجال.فرهن  معي .5

كندكهپاالوبهحالنخستبرگشتها اتودرمشاهدهمي

يكيازموارديكهدرتاريخ6.افتدنتيجهآمدنشبهت خيرمي

مربوطبهاالغا ودبنكعببن،ازاالغ خنبهمياوآمده

عوفعنسييكيازمدعياوپيامبريبعدازر ولخادا@

هوقتايد اتورويبهايناالغآماوزشدادهباودكا.ا ت

وي.آوردداد رخودشرابهعالمت جدهپاايينمايمي

درنازد7.توانستهبودبهاينو يلهشاماريرافريفتاهكناد

.االغمحبوبياتخااصداشات،ازخلفايعبا ي،المكتفي

شدوازراهويژهايكهبرايصعودويبراالغش وارمي

اليگنباداالغشبهگنبدقصرشدر تكاردهباودبارباا

گوياا8.گفتندقبةالحمارمي،اينروبهاينگنبدازرفتمي

متوك عبا اينياز اواربارخارمصاريباهكااخخاود

درقوانينمغولقيمتخوويكفردچينيمعادل9.رفتمي

هايتاريخياالغايا اتكاهازجملهاالغ10.يكاالغبود

وشيرواودا تاو راياوبراينشاودادوگستردگيعدالتان

اينحيواوبعدازآنكاهاز اويمالاكخاود.كنندنق مي

گياردوبعادازپياريرهاامورد تموباركشيقارارماي

زنجيرعدلانوشيرواوراكهاززماونصابكساي،شودمي

دهدوانوشيرواوراباهگارفتندادتكاوندادهبودتكاومي

11.خودازصاحبشبرميان يزد

حليات¨غازچهارپايانيا تكهدربارهاال: االغ در فقه

وحرمتخوردوگوشتآوبينفقهايا الماختالفنظر

ازنظرفقيهاوشيعهاينحيواوپااكوخاوردو.وجوددارد

دلي 12.گوشتآوونوشيدوشيرآوحاللامامكروها ت

هارچيازيا اتكاهدرآومنفعات¨حليتآواص اباحه

                                                           

.282-282،ص1،جهاي تاريخي امثا  و حكم ريشه.6

.120،ص1،جفتوح البلدان.7

.0،ص2،جمعجم البلدان.8

گازارش،¨مجلاه، «چنارشنبه سوري منشأ از شطبانگاه قتطل متوكطل دارد   ».9

.133-132ش

رشدآموزش¨،مجله«غو ياسا و كثر كن بر نوام حقوقي ايران در عصر م».10

.05،02،ص22تاريخ،ش

.22-22،صنامه سياست.11

.030،صالنناية.12
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دليا كراهاتآو1.داشتهباشادوجودداشتهباشدوزياون

جموبينرواياتيكاهازخاوردوگوشاتاالغنهايكارده

نياز2.ورواياتيا تكاهخاوردوآوراروادانساتها ات

3.تنفريا تكهطبوانسااوازخاوردوگوشاتاالغدارد

دلي مابعدازاجماا »:نويسد يدمرتضيدراينبارهمي

نفعتايوجاودداردواينا تكهاصا درماوارديكاهم

و...زيانبارنيستحليتا توگوشاتاالغچناينا ات

ُقل الَّ َاِجُد »:نيزا تداللبه خنخداوندمتعالكهفرموده

،2انعاام/)« ...َما ُاْوِحَي ِإَلي  ُمَحر مًا َعلٰطي َطاِعٍم َيْوَعُمطهُ  يِف

...ب ودرآنچهبرمنوحيشدها تچيزيكاهبار؛(120

َواْلَخْيطَل  »:واگارمخالفااوبارآياه.مشدهباشدنيافتمحرا

«َواْلِبَغاَ  َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلطُق َمطا اَل َتْعَلُمطونَ   

ا تداللكنندكهخداوندخبردادها تكاه؛(12،8نح /)

در،اينحيواوبراي واريوزينتا تنهبرايخاوردو

اينكهبراي واريوزينتا تماانو:پا خخواهيمگفت

فقيهاواه 4«.شودكهبرايكاردي ريروانباشدازآونمي

و5شامارند نتاالغراازچهارپاياوحااللگوشاتنماي

خاوردو¨دانندكاهازپياامبر@درباارهدلي آورانهيمي

دراينروايت.هايخيبرواردشدها تگوشتدرازگوش

درروزخيبارازخاوردوگوشاتاالغ»آمدهكهپيامبر@

6«.اهلينهايكاردوخاوردوگوشاتا ابرااجاازهداد

داننادوعلاتآورادرفقيهاوشيعهايننهيرامورديمي

دانندكهجوازذبحآودرآوشرايطموجابكااهشاينمي

شدكاهبارايبااربريماوردنياازباودشماراينحيواومي

زامامباقر#بهاينتعليا تصاريحدرروايتيا7.گرديدمي

¨محمدبنمسلموزرارهازامامباقر#دربااره:شدها ت

ر ااول:امااام#فرمااود.خااوردوگوشااتاالغپر اايدند

                                                           

.215،صاالنتصار.1

.0،ص3،جالدروس.2

.123،ص11،جمجم  الفائدة و البرهان.3

.215،صاالنتصار.4

.0،ص5،جالمجموع.5

.0،ص5هماو،ج.6

.131،ص2،جايضاح الفوائد.7

دلي .خدا@درروزخيبرازخوردوگوشتاالغنهيكرد

بااربري¨نهيويدرآوزماواينبودكهاينحيواوو ايله

چيازيا اتكاهخداوناددروگرنهحرامهماو،مردمبود

شيخطو يازابنعباسنق 8.قرآوآوراحرامكردها ت

كندكهر ولخداازآوروخوردوگوشتاالغرانهايمي

حم و واري(شمار)كردتابرايبهرهگيريازپشتآو

:گويادشايخبعادازنقا ايانرواياتماي.هاكمن رددآو

االغمطارحشادهباههاحرمتگوشتهرروايتيكهدرآو

هاآمدها تدربعضيگزارش9.شودهمينتعلي حم مي

هاهاييراكهازگوشتاالغدرديگكهپيامبر@آب وشت

اينگزارشگويايآوا تكاه10.جوشيد رن ووكردمي

هايآوزماوامرمتاداوليخوردوگوشتاالغدربينعرب

هاايفرمااوبعضايازنويساندگاوايانقبيا .بودها ات

دانندكاهدراختياارپيامبر@راازجملهامورمصلحتيمي

حكمخوردوگوشتگورخربااالغتفااوت11.حاكما ت

زيراگورخرچوووحشيا تجزءشكارهابهشمار،دارد

آيدوازايانروفقيهااوشايعهو انيآوراازحااللمي

هآمادهدراينبارهدرفقاهشايع.آورندگوشتاوبهشمارمي

در12«.درخوردوگوشتخروحشيايرادينيسات»:ا ت

گوشتخاروحشايو»:فقهاه  نتنيزت كيدشدها ت

دربيناها  انت13«.ا بومتولدازايندوحاللا ت

،اهلايگردياد،اينبحثنيزوجودداردكهاگرخروحشي

آياگوشتآوحاللا تياحرام؟اماايانبحاثدرفقاه

.باشدچووهردونو آوحاللمي،طرحنيستشيعهم

،طهارتبادو،االغدرمباحثفقهي¨بحثدي ردرباره

درگ شتهدربينفقيهاواه  نت.بولو رگينآوا ت

افااراديبودناادكااهدرطهااارتباادواياانحيااواوترديااد

                                                           

.355،ص12،جالشيعة وسائل.8

.82،ص2،جالخالف.9

.85،ص1،جنيل االوطار.10

فار اي(،)“فقاهاها بيات¨مجلاه، «نقش زمان و مكان در استنباط».11

.23،ص23ش

.038،صالمقنعه.12

.033،ص2جرورة الوالبي ، .13
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اماعمومفقيهاوشايعهواها  انتآوراپااك،كردندمي

شامارندو ارگينآوراپااكماي،اوبيشترعالما.دانندمي

درعاينآنكاه،راجوبهبولآواعتقاادباهطهاارتدارناد

كسااني،بااينحاال1.شمارنداجتنابازآورامستحبمي

ازفقيهاوازقبي محققبحرانيمعتقدبهنجا تباولاالغ

ويبراينباورا تكهفقيهاودراينبحثتاحدودي.اند

ويبحاثمفصاليدرايانبااره،ازاينرو.اندكوتاهآمده

داننادارائهكردهوديدگاهافراديراكهبولاالغراپاكماي

محقاق2.كندباا تداللردكردهوديدگاهخودرااثباتمي

اردبيلينيازدرماوردپااكيادراراالغترديادداردوآورا

ويمعتبارباودوروايااتيراكاه.دانادخاليازاشكالنمي

دانادودركنندموجبدفواص ميداللتبرعدمپاكيمي

بيندتابااصا  اهولتمخاالفعدمپاكيآوحرجينمي

باشدوشاهرتراهامبااوجاودايانروايااتنا اودمند

نيزبهنجاسباودوباولاالغ«مدارك»صاحب3.شماردمي

دهدوديدگاهافراديراكهمعتقدباهپااكيتماي نشاومي

بول،معتقداوبهطهارتبدو4.شماردندقاب ردميآوهست

بولو ارگين،طهارتبدو¨افزووبرقاعده،و رگيناالغ

بااهشااماريازرواياااتيا ااتدالل،حيااواوحاااللگوشاات

هابهپاكيمواردياادشادهتصاريحشادهكنندكهدرآومي

باتوجهبهوجودرواياتيمبنيبرلزومپرهيزازباول.ا ت

حاص جموروايااتراا اتحبابپرهيازاز،ورا االغوا

5.دانندموارديادشدهمي

االغا تفادهازآبي¨هايفقهيدربارهيكيدي رازبحث

مانادهفقيهاوشيعهپس.نوشاالغا ت¨ا تكهپسمانده

داننادووضاويبااآوراازنوشوخوراالغراپااكماي

اها  انتاخاتالفنظاردربينفقيهااو.داننددر تمي

شمارندووضاوبااآوعمومآناوآوراپاكمي.وجوددارد

اماابوحنيفهدرصورتيكهآبمتيقن،شمارندرادر تمي

                                                           

.355،ص1،جمشارق الشموس.1

.25،ص0،جالحدائق الناررة.2

.351،ص1،جة و البرهانمجم  الفائد.3

.355،ص2،جمدارك االحكام.4

.215،ص1،جكشف اللثام.5

¨بهپاكيوجودنداشتهباشدجموبينوضاوبااپاسماناده

مرحاوم ايد6.دانادنوشاالغبههمراهتيممراواجبمي

ردديدگاهدي راوچنينمرتضيبراياثباتديدگاهشيعهو

محقهو¨دلي مابردر تيم هبماواجما فرقه»:نويسدمي

وضاوياز¨اجاازه¨نيزروايتيا تكهازپيامبر@دربااره

تواننادايانوآنااونماي.ايامنوشاالغنق كرده¨ماندهپس

زياراتخصايصعاام،روايترابراالغوحشيحم كنناد

ناوشاالغرا¨كسانيكهپسماندهباشدونيزبدوودلي مي

اندبهدلي باوربهحرمتگوشاتآوا اتوتحريمكرده

نوشاش¨درنظرماچووگوشتآوحاللا تپسماناده

7«.هممباحا ت

االغمطارحشاده¨يكيدي رازمباحثفقهيكهدرباره

.ا تيافتنآودربيابانيا تكهفاقدآبوعلافا ات

¨انددرباارهواردبينحيواناتتفاوتگ اشتهفقيهاودراينم

شتربراينباورندكهچاووطاقاتبارتشان يداردوماي

توانددربرابارحيوانااتدرنادهازخاوددفاا كنادكساي

اماااالغو،تواندآوراازصحراب ياردومالاكشاودنمي

توانادآوبعضيحيواناتدي رچووچنيننيستنديابندهمي

البتاهبعضايازفقيهااوآوراروا.مالاكگارددراب يردو

كسانيكهمعتقدنداالغيافتهشدهدربياباوباي8.اندندانسته

.دانندآورالقطهمي،آبوعلفجوازمالكيتدارد

افتادووماردوآودر،االغ¨ازجملهمباحثفقهيدرباره

لزومكشايدو،چاها تكهفقيهاوبرايپاكشدوآبچاه

ايانالبتاهدر9.شامارندزچاهبهمقداركرراالزممايآبا

صورتيا تكهآبچاهبيشترازكرباشدوگرنهكشايدو

اينحكممنصوصا تودرچند10.كام آبكافيا ت

مرحومفاضا آبايدرايانبااره11.روايتذكرشدها ت

كشيدومقداركر،برايمرگاالغوا تردرچاه»:نويسدمي

                                                           

.15،ص1،جبدائ  الصنائ .6

.80،صالناصرياتمسائل.7

.81،ص3،جالدروس.8

.135،ص1،ججام  المقاصد.9

.2،صالنناية.10

.185،ص1،جوسائل الشيعة.11
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1«.تالزما 

باهكشاتنآودرحاال،االغدرفقاه¨بحثدي ردرباره

انادكاهفقيهاودراينبارهياادآورشاده.گردداحرامبرمي

اماگورخردارايايرادا تو،قت االغاهليايراديندارد

درموردحيوانيكاهازاالغاهلايو.شودموجبكفارهمي

داردوبنااباروجودآمدهباشداخاتالفوجاودگورخربه

2.ديدگاهشيعهاص عدمكفارهدراينموردنيزجاريا ت

دلي تفاوتگ اريبينگورخرواالغاهليدرايانا ات

در،حكمشكاررادارد،كهگورخربهاعتباروحشيبودنش

مرحومشيخطو يآورده.حاليكهاالغاهليشكارنيست

بانيياكگااوقت گاووحشيوگورخرقر¨ا تكهكفاره

گ اريكندوا تودرصورتيكهنتواندبايدآوراقيمت

در.بهطعامتبدي كندوبههارمساكيننايمصاا بدهاد

مقدارافزوو،صورتيقيمتآوازاطعام يفقيربيشترشد

بايدتاااطعاام ايفقياربارآو،الزمنيستواگركمشد

نيمصا ياكروزازهر،بيفزايدودرصورتيكهقادرنبود

ناهروزروزه،روزهب يردواگربرايانهامتوانمنادنباود

3.ب يرد

يكيدي رازمباحثيكهموضو آواالغا تگ راالغ

شماريازفقيهاواه  انتگا ر.ازمقاب نمازگزارا ت

اماا،دانناداينحيواوازمقاب نمازگزاررامبط نماازماي

كمراقبولندارنادوبعضايعمومفقهاياه  نتاينح

فقيهاوشيعهروايتايرا4.فقطدرحداكراهبهآوباوردارند

داننادوگا ركهاينموضو درآومطرحشدهصحيحنمي

درپژوهش.شمارندحيواوازمقاب نمازگ اررامبط نمي

هاايبحثگسترهايدرايانماوردارائاهشادهوديادگاه

اينمسئلهباآنكاه5.شدها تمختلفنق ونقدوبرر ي

ازمختصاتفقهاه  نتا تدرفقهشايعهنيازبازتااب

.اندداشتها توفقيهاودرمتفرداتفقهشيعهبهآوپرداخته

                                                           

.25،ص1،جكشف الرموز.1

.338،ص1،جوطالمبس.2

.335هماو،ص.3

.3،201،جالمجموع.4

.25-35،ش“فقهاه بيت¨،مجله«عبور از مقابل نمازگزار».5

180¨ذيا مسائله«الخطالف »مرحومشيخطو يدركتاب

،االغاي،زناي،اگرازفراروينماازگزارماردي»:نويسدمي

يزدي ريعبوركندنمازشقطو  يوياهرچ،چهارپايي

حتياگرچيزيفرارويخودن  اشاتهباشادو،گرددنمي

كمويازيادبيننمازگازار¨دراينموردتفاوتيبينفاصله

¨هماه.گرچاهايانگا رماروها ات.وعبوركنندهنيست

فقيهاواينديدگاهرادارندوتنهاازحسنبصرينق شده

بوركننده اگوياازووياااالغا تكهويگفتهاگرع

شماريازاصاحابحاديثهام.گرددباشدنمازباط مي

دلي مااجماا فرقاها اتونياز.اندهمين خنراگفته

نمازنيازبهدليا شارعيداردودرشار ¨اينكهقطوكننده

چيزيكهبرقطاوكننادگياياناشاياداللاتكنادوجاود

دادوچيزيبيننمازگزارباعاابرفقيهاوشيعهقرار6«.ندارد

7.دانندرارافوكراهتمزبورمي

ضماووعدمضماوصااحب¨مبحثفقهيدي ردرباره

مربوطبهصاورتيا اتكاهگااوي،االغوياصاحبگاو

وارداصطب آوشودوبهاالغضربهبزندوياااالغايوارد

،فقيهااوشايعه.اصطب گاوگارددوباهگااوضاربهبزناد

احبحيواوواردشوندهبراصاطب حياواودي اررادرص

صورتيكهگاوباشادضاامنودرصاورتيكاهاالغباشاد

ايانتفااوتبرگرفتاهازماتنروايتاياز8.دانندضامننمي

شايددلي عقالييآواينباشدكهگااو9.معصوم#ا ت

ر اانيداردوازايانروازشاخوبهاين ببامكاوزياو

امااالغچنيننيستوالزامايباراي،تكنترلباشدبايدتح

.كنترلآووجودندارد

،بحثدي رمربوطبهامورا اتحبابيدرپيونادباااالغ

ا تحبابآغازبه المقاطر واربهاالغ وارا توايان

ا تحبابتابعيازا تحباب المفردمافوقبهفردماادوو

و1.اندووتصريحكردهرواياتا الميبهاينمضم10.ا ت

                                                           

.238،ص1،جالخالف.6

.222،ص2،جالمعتبر.7

.023،ص0،جتحرير االحكام.8

.023،ص0هماو،ج.9

.112،ص1جكفاية االحكام، .10
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ازجملاهدر.ازاينرودرفقهشيعهنيزمطرحشادها ات

 زاوارا تكهكوچاك»:خوانيممي«كشف الغوا »كتاب

2«.وقاطر واربراالغ وار المكند...بهبزرگ

عدملزومشساتنلبا ايرا«المقنو»مرحومصدوقدر

ندوبهجوازنماازككهبرروياالغمردهافتادهيادآوريمي

گيارياينبحاثدركتاببعاديپاي3.دهددرآوفتوامي

.نشدها ت

اييكيازمباحثمورداختالفبينفقيهاوشيعهوپاره

درخصاوصجناياتبار،االغ¨ازفقيهاواه  نتدربااره

درفقهشيعهدرحكمبينجنايتباراالغ.االغقاضيا ت

كاشتفااوتيوجاوداالغهيزمهاازقبي قاضيودي راالغ

امامالكبينايندوموردفرقگ اشتهوجنايتيرا4،ندارد

كهموجبازبينرفتنامكاوا تفادهقاضيازاالغششاود

قيمات¨داندوجانيرابهپرداختهمهبرابرباتلفاالغمي

مرحومشيخطو يايانمسائلهراچناين.كنداالغملزممي

،اگرفرديبراالغقاضيجنايتيواردكناد»:كندگزارشمي

.كشجنايتواردكاردها اتمث آوا تكهبراالغهيزم

،اگرجنايتموجبازبينرفاتنجااواالغنشاود،بنابراين

ابوحنيفهوشافعينيز.جانيمحكومبهپرداختارشا ت

امامالاكگفتاهاگاردماالغقاضايراقطاو.اندچنينگفته

زيارابااقطاودم،قيمتاالغا ات¨ضامنهمه،كردهباشد

چووبرايقاضيامكاو،االغدرواقوآوراتلفكردها ت

وياين خنرافقط.نداردكهبراالغدمبريده وارشود

حيواناتدي ريكاه¨االغقاضيگفتها تودرباره¨درباره

دلي مااص برائتا ات.شودن فتها تقاضي وارمي

نكهمقداروجوبيكهگفتيممورداجما ا توافازووواي

5«.برآونيازمنددلي ا ت

االغدرفقاهمطارحشاده¨ازجملهمباحثيكاهدربااره

فقهاجهاندواالغبرا ابرا.گيريآوباا با تجفت

                                                                                      

.1،232،جتفسير الصافي.1

.252،ص1،جشف الغوا ك.2

.10،صالمقن .3

.153،صجواهر الفقه.4

.353،ص3،جالخالف.5

اينفتوامستندبهجمعيرواييا تكاه.اندمكروهشمرده

@وجوازيمنقولازاماامفقيهاوبيننهيمرويازپيامبر

6.اندرضا#انجامداده

بعضيازفقيهاواها  انتا اتعاذهازشايطاوراباه

¨شاايدريشاه7.داننادهن امشنيدوصداياالغمستحبمي

ايباشدكهورودشيطاوبهكشتيناوحرااينامردرافسانه

هاكهلزوما اتعاذهدربعضيازنق .دانددرزيردماالغمي

.بيننادهاشايطاورامايهاآمدهيادآوريشدهكهاالغرآود

هااييقابا دفاا گرچهت كيدشادهكاها انادچنايننقا 

ورود¨ايباههمااوافساانهشايدايننيازباهگوناه8.نيست

.شيطاوبهكشتيبههمراهاالغمربوطباشد

هاييكهدركتاباها  انتديادهيكيدي رازبحث

وازنمازمساتحبيدرحالات اواريبارج¨مسئله،شودمي

¨دلي مطرحشدوآوبهعنواوياكمسائله.روياالغا ت

فقهيوجودگزارشيا تمبنيبراينكهر ولخادا@و

درايانحاالنماازخواناده،ماواليآوحضارت،ياانس

درفقهشيعهاينمبحثدرذي عنواوعاامنماازدر9.ا ت

امآوهمچاوواحكاامحال وارهمطرحشدها تواحكا

نمازخوفا توچندروايتازطرقخاصاهوعاماهبار

10.صحتآونق شدها ت

االغدرواقاوحياواوناادانينيساتو: االغ در ادبيات

االغبرخالفشهرتيكهدارد»بلكهبعضيبراينباورندكه

حيوانيباهوشوبافرا تا توكما تكهخطااييرا

 اودشبساياروتاابو،آزارشكم،دوبارمرتكبشود

شناساوراازشكيبشراهيچحيواونداردوعلمايحيواو

وليبرخينژادا برانژاديآرياايي،دانندجنسا بمي

شمارندودراخالقوصفاتازهاموخررانژاد اميمي

خردربينمردمنمادحماقات،بااينحال11«.دانندجدامي

                                                           

.132،ص12،جتككرة الفقنا .6

.202،ص2،جالمجموع.7

.120،ص15،جمجم  الزوائد.8

.2،232،جفتح الباري.9

.185،ص2،جمنتني المول .10

ماراتسخيركاردهباود،مرديكهعق فعالهمكاراو«هوكوس بوكوس».11
‘ 
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هااازايانحياواوبساياردرضربالمث ،ازاينرو.ا ت

خارياكباار:هاييچاووضربالمث ؛ا تفادهشدها ت

؛خريزادوخريزيدوخاريمارد؛رودپايشبهچالهمي

تانباشدچوبترفرماونبردگاوو؛خرهمخيليزوردارد

؛خركاريمرانعا كاردو؛خرماازكراگيدمنداشت؛خر

؛گارددراگمكردهپينعلشمايخر؛خرشازپ گ شت

پيخرمردها تتانعلاشرا؛رودخرروبهطويلهتندمي

هاادرادبيااتازاينقبيا مثاال1.كنا تخررنگ؛بكند

ايانادكباودوفار يبسيارا تكهموارديادشدهنمونه

هااياندنموناههايفار يپرداختهكسانيكهبهتدوينمث 

اعمازنثار،درادبيات.اندرخودذكركردهبسياريرادرآثا

بهوفورازنمادحماقتبودواينحيواوياادشاده،وشعر

ا اماعيلياوهماوارهدشامناوخاودراخارخطااب.ا ات

كردندوازاينروبنابرباوربعضايازپژوهشا راوباهمي

يعنيكساانيكاه،گفتندهمين بببهاينگروهمحمرهمي

خاردردياواو¨واژه.نامنداوخودراحميرميمخالفاومسلم

در2.بيشترينكااربردرادارد،شاعرا ماعيلي،ناصرخسرو

ايراوحزبخراودرچندينبرههودرچندينشاهراياراو

انتقاديباهشارايط يا ايموجاود¨وجودآمدهكهجنبهبه

بعاد.حزبخراوكرمانشاهيكيازايناحزابباود.داشت

نخسااتينحاازبخااراودرتهااراو1325 ااالازشااهريور

تو طحسنمهرآوراوكهازكارمنداووزارتدارايايباود

ياارصاالحازتشكي شدوافرادمطرحآوروزازجملهاهلل

حزبخراودي اريدر ابزوار3.اعضاياينحزببودند

تشكي يافتكهتوانستكانديداهايحازب1322به ال

مايناادگاوخااودرابااهمجلااسحكااومتيراكناااربزناادون

4.پانزدهمگسي كند

                                                                                      

.82،ص22خاطراتوحيد،ش¨مجله

.332-335،ص2،جامثا  و حكم.1

انجمان،¨ناماه¨،مجله«برخي لغات در ديوان ناصر خسرو¨ توريح در باره».2

.25،ص12ش

.82،ص05بخارا،ش¨،مجله«هاي ايران شناسي ها و پاره تازه».3

،33ماورديخرا ااورضاوي،ش¨مطالعاه«هطا  ننضت ملي در شنرستان».4

.32ص

.آثااارمكتااوبيكااهنااامخاارداردقاباا توجااها اات

توفياقباودكاه¨مجله¨ضميمه¨مشهورتريناينآثارخرنامه

بعدازانتخاباتمجلسپانزدهمودرزمانيكهدرايراودو

،وجودآمدحزبمشهورحزبمردموحزبايراونوينبه

ينويسندگاواينمجلاهبارايا اتهزايحزبخراواز و

مزباور¨هايبيبرنامهراهافتاادهباودوخرناماه ازيحزب

ناصريالبتاهباه¨دردوره5.مخصوصاينحزببود¨نشريه

 يا يدا تاومشهورخانمكنتسدو  ورباهناام¨ان يزه

الدولهبهفار اي رگ شتخرتو طميرزاعليخاوامين

¨واينكتابرابايدنخستينترجماه6يابدترجمهونشرمي

هااييكيازخرنامه.كتابخارجيدراينموضو دانست

¨كاهميارزادهچناو.هايعارفقزوينيا تاز روده،نظم

ايداردكهدرآوازناماينحياواوبارايعشقينيزخرنامه

.هاي يا يخودبهرهبردها تبياوديدگاه

ازجملهآثاارمشاهوريا اتغخاطرات يك االرماو

هايجامعهبشريرااززبااواالغزشتي،كهدرآونويسنده

كندوزحماتيراكهبرايبشركشيدهونيازتعاما بياومي

از.كنادبرايكودكاويادآوريمي،بااينحيواو،هاراانساو

جملهآثاريكهبهعنواوخرنامهنوشتهشدها تكتابيباه

زباوتركيمتعلاقباهقاروچهااردهمهجاريهميننامبه

ا تكهابوالقا مبنمحمدتقيآشتيانيباهزبااوفار اي

ايانكتااباخالقايا اتكاهاززبااو.ترجمهكردها ت

هااياخالقايراگوشازدهاانكتاهدرازگوشيبارايانسااو

دراينكتاببهكاربرداالغباراي ايركاز اوي.كندمي

ها اتوگوياايآوا اتكاهاالغكولياواروپااشارهشد

كاارهااهامباه رگرميانسااو¨عالوهبرباركشيدرزمينه

ايتركيدي ريازنويسنده¨همچنينخرنامه7.شدگرفتهمي

،بهنام ناوالادينيو افبانمحمادالكريماانيروماي

درگ شاتهباه،متخلصبهشيخيومشهوربهحكيم ناو

                                                           

.152-150،صنان جو، دوغ گو.5

¨ناماهپاژوهش¨،مجلاه«سرگكشت خطر( )سيري در ترجمه و بازپرداخت».6

.15،ص15ادبياتكوكونوجواو،ش

.335،ص2،ميرا ا الميايراو،ج«خرنامه¨ رساله¨ گزيده».7
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¨كتابدي ردرباره1.ما تقوجودداردكهمنظو835 ال

افعطا  الحمطار  االغازآوابنالقطا  عديالصقليبهنام

طريفوابنالقوطيها اتودرا تكهته يبكتابابن

كمتارشااعري2.اواخرقروپنجمدرمصرنوشتهشدها ت

تواويافتكاهدرشاعرخاودازناامايانحياواوبهارهمي

متعاددبارايتبياينمفااهيممولويدرموارد.ن رفتهباشد

درادبياات.گياردهاياينحيواوبهرهميمختلفازويژگي

.هاواشاعارآمادها اتعربنيزحماردربسياريازمث 

حتيافراديچووبشااربانباردشاعريبلناددروصاف

3.خااوابدياادواالغااشوبياااومطااالبياززباااوويدارد

يخاوداز افرشهيداندلسيدرتوصيفخيالهمچنينابن

بهواديجنياوهمهچيزرااززباودكاينالحماارخاودش

شاعراوبرايبياوحماقاتافاراديكاهماورد4.كندنق مي

گرفااتازتشاابيهآناااوبااهاالغبهاارههجااوآناااوقاارارمااي

،ابنالرومييكيازشااعراوهجو ارايعارب.گرفتندمي

غتشابيهريشبلنديكيازافرادموردهجوشرابهياالاال

شاماريازشااعراو5.كردهوبهتمسخرويپرداختها ات

هاادرانادواشاعاريازآوعرببهتوصايفاالغپرداختاه

تواوازافاراديوصفاالغباقيماندها تكهازجملهمي

و10الهاا لي9،عجاااح8،ذوالرمااة7،اوسف6،چااوولبيااد

توتهايباودوهانيزاالغنمادحماقدربينعرب.نامبرد

گيريازهابابهرههايقاب توجهيدربينعربمثال.ا ت

خواهندكميوقتيمي.هاياينحيواومتداولا تويژگي

زننادوفرصترابياوكننادباهكامطااقتياالغمثاالماي

                                                           

.005،ص2،جهدية العارفي .1

.130،ص25ج،الوافي بالوفيات.2

،فصالنامه«كند و كاوي در صرف و نحطو از ديطدگاه عطرو  و قافيطه    ».3

.338،ص125،ش(دانش اهتهراو)دانشكدهادبياتوعلومانساني

.05،ص3هماو،ج.4

.23،ص2،جرومي ديوان اب .5

.2011،ص2،جصحاح اللغة.6

.2522،ص0هماو،ج.7

.32،ص3؛ج2522،ص0هماو،ج.8

.1055،ص2هماو،ج.9

.32،ص3،جمعجم مقاييس اللغة.10

.2،ص2هماو،ج.11

بايشازمقادار؛مابقيمنهاالقدرظمءالحماار»:گويندمي

وبراينباورندكهدربينآنا«.زماوتشن ياالغوقتندارد

12.تارينحياواوا اتچهارپاياواالغدرتشن يكمطاقت

اينباوربهاحتمالزياددر نجشبااشاترباهذهانآنااو

ترينمسئلهبهخصوصكهدرصحراآبمهم،ر يدها ت

همچنينآناودرماوردفارديكاهبعادازعازتباه.ا ت

جفتاك؛عيرمنقماصلمابا»:گويندخواريافتادهباشدمي

بهتبوكااربردصاداي13«.ول دزدوبراياالغننگنيست

ايانكااربرد،االغبهعنواوناخوشايندترينصداهادرقرآو

درادبياتعربنيزمتداولا توباهعناواومثا ا اتفاده

انكار»درزباوفار ينيازصاداياالغباهعناواو.شودمي

.ازقرآوگرفتهشادها اتكاربردداردكهبازهم«االصوات

هاايجااهلياالغمنفاورترينچهارپااتلقاينظرعاربدر

اليا كيوشرالدوابماا»:گويدمثاليدارندكهمي.شدمي

تداولشتروا بدر14.كهمقصودآناواالغا ت«اليزكي

هايجزيرةالعربموجبتحقيراينحيواوگشتهبينعرب

هاايهباراي ارزميناالغبرخالفا بوشاتركا.ا ت

درآومنااطقكاارآييالزم،خشكورمليمنا اببودناد

درحاليكهمناطقدي روبهخصاوصشااماتو،نداشت

شمالآفريقااينحيواوبسيار ودمندترازدوحيواومزبور

.بودودرنتيجهبيشترموردتوجهبود

درا اطيرايرانياالغحيوانيا تكاهدرجناگباين

آپاوش(بهكماك)تشتر(وديوخشكسالي)باراو¨هفرشت

باراوموفقشاودو¨گرددتافرشتهآيدوموجبميتشترمي

اينموجودا اطيريخر هپااناام.بتواندباراورابفر تد

هايدريابهتشترياريداردكهدرتقسيموجموآوريآب

ناه،شاشچشام،درمياواقيانوسايستادهو هپا.كندمي

از.دوگوشويكشاخداردوبادنش افيدا ات،دهاو

.كندودو تداررا تيوفرزان يا اتمعنوياتتغ يهمي

دوچشامدربااالي،دوچشماودرجاي اهمعموليچشام

                                                           

.21،ص1،جصحاح اللغة.12

.1502،ص3هماو،ج.13

.125،ص0،جلسان العرب.14
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اينخرباششچشام. رودوچشمدرآب اهاوقراردارد

ازنهدهاواو اهدهااو.شودتيزبينشبردشمناوپيروزمي

 هدهاودرآب اهو اهدهاندرقسامتداخلاي،در ر

رو اتايي¨هردهاواوبهحجميكخاناه.هاقرارداردپهلو

هن اامي.ا توخوداينخانهبهفراخيكوهالونادا ات

،باردكهخر اهپااگاردوخاودرادراقياانوسفاروماي

ان يازدوآباقياانوسهايشخوفورعببارمايگوش

هن اميكهدردرياپيشابكندتماميآب.دگردمتالطممي

¨آبدريادرنتيجاه،درغيراينصورت.شوددرياتطهيرمي

انادتبااهتماسبازهريكهموجاوداتپليادواردآوكارده

اينخرمورداكراموتقدسزرتشتياوا تودر1.شودمي

خارپااكرا»:آوآمادها ات¨دربندچهاردرباره22يسن

2«.مكهمياودريايفراخكردايستادها ت تاييمي

هاموجبدفوچشمزخما تواالغدرباورتوده¨كله

 راالغرابار¨هاكا ههنوزهمدربسياريازجاليزهاوباغ

ايازدرپااره.نهنادرويچوبيبرايدفوچشمزخامماي

در.شوداالغا تفادهمي¨خوانيكلههايباراومناطقدرآيين

االغيرابربااالي¨خشكيده¨هادرموارديجمجمهينآيينا

گرداننادوشاعريباراينهنادومايچوبيرن ينشدهمي

دربعضيجاهااداماداراوبارايان.خوانندخواهيميباراو

¨باورندكهكشاورزاوبارايپيشا يريازباارشبااراوكلاه

يآويزندتاخشكسالخريرابانخويازنجيردرچاهيمي

درنتيجهمالداراوبرايمباارزهباا.شودوآذوقهگراوگردد

گردنادتااآورابساوزانندواالغيمي¨اينامربهدنبالكله

درماواردي.خاكسترشرارويآببريزندتابااراوبباارد

ريزناد وزانندوخاكسترآورادرقناتماياالغرامي¨كله

ي اابزوارباارايدربعضاايازرو ااتاها.تاااباااراوببااارد

هااوكنندوگروهايازبچاهخواهياالغيرابزكميباراو

خاواهيرونادواشاعاريبارايبااراوترهابهكوهميبزرگ

االغدرمنااطقفار ايزبااو¨گيريازكلاهبهره.خوانندمي

زبااووكردزبااومعماولمتداولا اتودرمنااطقتارك

                                                           

.22-23،صاساطير ايراني.1

.13،ص05-25فرهنگ،ش¨،مجله«يس  چنل و دو».2

هااكهايانآياينبههميندلي برخيبراينباورند.نيست

¨درمنطقاه3.بقاياييازتقادساالغدراياراوبا اتاوا ات

در. اراالغمفهاوميمتضااددارد¨گلستاوچرخاندوكا ه

 اراالغرا¨آنجابرايآنكهفرداروزيآفتاابيشاودكا اه

نيزايانبااوردرباين4.خواندندچرخانندواشعاريميمي

رابارچاوبيببندنادودر اراالغ¨مردمبودكهاگركا اه

موجابفراوانايمحصاولآو،زارنصبكننادجاليزوتره

ايستادودرازگوشبه متمغاربوبااد ات5.گرددمي

زمينراكاويدووبهآ ماون ريساتنشرانشااوطاوالني

نيزمعتقدبودندكژدمگزيدهاگار6.دانستندبودوزمستاومي

رگاوشاوب وينادكاهوياد7وارونهبردرازگوشبنشيند

8.شودمنتق مي.دردنيشكژدمبهدرازگوشمنتق شود

االغكشتينوحآمادها ات¨هايدينيدربارهدرافسانه

كهاينحيواوآخرينحيوانيبودكهنوحواردكشتيخاود

كردوشيطاوچسبيدهبهدمآوخودراواردكشتي ااخت

گيريازهمينبهرهمرحومهماييبا9.وازطوفاونجاتداد

خودراباعنواوخرشيطاو رودهكهبسايار¨افسانهپندنامه

دربينمردممدينهدرزماوجاهليشاايوباود10.نغزا ت

شادكاهدرآووبااشايو كههرگاهكسيبهجاييواردمي

آوردوبااباهوياصاابتاگرصداياالغرادرماي،داشت

ندكهبايددهبارصاداياالغايناوبراينباوربود11.كردنمي

رابههن امورودبهمح آلاودهباهوباادرآورنادوتعبيار

12.تعشيرالحماردرهمينزمينهرايجشدها ت

درگ شتهكهو ااي : ها اهميت االغ در زندگي انسآن

                                                           

تحقيقاات¨جلاه،م«هطا  سطالي  خطواهي در زمطان خشطك    هاي بطاران  كيي ».3

.00-02جغرافيايي،ش

كتابماه¨،مجله«كيي  و مراسم طل  كفتاب در منوقه شرق استان گلستان».4

.122،ص02-00هنر،ش

.55،صمعرفت فالحت.5

.3هماو،ص.6

.112هماو،ص.7

.113هماو،ص.8

.35،ص1،جالكامل في التاريخ.9

.322-335،ص00يغما،ش¨،مجله«خر شيوان».10

.235،ص3،جالبداية و النناية.11

.323،ص2،جصحاح اللغة.12
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هاايحم ونق موتوريانادكباوداالغيكايازو ايله

ييوعشاايرياصليبراي فرهايكوتاهدرمناطقرو اتا

بعضيشهرهادرپرورشاالغوصادراتآوبهمنااطق.بود

هاايتااريخيباهفراوانايدرگزارش.دي راشتهارداشتند

باه.هااييشادها اتهادرمناطقمختلفاشارهشماراالغ

،هايرشيدالدينفضا اهللهمادانيعنواونمونهشماراالغ

بادربان1.ودهازاررأسبا،يكيازمالكينمهمزماوخود

االغبرايكارهايعمراووآباديمملكتيو1355حسنويه

بيستهزاررأسبرايحم ونق لشكرياختصااصداده

ترينمهم2.بودكهبيان رفراوانياينحيواودرآوزماوبود

درمناطقشاهريپايش.كاربرداينحيواودرحم باربود

حم باارباه¨يلهپركاربردترينو ،ازجانشينشدوماشين

درتهاراواالغبيشاتر.هابودنادويژهمصالح اختمانياالغ

شماريازافراداز.هابودخوآوكسبهوروضه¨موردا تفاده

كردنادوبارايباردواالغبرايحم مسافرهما تفادهمي

هنوز3.گرفتندهابهييالقاتشميراناتازآوبهرهميتهراني

روهايتنگوغيرماشاينهرهاكهكوچهايازشهمدرپاره

درمنااطق.شاوداالغديدهمي¨گاهحم باربهو يله،دارند

االغافزووبرحم باردرماوارديبارايشاخم،رو تايي

،محصاوالتصايفي،آوردوعلوفه.شدزدونيزا تفادهمي

،حم كودحيوانيبهمزار ،آوردوگندموجوبهخرمن اه

كاارگيرياالغبسياريازكارهايدي ربااباهخرمنكوبيو

هاابارايچرخانادودرگ شاتهغالباًااالغ.گرفتانجاممي

هاايروغن ياري انتيكاهباهآوعصااريچرخماشاين

االغدربينعشايركوچناده.شدندكارگرفتهميگفتندبهمي

زناووكودكااوو،زيراحم باروبنه،بسياراهميتداشت

ارزشاالغ.گرفتاالغانجاممي¨يناتواوبهو يلههانيزبره

شايدباه.مانندگاودربينكشاورزاوبوددربيناينافرادبه

                                                           

،2كاانوو،ش¨،مجلاه«مالكيت در ايران و چگونگي ثبت اسناد و امطالك ».1

.20ص

هاايبرر اي¨،مجله«رواي مقتدر و دادگستر ايراني حسنويه، فرمان بدر ب ».2

.18،ص02تاريخي،ش

خااطراتوحياد،¨،مجلاه«صلي  در گكشتهخاطراتي از ور  زندگي مح».3

.02،ص25ش

هميندلي دراخ مالياتازعشايربيناالغوگاوبراباري

پرورشاالغچنداومشاك نباودودرجاهاايي4.ديدندمي

و افندوحتيباقيماندهعلوفهدي ارحيوانااتازقبيا گ

االغازشاير¨درياك اال يكاره.دادنادگاورابهاالغمي

االغهارروز¨عشايربرايازشيرگرفتنكره.شودگرفتهمي

ماليدندومانوشايريكبارمدفو  گرابرپستاواالغمي

االغدرباين5.دادنادشدندوآوراتركمايخوردوكرهمي

.هاايخااصداردمعشايرباتوجهبه انونيازرناگناا

االغرابارا ااس انآوناامگا اري،عشايرهفتلناگ

(بارايQodu)كاودو،(برايكرهHawgy)هاوگي.كنندمي

(Xar)خر،(برايدو الهNupagun)نوپاالو،االغيك اله

(باراياالغايباهكاارXarrama)براي ه الهوخررماا

گياريبااتخوردومنا بجفاكهشيرمادياومي.رودمي

االغ،االغناررانرخار.ا ببرايا تحصاالقااطرا ات

االغ،االغرنگ رختيرهرا رخه،دارايرنگكرمراگازا

در6.گفتنادواالغرنگ فيدراعلوماي،رنگ ياهراديزه

بعضيجاهابرايرامكردوونيزحف تواواالغآورااخته

از.گرفاتهاانجامميالغاينكاردرپنج ال يا.كردندمي

هاايناربارايگيريازاالغديربازدربينمل مختلفبهره

گيريازا ابهاوتوليدقاطرونيزبهرهباردار اختنا ب

7.هاوتوليدا اترمعماولا اتنربرايباردار اختناالغ

هاايقاويودرشاتانادامبهارهبرايايانمنظاورازاالغ

برايتحصي قدرتودرشتيدرنتيجاهاينكار.گرفتندمي

بودتابتواودرمناطقكوهستانيو ان الخيونيازباراي

زياراا اتروقااطر،شخمزدوزمينازحيواوبهرهگرفات

مردمبعضيازمناطقبه.شودترازاالغوا بميپرقدرت

مورخااو.پرداختنادطوراختصاصايباهپارورشاالغماي

.وياژهاالغ(بودنادبه)ليصراممالداراندكهبيشتراهانوشته

                                                           

.22،ص135-125فرهنگوهنر،ش¨،مجله«دامداري در ايل بختياري».4

هماو..5

،«نگاهي به زندگي و كداب و سن  در ايالت هفت لنط  و چنطار لنط    ».6

.23،ص111هنرومردم،ش¨مجله

ادبيااتوعلاومانسااني¨زبااووادبيااتدانشاكده¨،مجله«فارسي كرمان».7

.85دانش اهتبريز(،ش)
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كهباهاهتمااملساترنجتهياهوتادوين«نزهتالقلوبي»در

ناازدبلخااي)شااغ اهاااليصاارامبااهجااايمكاااري،شااده

درحاالي.االغوشتر(شكاريآمدها ت¨=پرورشدهنده

باتغييراتيدرد تنوشته(همااو)كهدرمتندبير ياقيهم

مااينكاهماردمصاراماالغپارورشا.مكاريذكرشدها ت

1.اندبيشترقاب قبولا تدادهمي

اقتصاااديعشاااير-باارا اااس رشاامارياجتماااعي

شماراالغوكرهاالغموجود،1383كوچندهكشوردر ال

رأسباودكاههفاتونايم128218دربينعشايركشاور

بديهيا اتباا2.دادندهايعشايرراتشكي ميدرصددام

هااكاهدرايانهايرو اتاهاوكرهاالغظرگرفتناالغدرن

هابهمراتببيشترازاينخواهادشمارآو،آمارنيامدها ت

االغپركااربردترينحياواو،درمناطقمرزيكرد اتاو.بود

بنابرگزارشينوددرصدحما بااراز.برايحم بارا ت

.گيردجاممياالغان¨و يلهعراقبهايراوتو طمرزنشيناوبه

پژوهش راوازرونقمشاغ مرتبطباايانحياواوازقبيا 

نعلبنديوكاهفروشيدراينرو تاهاگزارش،پاالودوزي

باالبودوقيمتاينقبي خادماتدرايانمنااطق.دهندمي

گوياياهميتاينحيواودرزندگيمرزنشيناوايانمنااطق

3.ا ت

ريو اواريموجابباارب¨وجوداالغبهعنواوو يله

خربندييا،ترينآوگشتكهمهمپيدايشچندينشغ مي

گياريازاالغبرايبهره.پاالودوزيونعلبنديبود،خركي

ايالزمباودچااره،باار¨وحف آواززخمشدوبهو ايله

انديشيدهشودودرنتيجهپاالورابراياينمنظاوردر ات

هااگياريازقااليباابهارهدوزاوهااراپااالوپااالو.كردند

¨هايكهنهويااازناوعيزيرانادازاضاافههاوگليمجاجيم

دوزهااباابهارهپااالو.دوختندهايكهنهميهاولباسپارچه

 ااختندگيريازاينزيراندازهايكمثلثبدووقاعدهماي

باينالياهوآ اتريراباا.كهدارايروياهوآ اتريباود
                                                           

.132-131،صارجان و كنگيلويه.1

.38،صعشاير، توسعه و گردشگري.2

شناسي  هاي مشترك مرزي با رويكرد انسان شناختي بازارچه انسان¨ موالعه».3
.5شنا ي،شانساو¨،نامه«اقتصادي

كردنادو اپسباهصاورتافقايهايگندمپارماي اقه

هاادردرووفشار اقه.زدندهاميهايدرشتيبرآودوخت

شدتاشك عددهشتشكستهبهپااالودواليهموجبمي

قسمتجلويآوراكهنزديكگاردواالغقارار.دادهشود

 ااختندترميهايبيشتربرآمدهگرفتباقراردادو اقهمي

برآمادگي.اواز متجلوگارددتامانواز قوطبارحيو

دربخااشاتصااالدو اامت.قساامتعقاابكمتااربااود

كردندتاقابليتنشستنرويپاالوشكست يپهنيايجادمي

دو متپاالوازعقبباطنابيبهپهنايچهار.ايجادشود

شدتاپاالوبههن اامپاايينان شتاززيردماالغمهارمي

اباازارپااردمويااازيردماايبااهاياان.بااودو ااراالغنيفتااد

طنابدي ريكهباهآو¨همچنينپاالوبهو يله4.گفتندمي

5.شاداززيرشكماالغبستهومهاارماي،شدتنگگفتهمي

جعفرشهريازرونقايانشاغ درتهاراوقارو ايزدهم

،بازاريكههرگزرويكساادندياده»:كندچنينگزارشمي

خوا تندوچاهپاالومي،هپيو تهبرايشخرتازهمتولدشد

پااالوخاري،دوزبساازفرطفراوانيخرونر ايدوپااالو

دوزيكاارپااالو.شادبرداشتهبهكولخردي رينهادهمي

خالفا م بكششغليبودبسحساسوقاب اعتناكاه

چههرپاالوبهپشتهرخر،برنيامدهاشههمهكسازعهد

وي»6.وتدبيرخااصبكنادننشستهبايدبرايهرخروپاال

درگزارشخودازدونو پاالو فارشيوغيار فارشاي

هااييكاهصااحباواالغدرپااالوكندونيزازتازيينيادمي

.دادنادتفاخرقارارماي¨گرفتندوآورامايهكارميهابهاالغ

ايان،هايمعموليبيپيرايهبودهرچهپاالو»:نويسدويمي

ازنوارهاييازچرمقرمزكاه،بازيبوزينتهاگونهپاالو

شادواطرافشااوكاهمن ولاهوبهلبواطرافشاودادهمي

بندشاوكهبندوپيشانيآويزوجلوي ينهيعني ينهزن وله

كاوبيبارنجودوزيوتسمهنوارهايشاوكهگا مايخآيينه

در7«.گرديادنقرهوبرايخرحسابيشاوكهطالكاوبيماي
                                                           

.8،صسياحت شرق.4

.218،ص15نامه،شيراوا¨،مجله«تنيدن¨ درباره».5

.05،ص2،جتنران در قرن سيزدهم.6

.08،ص2هماو،ج.7
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دوزهااوجاودهايبزرگمركازيخااصبارايپااالوشهر

هابازاريبودباهناامباازاردوزدرتهراومركزپاالو.داشت

فروشااوكاهدرانتهاايباازارهانزديكبازارمالپاالودوز

1.چه تنبهطرفبازاردروازهقرارداشت

شوندمعماواًلنيازمنادباههاييكهبسيارا تفادهمياالغ

قااطر،بنديدربسياريازجاهاييكها بنع .نع هستند

شاوديكيازمشاغ مهمتلقيمي،زياددارد¨واالغا تفاده

ماشينبوجاودآماده¨باجاي زينيكهدرحم باربهو يله

اماادر،ا تاينشغ درخيليجاهاازرونقافتادها ات

نع كاردواالغدرگ شاته¨شيوه.گ شتهشغليپربازدهبود

شاگرديباطنابلبپايين:اندكهرااينگونهگزارشكرده

كردتاحياواونتوانادباداالغرابهطرزمخصوصمهارمي

آووقتنعلبندباكمالراحتيباد تچپپاي.قلقيكند

كاردورويزاناويخاودگرفتوآوراخمماياالغرامي

 امدادوباابزارتيزيكهبهد ترا تداشاتتكيهمي

كردواگرناوكآوزياادبلنادباودآوحيواورااصالحمي

،كارددرحاينكااراگاراالغچموشايماي.كردكوتاهمي

دادوآورارامشاگردنعلبنديكپيچدي ارباهطناابماي

دادوبااچنادنعلبندنع رازير ماالغقرارماي2.كردمي

قسامتكوبيادوازميخآورابهقسمتا تخواني مماي

.گردانادتاانعا محكامشاودروي منوكميخرابرماي

ايان:نويسادجعفرشهريازرواجاينشغ درتهاراوماي

شغليبودر ميورايجكهدرهرشهرورو تاافاراديباه

شااودرباازارودرتهاراومركازاصالي.آواشتغالداشتند

اودوزهاوميداو يدا ماعي وبازارحضرتيوخياباپاالو

در3.جموبودكهزيادمح ترددچهارپااداراوباودصاحب

گردانايرو تاهامعمواًلاينشغ ازآوآهن راووياادوره

كردندوبساطبودكهچندروزيدرهررو تاييتوقفمي

بنديشغ ظريفيبودكاهاگارنع .كردندآهن ريبهپامي

پااياالغديادگيدادندموجبآ ايبافرادناواردانجاممي

                                                           

.08هماو،ص.1

.222،ص225يغما،ش¨،مجله«خيابان استخر».2

.123،ص2،جتنران در قرن بيستم.3

نع هرچهارد اتوپااي¨هماهن يوزوواندازه.شدمي

دقاتدر،دقتدرمقادارصاافكاردو امحياواو،االغ

زدونعا در¨شايوه،انتخاباندازهميخوچ ون يزدوآو

برابرعكسالعم حيواوازموارديبودكهبايدنعلبنادباه

.كردآوتوجهمي

مكاريشغليپررونقخربنديويا،چارواداري،خركي

دادوشدكهاالغكرايهمياينعناوينبهكسيگفتهمي.بود

هاگماشتهشدهوبارنيزكسيكهبهمراقبتومواظبتاالغ

افاراد¨همه4.وخاككشيكاركشاورزيرابهعهدهداشت

كسااني،ازايانرو.توانستنداالغن هداريكنندجامعهنمي

هااراكراياهتاوجهياالغداشاتندوآوبودندكهشمارقاب 

هابدووهمراهينيرويانسانيباوداالغ¨گاهكرايه.دادندمي

وزمانيبههمراهكارگريكهبارايآومازدمخصاوصدر

اينفردممكنبودخودصاحباالغويا.شدنظرگرفتهمي

درتاريخافراد.هابودندافراديباشندكهكارگرصاحباالغ

هاايبودندكهنخستخركيبودندوبعدبهمقاممشهوري

بارادر،عمروبانلياث،نمونهقاب ذكر.باالييد تيافتند

يعقوببنليثا تكهقب ازبهقدرتر ايدوبارادرش

همچنينابوالسراياكاهاز5.خركيبود،يعقوبليثصفاري

عبا ياوبودپيشازباهقادرت¨فرماندهاووامرايپرآوازه

نيزقساامحاارثيكاهكاارشخااك6.وخركچيبودر يد

درزماوفاطمياوقدرتي،االغبود¨كشيبرايمردمبهو يله

بههمزدوبردمشقچيرهشدومدتيبا پاهعزيزفاطمي

احمدبنعبداهلل،بنابرگزارشنظاميعروضي7.درگيرشد

پيشاز،خجستانيكهدرزماوصفارياواميرخرا اوگشت

ازقاولابوالحسانخرقاانيكاهيكاياز8.وخركچيبودآ

بزرگاومتصوفها تنق شدهكهويدرآغازخربندهويا

خاودشازراهخربنادگيباه¨هماوخركچيبودوبهگفته

                                                           

دانشا اهتبرياز(،)ادبياتوعلاومانسااني¨دانشكده¨،مجله«فارسي كرمان».4

.82ش

.23،ص2،جنوفيات االعيا.5

.22،ص3،جاالعالم.6

.152،ص0هماو،ج.7

.202،ص3ارمغاو،ش¨،مجله«هاي ملي ايران ننضت».8
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واقفيهدوتان¨دربين راوفرقه1.خداشنا ير يدها ت

هايحسينبن عيدوپادرشهاشامشاغ مكااريبهنام

خركچييكيازمشاغ اصاليجامعاهباهشامار2.داشتند

كهمشااغ جامعاهازجهاتناو 1325رفتوتا المي

هنوزتعادادزيااديخركچايدرتهاراو،تفاوتينكردهبود

هايخودمكررناصرالدينشاهدريادداشت3.وجودداشت

شاغ خركچايازمشااغ 4.هايادكاردها اتازخركچي

زمانيكاهخركچايصااحباالغبسياردشواربودبهويژه

ايانافارادمعماواًلمازد.كردنبودوبهعنواوكارگركارمي

هادركنارهمااوطويلاهواندكيداشتندومح زندگيآو

جعفرشاهريازرواج.حتيدرموارديدرخودطويلهبود

هاايايانشغ خركچيدرتهراوقديمونيازازدشاواري

لح اختماني اخنگفتاههايمصاشغ درموردخركچي

كارخركچايآوباودكاهاز اركاوره:گويداومي.ا ت

كردوباراي ااختمساكنوتعميارآوباهمصالحبارمي

باردومعماواًلهاردهرأساالغياكجاهايدورد تمي

هاامكاوومنزلخركچيهامپهلاوياالغ.خركچيداشت

يزنادگيبودواگرخانوادهداشتدركنارطويلهدراتااقك

ايدرزناادگيآناااونبااودوكردناادوهاايچچياازتااازهمااي

اجرتشاودرحدناوبخورونميربودومعمواًلازبهداشت

5.ونظافتخبرينبود

درپزشاكي انتيكاهبيشاتر: االغ در پزشكي سطنتي 

ازبسياريازگياهاوونياز،مبتنيبرتجاربگ شت اوبود

ازامااراضبهاارهتوليااداتداماايباارايمااداوايبعضااي

ازجملهازشيراالغدرماوارديبارايماداواي.گرفتندمي

قطراتآب رگيناالغرابراي6.شد ياه رفها تفادهمي

                                                           

.025،ص2نامه،شايراو¨،مجله«ها برگزيده».1

علاوم¨،مجله«واقفيه¨ دو دستگي در شيعيان امام كاظم  و پيدايش فرقه».2

.35حديث،ش

.2ا1تحقيقاتا المي،ش¨،مجله«ناصري¨ ورهتنران در د¨ رشد و توسعه».3

ا اناد،¨گنجيناه¨،مجله«ناصرالدي  شاه¨ روزانه¨ هاي منتشر نشده يادداشت».4

.32ا33ش

.255ا285،ص2،جتنران در قرن سيزدهم.5

،108فرهنگوهنار،ش¨،مجله«سميه¨ هايي از زندگي مردم دهكده گوشه».6

.31ص

دانستندوا تفادهازآوبههماراهآبپياازوصر مفيدمي

.كردناداندكيزعفراوبرايتسكيندردگوشراتوصيهمي

وشكساتن انگكلياهوآشاميدوآورابرايرفاويرقااو

 اه طباريدركتاابابان7.شمردنداخراججنينمفيدمي

منافوطباي¨بابيخاصدرباره«فردوس الحكمة في الو »

ويشيراالغرابرايپيشا يرياز.اعضاياالغآوردها ت

هاايرحاموبرايزخم.تاثيرداروهايكشندهمفيدشمرده

رادرتركيابدارويايكباداالغ.زناو ودمنددانستها ت

ا تشامام ارگيناالغرا.كنادبرايصر اطفاالياادماي

بحاث¨شاماردودراداماهموجببندآمدوخوودماغماي

گيااريازدارويتركيباايمتشااك ازبعضاايازخااودبهااره

اعضايبدواالغرابرايتغييررنگموهااي افيدياادآور

گوشتاالغوخاصيت¨ا رائيلينيزبحثيدرباره8.گرددمي

وي.نيزآثاارطبايباولو ارگيناالغارائاهكاردها ات

از.داندگوشتاالغراموجبغلظتخوووفسادمعدهمي

كندكهمردمآتنگوشتاالغوحشيقولجالينوسنق مي

دادندومردموينگوشترابهگوشتاالغاهليترجيحمي

تاالغراويگوش.شمردنداالغرابرترازگوشتا بمي

هايبلغمايباشادمفيادبرايدردهايكمركهناشيازباد

ماليدوگوشتاالغرابرجايزخمودم باعث.شماردمي

همچنايناز.دانادطبيعيشدورنگپو تمح زخمماي

االغ¨كندكاهكبادكباابشادهقولديس وريدوسنق مي

نياز ماالغرا¨ وخته.شودموجببهبودافرادصرعيمي

باولاالغرابارايدردهااي.دانادبراياينمنظورمفيدمي

همچنينضاماديراكاهاز ارگين.شماردكليويمفيدمي

كردنادبارايقطاواالغدر اتماي¨ وختهوغير اوخته

باوعلي اينانيازدركتااب9.گرفتنادكاارمايخونريزيبه

باولو،پياه،درماواردمتعاددازكااربردگوشات«قانون»

10.گيناالغبرايمداوايامراضيادكردها ت ر

تعبيارخاوابدانشايا اتكاه: االغ در تعبير خواب
                                                           

.358،ص2،جميدائرة المعارف ط  اسال.7

.223،صفردوس الحكمة في الو .8

.032،صاالغكية و األدوية.9

.125،ص3؛ج135،351،ص2،جقانون.10



 
 

 االغ / 711
 

در،هايفاراواودررا اتيوعادمرا اتيآورغمبحثبه

براين.مردمهموارهحضوريپررنگدارد¨زندگيروزمره

رازورمزتعبيرخوابآثارين اشاته¨افراديدرباره،ا اس

هاادرخاواباهيمرمزيچيزهاييكهانساآوودرآوبهمف

يكيازچيزهااييكاهاياننويساندگاو.اندبينندپرداختهمي

بعضي.اندديدواالغدرخوابا تآوتوضيحداده¨درباره

ازايننويساندگاوحتايفصا خاصايبارايآودرنظار

تواوبهمواردزياربهطورخالصهدراينبارهمي.اندگرفته

خوابصداياالغبهمعنايتشنيودشمننااداو:داشارهكر

.وخوابخوداالغباهمعناايبازتاابتاالشفاردا ات

ديدواالغپياردرخاوابباهمعناايبلنادمرتب ي،بنابراين

زيبايياالغباه،ركاب ودمنديدردنيااالغخوش،شخص

رنگ ياهآوبهمعنااي ايادت،معنايجمالصاحباالغ

مرگآوباه،همعنايثروتمندشدوشخصچاقيآوب،فرد

 ام،معنايمرگصاحبآووياازد ترفتنماالفارد

خوردوگوشتاالغدرخاواب،االغبهمعنايقواممالفرد

بهمعنايد تيافتنبهاموالفراواووگاردآوري ارگين

 ناييغزنوياالغرا1.آورياموالا تاالغبهمعنايجمو

2.خدمتكارتنب تفسيركردها تدرخواببهمفهوم
كيي  و مراسم طل  كفتطاب در منوقطه شطرق    »؛كريم قركن: مناب 

كتاابمااههنار،¨جاالل االمتياوزيناه،ماهناماه،«استان گلستان

كتااابايااراو،فااروردينوارديبهشاات¨،تهااراو،خانااه02-00ش

محماد،«هطا  خواهي در زمان خشكسالي هاي باران كيي »؛ش1382

،مشهد،00-02تحقيقاتجغرافيايي،ش¨پاپلييزدي،فصلنامهحسين

هانيسگاوبه،ترجمه:،يلويهكارجان و كن؛ش1338پاييزوزمستاو

اسطاطير  ؛ق1333 عيدفرهودي،انجمنآثارومفاخرفرهن ي،دوم،

آلبرتجاوزفكاارنوي،ترجماه:احمادطباطباايي،تهاراو،،ايراني

خيرالدينالزركلي،األعالم؛ش1383انتشاراتعلميفرهن ي،دوم،

األغكيطة و   ؛م1585ق(،بيروت،دارالعلمللماليين،پنجم،1352)م.

ق(،تحقياق:محماد325)م. اليماواال ارائيليا حاقبن،األدوية

؛ق1212الصباح،بياروت،مؤ ساةعزالادينللطباعاةوالنشار،اول،

،اميركبيار،اوش(،تهار1332)م.علاياكباردهخادا،امثا  و حكطم 

                                                           

تعوير االنطام فطي تعبيطر    ؛332،ص1،جمنتخ  الكالم في تفسير االحالم.1
.212،ص1،جالمنام

.122،صحديقة الحقيقه و شريعة الوريقة.2

ق(،232)م. يدمرتضاايعلاامالهاادي،اإلنتصططار؛ش1323ششاام،

ايضطاح  ؛ق1210تحقيقونشر:مؤ سةالنشاراال االمي،قام،اول،

حساانحلاايمحماادبان،الفوائطد فططي شططرح اشططكاالت القواعططد 

ق(،تحقيق: يدحسينمو ويكرماانيودي اراو،تهاراو،331)م.

محمادآباادي،،«در پيرامون بريطد بحثي »؛ق1383كوشانپور،اول،

ادبياتوعلومانسانيدانشا اهتبرياز،¨زباووادبياتدانشكده¨مجله

كثيارمحمادابان،البداية و النناية؛ش1302،تبريز،تابستاو122ش

ق(،تحقياق:علايشايري،بياروت،داراحياااء332)م.ا اماعي بان

رواي مقتطدر و   مانحسنويه فر بدر ب »؛ق1258الترا العربي،اول،

،02هاايتااريخي،شبرر اي¨حسنجاف،مجلاه،«دادگستر ايران

¨مجلااه،«هططا برگزيططده»؛ش1302تهااراو،فااروردينوارديبهشاات

تاج العروس مط  جطواهر   ؛ش1322،تهراو،تابستاو2نامه،شايراو

ق(،تحقياق:علاي1250)م. ايدمحمدمرتضايزبيادي،القاموس

تاريخ اجتماعي تنطران در  ؛ق1212،اول،شيري،بيروت،دارالفكار

خادمات¨ش(،تهاراو،مؤ ساه1338)م.جعفارشاهري،قرن بيستم

شابهعماربان،تاريخ المدينة المنورة؛ش1338فرهن ير ا، وم،

ق(،تحقيق:فهيممحمادشالتوت،قام،دار222)م.النميريالبصري

هباةاهللالحسانبانعلايبان،تاريخ مدينة الدمشق؛ق1215الفكر،

غراماة عيدعماربانق(،تحقيق:محبالدينابي031)م.عساكربن

هططاي  هططا و پططاره تططازه»؛م1550العمااري،بيااروت،دارالفكاار،اول،

،تهراو،فروردين05بخارا،ش¨ايرجافشار،دوماهنامه،«شناسي ايران

حسانمحمادبان،التبيان في تفسير القطركن ؛ش1380وارديبهشت

ق(،تحقيق:احمدحبيبالقصيرالعاملي،قام،مكتاب225)م.طو ي

تحريطر االحكطام الشطرعية علطي     ؛ق1255االعالماال االمي،اول،

ق(،تحقياق:322)م.مطهرحلييو فبنحسنبن،مكه  االمامية

تطككرة  ؛ق1225ابراهيمالبهادري،قم،مؤ سةاالماامالصاادق،اول،

ق(،قام،تحقياقو322)م.مطهرالحلاييو فبنحسنبن،الفقنا 

تعوير االنطام  ؛ق1212نشر:مؤ سةآلالبيت#الحياءالترا ،اول،

ق(،مكتباةمصاطفي1123)م.عبادالغنيالنابلساي،في تعبير المنطام 

محساانفااي كاشاااني،تفسططير الصططافي ؛م1525الحلبااي،اول،

ق(،تحقيااق:حساايناعلمااي،تهااراو،مكتبااةالصاادر،دوم،1551)م.

ق(،252)م.عماررازيفخرالدينمحمدبن،التفسير الكبير؛ق1212

محمادالسامعاني،منصاوربان،تفسطير سطمعاني  ؛جاتا،بي وم،بي

غنيم،عربساتاو اعودي،عباسبنابراهيموغنيمبنتحقيق:يا ربن

تفصططيل وسططائل الشططيعة الططي تحصططيل ؛ق1218دارالااوطن،اول،

ق(،تحقيقونشار:1152)م.امليالحسنالحرالعمحمدبن،الشريعة

¨ توريح دربطاره »؛ق1212مؤ سةآلالبيتالحياءالترا ،قام،اول،

¨جمشايدمظااهري،فصالنامه،«برخي لغات در ديوان ناصر خسطرو 
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جطام   ؛ش1383،تابساتاو12شنا ياياراو،شانجمنجمعيت¨نامه

روت،ق(،بيا315)م.جريرطباريمحمدبن،البيان في تفسير القركن

البااراجعباادالعزيزباان،جططواهر الفقططه؛ق1212دارالمعرفااة،اول،

ق(،تحقيق:ابراهيمبهاادري،قام،مؤ ساةالنشار281)م.الطرابلسي

منشااءازشابان اهقتا ،چنارشنبه سوري»؛ق1211اال المي،اول،

،132گاازارش،ش¨،محماادحساانابريشاامي،ماهنامااه«متوكاا دارد

الحدائق النارطره فطي   ؛ش1385فروردينشو1388تهراو،ا فند

ق(،قام،1182)احمادبحراناييو افبان،احكام العترة الوطاهرة 

،حديقة الحقيقطه و شطريعة الوريقطه   ؛تاامؤ سةالنشراال المي،بي

ق(،تحقياق:مادرسرضاوي،020)م.آدم ناييغزناويمجدودبن

ژاك،خططاطرات يططك االغ؛ش1305تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،

هنري ازماوتبليغاتا المي،¨پكنارد،ترجمه: هيالصفوي،حوزه

،«خاطراتي از ور  زندگي محصطلي  در گكشطته  »؛ش1338اول،

؛ش1303،تهاراو،25خااطراتوحياد،ش¨ابوالفض آلبويه،مجله

،تهاراو،00يغما،ش¨جاللالدينهمايي،ماهنامه،شعر« خر شيوان»

الحساانالطو اايمحماادباانابااوجعفر،الخططالف؛ش1331دي

خيابططان »؛ق1253ق(،قاام،مؤ سااةالنشااراال ااالمي،اول،225)م.

،تهااراو،بهماان225يغمااا،ش¨نصاارتاهللبا ااتاو،مجلااه،«اسططتخر

فرهناگ¨اصغركريمي،مجله،«دامداري در ايل بختياري»؛ش1325

دائطرة المعطارف طط     ؛ش1302،تيرومرداد125-135وهنر،ش

مكتااباهاا ¨ش(،مؤ سااه1382)م.فينااورانيمصااط،اسططالمي

بهارام،دائطرة المعطارف كتطاب مقطدس    ؛ش1381،اول،“البيت

،«دركمدي بر قواني  هيتي»؛ش1385محمدياو،تهراو،روزنو،اول،

،31حقاوقيوقضااييدادگساتري،ش¨فرنازاكبريرومني،فصلنامه

محماود،«تنيطدن ¨ دربطاره »؛ش1335قضاائيه،تابساتاو¨تهراو،قاوه

،تهاراو،بنياادمطالعااتاياراو،15اياراوناماه،ش¨صناعي،فصلنامه

محماد،الدروس الشطرعية فطي الفقطه االماميطة    ؛ش1328زمساتاو

ق(،قاام،مؤ سااةالنشااراال ااالمي،اول،382)م.مكاايعااامليباان

¨ دو دستگي در شيعيان امام كطاظم  و پيطدايش فرقطه   »؛ق1212

¨،قم،دانشاكده35علومحديث،ش¨صلنامهم.عليبيوكار،ف،«واقفيه

العبااسعلايبان،الرومي ديوان اب ؛ش1382علومحديث،زمستاو

جريح،شرح:احمدحسنبسبح،بيروت،دارالكتبالعلمياه،اول،بن

منصورهاتحادياه،،«ناصري¨ تنران در دوره¨ رشد و توسعه»؛م1552

؛ش1332وتابساتاو،تهراو،بهار1ا2تحقيقاتا المي،ش¨فصلنامه

ق(،تحقيق:232)م.شرفالنوويزكريايحييبنابو،رورة الوالبي 

عادلاحمدعبدالموجودوعليمحمدمعارض،بياروت،دارالكتاب

مهاديپرتاوي،هاي تاريخي امثا  و حكم ريشه؛تاالعلمية،اول،بي

م زبدة البيان في احكطا ؛ش1320 نايي،اول،¨آملي،تهراو،كتابخانه

ق(،تحقياق:محماد553)م.محمدمحقاقاردبيلاياحمدبن،القركن

؛تااباقربهبودي،تهراو،المكتبةالمرتضويةالحياءاآلثارالجعفرية،باي

جمشاايدمظاااهري،«سطم خططر عيسططي نعططل اسط  سيدالشططندا   »

،تهراو،32رشد،آموزشزباووادبفار ي،ش¨يار،ماهنامه روش

ريزيآماوزشوزارتآماوزشوپارورش، ازماوپژوهشوبرنامه

آقانجفيقوچاني،تهاراو،امياركبيار،،سياحت شرق؛ش1332بهار

نظامالملك،تصحيح:مرتضيمدر اي،،نامه سياست؛ش1302دوم،

 سيري در ترجمطه و بازپرداخطت  »؛ش1303انتشاراتزوار،تهراو،

ادبيااتكاودكو¨ناماهجعفارپاايور،پاژوهش،«سرگكشت خطر( )

الصطحاح تطاج اللغطة و    ؛ش1338،تهراو،زمساتاو15جواو،شنو

ق(،تحقياق:353)م.حماادالجاوهريا ماعي بان،صحاح العربية

عبور »؛ق1253عبدالغفورعطار،بيروت،دارالعلمللماليين،چهاارم،

-35،ش“فقهاه بيات¨اميررحماني،مجله،«از مقابل نمازگزار

حيدرلطيفايو،ه و گردشگريعشاير، توسع؛ش1383،زمستاو25

؛ش1355همكاراو،تهراو، ازماوجغرافيايينيروهايمسالح،اول،

ق(،بياروت،800)م.احمدالعينيابومحمدمحمودبن،عمدة القاري

مسالمعباداهللبان،غريط  الحطدي   ؛تاداراحياءالترا العربي،بي

لميااه،اول،ق(،بيااروت،دارالكتاابالع232)م.قتيبااةالاادينوريباان

،مضارع التزامي در نقطش مارطي نقلطي   « فارسي كرمان»؛ق1258

ادبياتوعلومانسانيدانش اهتبرياز،¨دانشكده¨ناصربقايي،فصلنامه

،فتح الباري شرح صحيح البخطاري ؛ش1320،تبريز،زمستاو85ش

ق(،بياروت،دارالمعرفاة802)م.حجارعساقالنيعليبناحمدبن

ق(،235)م.الابالذري،فتطوح البلطدان  ؛تااشر،دوم،بيللطباعةوالن

تحقيق:صالحالدينالمنجاد،قااهره،مكتباةالنهضاةالمصاريه،اول،

ق(،بياروت،دارالجيا ،اول،253)م.الواقدي،فتوح الشام؛م1502

ق(،230)م.طباريربانعلايبان،فردوس الحكمة في الو ؛تابي

؛م1528آفتااب،دوم،¨،مطبعاهتحقيق:محمادزبيارصاديقي،بارلين

؛ش1325محمادمعاين،تهاراو،امياركبيار،چهاارم،،فرهن  معي 

ق(،228)م. ايناعبداهللمعروفبهابانحسينبن،القانون في الو 

تئوفيا مياك،،«حمطورابي ¨ قطانون نامطه  »؛تاابيروت،دارصادر،بي

و اردفتر،تهاراو،كاانو35كانوو،ش¨ترجمه:بهمنرازاني،ماهنامه

قطواني  اشطنونا:   »؛ش1338داراوودفترياراو،ارديبهشتوخرداد

 .راسمارتاا،ترجماه:حساين،«دانطان باسطتاني   يادگار حقطوق 

ادبياتوعلومانسانيدانشا اهاصافهاو،¨دانشكده¨بادامچي،فصلنامه

،«كنط  ¨ شطناخته  هطاي كطم   قوم»؛ش1385،اصفهاو،زمستاو33ش

؛ش1325،تهاراو،تيار35چيساتا،ش¨زادي،ماهنامهها،رقيهبهكا ي

اثيارعبدالواحدبانمحمدعبدالكريمبنمحمدبن،الكامل في التاريخ

كتطاب  ؛ق1382ق(،بيروت،دارصادرللطباعةوالنشر،اول،235)م.
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حمادالمروزي،تحقيق: هي زكار،بيروت،دارالفكارنعيمبن،الفت 

اعثمالكاوفياحمدبن،كتاب الفتوح؛ق1212للطباعةوالنشر،اول،

ق(،تحقيق:عليشيري،بيروت،داراالضواءللطباعةوالنشر312)م.

،كشف الرموز في شرح المختصطر النطاف   ؛ق1211والتوزيو،اول،

ق(،تحقيق:عليپنااه255)م.طالبابيعليالحسنبنزينالدينابو

نشااراال ااالمي،اول،اشااتهارديوحسااينياازدي،قاام،مؤ سااةال

جعفاركاشاف،كشف الغوا  ع  مبنمات شريعة الغطرا  ؛ق1258

كشف اللثام ع  قواعد ؛تااق(،اصفهاو،مهدوي،بي1228)م.الغطاء

ق(،قام،مؤ ساة1133)م.الحساناالصافهانيمحمدبان،االحكام

محمادبااقر ابزواري،كفاية الفقطه ؛ق1212النشراال المي،اول،

،تحقيق:مرتضايواعظاياراكاي،قام،مؤ ساةالنشارق(1555)م.

كند و كاوي در صرف و نحو از ديطدگاه  »؛ق1223اال المي،اول،

ادبيااتوعلاوم¨دانشكده¨يحييمعروفي،فصلنامه،«عرو  و قافيه

¨ گزيطده »؛ش1385،تهاراو،زمساتاو125انسانيدانش اهتهراو،ش

ميارا ا االمياياراو،كوشش:مهديارجمناد،به،«خر نامه¨ رساله

؛ش1332آيتاهللمرعشاي،اول،¨،قم،كتابخانه2ر ولجعفرياو،ج

،تهاراو،82آياينا االم،ش¨نامهحسننيكو،هفته،«گوسفند و خر»

مصاطفي،«سطميه ¨ هايي از زندگي مطردم دهكطده   گوشه»؛ش1322

لسطان  ؛ش1302،تهاراو،آذر108فرهناگوهنار،ش¨صديق،مجله

ق(،قم،ادبالحاوزه،اول،311)م.مكرممنظورمحمدبنناب،العرب

،«مالكيت در ايران و چگطونگي ثبطت اسطناد و امطالك    »؛ق1250

،تهااراو،بهماانوا اافند2كااانوو،ش¨ اايدجلي محماادي،مجلااه

حسانطو ايمحمادبان،المبسوط فطي فقطه االماميطه   ؛ش1332

ةالمرتضاويهق(،تحقيق:محمدباقربهبودي،تهاراو،المكتبا225)م.

جااللالادين،مثنطوي معنطوي  ؛ش1301الحياءآثارالجعفريه،اول،

ق(،تصاحيح:رينولادالايننيكلساوو،تهاراو،232)م.محمدبلخي

ق(،1580)م.فخرالدينالطريحي،مجم  البحري ؛ش1382هرمس،

تحقيق: يداحمدالحسيني،قم،مكتبالنشروالثقافةاال الميه،دوم،

حسانطبر ايفضا بان،م  البيان في تفسير القطركن مج؛ق1258

؛ق1210ق(،بيااروت،مؤ سااةاالعلماايللمطبوعااات،اول،028)م.

ق(،853)م.بكارالهيثمايابايعليبن،مجم  الزوائد و منب  الفوائد

مجم  الفائطدة و البرهطان فطي    ؛ق1258بيروت،دارالكتبالعلميه،

ق(،تحقيق:آقاامجتباي553)م.احمداردبيلي،شرح ارشاد االذهان

؛ق1253عراقاايوهمكاااراو،قاام،دفتاارانتشاااراتا ااالمي،اول،

ق(،دار232)م.شارفالناووييحيايبان،المجموع شرح المنكب

 يدمرتضايعلامالهادي،المسائل الناصطريات ؛جاتا،بيالفكر،بي

؛ق1213ق(،رابطااةالثقافااةوالعالقاااتاال ااالميه،اول،232)م.

جمالالدينمحمادحسينبن،ق الشموس في شرح الدروسمشار

الحيااء“ق(،قام،مؤ ساةآلالبيات1555)م.محققخوانساري

هاي مشطترك   شناختي بازارچهانسان¨ موالعه»؛ش1311الترا ،اول،

زاده،خالادا اماعي ،«شناسطي اقتصطادي   مرزي با رويكرد انسطان 

انجمنانساوشنا ياياراو،،تهراو،5شنا ي،شانساو¨نامه¨فصلنامه

حسنجعفربن،المعتبر في شرح المختصر؛ش1380بهاروتابستاو

معجطم  ؛ش1322 يدالشاهداء،اول،¨ق(،قم،مؤ ساه232)م.حّلي

ق(،بيروت،داراحياءالترا العرباي،222)م.ياقوتحموي،البلدان

ق(،350)م.فاارساحمادبان،معجم مقاييس اللغطة ؛ق1355اول،

تحقيق:عبدالسالممحمدهاروو،قم،مكتباالعاالماال االمي،اول،

كوشش:ق(،به532)م.عبدالعليبيرجندي،معرفت فالحت؛ق1252

محماد،المقنط  ؛ش1338ايرجافشار،تهراو،ميرا مكتاوب،اول،

ق(،قام،مؤ ساةاالماامالهاادي#،اول،381)م.علايصادوقبن

ق(،213)م.مدمعروفبهشيخمفيادمحبنمحمد،المقنعه؛ق1210

منتخ  الكالم فطي تفسطير   ؛ق1215نشرا المي،دوم،¨قم،مؤ سه

ق(،مصر،مكتبةمصطفيالحلباي،1قرو)م. يرينمحمدبن،االحالم

يو افحسنبن،منتني المول  في تحقيق المكه ؛م1525اول،

هاايا االميآ اتاوقادسق(،مشهد،بنيادپاژوهش322)م.حلي

محمادابراهيمبا ااتاني،نطان جططو دوغ گطو  ؛ق1212رضاوي،اول،

هطاي   نظطام »؛ش1380معاصر(،تهاراو،نشارعلام،ششام،)پاريزي

ادبياات¨دانشكده¨،مجله131نعمتاهللتقوي،ش،«مالياتي در ايران

نقطش  »؛ش1323،تبريز،بهاار131وعلومانسانيدانش اهتبريز،ش

¨يو افبياكبابااپور،مجلاه،«رفانيحيوانات در تعاليم ديني و ع

قم،مردادو¨علميه¨،دفترتبليغاتا الميحوزه81پژوهش،ش¨آيينه

جعفر بحاني،،«نقش زمان و مكان در استنباط»؛ش1382شهريور

نگطاهي بطه   »؛1382،قام،پااييز23،ش“فقهاه بيات¨فصلنامه

اصاغر،«زندگي و كداب و سن  در ايالت هفت لن  و چنار لن 

الننايطة فطي   ؛ش1305،تهاراو،111هنرومردم،ش¨كريمي،ماهنامه

ق(،قام،225)م.حسانطو ايمحمادبان،مجرد الفقه و الفتاوي

¨ موالعطه « هطا  ننضت ملطي در شنرسطتان  »؛تاانتشاراتمحمدي،بي

،تهاراو،33حاف ،ش¨حسنامين،ماهنامه،موردي خراسان رروي

¨عبدالرفيوحقيقت،ماهنامه،«ي ايرانهاي مل ننضت»؛ش1380مرداد

نيطل االوططار مط  احاديط      ؛ش1305،تهاراو،مهار3ارمغاو،ش

ق(،بياروت،1200)م.محمدشاوكانيعليبنمحمدبن،سيداالخيار

هديططة العططارفي  اسططما  المططؤلفي  و كثططار   ؛م1533دارالجياا ،

اءق(،بياروت،داراحيا1335)م.ا ماعي باشاابغادادي،المصنفي 

،«همياري سنتي در بازسازي يك سد قديمي»؛تااالترا العربي،بي

ادبيااتوعلاومانسااني¨دانشاكده¨ يدحسنحسينياباري،مجلاه

؛ش1332،اصاافهاو،تابسااتاووپاااييز15-11دانشاا اهاصاافهاو،ش
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مردي كه عقل فعا  همكطاران مطا را تسطخير    « هوكوس بوكوس»

،تهاراو،مهار22وحياد،ش¨ماهحبيباهللنوبخات،ماهنا،كرده بود

ق(،322)م.أيباكصافديخليا بان،الوافي بالوفيطات ؛ش1302

تحقيق:احمداالرناووطومصطفيتركي،بيروت،داراحيااءالتارا 

خلكااوابن،وفيات االعيان و انبا  ابنا  الزمان؛ق1225العربي،اول،

ارق(،تحقياق:احسااوعبااس،بياروت،د281)م.محماداحمدبان

،«ناصطر خسطرو  ¨ هاي منتشر نشطده روزانطه   يادداشت»؛تاالثقافه،بي

،تهاراو، اازماو33-32ا اناد،ش¨گنجيناه¨پرويزبديعي،فصالنامه

اپژوهشكده¨ا نادوكتابخانه ؛ش1338ا ناد،بهااروتابساتاو¨ملي

مرجااو،«ياسا و اثر كن بر نظام حقطوقي ايطران در عصطر مغطو     »

،تهراو، اازماوپاژوهش22شد،آموزشتاريخ،شر¨ن هي،ماهنامه

؛ش1380ريزيآماوزشوزارتآماوزشوپارورش،بهااروبرنامه

،25-05فرهناگ،ش¨فاطماهجادلي،فصالنامه،«يس  چنطل و دو »

تهراو،پژوهش اهعلومانسانيومطالعاتفرهن اي،بهااروتابساتاو

 .ش1383

علي لطانيمحمد

 الماس

هايقيمتايا اتکاهباه نگالماسيکياز:الماس

خاکيهموارهماورد¨هاونيزکمبودآودرکره ببويژگي

ايان انگقيمتايداراي.هااباودهوهساتتوجهانساآو

گانهوازدوهرمبلورهاييا تکهمعمواًلاز طوحهشت

هااييبااگااهالمااس.دارايچهار طحتشکي شدها ت

نو ارزشامندآوباي. طحنيزوجوددارد22،28،دوازده

اندنويسندگاوعربيادآورشده.رنگوبسيارشفافا ت

،آهناي،زرد، ارخ، ابز،هااييباهرناگازرقکهالماس

ظااهرًاايانگفتاهازپلنياوس.شاودايو ياهديدهمينقره

گااهيبارروي اطوحالمااس1.يونانينقا شادها ات

فکاارشااودکاهپيشااينياوخطاوطمثلثاايشااکليديادهمااي

هااامابعد،آيندوجودميکردندبه ببگرمايشديدبهمي

کاروکسثاباتکاردکاهاياانخطاوطبااخطاوططبيعااي

اندوبههن امتشکي زيراخطوططبيعياصي ،اندمتفاوت

.الماسبسيار ابکومقااوما ات2.آيندوجودميبلوربه

هاي ابکيتشاكي ازاتم،بنيادمواد خت بکومقاوم
                                                           

.515،ص12مجلهالمقتطف،ش ،«کنوز الدنيا: الماس.»1

.511.هماو،ص2

هااينيرومنادپرشاماريدارنادتشاکي گرددکهپيوندمي

هااآو¨ها بکهستندکاهازجملاهشماريازاتم.گرددمي

.پيونادکاربنبااکاربنبسايارنيرومنادا ات.کربنا ت

توانندچهارپيوندبااچهااراتامهمساايههايكربنمياتم

اکربنهسازآنجاکهاتم.برقرارکنند ،تندهايالماسکربن

کنندوهايبسيارفشردهازپيوندهايمحکمايجادميشبکه

،آياد بکو ختپديدمي،درنتيجهمادهايبسيارمقاوم

ترازفوالديباايکهالماسبيشازپنجاهبار بکبهگونه

باا،درمجمو المااسبسايار اخت.هماومقاومتا ت

،پاايينتاراکمپا يريبسايار،ضريبمقاومتکششيزياد

هاايجنبااييزياادحاما ،مقاومتالکتريکايبساياربااال

مقاومتشکسات،گافنوازبسيارپهناورانرژي،الکتريکي

وزو ابکوباي،گرماييزيااد¨ر انه،ديالکتريکيزياد

برايهرگونهکاربردفنايو،ازاينرو.اثريشيمياييا ت

رناگتوانادالمااسماي3.بسيارخوبيا ت¨صنعتيگزينه

.هايموجوددررن ينکمااوتبادي کناد فيدرابهرنگ

اماا،الماسدردمايمعموليبامواددي رترکيبنميشود

گرددودياکسيددردمايبسيارزيادبااکسيژوترکيبمي

تبدي به،کندواگردرآودمااکسيژونباشدکربنتوليدمي

نسکاربنشودکهجسامنارمو اياهيازجاگرافيتمي

الماس الياو البعدازکشفقاب تراشنبودتاا4.ا ت

مفرديبهناملويسبرجيتوانساتراه1202آنکهدر ال

هافقاطدرالماستامدت5.برشوصيق آوراکشفکند

شدوتاالشبشارباراي ااختالمااسطبيعتيافتمي

ر يدزيراالمااسکربنايا اتکاهمصنوعيبهجايينمي

ددردماييبسيارباالنظيردمايدرووزماينتبادي باهباي

آبو پسبه رعت ردشودوايندماادراختيااربشار

توانساتدرهايطبيعيميباالتريندماييکهدرکوره.نبود

در، اانتي رادباود¨درجاه1055اختيارانساوقارارب يارد

حاليکهبراي اختنالماسنياازباهحرارتايافازووبار
                                                           

،مجلاهمااه«نانوشيمي: سركمدن دوره فلزها و بركمدن دوره الماسنويد.»3

.03-22،ص58علوموفنوو،ش

.235،ص3جفرهن  نامه کودکان و نوجوانان،  .4

.555،ص12مجلهالمقتطف،ش، «کنوز الدنيا: الماس.»5
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کمکمدانشمنداوبهاين. انتي رادالزما ت¨درجه2055

کشفد تيافتندکهاشتعالاکسيژووهيدروژوحرارتاي

امااينهمباراي،دهددرحدوددوهزاردرجهبهد تمي

 .Hموا ااو/.هاااچبعاد.د تيابيبهالمااسکاافينباود

Moissan(1820–1553فرانسويباآزمايش)هايبسايار

2335تواننادهايالکترونيکميبهايننتيجهر يدکهکوره

فارنهاياتحارارت¨هازاردرجاه انتي رادوياپانج¨درجه

ويبراينباوربودکهاگاربتاواوکاربنرادر.ايجادکنند

مياوپارچهآهنيآبکردو اپسباه ارعتآورا ارد

اقادامويبهايانکاار.تواوالماسبهد تآوردمي،نمود

هاايباهامااالمااس.کردوبهالماسمصنوعيد تيافت

اينکار رآغازد تيابيانساو.د تآمدهبسيارريزبودند

افرادزياديبهمو اوحملهکردند1.بهالماسمصنوعيشد

اماا،وادعايويرادرمورد اختالماستک يبکردند

خاودهاايمتوانستباتکارارآزماايش1550ويدر ال

ماادعايخااودشرابااهاثباااتبر اااندو اااختالماااس

2.مصنوعيرابهنامخودثبتکند

اينگوهرگرانبهابسيارپيشازميالد: الماس¨ تاريخچه

هاوکارتاژهابااآودادو اتدفنيقي.مسيحپيداشدها ت

-03)م(بهتراژاو58-35)قطعهالما يکهنروا.کردندمي

دهدم(هديهدادهنشاومي138-32)رياوم(واوبههاد113

کهنزديکبهبيستقاروقبا ايانگاوهرارزشامندرواج

.انادههرمسوار طوخواصوآثارالماسرانوشت.داشت

شماردي ريازنويساندگاوکتاباحجاارو،بعدازآودو

تارينازکهان.انادجواهرازمنافووفوايدآو اخنگفتاه

اشاتنالمااسمشاهورباودهنادباودوممالکدنياکهبهد

بسياريازپادشاهاوونيزخلفابرايبهد تآوردوالماس

شناختندودريوناوقديمآورامي3.کردندبههندحملهمي

گفتنادو(بهمعنايتسليمناپ يرميAdamas)بهآوادماس

ايوارداتيا توازاص يونانيآمدهالماسنيزواژه¨واژه

                                                           

.252،ص1مجلهبهار،ش،«ياقوت و الماس مصنوعي.»1

.303،302،ص0،مجلهالمقتطف،جزء«الماس الوبيعي و الصناعي.»2

.5،ص25،مجلهمهر،ش«الماس.»3

(کهدرزبااوان ليسايباهالمااسdiamond)¨واژه4.ا ت

.يوناانيگرفتاهشادها ات¨شاودازهماينواژهاطالقمي

زيسات القب ازهجارتماي005پلينيوسکهقريببه

جلديخوددرزميناهعلاوم33ميالدي(درکتاب23-35)

کندکهانسااوالماسراپربهاترينچيزيمعرفيمي،طبيعي

گويدالماسبراينموددو تيومحباتزميني.شنا دمي

ترينودشمنيدارايخواصا توآتشوآهنکه خت

چيزهاا تدرالمااستا ثيرناداردوفقاطخاووبازنار

برهاآورادرخووگارمخارد نگ.تواندآورابشکندمي

تارا اتباآوبررويهرجسميکاهازآو اخت،کرده

عاالوهباراينکاهالمااس...کننادنقوشوتصاويرر ممي

ايان5.کنادخاصيتترياقداردوازجنووجلوگياريماي

کااربردالمااسازناو کااربرد¨گزارشضمنبياوپيشاينه

دا تاوشکستنالماسدرخوو.دهدآونيزخبرمي¨گ شته

هاامشاخصشادکاهامابعد،هاموردقبولبودبزتامدت

شااهتااجيدکهجمشيدانمورخاوگفته.توهميبيشنيست

آذينبنديشدهازالماسداشتوزماانيکاهايانتااجرا

بر رگ اشتهبودتاابشخورشايدبارآوموجاببازتااب

ايکهماردمآوراخورشايدبهگونه.نوريخيرهکنندهشد

گفتندکهبعدهاايان«جمشيد»دانستندوازاينروبهوي

6.جمشيد اختهشد¨دوواژهبهيککلمهتبدي شدوواژه

المااس¨شناختانساودرباره¨اينگزارشنيزگويايپيشينه

درخشندگيالماسباعثتوجهپيشينياوبهاينگوهر.ا ت

.شدهوتاريخيکهنيافتها ت

هاادانشمنداوبراينباورندکاهميلياوو: معادن الماس

انادکاهدرهاييتشکي شاده الپيشالماسدرآتشفشاو

هاباههايموجوددرگدازهکربن.خاموششدوبودندحال

هايالماستبادي هن ام ردشدودراثرفشارباالبهبلور

داربهمسي هايالماسها نگدراثرفر ايشکوه.اندشده

اندوبههمين ببنخساتالمااسهامنتق شدهرودخانه

                                                           

.555،ص12،مجلهالمقتطف،ش«کنوز الدنيا: الماس.»4

.2،0،ص25مجلهکاوه،ش«کوه نورط درياي نور.»5

.23-22مجلهفردو ي،ش«بركمدن جمشيد.»6
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فشدندکممعادوالماسکشاماکم.هاپيداشددررودخانه

هاايهاالماسهابابيرووآوردو نگوخاکمعدووانساو

هاايماشين¨امروزهبهو يله.آوريکردندهمراهآوراجمو

هاراازدروومعادوبيرووهاوخاکشن،هاغولپيکر نگ

هاييکهباهروغانخاصايآغشاتهآورندوبرروينقالهمي

هااباهالمااس،هااباشستهشدوناخالصاي.شويندا تمي

تان0/2معمواًلدر.گرددچسبدوجموآوريميروغنمي

دويساتگارم(المااس) نگمعدودرحدوديکقياراط

دربينمورخاوجواهراتترديدينيساتکاه1.وجوددارد

نخستينمحليکهدرآومعادوالمااسکشافشادههناد

:عمدهمعادوالماسهنددر اهايالاتقارارداشات.ا ت

رايالتحيدرآبادکهقديمترينمعدوالماسآودرنخستد

مهاناادي¨دومينمرکزآودربيندورودخاناه،گلخندهبود

جاي ااه.پاناهواقاوباودوگوداوريو ومينآودرچمنه

بااورونئيبااودويکااياز¨دي اارمعاادوالماااسجزيااره

هايمشهورونتراشيدهجهاوکهازمعادواينکشورالماس

يکيدي اراز.دهدراختيارپادشاهبرونئيا تبهد تآم

هاا پانيايي.هايبرزي ا تهايکشفالماسجن  مح 

هااييازالمااسيافتنادومدربرزي کانوو1323درتاريخ

آنجااراکاهمحا ا اتخراجوتجاارت¨يکشهروقصبه

،م1885الماسبودديامانتيناوديامانتينوناميدندوتاا اال

م1821در ال.دهکيلوالماسازآنجاا تخراجکردندشانز

معدو.هادرآو ويآرالمعادوالماسکشفکردندروس

مدر1820در اال.آدولفمشاهورترينمعادوآنجا ات

مدرا اترالياودر اال1825امريکايشاماليودر اال

.مدرکاپدرجنوبآفريقامعادوالماسکشفشاد1828

¨يکيازمعاادوچهارگاناه،ازمعدوکمبرليم1881در ال

ميلياوو152ارزشالماسباهد اتآمادهباال بار،کاپ

مپانزدهتنالماساز1555ازاينتاريختا ال.فرانکبود

کشاف2.ک معادوآفريقاايجناوبيا اتخراجشادهباود

م1831الماسدرمعادوکمبرليافريقاايجناوبيباه اال

                                                           

.3،235،جرهن  نامه کودکان و نوجوانانف.1

.135-128،ص05،مجلهمهر،ش«الماس.»2

ريخبسياريازجوينادگاوالمااسباهدراينتا.برميگردد

اينمنطقههجومآوردندومقدارزياديالمااسباهد ات

3.آوردند

اوالمااسباهيکيازجاهاييکهدرگ شتهازآوفاراو

درايان.وگرو اودربرزيا باودهايماتد تآمدجن  

هايشديدوراهافتادو اي مقادارنواحيبعدازبارندگي

هااييکاهبنابهگازارش.شودظاهرميزياديالماسوطال

در الحدودياک،مربوطبهحدودهشتاد القب ا ت

درآغااز4.آمدميليوودالرالماسازايننواحيبهد تمي

الماسبهراحتيبعدازهربارنادگيازروي اطحزماين

هاي اطحيپايااوامابهمرورالماس.قاب جموآوريبود

هامجبورشدندبرايباهد اتآوردووکمانسايافتوکم

الماسزماينرابکننادودراعمااقزمايندرپايالمااس

.باشند

کشورهايجنوبوغربآفريقايکيدي ارازمراکازي

بناابار.شادهاالمااسا اتخراجمايبودکهبهوفورازآو

 االنهنزديکبهيکتن،گزارشيقب ازجنگجهانياول

م1515آمادودر االبهد تميالماسازاينکشورها

ايانمقادار.قيراطالماسا اتخراجشاد2055555حدود

امابهدلي گراني،بسيارکمبود1513گرچهنسبتبه ال

درآفريقاا5.ناشيازاوضا جهانيقيمتآوبسيارباالباود

هااتحصاي المااسبسايار اادهباودوهمچاووتامدت

آ اماردمباوميهاي ي رندگيهايبرزي بعدازباجن  

آوردندوبهآ انيمقداربرايجموآوريالماسهجوممي

امادراينکشورها.آوردندقاب توجهيالماسبهد تمي

نيزالماس طحيباکمبوددچاارشادوتحصاي المااس

اکناوودرايانکشاورها.ترگشتهايعميقنيازمندکاوش

هاايماردمانجاامتاودههااکمتارتو اطا تخراجالمااس

بااالي¨زيراتواومالياينافرادپا اخ ويهزيناه،گيردمي

هاايبازرگا تخراجالماسنيستوبهطورعمدهشرکت
                                                           

 512،ص12،مجلهالمقتطف،ش«کنوز الدنيا: الماس.»3
،31،مجلاهمهار،ش«هاي مني  و بي پايان برزيطل  اکتشافات: در جنگل.»4

.323ص

ق.1335،رمضاو005،ص2،جزء08،مجلهالمقتطف،ج«الماس و سوقه.»5
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ويژهبلژيکيوا رائيليهستندکاهباهکااوشخارجيوبه

،دراياانگونااهمعااادو.الماااساشااتغالدارنااد¨درزمينااه

هااراازنوما اههااوشاهايبسيارتوانمندخااکماشين

آورنادودرنقالههاييبه اطحماي¨اعماقزمينبهو يله

هااباهآنجاافراديبوميبهشدتکنترلشدهدرکنارنقالاه

.اندکاوشالماسمشغول

دردنيااونيازدر: هاي مشنور ايطران و جنطان   الماس

تاا.هاوجوددارندکهشهرتدارنادايراوشماريازالماس

هاايجهااوتارينالمااسمعروف،رواخيرشمسيقب ازق

قياراطکاهدر0/3532کولينااوباهوزو.1:عبارتبوداز

مدر1550ايانالمااسدر اال.اختياردولتان ليسبود

مباه1553ترانسوالآفريقايجنوبييافتاهشادوباه اال

اينالماسبعدهاباه.ادواردهفتمپادشاهان لستاواهداشد

.2.کوچاکتقسايمگشات¨¨بازرگوچنادقطعاهُنهقطعه

قياراطاحتماااًلدراختيااردولات30/531اکلزپورباهوزو

ماتااودرايکهدراختيارراجاهالماسنتراشيده.3.ان ليس

الما يدرگلخند.2.قيراط325بهوزو،يورنئوبود¨جزيره

درياينور.0.قيراطبود325هنددراختيارنظاموبهوزو

.2.قياراطکاهدراختيااردولاتاياراوا ات285بهوزو

.3.قياراطدرتااجتازاررو ايهباود153اورلفباهوزو

.قيراطدراختياردولتاتريشبود0/135فلورانسيبهوزو

قيراطکهدراختياردولاتفرانساه20/132رژاوبهوزو.8

رقياراطکاهدراختياا0/120جنوبباهوزو¨ تاره.5.بود

قياراط152کوهنوربهوزو.15.هايهندبوديکيازراجه

03 انسايباهوزو.11.کهدراختياردولتان ليسا ت

المااسآبايباه.12.قيراطکهدراختياردولتروسباود

.قيراطکهدراختيارصارافيدرآمساتردامباود20/22وزو

قيراطکاهدرقصار ابزشاهر25الماس بزبهوزو.13

1.شددر دوآلماون هداريمي

هايخودتوجهخاصيکهدرگزارش«المقتطف¨»مجله

هايمختلافكردهودرچندينشمارهدر البهالماسمي

هاايجهااوونيازاخباارمارتبطبااهاييازالماسگزارش

                                                           

.2،ص25مجلهکاوه،ش«درياي نور اکوه نور.»1

الماسمشهوربرا ااس30گزارشياز،الماسداشتها ت

هرکادامتوضايحيدهادوبارايکتابهربرتا ميتمي

،کاوهناور:هاعباارتا اتازناماينالماس.کندارائهمي

،نظاام،نورمااه، افره، انساي،مغولبزرگ،اورلوف،بت

،المااسزاهاداو،قطباي¨ اتاره،اکبرشااه،شااه،درياينور

پاشاا، اکساوو افيد،اوجيناي،بيغاوت،کمبرلند،ناپلئوو

،در دوان ليساي، تارهجنوب،تسکانا، تارهشرق،مصر

،ويکتورياا،پاورتررودس،ا توارت، تارهآفريقايجنوبي

پاولس،هاوپ،مينااس،کلينااو،يوبي ،اکسلسيور،دپيرس

هاايمختلفايهايمختلفنامالبتهدرگزارش2.ثفاني،اول

هاايمشاهورجهااوآمادها اتوحتايدربرايالمااس

.جاودناداردهااوهانيزهماهن يبينگزارشبنديآوطبقه

هايهاون ينتواودرخلطبينالماسدلي ايننكتهرامي

هاايمختلافهاادانساتونيازتااريختراشيدهشدهازآو

،هااذکارشادههاايمختلفايکاهبارايآووزو،هاگزارش

هااانجاامگرفتاهودرهايمتعددکهبررويالمااستراش

هاييکاهازاههامختلفشدهودرنهايتاشتبنتيجهوزوآو

اديبگزارشمفصلياز. ويگزارش راوپيشآمدها ت

جهااوونياز¨بزرگترينبلورهاوقطعاتالماسيافتهشاده

هايتاريخيومشهورجهاوارائهکاردها اتکاهدرن ين

اينجافقطدهبلورالماسبزرگجهاوراطبقگازارشوي

اکسلسايورباه.2.قيراط3152کوليناوبهوزو.1:آوريممي

.قياراط5/528 يرالئووباهوزو¨ تاره.3.قيراط550وزو

وييريورباهوزو.0.قيراط0/383مغولبزرگبهوزو.2

.قياراط25/322پريزيدنتوارگاسباهوزو.2.قيراط335

ريتياازجااوبيليبااهوزو.8.قيااراط322يااونکربااهوزو.3

راطکااهمحاا قياا212بااينااامبااهوزو.5.قيااراط8/205

بامگلادورهباهوزو.15.پيدايشآوآفريقايجنوبيا ت

يکيازمجالتفار ايزبااودرزمساتاو3.قيراط20/255

:بههن امکشفالماسيونکرچنينگزارشداد1313 ال

چهارمينالماسبزرگدنياکهاخيرًاکشفشدهووزوآو»

                                                           

.223-222،ص21،مجلهالمقتطف،ش«حجارة الماس التاريخية.»2

.212-211،ص2،ججنان جواهرات.3
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.شادهازاردالرفروختاه310قيراطا تباهقيمات322

رنگ،قيراط322وزو:مشخصاتآوبهاينقرارزيرا ت

کلايباه،حجمبهقدريکتخاممارغ، فيدمتماي بهآبي

اينگزارشبهخاوبياهمياتو1«.همواروبيلک،صاف

¨مجلاه.دهادارزشبااليالماسدرآوروزگاررانشاومي

ددهامزبوردر البعدگزارشيازمعادوالماسبرزي مي

کااه«کوابااا»درهر ااالازنااواحيشاامالي»:نويساادومااي

پايتختماتوگرو وا تبهارزشيكميليوودالرالماس

2«.شودجموآوريمي

هاييوجودداردهايمشهورجهاوالماسدربينالماس

گرچاههايچکاداماز.کهبهنوعيبانامايراومرتبطهستند

هااباهاماانتقالآو،ا تهادرايراويافتنشدهاينالماس

ايراوتو طپادشاهاوپيشينموجابشادها اتکاهايان

اندهاعبارتاينالماس.هابانامايراوپيوندپيداکنندالماس

هاکهبانامايراوپيوناديکيازاينالماس:درياينور.1:از

385وزواينالمااسقبا ازتاراش.دارددرياينورا ت

رناگآو.قياراطگشات182دازتاراشقيراطباودوبعا

هاايجهااوا اتکاهازصورتيويکيازنادرترينالماس

معدوگلخندهدرجنوبهندکشفشدها اتوقطاوآو

ايانالمااسراناادرشااه.چهارپهلووبسيارشفافا ات

¨قازهندآوردوبعدازقت نادربهنوه1101افشاربه ال

باهامياراعلام،چندنق وانتقاالاوشاهرخميرزاوبعداز

خااوزنادوازويباهآغااخاوخزيمهو پسبهلطفعلي

پنداشتکهايانناصرالدينشاهمي.قاجارر يدمحمدخاو

دادوآوگوهرازآوکورشا توبهآوبسياراهميتمي

آويخاتوبارايآواشمايراگاهبهکالهوزمانيبه ينه

بعضيبراينباوربودندکهالماس.بودمسئوليتعيينکرده

درياينوروالماسشصتقيراطينورالعيندراص ياک

برروياينبرلياوبهخطفار ياينعباارت3.قطعهبودند

شااهفتحعلاي، الطاوصااحبالقاراو»:نوشتهشدها ات

                                                           

.813،ص8،ش1313،دیمجله منر.1

.323،ص31،ش1312.هماو،آذر2

.25،ص252،مجلهپيامبانک،ش«گويا اما سر به منر.»3

 هتاناز.شاها تاينتاريخمرگفتحعلي«1205،قاجار

مباراي1522انااداييکاهدر االجواهرشنا اومشهورک

هابهايراوآمدهبودنداعتقادداشاتندمطالعهروياينبرلياو

کهبرلياونورالعينودرياينورقسمتيازبرلياوتاب بزرگ

4.بودند

الماسمشهوردي ريکهنااماياراوبارآو:کوهنور.2

ايانالمااسرا الطاوعاالءالادين.کوهناورا ات،بود

مازشاخص1352کهبرهندچيارهشادباه االهن امي

.ثروتمنديکهآوراازاجدادخودبهار بردهبودگرفت

مبههمايووبن لطاوبابرر يدو1022بعدازآوبه ال

ايانالمااسدرچشامطاوو اي.بهنامبابرمشهورگشت

نصبشدکهبرتختپادشاهاومغولحاکمدرهنادقارار

هد تنادرشاهافتادوويآوراازهندباهداشتتاآنکهب

احمدشاهدرانيكوهناور،بعدازمرگنادرشاه5.ايراوآورد

رابهافغانستاوبردو پسبهشااهشاجا وبعادازآوباه

در اال.د ت رداريهنديبهنامشايرپنجاابر ايد

المااس،مباالحاقحکومتپنجاببهحکومتهناد1825

کمپانيهندشرقيمنتق وبهان لستاوباردهکوهنورهمبه

¨ان لستاوهديهشدوهاماکناووبارتااجملکاه¨وبهملکه

مرحوم يدمحسانامايندر6.فعليان لستاونصبا ت

اماامرضاا#در¨شرححالميرزامحمدرضاناظرآ اتانه

کنادزماونادرشاهوشاهرخميرزاازالماسکوهنوريادماي

وآوهشتمثقالبودونيزازالماسدي ريگويدوزومي

گويدکهوزوآوششمثقالبودودربهنامتاجماهپورمي

مشاهدتو اطنياروياعزاماياحمادشااه¨زماومحاصاره

هااراباههاايخرا ااوهاردويايانالمااسخاو،افغاني

7.ا ترآبادبردندوبهمحمدحسنخاوقاجارهدياهکردناد

باهنظار.ارشباالچنداوهماهن يندارداينگزارشباگز

هايمربوطبهالماسدريااير ددربسياريازگزارشمي

                                                           

.220،ص2،جن جواهراتجنا.4

.223-222،ص21،مجلهالمقتطف،ش«حجارة الماس التاريخية.»5

،32،مجلهکتابماهتااريخوجغرافياا،ش«الماس کوه نور در گكر تاريخ.»6

.83ص

.255،ص5،جاعيان الشيعة.7



 
 

 الماس / 712
 

هندياوبرايان.نوروکوهنورخلطمبحثپيشآمدها ت

ازآو،باوربودندکهالماسکوهنورپانجهازار االقبا 

هااآورابااخاودکاراناپسرخدايآفتابباودودرجناگ

.خپيدايشاينالماساطاال دقيقاينيساتازتاري.بردمي

ظاهرًايکقروقب ازميالدمسايحايانالمااسمتعلاقباه

اطالعاتنسبتًادقيقازاين.ايهنديبهناماويينبودراجه

ر ادکاهدرآوزمااودراختياارالماسبهقروهشتمماي

اين،پادشاهاومالوابودکهپسازشکستآناوازمسلماناو

قبه لطاوعالءالدينمحمادخلجاي355در الالماس

¨درنظربابرارزشاينالماسنصافعاياداتهماه.ر يد

واناديوزو353کوهنورقبا ازتاراشحادود.دنيابود

داشتوبعدازدوتراشکهيکاياز اويشااهشاجا و

وزو،دي راز ويملکهان لستاوبررويآوانجامگرفت

1.يراطر يدق152آوبهحدود

الماسدي ريکاهدرارتبااطباااياراوباود:اورلف.3

ايان.اورلفنامداردوبرفرازتااجقيصارهايروسباود

جواهررانيزنادرازهندو تاوآوردوبسيارشبيهبهدرياي

الماساورلفپسازقت نادرشاهبهفرديارمني.نورا ت

آمسااتردامبااهمآورادر1332ويبااه ااال.فروختااهشااد

وناامويبار.فروشگ اشتوپرنساورلفآوراخريد

اندکهاينالماسدرچشمبرخيگفته.اينالماسباقيماند

اورلفنيز2.بتيدرهندبودکهفرديفرانسويآورادزديد

مناتنقرهويکفرماواعياانيباه205555آورادرمقاب 

3.کاتريندومواگ ارکرد

قطعاهبرليااوموجاوددر23ايننامبه:ايراوبرلياو.2

هاراناصاراکثراين.شودجواهرات لطنتيايراواطالقمي

مخرياده1885الدينشاهقاجاردر فرشبهاروپادر ال

،درشاترناگ افيددارد¨ها هقطعاهازاينبرلياو.ا ت

يکقطعههلوييرنگا تکهمح ياافتنآوهندو اتاو

باقيماندههم يبهرناگزردا اتو¨وزدهقطعهبودهون

                                                           

.2،3،ص25مجلهکاوه،ش«کوه نورط درياي نور.»1

.512هماو،صمجله المقتوف، .2

.3،ص25مجلهکاوه،ش«کوه نورط درياي نور.»3

4.ازمعادوآفريقابهد تآمدها ت

قيراط50الماسبسياردرخشانيبهوزو:الماسشاه.0

کهفتحعليشاهآورادرجرياوقتا الکسااندرگريبااديف

بهنيکواليقيصرروسهدياهدادو،تزاري¨رو يه¨فر تاده

آوراتراش.پادشاهاومکتوببودبررويآونام هتناز

دادندونامشاهاوايرانيراازآوح فکردندودرنتيجاه

اينالمااسباهاحتماال5.قيراطتقلي يافت82وزوآوبه

.قويازمعدوگلخندهندبهد تآمدها ت

هاييبودکهاينالماسنيزيکيازالماس:کوه¨ تاره.2

آوردهباودوبعادازمارگناادرنادرشاهازهندبهغنيمت

 ربازيافغانيآورا رقتکاردوباهياکتااجرارمناي

 6.فروختوويآورابهقيصرروسفروخت

ايانتخاتکاهقاباًلباهناامتخات:تختطاووس.3

شاشااهبااهنااام ااوگليخورشايدبااودوتو ااطفتحعلااي

تختطاووسناميده،االص طاووسخانماصفهانيگرجي

المااسو2022داراي،همينناامشاهرتيافاتشدوبه

.زمردريزودرشتا ت

بدي خاواينتختتو طبي:تختطاووسنادري.8

 عيدايگيالنيبهد تورجهان يرشاهدرمدتهفت ال

قطعاه3252نادرشااهباهاياراوآوردودرآو، اختهباود

ساينتختدرکناارتخاتطااوو7.کاررفتهبودالماسبه

.شدکاخگلستاون هداريمي¨فتحعليشاهدرتاالرموزه

الماسبه اببکمياابيو: الماس در باورهاي مردمي

آودرباارشمااواد ااختونيااز¨قاادرتفااوقالعاااده

درخشندگيوزيباييچشم يرآوهموارهموردتوجاهباود

از.وازاينرودرباورهاايماردمجاي ااهمهمايداشات

دربينمردموجودداشتکهالمااسطلسامديربازاينباور

وقتيشاهشجا افغاني.آوپيروزا ت¨خوشبختيودارنده

مدربراباارمتحاادخااودرونجياات ااينگ1833بااه ااال

                                                           

.222،ص2،ججنان جواهرات.4

.222،ص21،مجلهالمقتطف،ش«حجارة الماس التاريخية.»5

.هماو.6

،مجلهدانشکدهادبياتوعلاومانسااني«سعيداي گيالني و تخت طاووس.»7

.232،ص23تبريز،ش
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(Runjet Singhشکستخورد)،برايافشايجايالمااس

اماامحا آورا،بسيارقارارگرفات¨کوهنورموردشکنجه

هاايشراازکا اهچشامافشانکاردوباهد اتور اينگ

وقتيويمشرفبرمرگشدمح الماسراافشا.درآوردند

هاا لطاوفاتحازمقاومتشاهشجا دربرابرشاکنجه.کرد

ازويچرايياينهمهمقاومتراپر يدوشااهشاجا در

الماسکاوهناورطلسامخوشابختيا اتو»:پا خگفت

موفقياتهاپيروزا اتوعماريراباامالکآودرجنگ

1«.گ راندمي

همچنيناعتقاديمبنيبر ميبودوپودرالمااسباين

اينباوربسيارکهانا اتوريشاهدر.مردموجودداشت

هاآمادها اتکاهامپراتاوردرگزارش.ا اطيرهنديدارد

مباخوردوپودرالماسمساموم205فردريکدومدر ال

زخاوردومبعادا1032شدوپاپکلمنتهفاتمدر اال

 اميباودو2.چهاردهمينقاشقازپودرالماسدرگ شت

مفتطاح  پودرالماسچناومقبولباودکاهمرحاومصااحب
که مومرامقيدبه اموم«قواعد»درذي عبارتالکرامة

دهدکهاينتقييادبارايپرهيازازاحتمالمي،کندنباتيمي

امحتيباوريوجودداردکه ميکهاما3. مالماسا ت

پودرالماسبودکاهمعاوياه،حسن#باآومسمومگشت

شيو  ميبودوالماسبعادازمارگپااپ4.فر تادهبود

مزبورموجبشدتاکارگراومعاادوالمااسازبلعيادوآو

ايناحتمالوجوددارددرايان5.برايقاچاقد تبردارند

 امي¨زماوکارفرماياووصاحباومعادودرگسترششايعه

.بينقشنباشاند،والماسبرايپيش يريازقاچاقآوبود

هااايامااروزهدرمعااادوباازرگا ااتخراجالماااسازاباازار

الکترونيکيبارايجلاوگيريازقاچااقآوتو اط¨پيشرفته

ازآنجاکهپيشينياوبراينبااور.شودکارگراوبهرهگرفتهمي

بودندکهالماسدرجاييوجودداردا اتکاهانباشاتهاز

                                                           

.21،ص2،ججنان جواهرات.1

.23،ص.هماو2

.100،ص12،جمفتاح الکرامه.3

.هماو،پاورقي.4

.23،ص2،ججنان جواهرات.5

هااايخااودازاياانفرضاايهبهاارهدردا ااتاو،ماااراوا اات

وقتاي اندباددر افردومباه،بهعنواونمونه.گرفتندمي

،شودايکهدرآوگرفتاربودرهاميمرغيازجزيره¨و يله

درختاو¨افتدکهدرآوماراوبزرگيمانندتنهايميبهوادي

هبهالماسگو فنديآغشت¨ويدرآنجاالشه.وجودداشتند

کندو پسخودراباهالشاههاراجموميالماس.بيندمي

دارندوبهبااليکاوهبنددومرغاوشکاريويرابرميمي

شودومرغالشاهرادرآنجاناگهاوصداييبلندمي.برندمي

کنادوبازرگاانيکاهالشاهرابارايازدوفارارمايانادمي

6.يابادتهبود ندبادراميد تيابيبهالماسدرواديانداخ

هاراجوبهوجودمعادواينافسانهبرا اسهماوباورتوده

.هاا ااختهشادها اتالماسدرواديپرازماراووافعي

گويانخستينآگاهاوازوجودالماسدر رزمينهندبراي

دورن هداشتنافراددي رچنينشايوکاردهبودنادکاهبار

زمينهندماراوبساياريم مورنادوهادر رمعادوالماس

.کسايپاادرآنجاانهناد،اجازهنميدهندجزافرادا اتاد

هبةاهللابوالبرکااتازرجاالجواهآذريا فرائنيازکتاب

اوا طقروششمهجريوطبيبمخصوصالمستندباهللو

در:اينباورراچناينباهنظامآوردها ات،المستضيباهلل

کاهدر/کندنق ازعدولوثقااتمي/کتابجواهربرکات

/ايهستدرمغاکزمينوادي/اقصايهندو رحدچنين

/ا تادي/نتواوشددراوبهپرازافعيا ت اح ووادي

7.هستالماساندرآوبسيار/ندهدراهنيزهمگسار

ايازپااره¨درمتوودينيدربااره: الماس در متون ديني

شودکهنميتواوبههاييديدهميشهايقيمتيگزار نگ

هاييدرموردالماسگزارش.هاباورداشتآو¨اصالتهمه

شودکاهباهدربعضيازکتبرواييوياتفسيريديدهمي

تااواوگفااتخا اات اها اارائيليداردوازجاارأتمااي

هاييا تکهازمنابويهوديواردمتوودينيشادهگزارش

هادرموردکاربردالماستو اطيکيازاينگزارش.ا ت

ذوالقرنينبرايبرشآهندرجريااو ااختن ادمشاهور

                                                           

.112-110،ص2،جهزار و يک ش .6

.15ش،ص1312،خرداد25،مجلهمهر،ش«الماس.»7
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مآربدربرابرهجومموجوداتخاصايباهنااميا جوجو

هاآمدها تکهماردممنطقاهدراينگزارش.م جوجا ت

ازذوالقرنينخوا تندکهويگا رگاهبايندوکاوهراکاه

باا ااختن اد،ردندآوموجوداتمزبورازآنجاهجوممي

آهنيببنددوذوالقرنيندراينموردازآهانو ارببهاره

ازآنجاکهجداکردوآهنموجبزحماتو ارو.گرفت

ويباا.شدومردمرابه توهآوردهبودصدايبسياريمي

گياريبريادوبارايبهارههاراميگيريازالماسآهنبهره

درهمينگزارشبه1.کردهاا تفادهميدر اخت دازآو

گيري ليماوبنداوود#ازالماسدرجرياو اختبهره

منابودي رکااربردالمااس2.بيتالمقدساشارهشدها ت

دراين.اندتو ط ليماو#راباتفصي بيشترينق کرده

هاگاهازشيطانيبهنامصخربنعمربنعمروبانگزارش

ناواوراهنمااي اليماو#ايبهعوگاهازپرنده3شرحبي 

درايان.بهقدرتالماسدربريدوآهناشارهشادها ات

 4.يادشدها ت«السامور»هاازالماسباتعبيرگزارش

ايدرتاااريخگاازارشدي اارمربااوطبااهفااردافسااانه

هااازا رائي بهنامعوجبنعنقا تکهبنابرگازارشبني

انادهباودوپيشاززماونوح#تازماومو ي#زندهم

فرديبسيارقادبلنادوتنومنادباودکاهمااهيراازدرياا

وي.خاوردپخاتومايگرفتودرحرارتآفتابمايمي

کندتا پاهمو اي#راناابودبزرگيراازکوهمي¨صخره

ايخداونادپرناده¨وليبهدرخوا تمو يوبهاراده،کند

ويصاخرهگياردوازبااالباررالما يبهمنقارماي¨قطعه

افتادشودوبرگردوعوجميافکندوصخره وراخميمي

درايان.توانادويراناابودکنادوبهاينو يلهمو يمي

¨ودرموارديبااواژه5«الشمور»گزارشازالماسگاهبانام

6.الح يةازآويادشدها ت

                                                           

.252،صکما  الدي  و تمام النعمة.1

.هماو.2

.253،ص8،جتفسير الثعلبي.3

.252،ص22عساکر،جبن،اتاريخ مدينة دمشق.4

.055،ص2،جاثيرابن، النناية.5

.135،ص12،جلسان العرب.6

المااسگزارشايآوردها اتکاه¨زبيديدرذي واژه

ايبهناشناختهباودوالمااسدردرآواشارهافزووبراينکه

درناو ،بينمردمجزيرةالعربدرصدرا الموجوددارد

ويدرذياا اياانواژه.خااودگزارشاايشاا فتا اات

الماس ن يقيمتيا اتوهمچاووزماردو»:نويسدمي

آوبه¨ترينقطعهبزرگ.آيدياقوتازجواهراتبهشمارمي

بسيارنادرا اتوپيادا.کبوترا تگردووياتخم¨اندازه

نميشودم رهمااوکوکابدريکاهفارارويپياامبر@

آويختهشدهبودوپادشاهيآورابهويهدياهدادهباودو

آوبهمقدارتخمکفترچاهيباود¨اندکهاندازهگزارشکرده

کهقطعاهاين7«.ترا توخداوندمتعالبهحقيقتامرآگاه

تخمکفترچاهيباشاد¨بهپيامبر@بهاندازهالما يمتعلق

هايتاريخينيامدها تواگرچنينچيزيبوددرگزارش

.کرداشتهارپيدامي

هاالماسچناداوبرخالفمتوودينيا الميکهدرآو

مطرحنشدهواينخودنشانيازايانامارا اتکاهايان

گوهرگرانبهاادرصادرا االمدرباينمسالماناوچناداو

شناختهنبودوتاجراومسالماواطاال قابا تاوجهيازآو

ويژهدرعهادعتياقازآوناامدرمنابويهوديوبه،نداشتند

درمتاووا االمينياز،چناوکاهگ شات.بردهشدها ت

هايمرتبطباالماسآبشخوريهوديداردومرباوطگزارش

هاايتااريخييهوديااوبهحوادثيا تکهبرايشخصيت

ر دمطرحشدونامالماسدربهنظرمي.قافتادها تاتفا

گرددکهپادشاهاومسلماوبااکتبمسلماناوبهزمانيبرمي

تصرفهندو تاوبااينگوهرگرانبهااآشاناشادندواگار

¨شاوددرباارهترناميازآودرکتبمسلماناوديدهمايپيش

خواصداروييوياطلسميآوا تونهارزشتجاريو

درهرصورتبارهادرمنابويهوديازالمااس.ياتزيينيآو

. خنبهمياوآمدها ت

.يقدرچندموردازالماسنامبردهشدها تتدرعهدع

دراينمواردتوجهاصليباهصاالبتالمااسا اتوناه

ارزشآوواينخودگوياايآوا اتکاهدرآوروزگاار

                                                           

.282،ص8،جتاج العروس.7
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درکتااب.ساتندهنوزبهالماسبهعنواوگاوهرنماين ري

گناهيهاوداباهقلامآهناينوناوک»:ارمياينبيآمدها ت

اياناشاارهگوياايآوا اتکاهدر1«.الماسمرقوما ت

تارازتاروباادوامن رشمردمآوروزهيچچيزي اخت

ايتشابيهشادهگناهيهودابهنوشاته،ازاينرو.الماسنبود

سن اشتهشدهکهبر ن ي ختتو طقلميبانوکالما

درکتابحزقي نبينيزآمده.وبهزوديمحونخواهدشد

پيشانيتورامث الماساز انگخاارا اختتار»:ا ت

دراينکاربردنيزتوجهاصليبه ختيالمااس2«گردانيدم

:درکتابزکريانبايآمادها ات.ا تونهارزشمنديآو

دتااهايخاويشرامثا المااس اختنمودنابلکهدل»

روحخاودباهشريعتوکالميراکاهيهاوهصابايوتباه

درماوارديکاه3«.وا طهانبياي لففر تادهبودنشانوند

ازالمااس،هايگوهرنامباردهشادهدرعهدعتيقاز نگ

ناميبهمياونيامدها توايننيزبيان رعادمتوجاهقاوم

ينکاهايانباتوجاهباها.يهودبهالماسبهعنواوگوهربود

قااومتجااارتپيشااهبودناادوهمااوارهن اااهاقتصاااديبااه

تاوجهيباهالمااسباهبي،موضوعاتپيرامووخودداشتند

عنواوگوهرگويايعادمارزشگاوهريآودرميااوقاوم

.يهودبود

المااسازديرباازپيونادي: الماس و امطاک  مقطدس  

ادياااوما اهبوشابه،ا اتواربااامااکنمقادسدراديااو

شاايدنخساتينپيوناددهنادگاوباين.م اهبداشتبهوش

الماسواماکنمقدسهندياوباشندکهالماسرابهامااکن

 ارمهندس،باهتعبيارگااردنر.کردندشاوهديهميمقدس

هاايمتمااديباهجاايالماسقارو،شرکتمشهوردبيريز

4.رفتکارميهادربتکدهبهبت¨چشمدرمجسمه

الماسبهاماکنمقادساماري¨هديهدربينشيعياونيز

هايگرانبهااييرامتداولبودوشماريازپادشاهاوالماس

.کردنادبههمراهدي رجواهراتبهبارگاهاماماوهدياهماي
                                                           

.1¨،آيه13،بابارميا.1

.5¨،آيه3،بابخرقيا .2

.12¨،آيه3،بابزكريا.3

 .22،صجنان جواهرات.4

هااوويدرجناگ.يکيازاينافرادنادرشااهافشاارا ات

هايخودمقدارزياديالمااسازهنادآوردوکشورگشايي

بارگااه،زآورابهبارگاهامامرضاا#بخشقاب توجهيا

طالب#ونيزبارگاهامامحسين#اهداکاردعليبنابي

هادريورشوهابياوبه ارقتکهبخشقاب توجهيازآو

درگزارشيکهناصرالدينشااهازبارگااهعلايبان.رفت

¨شمارقطعااتالمااسموجاوددرخزاناه،ابيطالب#دارد

وازدوقطعاهالمااسنفايسياادعددگفتاه183بارگاهرا

يکيپيکانيودي ريآيينهکهازيک متتاراش؛کندمي

هااراناصارالادينشااهاغلابآو¨هنديداشتوبهگفته

خودوينياز.نادرشاهازهندو تاوآوردهوهديهكردهبود

جبهايراکهبرآوقطعهالما يبودبهآ تانهتقديمکارده

5.ا ت

مرضا#نيازشامارقابا تاوجهيالمااسدرحرماما

¨ازجملاه.هاايحارمنصابا اتوجودداردکهبهديوار

¨هاتاجمرصوناصرالادينشااها اتکاهصادهاداناهاين

درو طايانتااج.الماسريزودرشتدرآووجوددارد

بوتهگليمرکابازطاالوالمااسهساتکاهازآوشااه

يمکلاا بااهدوجغااهطااال. االيماوصاافويبااودها اات

هايريزودرشتاهداييمهدعليامادرناصرالادينالماس

شاهوبندطالييمکل بهصدهادانهالماسريازودرشات

همچناينترنجايدردياوار امت.درآ تانهوجاوددارد

،المااس¨غربيحرمهستکهدرآونيمتاجيباصدهادانه

¨ارهگوشاو،مادالگا المااس، نجاقطاليدارايالماس

ريزبرديوارباال ر ينه.خوشهبابرگالماسموجودا ت

¨شمشاه،نشاوباشمارقاب تاوجهيقطعااتالمااسالماس

ان شتريبرلياو، نجاقميناباقطعاتالماس،الماسنشاو

نيزدوويترينجواهراتباال ارحارمکاهدر.نفيسهست

قارارهاييبهاينشرحدرآوضمنجواهراتدي رالماس

گ طالپشتمينا؛طالمکل بهياقوتوالماس¨بوته:دارد

پشاتميناادارايدولعا ¨جغاه؛مکل بهياقوتوالماس

طالمکل به¨قالبه؛بزرگوياقوتمکل بهالماسوزمرد

                                                           

.30،صسفرنامه عتبات عاليات.5
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تااجنقارهکاهدارايياکداناهالمااس نجاقنيم؛الماس

مکلا ¨ نجاقنقاره؛درشتوهشتدانهالماسريزا ت

¨ انجاقنقاره؛نشاوپانجپارالماس¨ نجاقنقره؛بهالماس

گ طالدارايچهارالماس؛الماسنشاوآبطالدادهشده

¨خنجارمرصاوبااد اته؛طالمکلا باهالمااس¨جغه؛ريز

نشاوکهدارايچهارالماسدرشتا اتا تخوانيالماس

شمشاير پهسااالرکاهرويغاالف؛ميرزاواهداييعباس

خم آوگ الماسنصبشدهونامشاها ماعي صفويم

مکلا ¨نقاره¨بوتاه؛آوحکشدها ت¨وشاهعباسبرتيغه

 نجاقطاليششعيار؛بازوبندمکل بهالماس؛بهالماس

نشااووزارت،نشاودوعدد نجاقالماس؛مکل بهالماس

1.نشااوايراومکل بهالماسوگا طااليالمااس¨خارجه

هاااييکااهريازجااواهراتوبااهخصااوصالماااسبساايا

درعتبات”پادشاهاوونيزخيرينبهبارگاهاماماوشيعه

دريورشوهابياوبهغارترفتواماروزه،هديهشدهبود

.هانيستخبريازآو

¨هاييدرباارهنويسندگاوكتاب: الماس در كثار مکتوب

کتابخاودمعمواًلازالماسدرفصلياز،هايقيمتي نگ

درميرا مکتاوبمسالماناوشامارقابا .كردندبحثمي

هايقيمتايوجاودجواهراتو نگ¨درباره¨توجهينوشته

يو افابوجطواهر تواوبهکتابهاميآو¨داردکهازجمله

نصربن¨ا حاقکندياشارهکردونيزبهنوشتهيعقوببن

ابخاودازيعقوبدينوريکهازبينرفتهوبيرونيدرکتا

بيرونيدرگزارشخودازقولنصربان.آويادکردها ت

کنادکاهمعازيعقوبازاهداييکحلقهان شترييادماي

الدولهاحمدبنبويهآورابهبرادرشرکانالدولاهحسان

ويهمچنينبهان شتر.اهداکردهون ينآوازالماسبود

بنيعقاوبداراين ينالماسنوحبنمنصورازقولنصر

الجماهر في معرفطة  تواوبهکتابنيزمي2.اشارهکردها ت

ق(و255:در)ابوريحاومحمدبناحمادبيرونايالجواهر

احمدبنيو افازهار االفکار في جواهر االحجارکتاب

                                                           

.23و22،مجلهنامهآ تاوقدس،ش«جواهرات كستان قدس.»1

.335،ص0،مجلهآينده،ش«مآخك فارسي الجماهير في معرفة الجواهر.»2

فصا 20ق(اشاارهکاردکاهدر201:در)تيفاشيمصري

برخاي.المااسا ات¨تنطيمشدهوفص هفتمآودربااره

احمدبناباياالحجارکتاب:اندازدي رازاينآثارعبارت

رشيدعبا يکهفصا جواهر االسرارمثنوي؛خالدالطبيب

جواهر االسرار في معطارف  3؛الماسا ت¨چهارآودرباره

4؛ق(1512:در)ازعليچلپيبانخسارواربيقاياالحجار

ابايلخانيازخواجهنصيرالدينطو ايکاهبا¨نامه تنسوخ

ازصادرالدينجواهر نامطه 5.؛الماسا ات¨اولآودرباره

محمدبناميرغياا الادينمنصاورباناميارصادرالدين

اززيانجواهرنامطه ياامعرفت جطواهر 6؛حسينيدشاتكي

الدينبنحاجيکهآورابرايشاهرخبهادرخاونوشاتهو

ازمبارکجواهرنامه7؛الماسا ت¨فص نخستآودرباره

يازشاگرداوميرصدرالدينمحمددشتکيکاهآوراقزوين

هاادرافزووبراياننوشاته.براي لطاو ليمنوشتها ت

شرحزندگيوتاريخهاييکهبهد تورپادشاهاووامياراو

¨هاايخزاناهالمااس¨هااييدرباارهشدنيزگزارشنوشتهمي

.شاهاووجودداشت

زبارايبارشالماسدرآغاا:برش: هاي الماس کاربرد

زيرابسيار ختودارايقدرتبرشبااال،شدا تفادهمي

المااستوجاهعماده¨درگزارشهاييپيشينياودرباره.بود

ايانناو بهارهگياريناهتنهاا.بهاينويژگيالماسباود

بلکهکمکمبهيکيازکاربردهايمهامايان،فراموشنشد

.کانيدرصنعتتبدي گشت

بريبرايبارششيشاهباهدرشيشهقطعاتريزالماس

هااايرياازآوباارايتااراشوصاايق دانااه.رودکااارمااي

هااوبارايبريادو انگ.هاايبازرگکااربردداردالماس

هايگيرنددرمتههايالما يبهرهميقطعات ختازتيغه

گيريامروزهبيشترينبهره.شودحفارينيزازآوا تفادهمي

هاايمصانوعيويااخاردهالمااسهاازازالماسدربرش

                                                           

101،ص15،جالكريعه.3

.332،ص1،جايضاح المکنون.4

208،ص2،جالكريعة.5

282،ص0ج، .هماو6

.200،ص21ج، .هماو7
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هادر ااختجاواهرهاييا تکهنميتواوازآوالماس

.ا تفادهكرد

ايازدرطبقديمازالماسبارايماداوايپااره:دارو

اينباورباه¨ر دريشهبهنظرمي.گرفتندهابهرهميبيماري

برخيمعتقدنادکاهدرن ااه.گرددن رشا اطيريبرمي

بردقدروبهالماسچوونسبتبهماروافعيميا اطيري

شادکاهالمااسقيمتيافتهبودوهمينتباارموجابماي

خواصجادوييوطبايداشاتهباشادوماننادبسايارياز

1.رفتهايمارپادزهرودافوماربهشمارمي نگ

هاايکمياابيوويژگاي،زيباايي،درخشاندگي:جواهر

دکاهباهزوديباهعناواومنحصربهفردالماسموجبش

.هاايماردمتحميا کنادجواهرارزشمندخودرابربااور

الماسبدووتراشکاربردجواهرينداردوپاسازتاراش

المااسباهطاورکلاي.گيرندازآوبهعنواوتزيينبهرهمي

تاراشتخاتکاه.1چهارنو تاراششاناختهشادهدارد

تاراش.3.تاراشفالماک.2.قديميترينتراشآوا ات

تراشبرليانيزيباترين.تراشبرلياني.2.پلکانيوياتزييني

نو تراشالماسوبرا اسحجمبا طوحفاراواوا ات

کهقسمتفوقانيياتاجآورا طحبازرگوصاافيقطاو

تريبازواياايآورا طحبزرگ¨کندوقاعدهوياخيمهمي

حصافآونيازدرحاشيهواطراف ط.دهدتندتشکي مي

¨اينناموروشازمياناه.شودتريايجادمي طوحکوچک

تراشبرلياانيازدوهارم.هفدهمميالديمر ومشد¨ ده

گرددکههارمبااالييتااجوهارممتحدالقاعدهتشکي مي

ترينمحيطيکهايندوهرمراازهامپايينيخيمهوبزرگ

تاراشبرليااو.ودشاکندخطکمربنديناميدهميمتمايزمي

خودانوا زياديداردکهبهيکنو آوتراشبرليااوقارو

عددهام88گويندکهگاه طوحمختلفآوبهبيستميمي

ايراکاهبارآوازآنجاکهالماستادو وماشاعه.ر دمي

هرچهتعداد طوحآوبيشترباشاد،کندتابدمنعکسميمي

2.شوداترميگرددوزيبدرخشندگيآوبيشترمي

                                                           

.23،ص25،شمجله کلک.1

رهاي سنتي: گكري بر گوهر شناسي و كموزش گوهر مقاله كموزش در هن.»2
‘ 

هاايماوردالماستراشه¨يکيازکاربردهايتازه:تراشه

هاايهامعمواًلالمااساينالماس.هاا تا تفادهدررايانه

هااي ايلکونيدردرجهحرارتايکاهتراشاه.اندمصنوعي

ماننادوهايالماسمصنوعيباقيميشوندغالفذوبمي

گياريازالمااسدرههارابهبهارهمينامر ازندگاورايانه

.هاتشويقکردها ترايانه

¨الماسباتوجهبهارزشفوقالعاده: الماس و سياست

آوهموارهماوردتوجاهامياراووحاکمااوباودهوازايان

ره  رپايالماسبه يا تکشيدهشدهوهنوزهميکي

هااييازدرتااريخنموناه.ازبازي راوصحنه يا يا ات

¨بهگفته.ادشاهاووحاکماوباالماسوجودداردهايپرفتار

پادشاهاوايراووخلفايا االمدرهار»محمدعليتربيت

دقاايقو،عهدواواوکهبهتساخيرهنادموفاقگرديدناد

ذخايرالماسراانفسنفائسگنجوخزائنخودقراردادهو

.کردنادهافخرومباهاتمايهميشهبهتصرفوتملکآو

ايهاروووم مووکهمتجاوزازهزاراوهزاردرهمهالماس

هاااي االطاومعاازالاادينغااوريارزشداشااتهوالماااس

¨ر يدهوتمامجواهربتخانهق(کهبهپانصدمنمي252)م.

از،هااايالماااستخااتطاااووس ااومناتودانااهنشاااو

هايغزنوياوبههندويورش3«.مستخرجاتمعادوهندبود

کررنادرشاهبههنادباهعشاقد اتيابيباههايمنيزحمله

هاابياان رنادرراپرميکردواين¨هاييبودکهخزانهالماس

خااولطفعلاي.حضورجديالماسدردنياي يا تا ت

همراهخاودمقادارقابا ،کندبعدازآنکهازشيرازفرارمي

قيطاانيبساتهشاده¨توجهيان شتربرلياوکهبهيکرشاته

پيشانهادفاروشآورا،بههمراهدي رجواهراتآوردومي

ايان»:گويادکنادومايبهفردياروپاييبهنامجاونزماي

هاراتوانيآوفايدهبهدردمننميخوردآياميچيزهايبي

بفروشي؟يادتهستکهبرايخريددرياينورباهشايراز

ناصرالدينشااهدرديادارازان لساتاواز اوي4«آمدي؟
                                                                                      

.11،ش122،مجلهآيينهخيال،ص«تراشي

.5،ص25،مجلهمهر،ش«الماس.»3

،108-103،اطالعاات يا ايواقتصاادي،ش«گوشه اي از تاريخ ايران.»4

.122ص
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کندوخودان ليسنشانيمکل بهالماسدريافتمي¨ملکه

نيزحماي اختراعيآفتابمکل بهالماسباهملکاههدياه

،رودزمانيهمکهبرايودا ملکهبهويندروزماي1.کندمي

هاتراشدادهبودندويان ليسي¨الماسکوهنورکهبهگفته

بملکهتوجاهناصارالادينشااهراباهخاودجلا¨بر ينه

 يا اتمداراو¨هاييازتوجهفوقالعادههانمونهاين.کندمي

بلاوريندر¨بهالماسوگوياينقشيا تکاهايانقطعاه

تريندراواخرقروبيستممهم.کند يا تبازيکردهومي

ايآفريقاابارهايمحلايوياامنطقاهوخشنترينجنگ

قدماتمدرکشورآن والم1552در ال.محورالماسبود

جنگوحشيانهاياز وييوناس اويمبيمتحادپيشاين

آمريکاورهبرشورشياويونيتااايجاادشاودکاهمحاورآو

درايانجناگ.ا تخراجالماسازمعادوغنيآن اوالباود

توجهيازمردمآن والبهجرمنزديکقاب هايشمارد ت

شدوبهمعادوالماسبريدهشدوتعدادزيااديازماردمو

نظامياوکشتهشدندوفقروبدبختي الياودرازيبارايان

مدرکشاور1553همچنايندر اال.کشورحااکمگشات

کن وجن يبرمحورا تخراجالمااساز اويشورشاياو

موردحمايتآن والوروانداآغازشدوچندين الماردم

مدرکشور ايرالئوو1585در ال.راگرفتاربدبختينمود

،شاودانوا خاوبالمااسدرآوا اتخراجمايکهيکياز

هاتو طفوده اانکوشورشايترينجنگيکيازوحشيانه

وجودآمدکهده الاينکشورفقيررادرگيار يرالئونيبه

 اختود توپايواعضايبدوکودکانيبسياريقطو

اينجنگهمبرمحورالماسباودو اربازاو اانکو.شد

هايغيرانساانيبکاارگماشاتهبهروشکودکانيبودندکه

شاوبرابربامجازاتقطوعضوبوداينشدندومخالفتمي

جنگبهکمکچاارلزتيلاوررهبارشورشايليبريااوبلياز

کمپوررهبرکودتايبورکينافا وتو اطفاوده اانکوباه

وجودآمدواين هنفريککارت بزرگقاچاقالماسباه

                                                           

-303،ص1،جروزنامه خاطرات ناصر الدي  شاه در سفر سوم فرنگستان.1

308.

هااکاموبايشدرهبههميننو رفتارشبي2.وجودآوردند

هاالمااسوجاودداشاتاتفااقدي رکشورهاييکهدرآو

افتادوبياان رحضاورالمااسدرجناگوافتادهويااماي

ايباهمقطعناماه1555 ازماومل در اال. يا تا ت

نامالماسخونينتصويبکردکاهدرآوخريادوفاروش

خيزعرضاهمناطقالماسالما يراکهشورشياوکشورهاي

مدر1832بااه ااال3.غياارقااانونياعااالمکاارد،كنناادمااي

ترانسوالآفريقايجنوبيمعدوالماسکشفشدوکشاف

مدرکميبرليموجبشددولت1835معدوالماسدر ال

بريتانياجمهوريترانسوالواوراناژراباهکااپيااهمااو

4. ياهپو تاوملحقکند¨ويژه¨منطقه

هاايبنابرگزارشايالمااس: خراج وتجارت الماساست

 يهزارکيلوگرم،دنيا¨شدرهمه1352ا تخراجيتا ال

تخمااينزدهشاادها ااتودرماادتچهاا  اااليکااهاز

22گ شتنزدياکباها تخراجالماسازمعادوآفريقامي

در5.انادهزارکيلوگرمالماسازآومعادوا اتخراجکارده

سبسيارابتداييبودوهن اميکهشايعهآغازا تخراجالما

شامارقابا ،شدوجودالماسدرجاييازجهاومطرحمي

آوردندوبارايتوجهيازمردمجهاوبهآومح هجوممي

هجاوم.کاوييدنادهارامايد تيابيبهالماسبستررودخانه

خيازناوعيرواباطهااييالمااسجويندگاوالماسبهمح 

گا اراوبينکارگراومعاادوو ارمايهخاصاربابرعيتي

هاااييکااهکااارگراوبااههن ااامترانااه.ايجااادکااردهبااود

خواندنادگوياايرفتاارهايالماسمايوجويقطعهجست

هاارباباوباکارگراومعادوالماسا تدريکيازاينترانه

شارايطا اتخراج، اكآورانق کرده.دي.کهآقايجي

در ااح »:وچنينتبيينشدها تالماساز ويکارگرا

باههماراه؛شاوييمخاکراماي؛واليدرکيمبرلي¨رودخانه

باهدنباال انگ؛هااکيمياگراوگساي شاده اويمعادو

و،ريازيمخااکرادرالاکماي؛گرديمدرخشاومعدومي
                                                           

.132-122،ص112،مجلهگزارش،ش«هاي خوني  كقاي سنکو اسالم.»2

3. http//www. Britannica.com, diamond. 

 .132،ص2،ش«تعصبات نژادي در افريقاي جنوبي.»4

.212،ص28-23،شبنمنيار، ارمغان.5
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خاااکرا؛چشاامانماو¨همااراهآبرودوالاايبااهخونابااه

وغروبهن امدر؛يمتاالماسراازخاکبرگير؛شوييممي

تاقطعهالمااسکاوچکي؛شويمهايدرازبازر يميصف

باياددر،باشکمگر انهوتانخساته،بهيغمانبردهباشيم

هايطوالنيانتظارکشيدو وگندخوردکهد تيباهصف

آلودازآوتاوهايزخمجاووتنود ت.ايتطاولنيالوده

اياناوضاا تاا1«. راوهايپرالمااسازآوغاارتوکيسه

هااادرمعااادوالماااسبرقااراربااودتاااآنکااهو اااي ماادت

اززمااوکشاف.الکترونيکجايگشاتبادنيراگرفات

ا اتخراجآواداماهداردوروزباهروزايان،معادوالماس

يابدو اختالمااسمصانوعينتوانساتهصنعترونقمي

ينياازانساوراازتالشبراير يدوبهالمااسطبيعايبا

.کند

باآنکهالمااسنخساتدرهنادو اپسدربرزيا و

اماااماروزه،کمدرا ترالياکشفشد پسدرآفريقاوکم

اينمعادلهبههمخوردها تودر طحجهانيا اتخراج

بناابار.گياردالماسبيشتردرآفريقاوا اترالياانجاامماي

خراجآماارا ات،«M. C. S»ماز اوي2553گزارش اال

20:ا اتراليا:مباهشارحزيارا ات2552الماسدر اال

ملياوو10:رو ايه؛ملياووقياراط22:کن او؛مليووقيراط

ملياوو8:بوتساوانا؛مليووقيراط5:آفريقايجنوبي؛قيراط

355:آمريکاا¨اياالتمتحاده؛مليووقيراط15:چين؛قيراط

80:ماو مج؛ملياووقياراط35:دي رکشورها؛هزارقيراط

2.مليووقيراط

هاييا تکاهترينتجارتتجارتالماسيکيازمهم

اکناوونياز.دهنادازديربازتاجراوبهآواهميتفراواومي

ايااالتمتحادهو،ا ارائي ،بلژياک،کشورهاييچووهند

.ترينشاغالوبهتجاارتالمااسهساتندچينيکيازمهم

دصاارداتهنادهفدهدرصا،م1553بنابرگزارشيبه ال

تاراش،تارينواردکننادههنادبازرگ.الماسنتراشيدهباود

کوچکدرجهااو¨هاينتراشيدهالماس¨دهندهوصادرکننده

                                                           

.83،ص3،مجلهقاموس،ش«هفت ترانه از چرکي  جامگان.»1

.25،ص323نامهاتاقبازرگاني،ش،«گزارش کوتاه از کشورها.»2

ا توچهاردرصادازتجاارتايان انگقيمتايرادر

رئايسشاورايصاارداتطاالو،پيشازاين3اختياردارد

درصادکا صاادرات82جواهرهندصادراتالمااسرا

واهرهنددانستهبودکهيکپنجمک صادراتآوکشورج

وييادآورشدهبودکههندلقبخودرا.دهدراتشکي مي

الماسباصيق دادوهفتاد¨ترينصادرکنندهبهعنواوبزرگ

جهاوراحفا کارده¨هايتراشنخوردهدرصدک الماس

درصدک صادراتالماسجهااورادراختياار20ا تو

4.اردد
صااحبامتيااز:مؤ ساه،اطالعطات سياسطي و اقتصطادي   : مناب 

،أعيطان الشطيعه  ؛اطالعات،مديرمسؤولو ردبير:مهاديبشاارت

التعاارف،ق(،تحقيق:حسنامين،بيروت،دار1331)م.محسنامين

ق(،تصحيح1335)م.ا ماعي پاشابغدادي،ايضاح المكنون؛بيتا

رفعتبيل هالكليسي،ليروت،داراحيااءمحمدشرفالدينيالتقياو

هفتهنامه،نشريهاماورفرهن ايورواباط،پيام بانك؛الثرا العربي

تطاج العطروس مط     ؛عموميبانكمركزيجمهوريا المياياراو

ق(،تحقياق:1250)م. يدمحمدمرتضايزبيادي،جواهر القاموس

،نطة دمشطق  تاريخ مدي؛ق1212عليشيري،بيروت،دارالفكر،اول،

ق(،تحقيق:عليشايري،031)م.عساكرهبةاهللبنالحسنبنعليبن

جنطان  ؛ق1210بيروت،دارالفكرللطباعاةوالنشاروالتوزياو،اول،

دكترآريوشاديب،تهاراو،مؤ ساهفرهن ايانتشاارات،جواهرات

صاحبامتياز،دو ماهنامه كيينه خيا ؛ش1381يادوارها دي،دوم،

وهنرجمهوريا الميايراو،مديرمساؤولبهمانناامورفرهن ستا

آقاا،الكريعة الي تصطانيف الشطيعة  ؛مطلق، ردبير:بهزادمرتضاوي

؛ق1253ق(،بيااروت،داراالضااواء، ااوم،1385)م.باازرگتهرانااي

،روزنامه خاطرات ناصر الدي  شاه در سطفر سطوم بطه فرنگسطتان    

افاطمهقاضيها،ته راو، ازماوا نادملاي،محمدا ماعي رضواني

 سطايت ؛تهيهكنناده:يو افاعتصاامي،سالنامه بنار؛ق1325اول،

www. britannica. com/diamondنشرانجمنپخاش،عند عتيق؛

فرهن  نامه كودكطان و  ؛ABS-1973-4m-GBكتبمقد ه،شنا اه:

شورايكتابكودك،تهراوشركتتهيهونشرفرهن نامه،نوجوانان

وابستهبهنشر،فصلنامه قاموس؛ش1332نوجواناو،اول،كودكاوو

صااحب،فصطلنامه هنطر  ؛قومس،بهكوشش:الفپويااوهمكااراو

امتياااز:معاونااتفرهن اايوزارتارشاااد،مااديرمسااؤولابوالقا اام

                                                           

.1332،مهر00،ص302.هماو،ش3

.1332، ال25،ص323.هماو،ش4
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،الكشف و البيان في تفسطير القطركن  ؛خوشرو، ردبير:هادي يف

عاشاور،يمحمادبانق(،تحقياق:ابا223)م.محمدثعلباياحمدبن

كما  الدي  و تمام ؛ق1222بيروتداراالحياءالترا العرباي،اول،

ق(،تصاحيح:علاياكبار381)م.علايالصادوقمحمادبان،النعمة

،لسطان العطرب  ؛ق1250غفاري،قم،مؤ سةالنشارالساالمي،اول،

ق(،قام،نشارادبالحاوزه، اال311)م.مكرممنظورمحمدبنابن

صاحبامتيازومديرمساؤول:مياركساري،كلك¨ اهنامهم؛ق1250

مؤ اس،ارمغطان ¨ مجلطه ؛حاج يدجوادي، ردبير:علايدهباشاي

وحياادد ااتجردي،صاااحبامتيااازون ارنااده:نساايموحياادزاده

تهراو،بنيان  اروصاحبامتياازو اردبير:،كينده¨ مجله؛د ت ردي

امتيااز:دانشا اهصااحب،خرد و كوشش¨ مجله؛دكترمحمودافشار

دانشطكده ادبيطات و علطوم    ¨ مجله؛پهلوي، ردبير:منصورر ات ار

صاحبامتيازدانشكدهادبياتفار ي،ماديرمساؤول،انساني تبريز

صااحبامتياازومادير،فردوسي¨ مجله؛و ردبير:مهديمهديپور

محا نشارآلمااو،،كطاوه ¨ مجلطه ؛مسؤولو ردبير:محمدكرماي

كتطاب مطاه تطاريخ و    ¨ مجله؛ومديرمسؤول:نامعلومصاحبامتياز

صاااحبامتياااز:خانااهكتااابايااراو، ااردبير:حبيااباهلل،جغرافيططا

صاحبامتيازومديرمساؤول:ابوالفضا ،گزارش¨ مجله؛ا ماعيلي

مو اس:،منطر ¨ مجلطه ؛گلباف، ردبير:محمدا ماعي حيدرعلاي

صااحب،نامه كستان قدس ¨مجله؛مجيدمؤقر،تهراو،خياباواللهزار

،مفتاح الكرامه في شرح قواعد العالمطه ؛امتياز:آ تاوقدسرضوي

ق(،تحقيق:محمدباقرالخالصاي،1222)م. يدمحمدجوادحسيني

-مجلهمصاري،المقتوف؛ق1215قم،مو سةالنشراال المي،اول،

،نامه اتاق بازرگطاني ؛ وري،مؤ س:يعقوبصروفوفارسنمير

بامتياز:اتاقبازرذگاني،صنايوومعاادوجمهاوريا االمي،صاح

مبارك،النناية في غري  الحدي ؛مديرمسؤول:علينقيخاموشي

امحماود252)م.محمدجزريبن ق(،تحقيق:طاهراحمادالازاوي

،هزار و يك ش ؛ش1322محمدالطناحي،قم،ا ماعيلياو،چهارم،

 .ش1330اول،ترجمهفار ي،تهراو،دانشنو،

محمدعلی لطانی

 الَنج

گياهيا تکهتاپيشازغافقيناميازآو¨ريشه: اْلَنج

شودواولينکسايکاهآوراشنا يديدهنميدرکتبگياه

ياادکارده«الانج»نامبردهغافقيا تکاهازآوبااعناواو

شنا انيکهازاينگيااهناامپسازاوهمبيشترگياه1.ا ت

                                                           

 .33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .1

،نامآوراهماودانستهوضبطآورابهفاتحهمازه،دانبرده

،نفايسبهجزابان.انديادکرده«َاْلَنج» کووالموفتحنوو

بيطاارناامشراابان2.اناددي راوآورالغتييونانيخوانده

ألاوج»ذکرکاردهوباهنقا ازحناينآوراهمااو«البنج»

واودي اراوداودانطااکيوباهتبا3.دانستها ات«الصيني

حکيمماؤمن4.اندذکرکرده«اه »يونانيرا¨معناياينواژه

يکاياز5.آوراهماوالنجيادکاردها ات،«لنج»درعنواو

«Alangiaceae¨»شنا اااومعاصاارالاانجراازخااانوادهگياااه

وAlangium Lamarckii Thw»6»اشرادانستهونامعلمي

وباهنقا ازدکتارمحماد«Alangier»اشرانامفرانسوي

وناامارمنايآوراهام«االنجياوم»اشراشرفنامعرباي

7.ذکرکردها ت«آالنگ»

¨ريشه:اندبرخيآوراچنينوصفکرده: شناسي ريخت

رن ش فيدبودهکه،شودگياهيا تکهازهندآوردهمي

.هايي ياهنيزبرآووجودداردوطعمشتلاخا اتنقطه

8.رضاواونقا کاردها اتخنراغافقيازابناص اين 

هاايي اياهانطاکينق کردهکهالنجب ري افيدباانقطاه

وي اپساداماه.باشدا تکهبلندتروگردترازبرنجمي

ايگيااهيا اتکاه ااقه¨دهدکهگفتهشدهالنجريشهمي

هاايش افيدورأسآوماننادجازرباريکداشاتهوگا 

يممؤمنوعقيلينيزآورابيخگيااهيحک9.زردک(ا ت)

                                                           

تحفة المطؤمني ،  ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، ؛302،ص3جالشامل، .2
دائطرة  ؛25صهاي کنط ،   توبيق نام؛123ص مخزن األدوية،؛133،ص1ج
دائرة المعارف طط  سطنتي،   ؛150،ص1جنامه،  معارف ط  سنتي، واژهال

 .85،ص1جگياهان دارويي، 

 .31،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .3

مخطزن  ؛133،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .4
دائرة المعارف ط  سطنتي،  ؛25صهاي کن ،  توبيق نام؛123ص األدوية،

 .85،ص1جي، گياهان داروي

،1جنامطه،   دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛302،ص1جتحفة المؤمني ، .5

 .85،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، ؛150ص

دائطرة المعطارف طط     ؛152،ص1جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.6
 .85،ص1جسنتي، گياهان دارويي، 

 .150و152،ص1جنامه،  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.7

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

 .302،ص3جالشامل، ؛32و31ص

دائرة المعارف طط  سطنتي، گياهطان    ؛152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9
‘ 
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¨اش تبروباهانادازهاندکه اقهشبيهزردکتوصيفکرده

يکوجببودهوگلش فيدماننادگا زردکوتخماش

دارا تکهطولشکمترازبرنجنيز فيدوطوالنيوخال

ايماننادگاردوقارارداردوهاايشقباهبودهوبر رشاخه

عقيليافزودها تکاه.نديآوا تبهتريننوعشقسمه

1.نوعيگياها ت؛قطف)تخمششبيهبه رمق

هاايداناه)تمامياطبااالانجراجهاتشاري: خواص

کوچکوبزرگپهنوماي به رخيهمراهبااخاارشو

دارايخاصايتي2گاردد(کرببسايارکاهدفعتاًاظااهرماي

¨دهپار)عجيبدانستهوهمچنينآورابراي قوطمشايمه

.اندوتقطيرالبولنيزمفيدخوانده3خارجيجنين(

انادکاهرضواوچنيننقا کاردهغافقيودي راوازابن

النجراتجرباهکاردهوآورا،گفتهخودبرايمداوايشري

خاودرا¨وي اپستجرباه.داراينفعيعجيبيافتها ت

روزاولمقادارنصافدرهامازآورا:کنادچنينيادماي

 اکنجبين ااده4مثقاال(0/3هراوقياه)هبادواوقيههمرا

البتهحکيممؤمنوعقيليهمراهباا اهاوقياه اکنجبين)

هماه،غيرازغافقي)اند(خوردموروزدوميکمثقالگفته

اند(وروز ومهممقدارروزدومرانصفمثقالذکرکرده

انطاکيمصارفهارروزآورا)يکدرهمازآوراخوردم

شريازباين،همراهبا هاوقيه کنجبينذکرکردها ت(

بيطاارافازودهکاهابان.رفتوهيچاثريازآوباقينماناد

بدووا هالشريرفوشدوت ثيرشچناوعجيبباودکاه

بيطااروابان،غاافقي5. حردانست¨تواوآورابهمنزلهمي

روغانگا نفيسبرايماليدوالنج اييدهشدههمراهباابن

بيطارافزودهاندوابنبهبدونيزهمينخاصيتراقائ شده

                                                                                      

 .85،ص1جدارويي، 

  دائرة المعارف ط؛123ص مخزن األدوية،؛133،ص1جتحفة المؤمني ، .1
 .85،ص1جسنتي، گياهان دارويي، 

 .20،ص3جخالصة الحکمة، .2

 .322،ص2جاألغرا  الوبية، .3

 .023،ص3جخالصة الحکمة، .4

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .5

؛152،ص1جتطكکرة أولطي األلبطاب،    ؛302،ص3جالشامل، ؛32و31ص

 .123ص مخزن األدوية،؛133،ص1جتحفة المؤمني ، 

ا تکهشريازهرخلطيهمکهايجادشدهباشادفرقاي

7انطاکيآورابراي قوطمشيمهمجربخوانده6.کندنمي

،وحکيممؤمنبراياينخاصيتمقداريکمثقالازبارگ

باشاربتعسا آوراهرکدامکهشدهمراه¨ثمرويا اقه

مصرفشراهمراه،عقيليهمبدووذکرمقدارآو،ذکرکرده

¨شاودخاارجکننادهباشربتعس کهالومااليناميادهماي

وحکيممؤمنوعقيلي.مشيمهباتمامقوتيادکردها ت

مصرفبيخآوراجهتتقطيرالبولرطوبي ودمنددانسته

منقا کاردهوعقيليمقدارشرابراياينفايدهيکدرها

يکيازگياهشنا اومعاصرنيزدرذکارخاواصآو8.ا ت

نق کردهکهامروزهدرشرقهندکهمح رويشاينگيااه

تب،آوبهعنواومعّرق¨برگودانه،پو ت،ازريشه،ا ت

برومّدرونيزبهصاورتضامادبارايتساکيندردهااي

9.کنندرماتيسميا تفادهمي

10اشارهکردهکهقوتاوگرما تغافقيفقط: طبيعت

و11 اومدانساته¨وانطاکيطبيعتشرا ردوتردردرجه

حکيممؤمنعالوهبراينکهنظرانطاکيرانقا کاردهولاي

دومذکار¨خودطبيعتالنجراگرموخشکدرآخردرجاه

وعقيليهمدرذکرطبيعاتآوآوردهکاهگارمو12کندمي

13.باشدمميدّو¨خشکقريببهآخردرجه

مقادار،انادهايچياککسانيکهاينگياهراناامبارده

مصرفيبرايشذکرنکردهوازمضراتوبدلآوهميادي

.اندنکرده
حسانا اماعي بان،األغرا  الوبية و المباحط  العالئيطة  : مناب 

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،031)م.جرجاني

علاي،الشامل فطي الصطناعة الوبيطة   ؛ش1380دانش اهتهراو،اّول،

                                                           

؛32صالجام  لمفردات األدويطة،  ؛33صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .6

 .302،ص3جالشامل، 

 .152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .7

 .122و123ص مخزن األدوية،؛133،ص1جتحفة المؤمني ، .8

 .85،ص1جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي، .9

 .33صالمفردات غافقي،  منتخ  جام .10

 .152،ص1جتكکرة أولي األلباب، .11

 .133،ص1جتحفة المؤمني ، .12

 .123ص مخزن األدوية،.13
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،نشارياتأبوظبيق(،تحقيق:يو فزيداو،283)م.حزمقرشيبن

،عمدة الوبيط  فطي معرفطة النبطات    ؛ق1221المجموالثقافي،اّول،

ق(،تحقياقمحمادالخطاابي،بياروت،دار2قرو)م.ابوالخيراشبيلي

لاايزرگااريع،گياهططان داروئططي؛م1550الغاارباال ااالمي،اول،

اكبارعلاي،نامه لغت؛ش1332معاصر(،تهراو،دانش اهتهراو،اول،)

ش(،زيرنظردكتارمحمادمعاين،تهاراو،دانشا اه1332)م.دهخدا

محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،مخططزن األدويططة؛ش1333تهاراو،

ق(،تهراو،انتشااراتوآماوزشانقاالبا االمي،دوم،12قرو)م.

ش(،تهاراو،1352)م.حساينميرحيادر،معارف گيطاهي ؛ش1331

،معجم اسطما  النبطات  ؛ش1385دفترنشرفرهنگا المي،چهارم،

مطالعاااتتاااريخ¨م(،تهااراو،مؤ سااه1522)م.احماادعيساايبااك

منتخطط  جططام  ؛ش1383پزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

¨ق(،گزياده3قارو)م.محمادغاافقياحمادبان،المفردات غافقي

ق(،تحقيق:د.مااكسماايرهوفود.282)م.العبريغريغريوسابن

 .م2550جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

بخشگياهاوداروييامحسنرهبر

الوا

صبرزرد(‘)الوا

 الوي 

گياهيا تکهبيشترباهماينناامَاُلاوينازآو: َاُلوي 

انادبرخايشنا اوازآويادنكاردهبسياريازگياه.يادشده

انادکاهبااتوجاهباهباا اميدي اريازآوناامباردههم

اندمعلوما تکاهمرادشااوهماينتوصيفيکهازآوکرده

البتهبايدتوجهكنيمکاهتمااميا ااميدر،گياهبودها ت

«الاومن»رازيازآوباناام.يکن اهکليشبيهبههما ت

هنقا ذکرکردهوب«الوفن»غافقينامشرا1ا مبردها ت

ازپزشکاومشهورنصرانيزماوابوجعفرمنصاور)ازبطريق

کهبهامرخليفهآثارطبيازجملهکتببقاراطوجاالينوس

اشازدرترجمااه2راازيونااانيبااهعرباايدرآوردها اات(

البتاه3.يادکاردها ات«الوفياس»کتابجالينوسنامشرا

خوانادها اتو«الونياس»بيطاربهنق ازغافقيآوراابن

                                                           

 .22،ص25جالحاوي، .1

 .123،ص11جنامه،  لغت.2

 .22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .3

4.ذکرکاردها ات«الوين»بيطارنامآوراباعنواوخودابن

و5کهلغتاييوناانيا اتدانساته«الوتن»انطاکينامشرا

نااام«َاُلااوين»حکاايممااؤمنوعقيلاايهاامازآوباااعنااواو

«هاايکهانتطبيقنام»قاب ذکرا تکهدرکتاب6.اندبرده

درحااليکاه،وبنذکرکاردهبيطارنامشراالبهنق ازابن

وينامآوراالوينيادکردها ات،هماوگونهکهبياوشد

بطرياقازکتااب¨وهمچنينباهنقا ازغاافقيازترجماه

7.جالينوسنامشراالوبياسيادکردها ت

غافقيباهنقا ازديساقوريدوسآورا: شناسي ريخت

تشا تفادهگياهيدانستهکهبهعنواوهيزمدربرافروختنآ

هاييبارياکورن شماي به رخيا تو اقه.شودمي

چغنادرو¨اششابيهريشاهريشه.هايينرمو بکداردگ 

وبا رشماننادبا رافتيماوو.مملوازرطوبتيتنادا ات

اشازکتاابويدرادامهبهنق ازبطريقدرترجمه.ا ت

باهتوصايفالوفياسرااينگياهدانستهو پس،جالينوس

بهترينقسمآوپرداختهوازجملهگفتها تکهبهآ ااني

شودوهمينصفترامنش توهمبطريقدانساتهشکستهمي

درحاليکهايانگمااو،کهگماوکردهاينگياهتربدا ت

ويهمچنينافزودها تکهبولسنيزازاين.باشدخطامي

هوفقاطمانناداشنباردولينااميازريشاه،گياهيادکرده

وافدنيزگمااوابن.ديسقوريدوسب رآوراذکرکردها ت

کردهکهاينگياههماوطريفوليووا تواين خنراباه

8. خناودي رديسقوريدوسدرطريفولياووافازودها ات

بيطارنيزبهنق ازديسقوريدوسهماواوصاافيراکاهابن

هاايشراهامرگباهعاالوهبا،غافقيذکرکردهبودآورده

هايغاافقيرانيازباانازکتوصيفکردهو ايرنق قول

9.تفاوتيبسياراندکذکرکردها ت

رويادوانطاکيمعتقدا تکهاينگيااهدرعاراقماي

                                                           

 .33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .4

 .150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .5

 .122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .6

 .25صهاي کن ،  توبيق نام.7

 .20و22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

 .33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .9
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هاايشاشتنادوشااخهاشماننادچغنادروعصاارهريشه

هاايشطاليايرناگباريکو ختوپو تش ياهوگ 

نوعقيليهمباکميتفاوتالوينراحکيممؤم1.باشندمي

اندکهبهيوناانيا امگيااهيا اتکاهچنينوصفکرده

طااولشکمتاارازيااکذر بااودهوماياا بااه اارخيبااا

هاييباريکو ختوپو تيکهحکيمماؤمنآوراشاخه

بارگشريازه. ياهدانستهوعقيلينازکوصفکردها ت

مايا باه ارخيوعقيليبارياکوگلاشنارم¨وبهگفته

زرديوبيخششبيهبهچغندروبارطوبتيتنادوتخماش

 پسعقيليادامهدادها ات.باشدشبيهبهتخمافتيموومي

.درحااليکاهچنايننيسات،کهبهگماوبرخيتربدا ت

،آورنادهمچنيند تورا تکهچووآورااززمينبرماي

و اتشانباوبيلا اپ.مغزشراجداكننادودوربيندازناد

گياردمانندني(ا توآنچهموردا تفادهقارارماي)شک 

2.باشدنيزهمينپو تآومي

غافقيمعتقدا تکهاينگيااهبيشاتردر: محل رويش

ناامصاحرايي)بعضيمناطق ااحليخصوصاًادرليباوي

رويدوبهنق ازبطرياقمکااومي3و يودرشمالآفريقا(

ري زارها(و واح يادکرده)رمليرويشآورادرمناطق

ولايباهجااي،بيطار خنغافقيرانق کاردهابن4.ا ت

آوردهوافزودها تکهدرجاهاي«اماکننينوي»ليبويدر

5. پس خنبطريقراذکرکاردها ات.رويددي رنيزمي

آوراگياهيمعرفيکردهکاه،کهنق شدانطاکيهمچناو

حکايمماؤمنوعقيلايمنباتآورا6.روياددرعراقماي

اندوعقيليدرعراقوغيرهاذکرکردهري زارهاوکنارآب

7.آوراهمافزودها ت

غاافقيطباقنقا ازبطرياققسام: بنتري  نوع الوي 

                                                           

 .150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .1

 .122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .2

 .331،ص25جنامه،  لغت.3

 .20و22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .4

 .33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .5

 .150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .6

 .122ص مخزن األدوية،؛132،ص1جتحفة المؤمني ، .7

هاايشرادرآورنادومختارآوراقسميدانستهکاهريشاه

پو اتشرابكننادومغاازشرادوربيندازنادوآوپو اات

نيزبهتارينناو ازايانپو اتراهام.بشرابردارندخو

دار فيديدانستهکاهباهراحتايشکساتههايصم پو ته

بيطارنيزدقيقًا خنغافقيابن8.شودوشبيهليفنباشدمي

هاايعقيليبهترينناو آوراريشاه9.راتکرارکردها ت

،انبوبيشک  افيدمصام آودانساتهکاهچاووبشاکنند

هگاارددوبادترينآوراهاامآنچااهشابيهبااهلياافشکسات

10.باشدذکرکردها تمي

الاوينرا¨رازيطبقنقلاشازباولسا اتفاده: خواص

مانندافتيمووهمراهبا رکهونماکمساه  اودامعرفاي

12.غافقينيزاين اخنرانقا کاردها ات11.کردها ت

تيمووذکاربيطارمقدارالويندرايننسخهرابهمقدارافابن

کردهوخوددرعنواوافتيموومقدارشراجهتايننسخه

چهاردرهميادکردهوآورامسه کيماوس اياهخواناده

حکيممؤمنوعقيليهمايننسخهراچنايننقا 13.ا ت

اندکهمصرفيکدرهمتادومثقالازتخمالاوينبااکرده

مسه يکدرهمنمکوچهاراوقيهآبويکاوقيه رکه

غافقيبهنق ازبطرياقآورامساه 14.باشدقوي ودامي

وافزودها تکهگاهازب رآوهماراهبااعسا 15خوانده

.کنادشودکها اتعمالشايجاادا اهالمايشيافيتهيهمي

آورا،عاالوهبارمساه باودو،بيطاربهنق ازبطرياقابن

دودرطابباه16.جوفنيزدانستها ت¨وشودهندهشست

يکيجاوفاعلايکاهد ات اه:شودگفتهمي«جوف»چيز

تنفسو اينهباشادودي اريجاوفا اف کاهد ات اه

                                                           

 .20صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

 .33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .9

 .122ص مخزن األدوية،.10

 .22،ص25جاوي، الح.11

 .22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .12

 .00و33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .13

 .122ص مخزن األدوية،؛133،ص1جتحفة المؤمني ، .14

 .20صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .15

 .33،ص1جالجام  لمفردات األدوية، .16
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باتوجهبهمسه بودوالويناحتمااًلهماين1.هاضمهباشد

:انطاکيآوراچنينوصفكردها ت.قسماخيرمرادباشد

دواييکهرطوباتلزجهراتحريک؛بسيارجالدهنده)جّلاء

هايموجوددرعضاوهارااز طحعضووروزنهوآوكند

دواييکهباقّوتحرارتو؛جداکننده)مقّطو2،دفونمايد(

مابينخلطلازجو اطحعضاونفاوذ،لطافتونفوذخود

و3كندوبدووهيچتصرفيدرقوامخلطآورادفونمايد(

اش اودمنديوي4.هاا( اددوگرفت اي¨گشااينده)مفّتح

انوا جنووراتجربهشدهبياوکردهوهمچنينآوراجهت

5.براييرقاوواخراجاخالطلزجنيزمفيددانستها ت

.حکيممؤمننيزمانندانطاکيآورامقّطوخواندها ت

انادوافزودهت کيدكردهاووعقيليبرمفّتحبودوالوينهم

تدوايايکاهبااقاوّ؛وشودهندهشست)کهجاليوغّسال

خودکهرطوبتباشدنهباهقاّوتفاعلاهکاه¨منفعله¨جاليه

هااراازحرارتباشداخاالطراباهحرکاتدرآوردوآو

بااودهوجهااترفااوجنااوو6 ااطحعضااوزائاا گردانااد(

پو اات.نهاياتمااؤثرا اتمساتحکممرفاو العااالجباي

ترونيازباراييرقااواشهمبراياينخاصيتقويريشه

7.اشدب ياهمفيدمي

بيطاارباهنقا ازبطرياقطبيعاتغافقيوابن: طبيعت

حکيمماؤمنوعقيلاي،انطاکي8.اندالوينراگرمذکرکرده

انادو اومذکارکارده¨طبيعتشراگرموخشکدردرجه

دوم¨اندکهگرموخشاکدردرجاهانطاکيوعقيليافزوده

9.نيزگفتهشدها ت

                                                           

 .122صبحر الجواهر، .1

 .05ص مخزن األدوية،.2

 .03هماو،ص.3

 .هماو.4

 .150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .5

 .01ص مخزن األدوية،.6

 .122ص مخزن األدوية،؛133،ص1جتحفة المؤمني ، .7

،1جالجطام  لمفطردات األدويطة،    ؛20صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .8

 .33ص

مخطزن  ؛133،ص1جتحفة المطؤمني ،  ؛150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .9
 .122ص ألدوية،ا

راازنايمدرهامانطاکيمقدارمصرفش: مقدار مصرف

تادودرهمذکرکردهوحکيممؤمنوعقيلايمقادارشرا

10.انداشتادودرهميادکردهتا هدرهموازپو تريشه

رازيبهنق ازبولسمصرفالوينراباعاث: مضرات

وغاافقيو11.هاادانساتها اتکميمجاروحشادوروده

اخلايخراشايدگي اطحد)بيطارنيزآوراباعث حجابن

وهيچيکاصاالحي13اندهاخواندهخفيفروده12ها(روده

حکيمماؤمنو،انطاکي.اندبراياينضررالوينذکرنکرده

عقيلينيزآوراموجب حجدانستهومصلحشرامصرف

ضمنًاتماميکسانيکهالوينرا14.اندکتيراوعنابيادکرده

.اندبدليبرايشنامنبرده،اندذکرکرده
ق(،538زنادهدر)يو افهارويمحمادبان،بحر الجواهر: مناب 

احياءطبطبيعي،قم،انتشااراتجااللالادين،اول،¨تحقيقمؤ سه

ق(،قم،انتشارات11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383

تككرة أولي األلبطاب و الجطام  للعجط     ؛ش1355نوروحي،اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

هاي كنط  گياهطان    توبيق نام؛م1552بيروت،دارالفكر،چااپاّول،

معاصاار(،تهااراودانشاا اهتهااراو،اول،احماادقهرماااو)،دارويططي

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1383

الحطاوي  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،222)م.مالقي

ق(،بياروت،دارالكتاب313)م.زكرياايرازيمحمدبن،في الو 

قرو)م.حكيممحمداكبرارزاني،ط  اكبري؛ق1221العلمية،اول،

،نامطه  لغطت ؛ش1383(،قم،انتشاراتجااللالادين،اول،12و11

ش(،زيرنظرمحمدمعين،تهاراو،دانشا اه1332)م.اكبردهخداعلي

محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،مخططزن األدويططة؛ش1333تهاراو،

ق(،تهراو،انتشااراتوآماوزشانقاالبا االمي،دوم،12قرو)م.

محمادغاافقياحمدبان،منتخ  جام  المفردات غافقي؛ش1331

ق(،تحقياق:د.282)م.العباريغريغريوسابن¨ق(،گزيده3قرو)م.

 .م2550يوو،ماكسمايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبل

بخشگياهاوداروييامحسنرهبر
                                                           

 .هماو.10

 .22،ص25جالحاوي، .11

 .331،ص2جط  اکبري، .12

،1جالجام  لمفطردات األدويطة،   ؛22صمنتخ  جام  المفردات غافقي، .13

 .33ص

مخطزن  ؛133،ص1جتحفة المؤمني ، ؛150،ص1جتكکرة أولي األلباب، .14
 .122ص األدوية،
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ايخاردارا اتودرکتاباينگياهدرختچه:غيالن ُاّم

وجهذکار.طب نتيا اميمختلفيبرايشذکرشدها ت

هاايهايمختلفبرايايندرختچهآوا تکهبخاشنام

هاايمساتقليمختلفآودارايخواصدرمانيا تونام

هايمختلافهايطبيگاهمياواينبخشدرکتابدارندو

هااصاورتن رفتاهخلطشدهوتفکيکروشانيميااوآو

.ا ت

وپاساز1ذکرکرده«غيالوام»رازينامآوراباعنواو

ازشارحو2.اناداودي راوهمايننامرابرايشذکرکارده

شودکهنامخودبيانيکهبرايايننامآوردهشدهمعلوممي

ابوريحاوپسازذکرايننااماداماهدادهکاه.درختا ت

ا اتوباولس3«الشوکةالمصارية»انداينگياههماوگفته

اندوبهزبااوناميده4«الشوکةاالعرابية»گفتهکهقوميآورا

شاودوباهلغاتاها بغشاورگفتاهماي5«جاماها» ندي

(6شهريمياوهراتومرورودياميااوهاراتو ارخس)

گفتاه«عضااه»وباههاردرخاتخاارداري7«حالهغاوره»
                                                           

 .2،ص25،جالحاوي.1

،منناج البيان؛200،ص1،جالقانون في الو ؛32،335،352،صالصيدنة.2

شططرح ؛055،051،050،ص2وج25،ص1جعمططدة الوبيطط ،  ؛120ص
الجطام   ؛25،صمنتخط  جطام  المفطردات غطافقي    ؛35،صأسما  العقار

المعتمطد فطي   ؛122،صتفسير ديسقوريدس؛38،ص1،جلمفردات األدوية
،تكکرة أولطي األلبطاب  ؛22،صاختيارات بديعي؛252،صاألدوية المفردة

اسما  ؛128صمخزن األدوية،؛125،ص1،جتحفة المؤمني ؛158،ص1ج
؛23،ص2،جمعارف گيطاهي ؛3ا2صمعجم أسما  النبات،؛22،صاألدوية

،1،جنامطه  دائرة المعطارف طط  سطنتي، واژه   ؛22،صهاي کن  توبيق نام

 .28،ص1،جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛32ص

،2جعمططدة الوبيطط ، ؛120،صمننططاج البيططان؛335و32،صالصططيدنة.3

المعتمد ؛122،صتفسير ديسقوريدس؛35،صشرح أسما  العقار؛051ص
؛22،صاختيطارات بطديعي  ؛8،158،253،252،صفي األدويطة المفطردة  

،اسما  األدوية؛128صمخزن األدوية،؛158،ص1،جتكکرة أولي األلباب

دائطرة  ؛22،صهطاي کنط    توبيق نطام ؛3صجم أسما  النبات،مع؛22ص
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛32،ص1،جنامه المعارف ط  سنتي، واژه

 .28،ص1،جگياهان دارويي

؛22،صاسطما  األدويطة  ؛128صمخزن األدويطة، ؛32،335،صالصيدنة.4

،1،جنامطه  دائرة المعطارف طط  سطنتي، واژه   ؛22،صهاي کن  توبيق نام

 .32ص

 .22،صهاي کن  توبيق نام؛32،صالصيدنة.5

 .132،ص11،جنامه لغت.6

 .هماو.7

ا امجانسا اتبارايدرختااو«عضااه»يعني)شودمي

گوناهدرختااوخااردارهمناوعيازايان«َ ُمر»خاردار(و

ويبهنق .غيالوا تکههماوام8«طلح»ا توهمچنين

خوانادهوباراي9« ادرباّري»غيالوراهمااوازحمزهام

اودر.ارهاييپيچيدهوکجذکرکاردها اتدرختطلحخ

تارينناو عضااهغيالورابزرگادامهبهنق ازابوحنيفهام

درختاوخااردار(شامردهوناامناو کوچاکازطلاحرا)

«لسااوالعارب»درحااليکاهدر،يادکردها ات«جّلاذي»

جّلاذيرابرايصغارالشجريعنيقسامکوچاکازمطلاق

جااينخطايابوحنيفهرامت کرودرهماودرختاونامبرده

ابوريحاو10.شدهکهاوصغارازطلحراجّلاذيناميدها ت

خواندهو11«صم عربي»بهتريننو آورا،درعنواوصم 

غايالورااشابيليام.غيالوذکارکاردها اتآوراصم ام

الشااوکة»خواناادهونقاا کااردهکااه12«الشااوکةالعربيااة»

دانساته13« انط»زگفتهشدهوآوراقسميازني«الصحرية

«قرظاة»ويهمچنايندرعناواو.ا ات14«َقَرا»کهنوعي

                                                           

الجام  لمفطردات  ؛25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛32،صالصيدنة.8
،تحفطة المطؤمني   ؛158،ص1،جتكکرة أولي األلباب؛38،ص1،جاألدوية

معجم أسطما   ؛22،صاسما  األدوية؛128صمخزن األدوية،؛125،ص1ج
دائطرة المعطارف طط  سطنتي،     ؛22،صهاي کن  توبيق نام؛2صالنبات،
 .21،ص1،جنامه واژه

 .22،صهاي کن  توبيق نام؛32،صالصيدنة.9

 .322،ص2،جلسان العرب.10

،شطرح أسطما  العقطار   ؛050،ص2جعمدة الوبيط ،  ؛352،صالصيدنة.11

؛253،صاألدوية المفردة المعتمد في؛122،صتفسير ديسقوريدس؛35ص

،2،جمعارف گياهي؛128صمخزن األدوية،؛125،ص1،جتحفة المؤمني 

دائطرة المعطارف   ؛33،ص1،جنامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛23ص
 .23،ص1،جط  سنتي، گياهان دارويي

؛35،صشطرح أسطما  العقطار   ؛050،ص2؛ج25،ص1جعمدة الوبي ، .12

 .28،ص1،جسنتي، گياهان داروييدائرة المعارف ط  

،شطرح أسطما  العقطار   ؛050و051،ص2؛ج25،ص1جعمدة الوبيط ،  .13

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛253و8،صالمعتمد في األدويطة المفطردة  ؛35ص

،نامطه  دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛22،صهاي کن  توبيق نام؛23ص

.28،ص1،جيدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان داروي؛32،ص1ج

،تفسطير ديسطقوريدس  ؛051اا055،ص2؛ج25،ص1جعمدة الوبيط ،  .14

،تحفطة المطؤمني   ؛8،158،253،صالمعتمد في األدوية المفطردة ؛121ص

،نامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛128صمخزن األدوية،؛125،ص1ج

 .28،ص1،جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛32،ص1ج
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«عادوة»غيالودانساتهکاهباهيکيازانوا آورادرختام

غايالونيازآوراام«شوکةعربياة»درعنواو.معروفا ت

¨باهمعناايشاوکه«اقنثاارابياا»خواندهونامشرابهيوناني

ذکرکردهوآورادونو دانستهکهيکنوعش انطعربيه

هااصام غايالوا اتوازهاردويآوونو دي رشام

ميموودرذي عنواو نطکاهآوابن1.شودعربيگرفتهمي

غيالودانستهافازودها اتکاههمچناينباهآوراهماوام

ضابط)3«قارض»اندوثمراياندرخاتهمگفته2«اغيالو»

گرفتااه4«اقاقيااا»هماااوقاارا(ا ااتکااهازآودي اارياز

¨اين خناشارهبهاينمطلبداردکهاقاقياعصاره.شودمي

¨غايالوا اتوماادرمقدماهدرختام¨قراا تکهميوه

غاافقينياز.شنا يبداوخاواهيمپرداخات(بخشريخت

«شاوکةالقتااد»غيالوبهنقا ازرازيآوراتحتعنواوام

دانساتهو«شاوکةالقارا»هنق ازدي راوآوراخواندهوب

بيطاارباهنقا ازابان5.نيزآوراطلحمعرفايکاردها ات

غيالورانزداه صحراکهحکايمماؤمنابوالعباسنباتيام

دانستهو6« مر»ا مبراي،اندوعقيلياه باديهذکرکرده

ويادکردهغيالبهنق ازابوحنيفهنيزنامطلحرانزدعوامام

کندکاهاها باالد پسنظرخودراچنينبياومي.ا ت

ويدر.نامناددرخت مريراکهبازرگباشادطلاحماي

¨تفسيرکتابديساقوريدوسدرعناواواقاقيااآوراعصااره

                                                           

 .051،050،ص2جدة الوبي ، عم.1

دائطرة المعطارف   ؛22،صهاي کنط   توبيق نام؛35،صشرح أسما  العقار.2
دائطرة المعطارف طط  سطنتي، گياهطان      ؛32،ص1،جنامه ط  سنتي، واژه

 .28،ص1،جدارويي

،1،جنامطه  دائرة المعطارف طط  سطنتي، واژه   ؛35،صشرح أسما  العقار.3

 .28،ص1،ج، گياهان داروييدائرة المعارف ط  سنتي؛32ص

المعتمطد فطي   ؛121،صتفسير ديسطقوريدس ؛35،صشرح أسما  العقار.4
تطكکرة أولطي   ؛323،صاختيطارات بطديعي  ؛8،253،صاألدوية المفطردة 

مخططزن األدويططة،؛125،ص1،جتحفططة المططؤمني ؛158،ص1،جاأللبططاب

ة المعطارف  دائر؛33،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛128ص
 .28ا23،ص1،جط  سنتي، گياهان دارويي

 .25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.5

مخزن ؛125،ص1،جتحفة المؤمني ؛38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.6
دائرة ؛22،صهاي کن  توبيق نام؛22،صاسما  األدوية؛128صاألدوية،

 .32،ص1،جنامه المعارف ط  سنتي، واژه

غّساانياقاقياا7.ا ت«خّروبالسنط»قرادانستهکههماو

9«ّمغايالواُ»انصاريناامشرا.ناميدها ت8«ربالقرا»را

آوراا مثمرخاريدانستهکاه«قرط»آوردهوذي عنواو

11«کاره»شودواينثمرهرابهفار ايخواندهمي10«صنط»

ذکرکارده«فينااربيقي»غيالوراانطاکيناميونانيام.گويند

ذکار13«مغايالو»حکيممؤمننامشراباهفار اي12.ا ت

يااد15«ببول»و14«رکيک»اشراعقيلينامهندي.کردها ت

کردهوآورادوقسمدانستهيکيکوچکودي ريبازرگ

وگفتها تثمارقساماولرابااغاالفقاراوصانطو

گويناادو«عصااناة»و17«عفعااف»و16«علااف»و«غاارب»

اينميوهرااقاقيانامنادوصامغشراصام عرباي¨عصاره

قسامنامندوثمرهمين« لم»نامندوقسمدومرابهعربي

رانيز«شجرةالحائضة»حکيماعظمخاو.راهمقراگويند

«قنيا»غيالوخواندهونامشرابه ريانيهايدي رامازنام

غيالونامبکبادوعنواوازامدکترعيسي18.ذکرکردها ت

باا«.Acacia Gummifera Willd»بردهيکيبااناامعلماي
                                                           

 .121،صر ديسقوريدوستفسي.7

،نامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛253،صالمعتمد في األدوية المفردة.8

 .28،ص1،جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛33،ص1ج

؛22،صاسما  األدويطة ؛128صمخزن األدوية،؛22،صاختيارات بديعي.9

،1،جنامطه  ، واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛22،صهاي کن  توبيق نام

 .32،21ص

مخزن األدويطة، ؛125،ص1،جتحفة المؤمني ؛323،صاختيارات بديعي.10

،نامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛23،ص2،جمعارف گياهي؛128ص

 .28،ص1،جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛32،ص1ج

،1،جنامطه  واژهدائرة المعطارف طط  سطنتي،    ؛323،صاختيارات بديعي.11

 .28،ص1،جدائرة المعارف ط  سنتي، گياهان دارويي؛33ص

 .158،ص1،جتكکرة أولي األلباب.12

،اسطما  األدويطة  ؛128صمخزن األدويطة، ؛125،ص1،جتحفة المؤمني .13

دائطرة  ؛22،صهطاي کنط    توبيق نطام ؛23،ص2،جمعارف گياهي؛22ص
 .33،ص1،جنامه المعارف ط  سنتي، واژه

،هطاي کنط    توبيطق نطام  ؛22،صاسما  األدوية؛128صمخزن األدوية،.14

دائطرة المعطارف   ؛32،ص1،جنامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛22ص
 .28،ص1،جط  سنتي، گياهان دارويي

،هطاي کنط    توبيطق نطام  ؛22،صاسما  األدوية؛128صمخزن األدوية،.15

 .22ص

 .2صا  النبات،معجم أسم؛128صمخزن األدوية،.16

 .32،ص1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛128صمخزن األدوية،.17

 .22،صاسما  األدوية.18
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کهبه«ُبنک»اش(ومميوهنا)غيالووُعّلفا اميطلحوام

کهنامگلهاايآو«ُحْنُب »فار ينامپو تدرختا تو

¨نامخارهايشازخانواده«عنم»اشونامميوه«َبَرَمه»ا تو

«Leguminosae»1وبانامفرانسوي«Acacia Gommier»و

ازهمااو«Acacia Vera WILLD»دي اريبااناامعلماي

2« نطهبرياه»،امغيالو،شوکةمصريةهايخانوادهوبانام

.آوا ت¨کهنامفار يميوه«دادا»و

غايالوپايشازآنکاهباهتوصايفام: شناسطي  ريخت

بايدتوجاهداشات:نمايدايضروريميبياونکته،بپردازيم

اشااره.اندغيالوذکرشدها اميمختلفيکهتحتعنواوام

بارايجلاوگيريهايمختلفايندرختچهداردوبهبخش

ازاشتباهوعدمخلطمباحثمنا با تکهمارادبرخاي

ازاينا اميراتبيينكنيمو پسواردبحثاصاليخاود

ايخاردارا تکاهباها ااميغيالونامدرختچهام.شويم

دي ريمانندشوکةالمصريةوشوکةاالعرابياهنيازخواناده

مقراياقارضکاهايداردبهناايندرختچهميوه.شودمي

البتهابوريحاوقرارابرگدرخت لمهخواندهکهنهگا 

داردونهميوهوبهقوليهمآورابرگخرنوبشاميذکر

گويندوقرا(راهماقاقيامي)اينميوه¨عصاره3.کردها ت

هريک.نامندهمچنينصم ايندرختچهراصم عربيمي

تحاتعنااوينيمساتق هايمختلفايندرختچهازبخش

آنچاهاكناوودرصاددبيااووشارحآو.ذکرخواهندشاد

.غيالويعنينامخوددرختچها تام،هستيم

تاواوغيالورادرختبزرگيدانستهکهمايابوريحاوام

راا ام«عضاه»وي.هايشآتشخوبيبرافروختازچوب

رانوعيعضاه« مر»جنسبرايدرختاوخاردارخواندهو

اوباه.غيالوا اتراکههماوام«طلح»مردهوهمچنينش

دانساتهوباراي« دربّري»غيالوراهماوام،نق ازحمزه

 اپسباه.طلحخارهايکجوپيچيدهايذکرکردها ات

                                                           

دائرة المعطارف  ؛23،ص2،جمعارف گياهي؛3ا2صمعجم أسما  النبات،.1
 .32،ص1،جنامه ط  سنتي، واژه

،1ج،نامطه  دائرة المعطارف طط  سطنتي، واژه   ؛3صمعجم أسما  النبات،.2

 .32ص

 .288،صالصيدنة.3

تارينقسامعضااهوغايالوراازبازرگنق ازابوحنيفهام

و بزترودارايصم بيشترينسبتبه ايراقسامدانسته

خارشرابلنادوضاخيمخوانادهكاهدرعاينحاالفارو

هايخوشبوييداردکهگ .رفتنشدرپادردچندانيندارد

هاغالفيمانندغالفباقليوغاالفخرناوبشااميازآو

ايبروياداگرتعداديازايندرختدردره.شودخارجمي

بهقسمکوچکايندرخاتجاالذي.گويند«نوطه»آنجارا

ويدرادامهصم طلحرا رخرنگدانساته.شودميگفته

وگفتهکهچيزيشبيهصم ازبينپو تومغزآوظااهر

شودکاهصام نباودهوچسابناکا اتوباهپو اتمي

شيرينوخوشمزهوخوشبوا توماردمآورا،چسبدمي

پو تدرختاگارکناده.مکندتادهانشاوخوشبوشودمي

شاودي رخرنگمانندخوويافتميادرووآوماده،شود

جوندکاهشويندوميريزندومابقيراميکهآورادورمي

4.اينبهترينو فيدترينصم ا ت

غيالوباههماينجملاهاکتفااشيخالرئيسدروصفام

.بياباو(ا ت)کردهکهدرختيمعروفازجنسعضاهباديه

اشابيليدر5.جزلههم خنويراتکارارکاردها اتابن

ياکجاادرعناواو.غيالويادکردها اتچندعنواوازام

صحراييناميده¨عربيهوبهقوليشوکه¨غيالوآوراشوکهام

ذيا 6.وآوراقسمياز نطدانستهکهنوعيازَقَراا ت

عنواوَقَرانيزآوراازجنسدرختاوعظيمتنومندخااردار

رويادودرآومااومايدانستهکهدرمصارودرناواحيع

شودکاهدرميااوآتاشهاشمردهميمنطقهازبهترينهيزم

هاايهاايشماننادبارگبرگ.مقاومتودوامبسياريدارد

ترا تاوخاريبزرگ افيددرخت يبوکميکوچک

واياندرخات.و ختوتيزوبلندمانندخارخرمادارد

ساياريداردوهاايبکهشاخه،بسياربزرگوتنومندا ت

اشگاردهايش فيدوميوهگ .هايشايستادهنيستندشاخه

تاروباايانتفااوتکاهبازرگ،وبلندمانندخرنوبا ت

                                                           

 .32.هماو،ص4

 .120،صمنناج البيان؛200،ص1،جالقانون في الو .5

 .25،ص1جعمدة الوبي ، .6
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تروروشنوصافا توخّروبالشاوکوخاّروبپهن

هاهمراهبابرگدرختدرباايندانه.شودالقراناميدهمي

فصنيزهمينکاارکهباعچناو،دهندمصردباغيانجاممي

اينميوهاقاقياا اتوگااهمانناد¨عصاره.دهندراانجاممي

.شااودحااباآلسازاياانميااوهنياازرب اااختهمااي

اشديسقوريدوسنيزنق کردها تکهاگرزمانيکهداناه

رنگربشياقوتيباا،نارسوخاما تازآورببسازند

،رببساازنداشر ايده¨شودواگرازدانهکمي رخيمي

گياريازآوعصااره¨طريقاه.شودرن شماي به ياهيمي

صم عربيحجازياز.مانندروش اخترباآلسا ت

شاودکاهآوهامغيالوتهيهمايايندرختوازدرختام

شود رخآنچهازدرختقراتهيهمي.نوعيازقراا ت

وغايالتاريداردوآنچاهازامهايبازرگا تو ن ريزه

.تاريداردهايکوچکريزهشود فيدا تو نگتهيهمي

چناوكهازتوضيحاتاخيراشبيليمشخصا تويقرا

غايالوراهمدرختيمستق توصيفکردهوآوراغيرازام

ويدرادامهچوبايندرخاتراباهقادري.دانستها ت

 ختومحکمدانستهکههن امقطوکردنشابزارفلزيرا

هن اميکهکهنهشود. ازدکنندکندمياآوقطعشميکهب

گارددوشاتربااچريادوازآوفرباهمانندآبنوس ياهمي

هاايشازخاوردوايانهاوکارکهاوچشمشودولبمي

ايندرخترااقاقياونيز انطي¨عصاره.شودميگياه رخ

هاي بتيمنسوببههميندرخاتکفش.نامندو بتمي

همچنينقارا.شوندزيراباهمينعصارهدباغيمي،هستند

مصريو نطمعروفا ات¨شودوبهشوکههمناميدهمي

ويناوعيدي اراز.کههيزماهاليمصروقسطنطنيها ت

قرارا نطدانستهکهدرختيا تبهبلندايقامتانسااو

هاييمانندبرگعفاصوخارهااييبساياروتيازوبابرگ

دخاارخرماااودرمنااطقرملاايوري زارهااا اختمانناا

وي اپسدرعناواو.رويدونزدعربمعاروفا اتمي

غيالورانوعيازآودانستهکهارتفاعشبهدرختام،قرظه

بلندايقاماتانسااوا اتوخارهاايتيازيداردوگيااه

معروفيا تکهبهعدوةشهرتيافتهوازگياهااوصاحرا

غايالووشاوکةعربياةنيازآورااماشبيليدرعناوا1.ا ت

خواندهودرادامهآورادوناو دانساتهکاهيکاي انطو

هاصم عربيگرفتهغيالوا توازهردويآودي ريام

ميمووذي عنواو نطکهآورادرختعظايمابن2.شودمي

ومشهوريدرمصردانستهکهبهعنواوهيزمدربرافروختن

،مصاري¨ايانگيااهراشاوکه،کننادهمايآتشازآوا تفاد

شودوغيالودانستهکهاغيالوهمگفتهميعربيوام¨شوکه

شاودوآوقرضنامداردکاهازآواقاقيااگرفتاهماي¨ميوه

غاافقيهامهمااو اخن3.صمغشهمصم عربيا ات

بيطاربهنقا ازابوالعبااسابن4.الرئيسراتکرارکردها ت

خواننادوباهغيالورااه صحرا مرميهكهامنباتيآورد

غاايالونقاا ازابوحنيفااهآوردها ااتکااهعااوامطلااحراام

نامندو پسنظرخودراچنينبياوکردها تکهاها مي

نامنادوبيشاترايانبالددرختاو مربازرگراطلاحماي

رويندو اپسدرختاو مربزرگدرصحراهايحجازمي

ويدرتفسايرکتااب5.ارانق کردها ت خنبوعلي ين

قراوآوراخّروبالسانط¨ديسقوريدوساقاقياراعصاره

مصريدانستهکهقسمباّري¨خواندهوايندرختراشوکه

غيالونامداردوصم ايندرختهماوصام عربايآوام

غايالورادرختايبياباانيومعاروفباهانصاريام6.ا ت

غايالوراازنظارانطااکيام7.ردها اتمصرييادک¨شوکه

درخت يببايدمرادباشد)تراز يبدانستهحجمبزرگ

غيالوبهشک بااقالباودهوام¨ميوه،کهگفتهشدواالچناو

عاالوهبار؛هيچشباهتيبه يبنداردتاباآومقايسهشود

اند(اينحکيممؤمنوعقيلينيزدرخت يبراذکرکرده

تشرادرختايبسايارپرخاارخوانادهکاهريشاهوودرخ

                                                           

 .051ا055،ص2ج، .هماو1

 .050.هماو،ص2

 .35،صشرح أسما  العقار.3

 .25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.4

 .38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.5

 .122ا121،صفسير ديسقوريدوست.6

 .22،صاختيارات بديعي.7
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حکايم1.اشاقاقياا اتصمغشبسيار رخبودهوعصاره

غيالورادرختخارداريخوانادهکاهعاوامطلاحمؤمنام

نامندواه باديه مروصمغشراصم عربايوثمارش

قسامياز.ثمرشرااقاقياگويناد¨راقراوصنطوعصاره

ترو اقش اتبروبوازآوکوچکآوبهقدردرخت ي

اماچووکهنهگرددمانندآبناوس اياه،دراول فيدا ت

قسميازآوهمپارخاارترا اتو ااقش اياه.شودمي

برگهردوقسمريزترازبارگ.شودرنگوبسياربلندمي

 يبوگلش فيدوثمارشمثا غاالفبااقالولوبيااو

باقاليمصاري(و ارخ)رمسهايآوپهنوبهقدرتدانه

عقيلاي2.کننادا تکهباآوپو تحيواناترادباغيماي

يکاي؛نيزآورادرختيخارداردانستهکاهدوقساما ات

بزرگودي رکوچکوهردودرشک وبارگشابيهباه

ترازدرخت يبوپرخارقسماولدرختيکوچک.اندهم

هنخسات ابزآو تبرا اتکا¨وخارهايآوکجو اقه

ماي به فيدبودهوچووکهنهشودمانندآبنوس ياهماي 

ثمراينگيااهماننادبااقالوخرناوبدر.گرددبه رخمي

غالفطوالنيوگرهدارپنجوششوتااناهعاددوگااه

پهانباهقادرتارمسو¨بيشترا تودرهرگرهايداناه

گيااهرابااثمرايان.ترازآووجودداردو رخا تپهن

غالفقراوصنطونيزغربوعلفوعفعفوعصاناه

اشرااقاقيااوصامغشراکاه ارخونيزگويندوعصاره

اندکاهميااوگفته.زردشفافصافيا تصم عربينامند

پو توچوبطلحچيزي يالشبيهبهخوووجاوددارد

کااهچااووآوراجااداکنناادوباااقيرابشااوينددرنهاياات

ا اامجاانسبااراي)ديا ااتواگاارمانناادعلااک اافي

وازآوآبشايرينخوشابويي،هاا(آورابجونادجويدني

قسمدومآوهمکمخار.جداگرددکهدهاوراخوشبوکند

هاييانبوها تکهباهعرباي المخاروباشاخهوگاهبي

ثمارايان.تارازناو اولا اتآو ياهرنگ¨نامندو اقه

راگويندودرغالفيمانندباقالاماامادوروقسمرانيزق

                                                           

 .158،ص1،جتكکرة أولي األلباب.1

 .125،ص1،جتحفة المؤمني .2

گرهوپو تآوبنفشمايا باه اياهيا اتودرآوبي

ماشيودرهرغالفي¨ بزتيره،کميپهن،هايکوچکدانه

ازنهويازدهتا يدانهبهاختالفبزرگايوکاوچکيآو

 فيدرن يمحيطبرباالي¨قرارداردودربينهردانهپرده

 افيدوپو ات¨هاقرارگرفتاهودرميااوآوپاردهدانهآو

رطاوبتيلازجچسابندهوزردرناگ،بنفشماي به ياهي

گ هاردوقسامزردمادورومانناددکماهو.وجوددارد

خوشبووبرگهردوشبيهبههاموبلنادوبسايارريازو

هاييباريکمحاذيهما تودردوصافانبوهدرشاخه

مشعفصا توبيشتراجزايقسمکبيارآوطع.رويدمي

انادکاهحکيممؤمنوعقيلايت کيادکارده3.رودبهكارمي

اندباعثايانمفردهذکرکرده¨آنچهاکثراطبادرکتبادويه

ولاي،انادغيالووطلحچندگيااهام،شودکهقراتصورمي

شنا اومعاصريکيازگياه4.شودبعدازت م اشتباهرفومي

هاايهاايمختلفايدانساتهوگوناهغيالورادارايگونهام

:آوراچنيننامبردها ت¨عمده

ايا تکهدرختچه«Acacia Senegal Willd¨»گونه.1

داراي،هاايآومرکاببارگ،خارداربهبلنديتاهفتمتر

ايزوجکاههاايريازباهصاورتشاانه هتاپنجبرگچه

اشباه انبلهداردومياوههايي فيدمعطربهصاورتگ 

.حناييرناگا ات¨شک غالفلوبياداراي هتاپنجدانه

ازايندرختچهصم عربيمرغوببارنگ فيدمايا باه

.شودکهمصرفطبيوداروييداردزردگرفتهمي

درختاي«Acacia Arabica (Lam. ) Willd¨»گوناه.2

،خااردارهاايا تبهبلناديتااپاانزدهمتاروبااشااخه

هاايآومعطارآکا ياي ن الوگ ¨هايششبيهگونهبرگ

آوغالفيا تکهدرآوپنجتاپانزدهداناه¨ميوه،زردرنگ

رنگصم آوتيارهوناامرغوبا اتوبيشاتر.قراردارد

.مصرفصنعتيدارد

ايا اتکاهدرختچاه«.Acacia Seyal Del¨»گوناه.3

ودارايخارهاايي افيدرناگر دبلنديآوتانهمترمي

                                                           

 .128صمخزن األدوية،.3

 .125صمخزن األدوية،؛125،ص1،جتحفة المؤمني .4
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اشبهصورتغالفيا تکهدرآوهشتدانهميوه،ا ت

شودکاهازايندرختصم نامرغوبيگرفتهمي.قراردارد

.آوهممصرفصنعتيدارد

ايا تباادرختچه«Acacia Modesta Wall¨»گونه.2

رناگ،هااهايشمانناد اايرگوناهبرگ،هايخاردارشاخه

آوبهصورتغالفا تکاهدر¨ي به بزوميوههاماگ 

ايصام آوتيارهوقهاوه.آوششتاهشتدانهقراردارد

1.ا توبيشترمصارفصنعتيدارد

اشبيليدرانوا واقساميکاهبارايايان: محل رويش

عماووقسطنطنيهنامباردهو¨ناحيه،ازمصر،گياهذکرکرده

وگااهمحا روياشآوراگاهآوراگيااهصاحراخواناده

ميمووهمآوراابن2.مناطقرمليوري زارذکرکردها ت

بيطاارمحا ابن3.درديارمصردرختيمشهوردانستها ت

4.رويشآورابيشتردرصحراهايحجازذکرکاردها ات

حکايم5.انصاريهمآورادرختايبياباانيخوانادها ات

باديهکههماوبياباومؤمنهمبرايمکاورويشآوازلف 

6.وصحراباشدا تفادهکردها ت

¨عقيليمح روياشآورابيشاتردرصاحراهاودامناه

شنا اومعاصرهممح يکيازگياه7.کوههايادکردها ت

هايمختلفآوراچنينبيااوکاردها اتکاهرويشگونه

عربستاوودرجناوب، ن ال،اولدرصحرايغربي¨گونه

دومآودر¨روياادوگونااهراودربلوچسااتاوماايشاارقياياا

ايازآو وماليونيزگوناه، ن ال، وداو،آفريقايحاره

 اومدرجناوباياراودر¨گوناه.رويددرجنوبايراومي

چهاارمآوهامدر¨رويادوگوناهبهارمايبلوچستاووچاه

هاانتشارداشاتهمناطقحارها تواييآفريقامانند ايرگونه

8.ودرجنوبايراوبهطورخودروديدهشدها ت
                                                           

 .25ا23،ص2،جمعارف گياهي.1

 .051ا055،ص2جعمدة الوبي ، .2

 .35،صعقارشرح أسما  ال.3

 .38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.4

 .22،صاختيارات بديعي.5

 .125،ص1،جتحفة المؤمني .6

 .128ص مخزن األدوية،.7

 .25ا23،ص2،جمعارف گياهي.8

آو¨هاومياوهدکترميرحيدردربرگ: ترکيبات شيميايي

21آوبهتنهاييدرحدود¨درصدتاننودرميوه32حدود

9.درصدتاننگزارشکردها ت

غيالوکهبيشاتراطبااباداوازعمدهخواصام: خواص

مناوازنفاثالادم،وتواوبهقااب باوداندمياشارهکرده

و يالورطوبااتازرحامو10برآمدوخووازراهدهاو()

.تفتيح دداشارهکرد

موافاق ايالورطوبااتاز11،غايالوراقااب رازيام

ذکارکاردهوآبآوراجهاترفاو13ونفثالادم12رحم

شيخالرئيسآوراماانو. يالورطوباتمفيدشمردها ت

ندهکهظاهرًاباتوجهباهدي ارخووواقسام يالناتخوا

منوجرياوخووو ايررطوباتازرحممرادا ات،منابو

بيطاارباهابن14.اندجزلهودي راوبداوتصريحکردهکهابن

علتقبضيکهاينگيااهداردآوراماانو ايالورطوباات

زبااو)غيالوراجهتلهااةانصاريبرگام15.خواندها ت

( ااودمنددانسااتهوآورابنااد16مقعااد)کوچااک(و ااف 

انطاااکيضاامادشرا.يااادکااردها اات17خااوو¨آورنااده

و18اشرامفااتح ااددبخااشاعضاااوجوشاااندها ااتحکام

خراشوازمطلقآوخراشدرروده)منا بجهت حج

                                                           

 .هماو.9

 .80،ص3،جخالصة الحکمة.10

،مننطاج البيطان  ؛200،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛2،ص25،جالحاوي.11

،الجام  لمفردات األدويطة ؛25،ص  جام  المفردات غافقيمنتخ؛120ص

 .158،ص1،جتكکرة أولي األلباب؛38،ص1ج

،مننطاج البيطان  ؛200،ص1،جالقانون فطي الوط   ؛2،ص25،جالحاوي.12

مخطزن  ؛125،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛22،صاختيارات بديعي؛120ص
 .128صاألدوية،

الجطام  لمفطردات   ؛200،ص1،جلو القانون في ا؛2،ص25،جالحاوي.13
 .125صمخزن األدوية،؛125،ص1،جتحفة المؤمني ؛38،ص1،جاألدوية

،اختيارات بديعي؛120،صمنناج البيان؛200،ص1،جالقانون في الو .14

 .22ص

 .38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.15

 .125،صبحر الجواهر.16

تحفطة  ؛158،ص1،جاأللبطاب  تطكکرة أولطي  ؛22،صاختيارات بطديعي .17
 .125صمخزن األدوية،؛125،ص1،جالمؤمني 

مخطزن  ؛125،ص1،جتحفة المؤمني ؛158،ص1،جتكکرة أولي األلباب.18
 .128صاألدوية،
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(يادکردهوضمادبرگشراباعثج بخاوو1مرادا ت

وهاابه متظاهربدوخواندهومحل صالباتو ختي

ادرارآور(ذکرکردهوبرايصمغشهمايانخاواص)مدر

حکيمماؤمنآوراحاابسفضاالتو2.راقائ شدها ت

وريخاتن4دانساته3مانوريازشاخاالطباهعضاو()راد 

خاروبرگآوراجهتتقوياتاعضااي سات¨جوشانده

وضامادبارگ6وخوردنشراقاطوا اهال5شده ودمند

ونشساتندر7امجراحاتورفواوراماشراجهتالتيتازه

خروج(مقعدوثماروبارگش)اشراجهتبروزجوشانده

اشرارادردباغيجانشينماازووپو ات ااقهوشااخه

اشراجهتقطوخووجراحاتتازهبسايارناافووريشاه

جاليوا تحکامبخشلثهومسواکباآورامقويدناداو

غيالوراازعمادهاجازايمويهمچنينا8.ذکرکردها ت

¨کااهازجملااه9روغاانشاايخصاانعاومعرفاايکااردها اات

هايمرکببودهوبهنامشيخصنعاوازمشاايخهنادروغن

گ اريشدهوخاصيتآوايانکهمبد اينروغنبودهنام

ا تکههرنو زخميراکهازکاردودشانهوشمشايرو

وگوشاتبارتيرباشددرانادکزماانيباهاصاالحآورد

عقيلاي10.هارازودبهباودبخشادجراحاتبروياندوزخم

نوشيدوعارقگا آوراجهاتخفقااوحااروهاولدل

وحشت(وتقوياتاعضاايبااطنيباه)خوف(وتوحش)

منا بمفيدخواندهونوشيدو¨تنهاييوياباادويهواشربه

آوراکهدرآببخيسانندوشبزير¨آببرگتازهنور ته

آ ماوگ ارندوصابحآبآوراب يرنادوصاافکننادو

برايقروحمجاريبولو وزشآومفيددانسته،بياشامند

                                                           

 .08،ص3،جخالصة الحکمة.1

 .158،ص1،جتكکرة أولي األلباب.2

 .01ا05صمخزن األدوية،.3

 .128صخزن األدوية،م؛125،ص1،جتحفة المؤمني .4

 .هماو.5

 .هماو.6

 .125صمخزن األدوية،.هماو؛7

 .هماو.8

 .هماو.9

 .155،ص2،جقرابادي  کبير.10

بهنظرويمصرفپودربرگوپو توگ خشک.ا ت

وصم آوازهرچهارباهمقادارمسااويدرصابحناشاتا

همراهباآبدرچنادروزمتاواليوهارروزنايمتااياک

ورقتمنيو رعتانزالوکثرتاحاتالمبرايرف،درهم

اگارقادريازبارگ.وجرياومني ودمنددانساتها ات

¨ افيدويکايدوعاددغنچاه¨آورابااندکيزيره¨نور ته

 انگتااب،صاافکارده،ناشکفتهگ انارباآب ااييده

هااييبهاينشک کهپنجياهفت ن ريزهوياتکه،نمايند

 اه،آتش رخكنندودرآواندازناد فال(رادر)خزف

ياپنجمرتبهجهتحبسا هالاطفالخصوصاًادرهن اام

دنداوبرآوردودراواخرکاها اهالبسايارزياادتکنادو

نهدراواي ونيزبرايغيراطفالنيز اودمند،ضعفآورد

البتهبايدبهحسب نوقّوتبرمقاداروزوادوياه.ا ت

غاايالوراام¨يننشسااتندرجوشاااندهويهمچناا.بيفزاينااد

جهتنشفوخشاکاندورطوبااترحاممفياددانساتهو

کربا يکهبه¨شيافمهبلي(پارچه)¨گفتها تت ثيرفرزجه

غيالومکررتركردهوخشکنمودهام¨ثمردرآبجوشانده

¨تناگشادودهاناه)درنشفرطوباتوتضييقُقب ،باشند

اگرثمر.ر اندبکارتمي¨مرتبهرحم(بهحديا تکهبه

هايشراخارجكنندوطرفداخليتخم،خامآوراشکافته

کرباسنويبمالنادتاارطوبااتومغازآو¨آورابرپارچه

بداوخوبآلاودهگارددکاهبعادازخشاکشادومانناد

برايزنانيکاهپساتاوآنااو،جامهگرددوازآوپارچهموم

تامدتيرفو،سازندوبر ينهبندندبندب ينه،آويختهباشد

آوجهات¨همچنينپو ات ااقهوشااخه.آوعلتگردد

اگارپو ات.قطوخووجراحاتتاازهبسايارناافوا ات

دردهبرابارآو،درختشراهرمقدارکهخواهندنيمکوفتاه

آبتادوروزبخيسانندو اپسبجوشاانندتااباهنصاف

رفچينايويااشيشاهبر دوبمالندوصافکنندودرظ

ن اهدارندودرايامحي بعدازهرباربولباآوا اتنجا

فرجرامانندفارج،حيضيچنينکنند¨نمايندودرهردوره

پو توگ آوجزءاعظامواصا عارققناد.بکرنمايد

عقيليافزودها تکاهباهعلات.ا تکهذکرخواهدشد

ودر ااختگااريغيالوازآصالبتوا تحکامچوبام
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وچاارخواباازارشااخمزدوزمااينومانناادآوا ااتفاده

1.شودمي

غايالوکاهبارايعرققشرام: غيالن داروي ترکيبي ام

قناد افيدو:خفقاووتقويتقلبوبدو اودمندا ات

ايب  ارندودومشاکغيالورادرخمرهپو تدرختام

اينادوآببررويآوبريزندودر ارگينا ابدفاننم

 پسازآوعرقباهمقاداربيسات اير،ب  ارندتابر د

عرقب يرندو پسنيم يرگ گاوزباووبهمن ارخو

هار)خولنجاوودارچينازهريکپنجتوله،شقاق ، فيد

دروناج،پاو اير،ابريشامخاام،(2تولهحدوددوازدهگارم

الثعلبخصية،بوزيداوازهريکدوتوله،هي ¨دانه،چيني

زردکپانج اير،پاو اير،گ  رخ¨غنچه،مصريدهتوله

هاعارقگيرنادودرهن اامکوبكنندوازآوادويهرانيم

ايکهلوله)ينچه¨عرقگرفتنيکتولهعنبراشهببردهانه

3.رابطمياوقر وانبيقا ت(ببندند

هاايتاازهکاهجهاتالتياامزخامروغ  شيخ صنعان

ل اورامباردهومقوياعصاببودهوازمجربا تومح

چاوب،زردچوبه ايمثقاال:هندينق شدها ت¨نسخه

کاهچاوب)دياودار،کهبههنديدارهلاهگويناد()زرشک

چاوب،کهبيخمهلکا ات()اص السوس،صنوبرا ت(

آببرگني وآبنوسازهارياک،پو تخارمغيالو،گز

که انب باشاد(ده)جردرد،هوجويه،برگحنا،پنجمثقال

،شانجرف،مردا انگ،جوزباوا،قّنهدومثقالونايم،مثقال

مومکافوريچهار،کاتهنديوبلغارتراشيدهپانزدهمثقال

،روغاانکنجااددويسااتمثقااال،جاادواردودانااگ،دانااگ

هاوزردچوبهو نب وبرگحناواصا الساوسوچوب

بجوشانند،يسانيدهبيخخارمغيالورادرنهصدمثقالآبخ

باا،باقيادويهرا اييده، پسصافكنند،تابهثلثر د

گااهآببرگني وروغانبجوشاانندتااآببساوزدوآو

4.صافكنندوا تعمالنمايند
                                                           

 .125ا128صمخزن األدوية،.1

 .023،ص3،جخالصة الحکمة.2

 .308،ص2،جقرابادي  کبير.3

 .208،ص2،جتحفة المؤمني .4

ايدي رکهاجزايآوكامبهنسخهروغ  شيخ صنعان

گوشااترويانياادو()ا ااتوتجربااهشاادهکااهدرالتحااام

،اصا الساوس:اولا ات¨ازنساخههايتاازهبهتارزخم

،پو اتدرخاتمغايالو،پو تدرختصانوبر،هوجويه

ازهم ايباهمقادارمسااويکاهوزومجماو ،زردچوبه

کاهاز)باروغنچراغ،همهراکوبيده،چهارصدمثقالشود

گيرند(ششصادمثقاالو اهمانپنبهدانهوتخمکتاومي

حديکهکفکندتاابه،تبريزآببهآتشماليمبجوشانند

5. پسصافوا تعمالکنند،آببسوزد

شنا اانيکاهگفتنيا تکههيچيکازگيااه: طبيعت

مضاراتو،ياديازمقدارمصرف،اندغيالوراذکرکردهام

.اندبدلآونکرده

بيطاربهنق ازشيخغافقيوابن،جزلهابن،شيخالرئيس

6.انادخشاکذکارکاردهغيالورا ردوطبيعتام،الرئيس

¨اولوخشاکدردرجاه¨انطاکيطبيعتشرا رددردرجه

وحکيممؤمنوعقيليهممزاججميواجزاي7دومدانسته

8.انددوميادکرده¨غيالورا ردوخشکدردرجهام

َفَ ع َرُضاوا»: اب ¨مبارکاه¨ وره12¨درذي آيه.1:آيات

اْلَعِرِمَوَبد ْلناُهم ِبَجنََّتي ِهم َجنََّتاي ِنَذواَتاي َفَ ر َ ْلناَعَلي ِهم َ ي َ 

ولاايروي؛ٍءِماان ِ ااد رخَقلياا خُأُكاا خَخم ااط َوَأْثاا خَوَشااي 

پس ي عرمرابه ويشاو رازيرکرديمودو،ب رداندند

هارابهدوزمينخشکمبادلکارديمکاهجازباغستاوآو

درالميزاو«روياند درنميخوراکيتلخواث ومختصري

اندابهمعنايهرخمطاچناوکهگفته¨آمدها تکهکلمه

تارگياهيا تکهکميتلخمزهباشدوهرچهب  ردتلخ

9.شود

اباراهيمقمايدرتفسايرخاودوخماطراوليعليبن

                                                           

.هماو.5

؛منتخاابجااامو120؛منهاااجالبياااو،ص200،ص1.القااانووفاايالطااب،ج6

 .38،ص1جالجام  لمفردات األدوية،؛25المفرداتغافقي،ص

 .158،ص1،جتكکرة أولي األلباب.7

 .128صمخزن األدوية،؛125،ص1،جتحفة المؤمني .8

 ،ج؟،ص؟.تفسير الميزان¨ ترجمه.9
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1.غيالوتفسيرکردها تام

َوَطْلاحخ»:واقعاه¨مبارکاه¨ وره25¨شريفه¨درذي آيه.2

ناام«طلح»طلحآمدها تکه¨درالميزاوذي کلمه«م نُضود 

بلکاه،طلحماوزنيسات:اندبعضيگفته.درختموزا ت

وبعضاي.ايخناکومرطاوبدارددرختيا تکه ايه

هااييغايالوا اتکاهشاکوفهدرخاتام:اناددي رگفتاه

2.خوشبودارد

اجمعرفيکردهوباهايننظررازج¨تفسيرتبياوگوينده

3.«الطلحشجراّمغيالو»:نق ازاوذکرکردها تکه

آورده«طلحمنضود¨»مجلسيهمدرشرحشريفه¨عالمه

انادوعباسوغيراوآورادرخاتماوزگفتاها تکهابن

ايخنکونيکاوداردوگفتهشدهکهدرختيا تکه ايه

جااازازنياازگفتااهشاادهکااهدرختاايا ااتدريماانوح

دلي اينکهخداوند ابحاو.هايزيباوخوشمنظردرخت

ازدودرخت دروطلحنامبردها تنيزايانا اتکاه

شناختوبيشتردرختااوعربايندودرختراخوبمي

هاايبساياروغيالوبودکاهدارايشاکوفه رزمينويام

4.بوييخوشا ت

اثردرختشايدبتواوبزرگترينخاصيتو.1: روايات

غيالورااطاعتايندرختازامرواليايحضارتاماامام

دراثباتامامتآوحضرتدانستکه“جعفرمو يبن

:دا تاوآودرکتبروايايشايعهچنايننقا شادها ات

پسرعماوييداشاتمباهناام:گويدفالووافقيميمحمدبن

حسنبنعبداهللکهمرديزاهادوعابادترينماردمزمااو

،جديتوکوشاشاودرامارديان¨وا طهبودوبهخويش

ل ااوباهعناواوموعظاه اخناو.کرد لطاوازاوپروامي

گفتواوراامارباهمعاروفودرشتبسياربه لطاومي

کردو الطاوهامباهعّلاتشايسات يونهيازمنکرمي

حاالوروزويچناين.کارداشاوراتحم مينيکوکاري

روزيدرمساجدباودوحضارتمو ايبانبودتااينکه
                                                           

 .251،ص2،جتفسير قمي.1

 .212ص،15،جتفسيرالميزان¨ ترجمه.2

 .250،ص5،جالتبيان في تفسير القركن.3

 .155،ص8،جبحار االنوار.4

حضارتباه امت¨اوبااشااره.براوواردشد“جعفر

اياباعلي!منروشتاو:امام#بهاوفرمود.ايشاورفت

وليافسوسکاهتاو،آيدرابسياردو تدارموخوشممي

:ويعرضکرد.بهدنبالکسبمعرفتبرو،معرفتنداري

بفهامو،برو:رتفرمودمعرفتچيست؟حض،قربانتشوم

ازچاهکسايکسابکانم؟اماام:کسبحديثکن!گفت

ازفقهاياه مدينهو پسآواحادياثرابارمان:فرمود

اورفتواحاديثيرانوشتوخدمتحضرت.عرضهکن

امامهمهراباط دانستوبهاو.آوردوبرايشقرائتکرد

خاوداهمياتآومردبهديان.برومعرفتيادب ير:فرمود

دادوپيو تهدنبالفرصتيبرايا تفادهازحضرتامااممي

خاود¨تازماانيکاهآوحضارتباهمزرعاه،بود#کاظم

:دربينراهباهحضارتبرخاوردوعارضکارد،رفتمي

،مندربرابرخداباشمااحتجاجخواهمکرد،قربانتگردم

حضارتگازارشحاال.پسمرابهمعرفتراهنماييکان

وآنچهبعدازپيغمبر@واقوشادهباودو#رالمؤمناوامي

.نيزگزارشامرآودومردرابياوفرمودواوهامپا يرفت

امامبعدازاميرمؤمناو#کيسات؟: پسبهحضرتگفت

ويکييکايناامائماه،# پسحسين#حسن:فرمود

مارد.رافرمودتابهنامخودکاهر ايد اکوتکارد”

اماروزاماامکيسات؟حضارت،فادايتشاوم:عرضکرد

قربانات،آري:پ يري؟گفاتاگربهتوخبردهممي:فرمود

خاواهمکاهچيزيمي:عرضکرد.منمآوامام:فرمود.شوم

ظاهرًاازحضارتدرخوا اتمعجازه)بهآوا تداللکنم

اآو:فرمود.کرد( گاهباد تبهدرختبرونزدآودرخت

اوبهاوام بهتو“ب ومو يبنجعفرغيالواشارهکرد

مننزددرخترفتموباهخادا اوگند:گويدبيا!گويدمي

آيدتاادربرابارحضارتشکافدوميميديدمکهزمينرا

. پسحضرتبهدرختاشارهکاردواوبرگشات،ايستاد

ويبهامامتحضرتاقارارکاردوخاموشايگزيادوباه

يادکاه اخنيعبادتپرداختوکسيپاسازآواوراند

5.ب ويد

                                                           

،2،جترجمططه مصططوفوي،اصططو  کططافي؛303ااا302،ص1،جالکططافي.5
‘ 
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َوَقاَلاِتاْلَيُهاوُد»:توبه¨ وره35¨عياشيدرتفسيرآيه.2

ُعَزي رماب ُنالّلِهَوَقاَلْتالنََّصاَرياْلَمِسيُحاب ُنالّلِهَذِلاَكَقاو ُلُهم

ِبَ ْفَواِهِهم ُيَضاِهُؤوَوَقو َلالَِّ يَنَكَفُروْاِمنَقب ُ َقاَتَلُهُمالّلُهَأنَّي

يکايازآودوروايات.دوروايتنق کردها ت«ُيؤ َفُكوَو

ابو عيدخدريا تکهبهنقا ازر اولخادا@گفتاه

اشتدغضباهللعلياليهودحينقالواعزيربناهللو»:ا ت

اشتدغضباهللعليالنصاريحينقالواالمسايحباناهللو

ضابغ1؛اشتدغضباهللمناراقدميوآذانيفيعترتاي

خداوندبريهودشدتگرفتزمانيکهگفتنادعزيارپاس

خدا توبرنصااريهامزماانيکاهگفتنادمسايحپسار

ونيازخداونادغضاب،خدا تغضبالهيشدتيافات

عتارتمان(را)شديدخواهدفرمودبرکسيکهخوومان

عياشي پسروايتبعادي«.بريزدوعترتمراآزارنمايد

#قاا کااردهکااهامااامصااادقرادرشاارحاياانروايااتن

او،انهلنيغضبهللشيءکغضبالطلحوالسدر»:فرمودند

الطلحکانتکاالترجوالسادرکاالبطيخفلمااقالاتاليهاود

يداهللمغلولةنقصاحملهمافصغرفصاارلاهعجامواشاتّد

2«....فلمااوقالتالنصاريالمسيحابناهلل،العجم

روايتشادها اتيکايالبتهصدرروايتبهدوگونه

انه»:مطابقآنچهدرباالذکرکرديمويکيهمبهاينشک 

هاتفاوتآو3.«لنيغضباهلللشيءکغضبالطلحوالسدر

خداونادغضاب:گويادهماينا تکاهدرنقا دومماي

ايان.نکردها تبرچيزيمانندغضبشبارطلاحو ادر

هخداوندبهعّلتمعناكميقاب ت م ا تودليلينداردک

خطاييهودونصااريباهدودرخاتازمخلوقااتخاود

اينمايدواشارهوليمعناينق اولزيباترمي.غضبنمايد

همبهقدرومنزلتايندودرخاتداردکاهطباقروايات

.غيالوا تقب ذکرشدکهاينامردليليبرش ودرختام

دامانندغضابآومعناچنينا تکههيچغضبيدرراهخ

روايتنيزآمدها تکاه¨درادامه.طلحو درنبودها ت
                                                                                      

 .02،ص28،جبحار االنوار؛222ا223،ص2،جاالرشاد؛122ا123ص

 .252،ص23،جبحار االنوار؛82،ص2،جتفسير عياشي.1

 .113،ص23ج،بحار االنوار.هماو؛2

 .258،ص2،جتفسير نور الثقلي ؛212،ص5،جبحار االنوار.3

وقتاي.ترنجو ادرهامماننادخربازهباود¨طلحبهاندازه

هااآو¨(مياوه22:0مائاده/)«ياداهللمغلولاة»يهودياوگفتند

.اي اختکوچکشدودارايدانهشادندوآوهامداناه

(ايندو35:5توبه/)«المسيحابناهلل»:وقتينصرانياوگفتند

باه،شاوناقصشاددرختکمبرگوخاردارشدندوميوه

طلحازباين¨ دربسياركوچكشدوميوه¨ايکهميوهگونه

.مياوهنخواهادداد‚رفتودي رتاقيامحضرتمهدي

مجلسيچناينا اتکاهگفتاه¨ذي اينروايتبياوعالمه

غيالوا تکهامشدهطلحشجرموزا تونيزگفتهشده

.وهمچنينگفتهشدهکههردرختبازرگخااردارا ات

مجلسيباا تفادهازاينروايتموزباودوآو¨ پسعالمه

 اپسظهاور.ماندکندودواحتمالدي رباقيميراردمي

شرافت¨وبروزغضبالهيازجانبايندودرخترامايه

4.شماردهاميآو

روصفحاالتدوراوکاودکيروايتدي ريهمد.3

ايباهشارافتپيامبراکرم@نق شدهکهآوهمبهگوناه

بخشيازروايتچنينا تکه.غيالواشارهدارددرختام

حليماهزناي،ايعبدالمطلب:پيرمرديدرکنارکعبهنداداد

.عربا تکهپسريازاوبهناممحمد@گمشدها ات

هاشاموايايبناي:دعبدالمطلبخشمناکشدوفرياادز

. وارا باوشويدکهمحمد@گمشادها ات،غالببني

وي وگندخوردکهتااوراپيدانکندازا ببهزيرنيايد

،ايپروردگاار:و پساشاعاريخوانادباهايانمضاموو

قّوتمنقراربده!¨محمد@رابهمنبرگرداوواورامايه

قريشازهامپاشايده¨بيلهپروردگارا!اگراوپيدانشودک ق

باهرا اتيکاه:دراينهن اممناديچنيننداکرد.شودمي

او:خداوندمحمدراضايونخواهدکرد!عبدالمطلبپر يد

اودرفالوواديوزيردرخات:کجا ت؟مناديپا خداد

بهآوواديرفتيمواو:مسعودگفتها تابن.غيالوا تام

خوردودوجاواوغيالوُرَطبميمراديديمکهازدرختا

وقتيبهاونزديکشاديمآودو.انددردوطرفاوايستاده

پااسازاو.رفتنااد،جااواوکااهجبرائياا وميکائياا بودنااد

                                                           

 .212،ص5،جبحار االنوار.4
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مانپسار:کناي؟پا اخدادتوکيستي؟وچهمي:پر يديم

پسعبادالمطلباورابار.عبداهللفرزندعبدالمطلبهستم

باهمکاهبرگشاتوهماراهاودورگردوخود وارکردو

1.کعبهطوافکرد
حسااينانصاااريشاايرازيعلاايباان،اختيططارات بططديعي: منططاب 

ق(،بكوششمحمدتقيميري،شيراز،شركتداروئيپخش852)م.

محمدمعروفبهشيخمفيدبنمحمد،اإلرشاد؛ش1331رازي،اول،

 أسططما ؛ق1213،اول،“آلالبياات¨ق(،قاام،مؤ سااه213)م.

مطالعاات¨م(،تهاراو،مؤ ساه1551)م.حكيماعظامخااو،األدوية

محماد،بحاراألنوار؛تاتاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اّول،بي

بحطر  ؛ق1252ق(،بياروت،مؤ ساةالوفااء،1115)م.باقرمجلساي

¨ق(،تحقيق:مؤ ساه538زندهدر)يو فهرويمحمدبن،الجواهر

،تحفة المطؤمني  ؛ش1383الدين،اول،احياءطبطبيعي،قم،جالل

تطككرة  ؛ش1355ق(،قم،ناوروحاي،اول،11قرو)م.محمدمؤمن

عمارانطااكيداوودبان،أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  

ق(،تحقيااق ااعيدمناادره،بيااروت،دارالفكاار،چاااپاّول،1558)م.

و،معاصار(،تهارا) يدجوادمصطفوي،اصو  كافي¨ ترجمه؛م1552

 يدمحمدباقر،تفسير الميزان¨ ترجمه؛ش1325ا الميه،اول،¨علميه

قم،¨علميه¨مدر ينحوزه¨ش(،قم،جامعه1335)م.مو ويهمداني

احمدقهرمااو،هاي كن  گياهان دارويي توبيق نام؛ش1332پنجم،

،تفسطير عياشطي  ؛ش1383معاصر(،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اول،)

؛ق1385ق(،تهاراو،علماي،اول،2قارو)اشايمساعودعيمحمدبن

ق(،قم،دارالكتاب،چهارم،3قرو)ابراهيمقميعليبن،تفسير قمي

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1323

ق(،تحقيق:ابراهيممراد،بيروت،دارالغرباال االمي،اول،222)م.

جمعاةالعرو ايالحاويزينعبدعليب،تفسير نور الثقلي ؛م1585

الجطام  لمفطردات   ؛ق1210ق(،قم،ا اماعيلياو،چهاارم،1112)م.

ق(،بياروت،222)م.بيطاارعباداهللماالقياباناألدوية و األغكية،

محمااد،الحططاوي فططي الوطط  ؛ق1212دارالكتاابالعلميااة،اول،

العلميااة،اول،ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيباان

12قرو)م.محمدحسينعقيليخرا اني،خالصة الحكمة؛ق1221

دائطرة  ؛ش1382ق(،تحقيق:ا ماعي نااظم،قام،ا اماعيلياو،دوم،

معاصار(،)گياهاوداروئي،ابوالقا ام الطاني،المعارف ط  سنتي

ناماهواژه،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ش1382قم،نوروحي،اول،

؛ش1382قام،ناوروحاي،اول،معاصر(،)گياهي،ابوالقا م لطاني

                                                           

 .332ا333،ص10،جبحار االنوار؛32،ص1جمناق  ك  ابي طال .1

ق(،تصاحيح:ا ارائي 251)م.ميموومو يبن،شرح أسما  العقار

،الصطيدنة فطي الوط    ؛م2550ولفنسوو،پاريس،داربيبلياوو،اول،

كوشش:عباسزرياب،تهاراو،نشارق(،به225)م.ابوريحاوبيروني

لخيراباوا،عمدة الوبي  في معرفة النبات؛ش1335دانش اهي،اول،

ق(،تحقياقمحمادالخطاابي،بياروت،دارالغارب2قرو)م.اشبيلي

عبداهللمعاروفحسينبن،القانون في الو ؛م1550اال المي،اول،

،قرابطادي  كبيطر  ؛تااق(،بيروت،دارصاادر،باي228)م. ينابهابن

؛ق(،هناد،چااپ ان ي12قارو)م.محمدحسينعقيليخرا ااني

ق(،تصاحيح:علاياكبار325)م.وبكليناييعقامحمدبان،الكافي

،لسان العرب؛ش1320غفاري،تهراو،دارالكتباال المية،چهاارم،

ق(،بياروت،داريحيااءالتارا 311)م.مكارممنظورمحمادبانابن

ش(،1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغطت ؛ق1258العربي،اول،

،مخزن األدوية؛ش1333زيرنظرمحمدمعين،تهراو،دانش اهتهراو،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

حساين،معطارف گيطاهي  ؛ش1331آموزشانقالبا االمي،دوم،

ش(،تهراو،دفترنشارفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.ميرحيدر

ق(،252)م.عمارغساانييو فبن،المعتمد في األدوية؛ش1385

؛ق1221اطي،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،تحقيق:محمدعمردمي

¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.بكاحمدعيسي،معجم اسما  النبات

؛ش1383مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،

ق(،قام،088)م.شهرآشاوبعليبنمحمدبن،طال  مناق  ك  ابي

،غطافقي  منتخ  جطام  المفطردات  ؛ق1335انتشاراتعالماه،اول،

العباريغريغرياوسابان¨ق(،گزيده3قرو)م.محمدغافقياحمدبن

ق(،تحقيااق:د.ماااكسمااايرهوفود.جااورجيصاابحي،282)م.

.م2550پاريس،داربيبليوو،

مجتبيهاتفقوچاني

 اّم كل 

گياهيا اتکاهبيشاتردانشامنداوازآوباا: کل  اّم

نقا کاردهکاهبرخاياشبيلي2.اندنامبرده«کلباّم»عنواو

ا تو اپس«طّباقةالجبلية»انداينگياههماوگماوکرده

                                                           

،1،جالجام  لمفردات األدوية؛05،ص1جعمدة الوبي ، ؛32،صالصيدنة.2

تحفططة ؛12،ص3ج،الشططامل؛222،صتفسططير ديسططقوريدوس ؛38ص
معجطم أسطما  النبطات،   ؛135صمخزن األدويطة، ؛122،ص1،جالمؤمني 

دائطرة  ؛22،صهطاي کنط    توبيق نام؛11،ص2،جگياهان دارويي؛12ص
،دائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛153،ص1،جنامه المعارف ط  سنتي، واژه

.123،ص1،جگياهان دارويي
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بيطارنق کاردهکاهابن1.شماردخودايننظرراصحيحمي

شاودونازدناميدهماي«نبو »رويدواينگياهدرمزار مي

وي2.شودخواندهمي«منتنه»اعرابباديهنشينامروزيهم

راهمااو3«ُانااِغُرو»سقوريدوسهمچنيندرتفسيرکتابدي

4«خرنوبالکلاب»کلبعربيخواندهکهثمرشدرختاّم

هاايهااييباارناگداخا غالفاشداناهشودوناميدهمي

5«حااّبالکلااي»مختلاافقاارارداردکااهاهاااليمصاارآورا

کلبدچارخطاابکدرذکرا امياّمدکترعيسي.نامندمي

ماثاًل،شذکارکاردها اتشدهوا اميدي ريرانيزبراي

درحاليکهحکيممؤمن،هايآودانستهراازنام«اناغورس»

اناغورسرانامرومياناغالسذکرکردهواناغالسهمناام

عقيلاينيازآنااغورسو6.باشادکلبمايگياهيغيرازاّم

آناغالسرابهصورتمستق نامبردههريکراگياهيغير

شايدايناشتباهازآنجاناشيشده7.ازدي ريدانستها ت

.باشدکهعقيليثمراناغورسراحبالکلينامبردها ات

نامعلميوا اميان ليساي،ايناشتباه¨بکدرادامهعيسي

ناام.وفرانسويآناغورسرابراياينگياهذکرکردها ات

ا تکهآوهمبنابهقولبرخايچاوب«عوداليسر»دي ر

،ا ت«صلوو»همکهصحيحآو«صلواو»8.اناغورسا ت

همنزدحکيم«عجب»همچنين9.هماوخرنوبنبطيا ت

مؤمنگياهاناغورسا توياحبالني وبهقاولعقيلاي

حبالني ا توحبالکلينيزکهباهيوناانيانااغورس

.شودکهاينهمازا امياناغورسا اتمعلوممي10.نامند

                                                           

 .22،صي کن ها توبيق نام؛05،ص1جعمدة الوبي ، .1

 .38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.2

 .22،صهاي کن  توبيق نام؛222،صتفسير ديسقوريدوس.3

هاي  توبيق نام؛12صمعجم أسما  النبات،؛222،صتفسير ديسقوريدوس.4
 .22،صکن 

هاي  توبيق نام؛12صمعجم أسما  النبات،؛222،صتفسير ديسقوريدوس.5
دائطرة  ؛153،ص1،جنامطه  لمعارف طط  سطنتي، واژه  دائرة ا؛22،صکن 

 .123،ص1،جگياهان دارويي،المعارف ط  سنتي

 .120و103،ص1،جتحفة المؤمني .6

 .131صمخزن األدوية،.7

 .223صمخزن األدوية،؛255،ص1،جتحفة المؤمني .8

 .502صمخزن األدوية،؛022،ص1،جتحفة المؤمني .9

 .523صمخزن األدوية،؛088،ص1ج،تحفة المؤمني .10

شنا ااوآورابايدب وييمکهاکثرگيااههم«ينبوت¨»درباره

انادوفقاطکلابنباردهخرنوبنبطيخواندهوناميازاّم

گو فندو¨انصاريوعقيليذي ينبوتثمرشرامانندکليه

حاب»تارازآووصافکاردهوناامشرادرمصارکوچک

احتمااًلهمينناامباعاثاشاتباهدکتار.اندذکرکرده«الکلي

ناامدي اريکاهويذکارکارده11.ا اتبکشدهعيسي

ا تکههماوخرنوبالخنزيربودهوباه«خروبالخنزير»

ناام«الفاشّ»12.گفتهحکيممؤمنوعقيلياناغورسا ات

دي ريا تکهبراياّمالکلبذکرکردهوتوضيحدادهکاه

درحااليکاهعقيلايفاّشرا،باشادحم وثمرينبوتمي

حکيم¨واينگياهبهگفته13ستهياتنبوب(دان)درختتنوب

نيزناامدي اريکاهدکتار.مؤمنقسمکوچکصنوبرا ت

«قضمقاريش»الکلبذکرکردهبکبهاشتباهبراياّمعيسي

احتماااًلشاباهت14.انادا تکهآوراثمرتنبوبنامبارده

ا ام.بکشادها اتتنبوبباينبوتباعثخطايعيسي

ذکرکردها ت«ُحنُب »هما تکهثمرشرا«الغاف»دي ر

کهايننامراهمازصايدنهگرفتاها اتکاهذيا عناواو

وقيا الينباوتهاوالغاافو»:ينبوتچناينآوردها ات

15«.ويقااللثمارهالُحنُبا ...هوشجرعظيمينبتفيالرما 

يکايازا اامي16.نيزازا اميينبوتا ت«شوکةشهباء»

وآوراا امي اوريبکناامباردهدي رکهدکترعيسي

خواندهوپاسازاوهاممتا خراوومعاصاراوآوراذکار

ا تکهدرمنابوقاديمرديازايانناام17«جّرود»اندکرده

                                                           

،مننطاج البيطان  ؛332،ص1،جالقانون في الو ؛233،ص21،جالحاوي.11

؛21،صشرح أسطما  العقطار  ؛221و225،ص2جعمدة الوبي ، ؛802ص

،المعتمطد فطي األدويطة المفطردة    ؛025،ص2،جالجام  لمفردات األدويطة 

؛202،صت بطديعي اختيطارا ؛35،صکتطاب اليطا   ،35،جالشامل؛252ص

تحفططة ؛132،صحديقططة األزهططار؛220،ص2،جتططكکرة أولططي األلبططاب
معجطم أسطما  النبطات،   ؛552صمخزن األدويطة، ؛803،ص1،جالمؤمني 

 .12ص

 .522صمخزن األدوية،؛325،ص1،جتحفة المؤمني .12

 .585صمخزن األدوية،.13

 .033صمخزن األدوية،؛032،ص1،جتحفة المؤمني .14

 .22،ص.الصيدنة.15

 .21،صشرح أسما  العقار؛221،ص2جعمدة الوبي ، .16

دائرة المعارف ؛11،ص2،جگياهان دارويي؛10صمعجم أسما  النبات،.17
‘ 
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را«قرهتااج»دکترزرگريودکتر لطانيهم.پيدانکرديم

اندودکترزرگريافزودها اتکاهنامفار يآوذکرکرده

1.ا تدرکرد تاوبهقرهتاجمو وم


ايشنا ااوآورادرختچاهاکثارگيااه: ريخت شناسطي 

ياکذرا ¨انادازهوبعضايارتفااعشراباه2بهاريدانسته

هايشزردرنگا تکهبرخايشابيهبارگبرگ3.اندگفته

تارنرم،ترامااشبيليافزودها تکهکوچک،اندبيدخوانده

هباااهاااييماادورهمااراوکناااره4تاارازآوا ااتوباريااک

گلاشراهم ايزرد5.چروکيدگيوکمايخشاونتدارد

                                                                                      

.153،ص1،جنامه ط  سنتي، واژه

،1،جنامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛13و11،ص2،جگياهان دارويي.1

 .153ص

تحفططة ؛300،ص3جالشططامل،؛38،ص1،جاألدويططةالجططام  لمفططردات .2
 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جالمؤمني 

مخزن ؛122،ص1،جتحفة المؤمني ؛38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.3
 .135صاألدوية،

 .هماو.4

مخططزن ؛300،ص3جالشططامل،؛38،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.5
 .135صاألدوية،

ماورد(و)نفايسبارگشراماننادبارگآسابان6.اندگفته

تروحکيممؤمنوعقيلايهامبارگشراشابيهبارگپهن

8.اندومدوروزردرنگخوانده7دار(ازگياهاوشيره)الغيه

عروفهايگياهنبوعيکهبهکموهمبيطارآورامانندگ ابن

هاايوحکيممؤمنوعقيليهامماننادگا 9ا تدانسته

ابوريحااوباهنقا ازابوحنيفاهايان10.انادالغيهذکرکرده

تمااامي11.نااوازخواناادها ااتدرختچااهرازيباااوچشاام

12.انادکلابرابساياربادبوتوصايفکاردهشنا اواّمگياه

ابوريحاوافزودها تکهگاهگو فندانيکاهدرميااوايان

شاودکاهبدنشااوچنااوبادبوماي،گردنادهامايختچهدر

اشابيلينقا 13.کننادهاراازخانهبيروومايشيردوشاوآو

¨اندکهايندرختچههمااوطّباقاهکردهکهبرخيگماوکرده

14.وياينگماوراصحيحشمردها ت.جبليا ت

بيطاربهنق ازابوالعباسالحاف ذکرکردها تکاهابن

شاودودررويدونبوغناميدهميچهدرمزار ميايندرخت

برخاي15.شاودهاياعرابهماكنوومنتنهخواندهميبياباو

ايبهارتفا يكتاا اهمتارازمعاصراونيزآورادرختچه

هااييمرکابازاندکهدارايبارگگاهبيشتر(وصفکرده)

،اشباهصاورتنياامميوه. هبرگچهبادمبرگدرازا ت

متارومنتهايباهبهدرازايدهتاپانزده انتي، يشک قو

آو اهتااهشات¨درداخ ميوه.نوکباريکودرازا ت

                                                           

،1،جالجام  لمفردات األدوية؛05،ص1جعمدة الوبي ، ؛32،صالصيدنة.6

مخزن األدوية،؛122،ص1ج،تحفة المؤمني ؛300،ص3جالشامل،؛38ص

 .11،ص2،جگياهان دارويي؛135ص

 .333صمخزن األدوية،.7

مخططزن األدويططة،؛122،ص1،جتحفططة المططؤمني ؛300،ص3،جالشططامل.8

 .135ص

.38،ص1،جاألدويةالجام  لمفردات .9

 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جتحفة المؤمني .10

 .32،صالصيدنة.11

،الجام  لمفطردات األدويطة  ؛05،ص1جعمدة الوبي ، ؛32،صالصيدنة.12

مخطزن  ؛122،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛300،ص3،جالشامل؛38،ص1ج
 .11،ص2،جگياهان دارويي؛135صاألدوية،

 .32،صالصيدنة.13

 .05،ص1جعمدة الوبي ، .14

 .38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.15
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1.لوبياجايدارد¨دانهبهرنگبنفشوشبيهبهدانه

کلاابراگياااهابوريحاااوواشاابيلياّم:محططل رويططش

اشبيليافزودهکهايندرختچاهرادر.اندکوهستانيخوانده

ايکوهساتانيدرانادلس(ديادهظااهرًامنطقاه)بيرکوهمنت

کلبراازگياهاو رزمينمصاردانساتهبيطاراّمابن2.ا ت

 پسافزودها تکاه.آوردندوگفتها تکهازقاهرهمي

ايندرختچهراباتماماوصافيکهبرايشذکارشادهدياده

3.انادا تکهازمکاانيمعاروفباهمراکاومو ايآورده

کلاابراگياااهيخواناادهکااهدرماازار فاايسهااماّمناباان

حکيممؤمنوعقيليمح 4.شودرويدويتو ناميدهميمي

اندکهدر ارزمينمصاررويشآورامزار دانستهوگفته

هاايمصاروعقيليافزودها تکهدربياباو.رويدزيادمي

خواننادهامزياادهايعربکاهآوراينباو مايدربياباو

شنا اومعاصارمعتقادا اتکاهدريکيازگياه5.رويدمي

مديترانهوبعضايناواحيآ اياواياراوباهحالات¨منطقه

،کرمانشااه،هاايکرد اتاورويدونيزدرجن  وحشيمي

 اراب،بينشااالووداالهاو،آبادوگيالوغرببينا الم

6.رويدگراوميمجاورريجابوکا ه،ا کندر

نخاصايتآوپاادزهرگزيادومااروتريمهم: خواص

هااآوريدرمسموميتهارا توجهتقيعقربو گ

بيطااروابان.شاودوتسکيندراينگونهمواردا تفادهمي

اشدرگزيدگيماروعقاربرامجارببرخيدي رفايده

اندکهاگرتاازهمصرفشراچنينذکرکرده¨خواندهونحوه

7.رخشکبودازبارگشبخورنادباشدآبشرابنوشندواگ

وتساکيندردآو8هاآوربودنشدرمسموميتهمچنينقي

                                                           

،گياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سنتي؛11،ص2،جگياهان دارويي.1

 .123،ص1ج

 .05،ص1جعمدة الوبي ، ؛32،صالصيدنة.2

.38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية3

 .300،ص3،جالشامل.4

 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جتحفة المؤمني .5

 .13و11،ص2،جگياهان دارويي.6

تحفططة ؛300،ص3،جالشططامل؛38،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .7
 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جالمؤمني 

گياهططان ؛302،ص3،جالشططامل؛35،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.8
‘ 

حکيممؤمنوعقيليمعتقدندکه9.اندرانيزمجربخوانده

عقيلييک)آوودودرهم¨تازه¨مصرفدومثقالازعصاره

آوجهات¨مثقالذکارکاردها ات(ازبارگخشاکشاده

باروغنزيتاوومصارفگزيدو گهارمفيدا توبايد

برخيازمعاصراوهممصرفبهمقاداردرماانياز10.شود

اينگياهرامسه وضادکارمخواناده¨ اقهوريشه،برگ

آوردانساتهآوروقاعادهومصرفمقداربيشاترازآوراقاي

ترازاعضايدي رآوشمردهگياهراقوي¨وياثردانه.ا ت

بارگگيااهتاازهراباه¨هلهشاد،ودرا تعمالخارجيهم

هاهاوتومورهاجهتبهبودآوصورتضمادبررويزخم

11.مفيدخواندها ت

بنااابااهگاازارشدکتاارزرگااري: ترکيبططات شططيميايي

 مييکايباهناام¨مادهدو،هايمختلفاينگياهدربخش

(Anagyrine)(ودي ااريآناااژيرينCytosine) اايتيزين

¨مااده،اهنيزعاالوهبارآنااژيريناينگي¨دردانه.وجوددارد

12.رنگزردوجوددارد¨روغنيويکماده

هشتتاشاانزدهگارم ااقهوبارگياا: صور دارويي

كنندو پسباعسا يااکمايشاربتگياهرادممي¨ريشه

13.نمايندكنندوبهعنواومسه مصرفمي ادهمخلوطمي

وعقيليحکيممؤمن،نفيسابن،بيطارابن: مقدار مصرف

آورادومثقالهمراهباروغن¨تازه¨مقدارمصرفازعصاره

.انادآورادودرهمذکرکارده¨زيتوووازبرگخشکشده

البتهعقيليمقدارمصرفازبرگخشکشرايکمثقالياد

14.کردها ت
حسااينانصاااريشاايرازيعلاايباان،اختيططارات بططديعي: منططاب 

مياري،شايراز،شاركتدارويايكوشش:محمدتقايق(،به852)م.

                                                                                      

 .12،ص2،جدارويي

مخططزن ؛302،ص3،جالشططامل؛35،ص1،جاألدويططةالجططام  لمفططردات .9
 .135صاألدوية،

 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جتحفة المؤمني .10

 .12،ص2،جگياهان دارويي.11

 .هماو.12

 .13هماو،ص.13

تحفططة ؛302،ص3،جالشططامل؛35،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.14
 .135صمخزن األدوية،؛122،ص1،جالمؤمني 
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قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1331پخشرازي،اول،

تككرة أولي األلباب و الجام  ؛ش1355ق(،قم،نوروحاي،اول،11

ق(،تحقياق اعيد1558)م.عمرانطاكيداوودبن،للعج  العجاب

هطاي كنط     توبيق نطام ؛م1552مندره،بيروت،دارالفكر،چاپاّول،

معاصر(،تهراو،دانش اهتهاراو،اول،احمدقهرماو)،ياهان داروييگ

بيطاارعباداهللماالقيابان،تفسير كتاب ديسطقوريدوس ؛ش1383

ق(،تحقيق:ابراهيممراد،بيروت،دارالغرباال االمي،اول،222)م.

بيطارعبداهللمالقيابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1585

الحطاوي فطي   ؛ق1212،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،ق(222)م.

ق(،بياااروت،دار313)م.زكرياااايرازيمحمااادبااان،الوططط 

حديقة األزهار فطي ماهيطة العشط  و    ؛ق1221العلمية،اول،الكتب

ق(،تحقياق1515)م.اباراهيمالغساانيمحمدبنأبوالقا مبن،العقار

؛ق1215ح االمي،دوم،محمدالعربيالخطابي،بياروت،دارالغاربا

گياهااوداروياي،ابوالقا ام الطاني،دائرة المعارف طط  سطنتي  

،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،)

معاصار(،قام،ناوروحاي،اول،)گياهي،ابوالقا م الطاني¨نامهواژه

283)م.حازمقرشايعليبن،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382

،نشارياتالمجماوالثقاافي،اّول،أبوظبيتحقيق:يو فزيداو،ق(،

ق(،تصاحيح:251)م.ميموومو يبن،شرح أسما  العقار؛ق1221

الصطيدنة فطي   ؛م2550بيبلياوو،اول،ا رائي ولفنسوو،پااريس،دار

كوشاش:عبااسزريااب،ق(،باه225)م.ابوريحااوبيروناي،الو 

عمطدة الوبيط  فطي معرفطة     ؛ش1335تهراو،نشردانش اهي،اول،

ق(،تحقيااقمحماادالخطااابي،2قاارو)م.ابااوالخيراشاابيلي،النبططات

حسين،القانون في الو ؛م1550بيروت،دارالغرباال المي،اول،

؛تااق(،بيروت،دارصاادر،باي228)م. يناعبداهللمعروفبهابنبن

تهاراو،اول،معاصر(،تهراو،دانش اه)عليزرگري،گياهان دارويي

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،مخزن األدويطة ؛ش1332

؛ش1331ق(،تهراو،انتشاراتوآموزشانقاالبا االمي،دوم،12

ق(،تحقياق:252)م.عمارغساانييو فبان،المعتمد في األدوية

معجطم  ؛ق1221محمدعمردمياطي،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

مطالعات¨م(،تهراو،مؤ سه1522)م.بكعيسياحمد،اسما  النبات

مننطاج البيطان   ؛ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

ق(،تحقياق253)م.عيسيبغدادييحييبن،في ما يستعمله االنسان

 ؛؛ق1231محمودمهديبدوي،قاهره،دارالكتبالمصرية،اول،

محسنرهبر



 ام وج  الكبد
ُامُّ»ياهيا تکهبيشتربااهماينناامگ: ُامُّ وج  الکبد

ذکرشدهوگاها اميدي رينيزبرايشذکار1«وجوالکبد

نامبردهوآو«حشيشةالکبد»اشبيليازآوباعنواو.اندکرده

راگياهيخواندهکهنزدعربباهاّموجاوالکبادمعاروف

دانستهوگفتاها ات«افنيقطس»حکيممؤمنآورا2.ا ت

ايانگيااهغيارازافنايقطسجطام  بغطدادي  ؤلفبهنظرم

«Herniari Tourn»اشرادکترعيسيبکنامعلماي3.ا ت

دانسااتهو«Illeoebraceae¨»ذکاارکااردهوآوراازخااانواده

راهمبارا ااميآو4«نباتالشيخ»،عالوهبرُاّموجوالکبد

،«Herniaire»،5«Herbe Au Canore»وي.افاازودها اات

«Herniole»6و«Turquette»7راازا ااااميفرانساااويآو

.رانامان ليسياينگياهيادکردها تRupture-Wort»8»و

شنا اااومعاصاارنااامعلماايآورابرخاايازگياااه

«Herniaria Glabra L.»9اينااوهمچناينايان.اندذکرکرده

وياااااااParonychiaceae»10¨»گياااااااهراازخااااااانواده

«Caryophyllaceae»11هاايدکتار الطانيناام.اناددانسته

                                                           

منتخط  جطام  المفطردات    ؛152،ص1جعمدة الوبي ، ؛33،صلصيدنةا.1
؛300،ص3،جالشامل؛38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛25،صغافقي

معجم أسما  النبات،؛131صمخزن األدوية،؛122،ص1،جتحفة المؤمني 

توبيطق  ؛353،ص1،جگياهان دارويطي ؛35،ص3،جمعارف گياهي؛53ص
؛225،ص3،جنامطه  دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛23،صهاي کن  نام

 .332،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

 .152،ص1جعمدة الوبي ، .2

 .122،ص1،جتحفة المؤمني .3

دايرة المعارف ؛353،ص1،جگياهان دارويي؛53صمعجم أسما  النبات،.4
 .225،ص3،جنامه ط  سنتي، واژه

دائطرة المعطارف طط     ؛35،ص3،جمعارف گياهي؛300،ص3ج،الشامل.5
.225،ص3،جنامه واژه،سنتي

 .هماو.6

،گياهان دارويطي ؛35،ص3،جمعارف گياهي؛53صمعجم أسما  النبات،.7

 .225،ص3،جنامه واژه،دائرة المعارف ط  سنتي؛353،ص1ج

 .هماو.8

دائرة المعطارف  ؛353ص،1،جگياهان دارويي؛35،ص3،جمعارف گياهي.9
گياهطان  ،دائرة المعطارف طط  سطنتي   ؛225،ص3،جنامه واژه،ط  سنتي
 .332،ص3،جدارويي

 .35،ص3،جمعارف گياهي.10

دائرة المعطارف طط    ؛225،ص3،جنامه واژه،دائرة المعارف ط  سنتي.11
 .332،ص3،جگياهان دارويي،سنتي



 
 

 ام وج  الكبد / 781
 

وناامفار اي«نوماوامرد»و«حشيشةالفتقالمرداء»عربي

1.رابرايا اميآوافزودها ت«علففتق»

بسيارياّموجوالکبدراازريزتارينو: ريخت شناسي

کهگو افنداوآو2،اندتريناقسام بزيجاتدانستهکوچک

تيره)هايياغبرگياهگ 3.ندچررادو تدارندودرآومي

5.کهدرغالفيمدورقراردارند4وخاکستريرنگ(دارد


6بسيارکوچکواغبرذکارکارده«قرني»غافقيبرايش

                                                           

 .هماو.1

منتخط  جطام  المفطردات    ؛152،ص1ج، عمدة الوبي ؛33،صالصيدنة.2
؛300،ص3،جالشامل؛38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛25،صغافقي

 .131صمخزن األدوية،؛122،ص1،جتحفة المؤمني 

،1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.3

األدوية،مخزن ؛122،ص1،جتحفة المؤمني ؛300،ص3،جالشامل؛38ص

 .131ص

 .هماو.4

،1،جالجطام  لمفطردات األدويطة   ؛25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي.5

 .38ص

.هماو.6

شايدهمباتوجهبه.غالفباشد،کهاحتمااًلمرادشازقرو

ورق(باااايااناوصاااف)منااابودي اارکااهباارايشبرگااي

مورقبودهکهبهاشاتباهقارومنظورغافقيه7،اندهذکرکرد

اشنيازچناينگا اريوجهناام¨درباره.ضبطگرديدها ت

شاوداندکهچووباعثرفودردکبدورفوصافرامايگفته

اشبيليافزودها تکاهباههار.اندآورابهايننامخوانده

ماننادافسانتينوهنادبا،گياهيکهبرايکبادمفيادباشاد

اّموجوالکباد،هاالجب ومث اينغافثورئيس،کا ني()

عقيليآوراگيااهيبهااريخوانادهکاهتاا8.شودگفتهمي

شنا اومعاصارآويکيازگياه9.مانداواي زمستاوباقيمي

راچند الهوخيليکوچکدرحدوديکوجابوصاف

.هااييريازومتقابا داردوپرشااخها اتکردهكهبارگ

¨ فيدا تکهدرانتهايشاخههايشکوچکوبهرنگگ 

گا ¨گ دهندهودربرخايماوارددرکناارمحاورشااخه

يکايدي ارازمعاصاراونيازآورا10.شوددهندهظاهرمي

کرکياکمايپوشايدهازآوتوصايفبي،پايا،گياهيعلفي

هايينازکومتعددبهطولدهتا ي اانتينمودهکه اقه

هايشکوچاکوبرگ.داردمتروواقوبرروي طحزمين

ريزوبهرناگتقريباًاهاييبهرنگ بزروشنا توگ 

هااي فيدداردکهبهتعدادبسايارزيااديباررويشااخه

ازمشخصاتگياهايانا اتکاهدر.متعددگياهقراردارد

اي طحزماينبهصورتفرشگسترده،هايمساعدمحيط

.دارايگا ا اتپوشاندودرتمااممادتتابساتاورامي

قطرهرگ آو)هايشزنبورعس بهعلتکوچکبودوگ 

رودوفقاطمترا ت(به امتآونمايميلي1تا0/5بين

يابنادودرانتقاالحشراتبسيارريازباهدرووآوراهماي

شنا ايگيااه11.هايگردهازگ بهگا دي ارمؤثرناددانه

                                                           

مخططزن ؛300،ص3،جالشططامل؛38،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.7
 .131صاألدوية،

منتخط  جطام  المفطردات    ؛152،ص1جعمدة الوبي ، ؛33،صالصيدنة.8
 .38،ص1،جفردات األدويةالجام  لم؛25،صغافقي

 .131صمخزن األدوية،.9

 .35،ص3،جمعارف گياهي.10

 .353،315،ص1،جگياهان دارويي11
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،پايا،علفيدي ردرتوصيفآوگفتها تکهگياهيا ت

با اقهکرکادارمتعادد،بهرنگ بزروشن، الهندرتًايک

هايکوچکبهرناگبرگ،متر انتي10-0نازکبهدرازي

نيااز.بيضايتخااممرغايوباادووپاياهدارد، ابزروشاان

هاييريزبهصورتخوشهبهرنگ بزداردکهازبغا گ 

ترازهاي فيدرنگوکوچکگلبرگ.شوندبرگخارجمي

هاايماژهکرکوباکناارههابيهاداردوکا برگکا برگ

اشميوه.شونددارندکهدرتابستاوبررويگياهمشاهدهمي

1.ايرنگا تهايقهوهبهصورتکپسولوحاويدانه

درمنابوقديمبهمح روياشايانگيااه: محل رويش

حا شنا ااومعاصارمبرخايازگيااه.اينشدها تاشاره

هامعتقادا اتکاهيکيازآو.اندرويشآورامت کرشده

هااباهصاورتهايکمارتفاا کوهساتاواينگياهدردامنه

به،آ ياوآفريقا،رويدودراروپاگستردهبررويزمينمي

،هاايالبارزدرايراوهمدردامناه.طورخودروانتشاردارد

ديلمااوودر،ندالردماو¨دره،شهر تانک،هرزوي ،لوشاو

هايالونادديادهآذربايجاوغربيوغربهمداوودردامنه

،انادکاهايانگيااهدرمازار برخاينيازآورده2.شاودمي

زارهاازارهااوچمانبهوياژهما اه،مرطوبهاينيمدشت

هااايکاامارتفااا وناايممرطااوبروياادودردامنااهمااي

و ايعياز¨قاهشودودرمنطهانيزفراواوديدهميکوهستاو

مح رويشاّموجوالکباددر.رويدآ ياوآفريقامي،اروپا

،ايراونواحيمختلفالبرزمانندارتفا شاماليشهر اتانک

،ديلمااو،دماوندوهمچنيندرآذربايجاو،الر¨دره،هزاربند

کاوهالونادو،ناماهگانج،اطرافاروميهودرمغرباياراو

3.همداوا ت

پيشينياوتنهابه ودمندبودواّموجودرکتب: خواص

ونيزتقويتکبادو5ودفوصفرا4الکبددردردهايکبدي

                                                           

 .333ا332،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.1

 .35،ص3،جمعارف گياهي.2

 .353،315،ص1،جگياهان دارويي.3

منتخط  جطام  المفطردات    ؛152،ص1جعمدة الوبي ، ؛33،صالصيدنة.4
؛300،ص3،جالشامل؛38،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛25،صغافقي

 .53صمعجم أسما  النبات،

هايپهلوکه اوي رهايا تخواو)6جهتدردشرا يف

وبهقولعقيليمفيدبودنشجهتدردهاي7شکمهستند(

.اشارهشدها ت8کبِدصفراوي

گيااهشنا اومعاصرخواصبسياريباراياياناماگياه

آبايگيااه¨اندکهدرهندازعصارهبرخيگفته.اندذکرکرده

شاودوپو اترانارموبرايتميزکردود تا تفادهمي

و10داننادآنااوگيااهراقااب ومادرماي9.کندلطيفمي

ايمثانههاينزلهمعمواًلبهشک دمکردهدرمواردناراحتي

اروپااازايانگيااهدرروزگاراوکهاندر11.کنندتجويزمي

کردندوبههمينعلاتناامشبرايمداوايفتقا تفادهمي

.بهمعنايفتاقا ات(«Hernia»اندگ ارده«Herniaire»را

به،هايصورتگرفتهاينگياهبسيارمدرا تطبقبرر ي

.عنبالادّب(مخلاوطشاود)ويژهاگرباگياهان ورخرس

هاايبارگ¨كگرمعصاارهاينگياهباي¨نيزمخلوطعصاره

گياهان ورخرسدررفاونار ااييدفاوادراردربيمااري

کليويوعروقيبسيارمفيدا توگاهپنجاهگارماز،قلبي

هايان ورخرسباهبرگ¨اينگياهرادر يگرمجوشانده

بهطورکليايان12.خورندخيسانندوميمدتيکربومي

کماي13،ردونساوجبادوهاايآبآوگياهدرانوا بيماري

وجاودآلباومين)16آلبوميناوري15،نزلهمثانه14،ترشحادرار

دردهااي17،خاوو¨زياادباودواوره،درادرارافراددياابتي(

                                                                                      

الجام  لمفطردات  ؛25،صمنتخ  جام  المفردات غافقي؛33،صالصيدنة.5
 .53صمعجم أسما  النبات،؛300،ص3،جالشامل؛38،ص1،جاألدوية

 .300،ص3،جالشامل.6

 .255،ص35،جنامه لغت.7

 .131صمخزن األدوية،.8

 .32،ص3،جمعارف گياهي.9

دائرة المعارف ؛355،ص3،جگياهان دارويي.32،ص3،جمعارف گياهي.10
 .333،ص3،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .هماو.11

 .32،ص3،جمعارف گياهي.12

المعارف  دائرة؛315،ص3،جگياهان دارويي.32،ص3،جمعارف گياهي.13
 .333،ص3،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .هماو.14

 .هماو.15

 .338،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.هماو؛16

 .هماو.17
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4،زردي3،  رياوي2،هايکليهومثانهناراحتي1، نگکليه

هايپو اتيکاهمنشا رفوبيماري5،ترشحات فيدمهبلي

وضعفديدچشامناشاي6آنهاوجود مومدرخووا ت

وجاود7.باشادازوجودآلباومينواورهدرادرارناافوماي

آو¨شاودکاهخاوردودمکارده اپونينگيااهموجابماي

،هايادرارراکهممکنا تتبدي باه انگشاودر وب

همراهباادرارخارج ازدودرخاردکاردو انگکلياهو

هااآورانسويدفوآومفيدا توبههميندلي ا تکهف

ودرا اتعمالخاارجينيازاز8.نامندشکننيزميرا نگ

جهاات،گياااهکااهدارايکاافزياااديا اات¨جوشااانده

برخينيزاينگياهرا9.شودهاا تفادهميوشويزخمشست

13،ضدتشانج12،خوو¨تصيفهکننده11،آورخلط10،ضدنزله

ومفيادجهاتد ات اهتنفساي،حجمادرار¨افزايشدهنده

معرفايکاردهوازمزاياايآوتااثير اريو،گردشخاوو

درمانيحدود يتاشصتدقيقاهپاسازمصارفودوام

از14.انادت ثيرگياهدربدوبرايمدتطوالنيراذکرکارده

مجااريادراريو¨تاواوباهرفاونزلاهخواصدي رآومي

¨ازمخلاوطعصااره.اشارهکرده15مثانه¨هايماهيچها پا م

همراهباگياهان ورخرسنتايجخوبيدرمواردنار ااييآو
                                                           

 .315،ص1،جگياهان دارويي.32،ص3،جمعارف گياهي.1

 .338،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.هماو،12

 .315.هماو،ص3

.338،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتيو،.هما4

 .هماو.5

 .هماو.6

 .هماو.7

.هماو.8

دائرة المعطارف  ؛315،ص1،جگياهان دارويي.32،ص3،جمعارف گياهي.9
 .315،ص3،جگياهان دارويي،ط  سنتي

،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛355،ص1،جگياهان دارويي.10

.333ص،3ج

 .355،ص1،جگياهان دارويي.11

 .هماو.12

،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛355،ص1،جگياهان دارويي.13

 .333،ص3ج

 .355،ص1،جگياهان دارويي.14

،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛315،ص1،جگياهان دارويي.15

 .338ا333،ص3ج

کلياويوعاروقخاوني،هاايقلبايدفوادراردربيمااري

هاايايانگيااهدرمصرففرآورده16.تواوبد تآوردمي

نتايج17التهابکليه(مزمنهمراهباآلبومينوري)هاينفريت

،(OEDEME) ودمنديجهاتخياز.دهدخوبينشاومي

¨نزلاه،ديابات()بيماريقناد،حبسالبول،يبدوخيزعموم

 يستيت،هايادراريوريويهايد ت اهبيماري18،ششي

صفراوورممجاريادراري¨ورمکيسه،التهابمثانه(مزمن)

19.ازدي رخواصيا تکهبرايگياهذکرشدها ت

دکترميرحيادردربخاشترکيباات: ترکيبات شيميايي

ياک،ذکرکردها تکهدارايهرنياارينشيميايياينگياه

درصااد08/5هموليتيااک اااپونينومقااداريدرحاادود

باشدودرگزارشيدي رآمدها اتا انسروغنيفّرارمي

اينمادهباعاث.فرووا تکهگياهداراياترمتيليکاومبلي

شودکهگياهپسازخشکشدوبويکومادينبدهادومي

هايمثانهداردباهعلاترويماهيچهاحتمااًلاثرمفيديکه

مقادارخيلايکماياز،عالوهبراين.وجوداينمادها ت

20.شاودنوعيالکالوئيدبهنامپارونيکيندرگياهيافتماي

وجاود،هاايمتعادددکترزرگرينيزبياوکردهکهآزمايش

نوعي اپونينرادراينگياهاثباتکردهومطالعاتجدياد

هايمختلفگياهدارايمقاداري تکهقسمتنشاودادها

درصد(واترمتيليکامبلايفاروو2/5)ا انس،کافيتانن

ويهمچنينوجودنوعيالکالوئيدباهمقاداربسايار.ا ت

ايبااترکيابشايمياييجزئيبهنامپارونيکينونيزماده

آيادنامعينراکهبهصورتبلورهايزردرنگبهد تمي

دکتر لطانيهمگياهرامحتاوي21.رکردها تدرگياهذک

،هرنياارينياااترمتيلياکامبلايفاروو، اپونينترپنوئياد

،کوئر اتين،تين%(مانندايزورامنه2/1%تا2/5)فالونوئيدها

ا يدهاماننادماديکاژنيک،يکالکالوئيدبهنامپارونيکين

                                                           

 .333،ص3،جگياهان دارويي،ط  سنتي دائرة المعارف؛355.هماو،ص16

 .355ا315،ص1،جگياهان دارويي.17

 .هماو.18

 .338ا333،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.19

.31،ص3،جمعارف گياهي.20

.358ا353،ص1،جگياهان دارويي.21
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1.درصدتاننيادکردها ت2/5ا يدو

رحدودپنجاهگارمازگيااهرادرياکد: صور دارويي

کنندوچنادليترآبجوشبهمدتيکربو اعتدممي

2.خورند اعتمي22فنجاوبيندوغ ادر

همچنين يتاشصتگرمگياهرادريکليتارآبدم

 اعت22كنندوبهمقداريکفنجاوبينهردوغ ادرمي

درآب،كننادانرممايگرمگياهر0/1نيز3.کنندا تفادهمي

.دهندتابهجاوشآياد پسحرارتمي،خيسانند ردمي

كنندوباهعناواومادرپسازپنجدقيقهدمکردوصافمي

غاا امصاارف¨دوتااا ااهباااردرروزبااينهااردووعااده

4.نمايندمي

محلولاينداروازخيساندوگياهبهمدتيکرباودر

 اورخارس(حاصا ان)«Uva-Ursi» ايگارم¨جوشانده

هاييجهتاينگياهلو يوو¨همچنينازجوشانده5.شودمي

6.شودهاوحتيچشمتهيهميشستوشويزخم

دکتر لطانيدربخشاشکالمختلفدارويياينگيااه

،«Nephrisol»و«Nephri-Dolan»:هااايقطاارهبااهشااک 

 Nieron»و«Nephronorn Tea»:وچااي«Nieral»:قرص

Tea»7.شارهکردها تا 
ق(،قم،ناوروحاي،11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني : مناب 

احمادقهرمااو،هاي كن  گياهان دارويي توبيق نام؛ش1355اول،

الجطام  لمفطردات   ؛ش1383معاصر(،تهراو،دانش اهتهاراو،اول،)

ق(،بياروت،222)م.بيطاارعباداهللماالقياباناألدوية و األغكية،

گياهااو،دائرة المعارف ط  سنتي؛ق1212لكتبالعلمياة،اول،دارا

؛ش1382معاصر(،قم،ناوروحاي،اول،)دارويي،ابوالقا م لطاني

گيااهي،ابوالقا ام الطاني¨ناماهواژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  

،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382معاصر(،قم،نوروحاي،اول،)

،أباوظبيق(،تحقياق:يو افزياداو،283)م.حزمقرشايعليبن

                                                           

 .333،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.1

 .32،ص3ج،معارف گياهي.2

 .315،ص1،جگياهان دارويي.3

 .338،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.4

 .315،ص1،جگياهان دارويي.5

 .هماو.6

 .338،ص3،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.7

ابوريحاو،الصيدنة في الو ؛ق1221نشرياتالمجموالثقافي،اّول،

ياب،تهراو،نشردانش اهي،كوشش:عباسزرق(،به225)م.بيروني

اباوالخيراشابيلي،عمدة الوبي  في معرفطة النبطات  ؛ش1335اول،

الغارباال االمي،ق(،تحقيقمحمدالخطابي،بيروت،دار2قرو)م.

معاصر(،تهراو،دانش اه)عليزرگري،گياهان دارويي؛م1550اول،

ش(،1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغطت ؛ش1332تهراو،اول،

،مخزن األدوية؛ش1333زيرنظرمحمدمعين،تهراو،دانش اهتهراو،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

حساين،معطارف گيطاهي  ؛ش1331نقالبا االمي،دوم،آموزشا

ش(،تهراو،دفترنشارفرهناگا االمي،چهاارم،1352)م.ميرحيدر

م(،تهراو،1522)م.بكاحمدعيسي،معجم اسما  النبات؛ش1385

مطالعاااتتاااريخپزشااكي،طاابا ااالميومكماا ،اول،¨مؤ سااه

غاافقيمحماداحمدبان،منتخ  جام  المفردات غافقي؛ش1383

ق(،تحقياق:د.282)م.العباريغريغريوسابن¨ق(،گزيده3قرو)م.

 .م2550ماكسمايرهوفود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبليوو،

 مو سهاحياءطبطبيعي

 امدريان

نامبردهو8«امدرياو»عنواورازيازاينگياهبا: أْمُدريان

اشادکاهبهگمانماينگياههماوچيزيب:چنينگفتا ت

9.شاودناميادهماي«امتاداريا»ودرعاراق«الجواهر»نزدما

ويبه¨کهدرمنطقه10انطاکيامدرياورالغتييونانيدانسته

وي.معاروفا ات12«شاجرةالتسابيح»و11«دمو ايوب»

اشبهشجرةالتسبيحراچنينبياوکردهکاهعلتنام  اري

                                                           

تكکرة أولطي  ؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية؛18ص،25ج،الحاوي.8
مخططزن األدويططة،؛125ص،1ج،تحفططة المططؤمني ؛158ص،1ج،األلبططاب

توبيق ؛322ص،2ج،گياهان دارويي؛03صمعجم أسما  النبات،؛122ص
؛203ص،2ج،نامطه  دائرة المعارف ط  سطنتي، واژه ؛22ص،هاي کن  نام

.251ص،2ج،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي

 .18ص،25ج،الحاوي.9

مخطزن  ؛125ص،1ج،تحفة المؤمني ؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.10
 .22ص،هاي کن  توبيق نام؛122صاألدوية،

مخطزن  ؛125ص،1ج،تحفة المؤمني ؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.11
دائرة المعارف ط  سطنتي،  ؛03صمعجم أسما  النبات،؛122صاألدوية،
 .203ص،2ج،نامه واژه

مخطزن  ؛125ص،1ج،تحفة المؤمني ؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.12
دائرة المعارف ط  سطنتي،  ؛03صمعجم أسما  النبات،؛122صاألدوية،
،2ج،گياهطان دارويطي  ،دائرة المعارف ط  سطنتي ؛203ص،2ج،نامه واژه

 .252ص
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وبيرادرآوايکوچکمانندنخودداردکهچنانچهچادانه

 ازندکهرناگگرددوازآوتسبيحميفروکنند وراخمي

حکايمماؤمندر1.غالبآو فيدوکميهام اياها ات

خواناادهودرعنااواو3«اناادرياو»آورا2«باادرانک»عنااواو

نامبردهوعقيلينيز«امدريوو»نيزآورا4«حشيشةاالورام»

هااتهکههم اياياندانس5«اندريوو»درهمينعنواوآورا

دکترعيسيبکآورا.قرائتيدي رازنامگياهامدرياوا ت

 Coix»دانستهوناامعلمايآوراGraminae»6»ازخانواده

Lachryma (Lacryma) Jobi L.»7قطار»ذکرکردها اتو

رااز«دماو»و«بادراو»9،«بادرانج»8،«دماواياوب»،«ايوب

شنا ااويکايازگيااه.ها اتا اميدي رامدرياويادکرد

 Coix»راهمازا ااميآوخوانادهو«اشکايوب»معاصر

Larme»،10«Larmille Des Indes»،11«Larmille»12و

«Larme’s De Jobe»13هااايفرانسااويآووراازنااام

«Gromwell Reed»14و«Job’s Tears»15راازا اااامي

معاصاراويکايدي اراز.ان ليسيأمدرياونامبردها ات

و«شاجرةاالورام»،«شاجرةالبياو»،«ب راحج»ا اميعربي

                                                           

 .هماو.1

معجطم أسطما    ؛512صمخطزن األدويطة،  ؛135ص،1ج،تحفة المطؤمني  .2
دائطرة  ؛203ص،2ج،نامطه  ارف ط  سطنتي، واژه دائرة المع؛03صالنبات،

 .252ص،2ج،گياهان دارويي،المعارف ط  سنتي

 .512صمخزن األدوية،؛135ص،1ج،تحفة المؤمني .3

معجطم أسطما    ؛522صمخطزن األدويطة،  ؛325ص،1ج،تحفة المطؤمني  .4
 .203ص،2ج،نامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛03صالنبات،

 .522صدوية،مخزن األ.5

،2ج،نامطه  دائرة المعارف طط  سطنتي، واژه  ؛03صمعجم أسما  النبات،.6

 .251ص،2ج،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛203ص

 .322ص،2ج،گياهان دارويي.هماو؛7

 .هماو.8

دائرة المعارف ؛322ص،2ج،گياهان دارويي؛03صمعجم أسما  النبات،.9
 .203ص،2ج،امهن ط  سنتي، واژه

،2ج،نامطه  دائرة المعارف ط  سنتي، واژه؛322ص،2ج،گياهان دارويي.10

 .203ص

 .هماو.11

 .هماو.12

 .هماو.13

 .هماو.14

 .هماو.15

شاغال»16،«شاالتسابيح»وا ااميفار اي«ذنبالفرس»

رابار«آرکااکااغني»ونامارمناي«اشکرواو»و17«تسبيح

 18.هايآوافزودها تنام

اکثارکساانيکاهامادرياوراوصاف: شناسطي  ريخت

،کباراتفااقنظاردارنادانددراينکهگياهيا تشبيهکرده

وبرخاي19انادالبتهبرخيمطلقًاآوراشبيهکبرذکارکارده

اناادوعقيلاايکماايباارگشراشاابيهباارگکبااريااادکاارده

وافزودهکهباوييتنادو ان ين20ترازآودانستهکوچک

22.حکيممؤمننيزبويبرگشراتندخواندها ات21.دارد

23.اناادالفدانسااتهاشراداخاا غاابيطاااردانااهرازيوابان

درخت ادر(ذکارکاردهو¨ميوه)بيطارآورامانندبنقهابن

قدرزياددانستهکاهاگاردقاتشباهتامدرياوبهکبرراآو

اشراماننادانطااکيداناه24.شاوندماينشودباهماشاتباه

نخوديکوچکوصفکردهکهچنانچهچاوبيدرآوفارو

ويرناگ. اازنديگرددوازآوتسبيحماشود وراخمي

بخشبيشترآورا فيدوبخشکمايازآورا اياهذکار

حکيممؤمنوعقيلينيازهمايناوصاافرا25.کردها ت

26.اندبرايشذکرنموده

شنا اومعاصرآوراگيااهيياک االهياايکيازگياه

مترتايکمترايبلندبهطولپنجاه انتيپاياوداراي اقه

اشبار ااقه¨هايقاعدهکردهکهازگرهوگاهبيشتروصف

شاودکاههاينابجااييظااهرمايريشه،اثرتماسبازمين

                                                           

دائرة المعطارف طط    ؛203ص،2ج،نامه دائرة المعارف ط  سنتي، واژه.16
 .252ص،2ج،گياهان دارويي،سنتي

 .هماو.17

 .203ص،2ج،نامه سنتي، واژهدائرة المعارف ط  .18

 .32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية؛18ص،25ج،الحاوي.19

؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.20

 .122صمخزن األدوية،؛125ص،2ج،تحفة المؤمني 

مخطزن  ؛32ص،1ج،الجطام  لمفطردات األدويطة   ؛18ص،25ج،الحاوي.21
 .122صية،األدو

 .125ص،1ج،تحفة المؤمني .22

 .32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية؛18ص،25ج،الحاوي.23

 .32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.24

 .158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.25

 .122صمخزن األدوية،؛125ص،1ج،تحفة المؤمني .26
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هاايبلنادوبرگ.گردندهايجديدميموجبپيدايشپايه

0/2متااروبااهعاارضدرازبااهطااولدهتاااچهاا  ااانتي

هاايپهناکآوکناره.منتهيبهنوکيباريکدارد،متر انتي

،آو¨هاايناروماااده انبلک.ا اتدارايحالاتناصااف

نااو ناار.آورناادوجاودماايداريبااهپايااه¨مجموعاًا اانبله

يابدوبهتعدادزياددررأسهاازدوگ تشکي مي نبلک

 انبلکهايشياک¨وليانوا مااده.شودهاظاهرميآذينگ 

¨مجموعاه)آذياندارنادوانوکاولريگا ¨گ زايادرقاعده

چتاراصاليگياهااودياده¨اشاعه¨درپاياهکاه1هاييبراکته

خارج،(بسيار ختوشفافباظاهريمخروطي2شودمي

.رأسآوکمايباازا ات¨گيردوفقطناحياهآورافرامي

اشاکومرواريادمانناد¨گياهظاهريشبيهقطره¨چووميوه

يکاايدي ااراز3.اشااکايااوبنامياادهشاادها اات.دارد

راگيااهيياک االهعلفايباهشنا اومعاصرنيازآوگياه

مترتايكمتروگاهتادومتارتوصايفارتفا پنجاه انتي

بنااددار¨بااودهو اااقه«Gramineaٍ¨»نمااودهکااهازخااانواده

هايايستادهداردکهازبندهايشدراثرتماسبازمينريشه

.شاودايجديدخارجمايشودکهازآوپايهنابجاايجادمي

متاروکشيدهبهطول يتاپنجاه اانتي،يخط،برگبلند

هاايمترمنتهيبهنوکتيزبااکناارهعرضدوتاپنج انتي

داريپاياه¨ايکهمجموعًا نبلههاينروماده نبله،ناصاف

تخممرغي فيدو خت،گرد¨گندمه.آورندوجودميرابه

4.وبراقا ت

تردرقدمامحا روياشامادرياورابيشا: محل رويش

بيطاارحتايداخا خاودحارمبياتبيتالمقادسوابان

گوياددرمقاابربااببيطارميابن.المقدسذکرکردها ت

شرقشهردمشقآورازيادديدها تونيزمحا روياش

شاهرهايمارزيو ااحلي()بخشيازآوراهامدرثغار

                                                           

يهااارناگ،باابارگيويرگ ا تکهغالبًاازنظرشک ظاهريز¨.زائده1

 .320ص،1ج،گياهان داروييفرقدارد.يواقع

 .323ص،1ج،گياهان دارويي.2

 .322ص،2ج.هماو،3

 .251ص،2ج،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.4

امدرياو¨معاصراوهممنشااوليه5.ا کندريهذکرکردها ت

،اندکهازآنجابهنقاطدي رمانندچاينهندذکرکردهرادر

طبقنق برخاي.فيليپينوماالياوايراوپراکندهشدها ت

شهر اتاورشاتدر،مح رويشآودرايراو،ازمعاصراو

6.ا تاوگيالوا ت

ولاي،خواصفراوانيبرايامدرياونق شاده: خواص

انادصاريحکاردهعمدهخواصيکهبيشاترباهآوت¨ازجمله

:رابرشمردتواواينمواردمي

زنباورو،رفو مومهوامکهشام گزيادگيحشارات

،جهاتاورامبااطنيوظااهري،شاودماروعقربهممي

تقوياتکباد،رفاوبيااضچشام،هاتفتيح ددوگرفت ي

رفاوجاربخشانو،درماوگزيدگي اگديواناه،بيمار

.فواقو کسکهالتيامجراحاتتازهورفو،يابس


رازيبهنق ازابوجريجراهبامدرياورادررفواورام

تارازعنابالثعلابوکااکنجدانساتهباطني(قاوي)جوف

ويطالکردوامدرياورابارمحا گزيادگيزنباور.ا ت

                                                           

؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلبطاب ؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.5

 .122صاألدوية، مخزن؛125ص،1ج،تحفة المؤمني 

،گياهان دارويطي ،دائرة المعارف ط  سنتي؛322ص،2ج،گياهان دارويي.6

 .251ص،2ج



 
 

 امدريان / 786
 

وهمچنينتا ثيرامادرياوراباراي1التيامبخشآوخوانده

.مردها اترفوورمدرهرجاييکهباشادازعجائابشا

بيطاربهنق ازحبيشبنالحسنامدرياوراجهتاورامابن

 ودمندخواناده4وتقويتکبدعلي 3وتفتيح دد2جوف

ونيزجهتاورامظاهريدربدوآوراازعنابالثعلابو

وجهااتاورامباااطنيمصاارف5تااردانسااتهکاااکنجقااوي

تاشراتوصيهکردهوطاالکاردنشجهاعصاره¨جوشانده

تاارخواناادهونياازآومفيااد¨اورامظاااهريراازنجوشااانده

آووياضمادشراجهاتگزيادگيزنباور¨مصرفعصاره

. مآوياادکاردها ات¨ ودمندومحّل ورمودفوکننده

وياثرامدرياوراجهتورمگرمازعجائبشامردهوباه

نق ازابوالعباسنباتي ودمنديجهتگزيدگيعقاربو

ونيازخاوردنشرا6راازخاواصامادرياوخوانادهمارها

وجاربخشان اودمندو7جهتگازگرفتن گديوانه

وپاشيدوپاودربارگ8اشرابرايرفوبياضچشمعصاره

هااباعاثانادمالوهاودم آورابرجراحت¨خشکشده

.هادانستها تبهبودآو

 ومحّلا9دلپيچاه()انطاکيامدرياورامسّکنمغاص

11ونيزخوردووطالکردوآوراجهتعسرالبول10اورام

                                                           

 .33ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية؛18ص،25ج،الحاوي.1

مخزن ؛125ص،1ج،تحفة المؤمني ؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.2
 .122صاألدوية،

؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلبطاب ؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.3

 .122صمخزن األدوية،؛125ص،1ج،تحفة المؤمني 

مخزن ؛125ص،1ج،تحفة المؤمني ؛32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.4
 .122صاألدوية،

 .هماو.5

؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلبطاب ؛33ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.6

 .122صمخزن األدوية،؛125ص،1ج،تحفة المؤمني 

 .هماو.7

؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلبطاب ؛33ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.8

 .122صمخزن األدوية،؛121ص،1ج،تحفة المؤمني 

مخطزن  ؛125ص،1ج،تحفة المطؤمني  ؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.9
 .122صاألدوية،

 .هماو.10

 .هماو.11

حکايم. ودمنددانستها ت12 ختادرارکردو(وفواق)

مؤمنآورالطيفدانستهوضمادکاردويااخاوردوآورا

 اياهي)وطالکردنشراجهتکلف13جهتجربيابس

رنگپو توبروزآثارکبودييا رخيدرآووبيشتردر

وذروروپاشيدوپودربرگخشکآوراجهت14صورت(

عقيليامادرياو15.التيامجراحاتتازه ودمندخواندها ت

شنا اومعاصردربياويکيازگياه16.راملّطفدانستها ت

اشطعميتلخواثرکمخواصامدرياوآوردها تکهدانه

نيزبهعناواومقاويومادرمصارف.وزوبدودارد¨کننده

آوبهتفااوتدرناواحيمختلافجهات¨ازريشه.شودمي

.شاودرفوعوارضيائس يودرعدمدفوادرارا تفادهمي

ماالياوفيليپينازآونوعيشاربتدرماانيباراي،درچين

معلااوالووهمچنااينجهااتافاارادضااعيفوناااتواوتهيااه

17.باشدکنندکهدرعينحالمدروضدنزلهنيزميمي

هم اي،اندهطبيعتآورامت کرشدهکسانيک: طبيعت

وبرخاينياز18 اومدانساته¨گرموخشکدراولدرجاه

19.اندآوراماي به رديوخشکييادکرده¨طبيعتدانه

رازيباهطاورمطلاقمقادارمصارف: مقدار مصطرف 

بيطاارمقادارابان20.امدرياورادواوقيهذکارکاردها ات

رادواوقياهبيااوآو¨صاافشاده¨خوراکازآبجوشانده

حکيممؤمنوعقيليهمبينمقادارمصارف21.کردها ت

آوتفصاي قائا شادهومقادار¨تاازهوجوشاانده¨عصاره

اشراچهااردهمثقاالاشراهفتمثقالوجوشاندهعصاره

                                                           

مخطزن  ؛121ص،1ج،تحفة المؤمني ؛158ص،1ج،األلباب تكکرة أولي.12
 .122صاألدوية،

 .125ص،1ج،تحفة المؤمني .13

 .1132ص،2ج،يط  اکبر.14

 .122صمخزن األدوية،؛121ص،1ج،تحفة المؤمني .15

 .122صمخزن األدوية،.16

 .322ص،2ج،گياهان دارويي.17

مخطزن  ؛125ص،1ج،مؤمني تحفة ال؛158ص،1ج،تكکرة أولي األلباب.18
 .252ص،2ج،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛122صاألدوية،

دائرة ؛122صمخزن األدوية،؛33و32ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.19
 .252ا251ص،2ج،گياهان دارويي،المعارف ط  سنتي

 .18ص،25ج،الحاوي.20

 .33ص،1ج،الجام  لمفردات األدوية.21
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بايدتوجهداشتکهطبقنظرحکيمماؤمنو1.انديادکرده

يکاياز2. اتعقيليهراوقيهمعادلهفتونايممثقاالا

آورا ي¨تازه¨شنا اومعاصرهممقدارخوراکعصارهگياه

3.آوراهفتادگرمذکرکردها ت¨وپنجگرموجوشانده

اندضاررهيچيکازکسانيکهبهذکرامدرياوپرداخته

.اندوبدليبرايشنامنبرده
ق(،قم،ناوروحاي،11قرو)م.محمدمؤمن،تحفة المؤمني : مناب 

،تككرة أولي األلباب و الجطام  للعجط  العجطاب   ؛ش1355اول،

ق(،تحقياق اعيدمنادره،بياروت،1558)م.عمرانطااكيداوودبن

،هاي كن  گياهطان دارويطي   توبيق نام؛م1552دارالفكر،چاپاّول،

الجام  ؛ش1383معاصر(،تهراو،دانش اهتهراو،اول،احمدقهرماو)

ق(،222)م.بيطاارعباداهللماالقيابانكية،لمفردات األدوية و األغ

محماد،الحاوي في الوط  ؛ق1212بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

العلميااة،اول،ق(،بيااروت،دارالكتااب313)م.زكريااايرازيباان

گياهااوداروياي،ابوالقا ام،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛ق1221

ة المعارف ط  دائر؛ش1382معاصر(،قم،نوروحي،اول،) لطاني

معاصر(،قام،ناوروحاي،)نامهگياهي،ابوالقا م لطانيواژه،سنتي

و11قارو)حكايممحماداكبارارزاناي،ط  اكبري؛ش1382اول،

علااي،گياهططان داروئططي؛ش1383ق(،قاام،جاااللالاادين،اول،12

مخططزن ؛ش1332معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،)زرگااري

ق(،تهااراو،12قاارو)م.يخرا ااانيمحمدحسااينعقيلاا،األدويططة

معجطم اسطما    ؛ش1331انتشاراتوآموزشانقالبا االمي،دوم،

مطالعاتتاريخ¨م(،تهراو،مؤ سه1522)م.بكاحمدعيسي،النبات

 .ش1383پزشكي،طبا الميومكم ،اول،

 بخشگياهاوداروييامحسنرهبر

 انار

تريوايا اتبااپو اتخاکسااانااردرختچاه: انطار 

هايبهنسبتبزرگوقرمزرناگوهايبيضويوگ برگ

هاايدانه.درشتكهدارايپو ت رخوکلفتا ت¨ميوه

راانارشفافوآبداروبيشتر ارخرناگا اتودورآو

نامعلمايآو4.مواديغ اييفراگرفتها تبانازكي¨پو ته

«Punica Granatum L.»وبااهخااانواده«¨Puniaceae»يااا
                                                           

 .122صمخزن األدوية،؛121ص،1ج،تحفة المؤمني .1

 .08صمخزن األدوية،؛23ص،2ج،تحفة المؤمني .2

 .252ص،2ج،گياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي.3

 .202،ص8،جنامه لغت.4

«Franataceae»دارم6،ايندرختبههنديانار5.تعلقدارد

بهفرانسوي،«Pomegranate Tree»بهان ليسي7،ودارموو

«Grenadier»،8روذيان،بهرومايرويا وو،بهعربيرّماو،

برهااو»در9.شاودروذووسوبه ريانيرمانااناميادهماي

ندنامبردهشدهوگفتهاززبانيبهنامزباوزندوپاز«قاطو

همچناين10.شاودشدهكهدراينزباوبهاناررومناگفتهمي

11.گراناداا تبهمعنااياناارا ات¨غرناطهكهتازيشده

كمترداشتهباشدباهعربايمرماار¨اناريكهآبزيادودانه

داناهامليسايدرفار يبهانارشيرينباي12.شودناميدهمي

ترشوشيرينبهعربيمزوبهفار ايشودوانارگفتهمي

13.شودميخوشناميدهمي

 انار در مناب  ديني و ادبي. يك
«رّمااو¨»واژه،برابرعربياناار: انار در قركن و روايات

عالوهبرآودرآياات14.ا تكه هباردرقرآوآمدها ت

هابهصورتكلييادشدهكهانارنيازجازءفراوانيازميوه

هاوبلكاهدررواياتاناريكيازبهترينميوه15.تهاا آو

بهترينمياوهدانساتهشادهوخاواصجسامانيومعناوي

.زياديبرايآوبياوشدها ت

اناار،درآيااتورواياات:جايگاه و اهميت انار. الف

هايمختلفايباهاهمياتدراينمنابوباشيوه.اهميتدارد

ُِمنمأأ»:الرحمن¨ وره28¨درآيه.اينميوهاشارهشدها ت فت
ٌَُةأوأَ خٌلأوأرمّمم  خرماواناربهفاكهاهكاهباه¨دوميوه«فمِك

                                                           

 .23،صمعارف گياهي.5

.203صمخزن األدوية،؛103،هاي كن  توبيق نام.6

 .252ص،الصيدنة في الو .7

 .23،صمعارف گياهي.8

.252،صالصيدنة في الو .9

 .002،صبرهان قاط .10

 .388،ص3،جمعجم البلدان حموي.11

 .252،صالصيدنة في الو .12

 .203صمخزن األدوية،؛220،صتحفة المؤمني .13

 .00،28؛الرحمن/2،55،121.انعام/14

؛32،03؛ياس/23،15و/مؤمناو».براينمونهبهايانآيااتمراجعاهشاود:15

،02؛الطاور/22،00؛الدخاو/23،33؛الزخرف/38،01؛ص/33،22الصافات/

؛33،22؛المر اااالت/02،25،32؛الواقعاااة/00،11،02،28؛الااارحمن/22

 «.85،31عبس/
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برخايباهدليا عادم.معنايميوها تعطفشدها ات

جوازعطفشيءبرخودشخرماوانارراخارجازاقساام

برخيازفقيهاواه  نتنيزباا اتنادباه1.اندميوهدانسته

رماوانارراموجبحنث اوگنِدپرهيازاينآيهخوردوخ

امااازدياداغلابمفساراو2.داننادنمي«فاكهه»ازخوردو

عطفخرماواناربارفاكهاهناهازباابعطافشايءبار

ازايان.خودشبلكهازبابذكرخاصبعدازعااما ات

ايظريفوبالغايا اتكاهباهاينآيهحاوينكته،نظر

عادازذكارمياوهباهصاورتموجبآوذكرايندوميوهب

بيان راينمطلبا تكهخرماوانارنسبتبه ااير،كلي

3.هابرتريخاصيداردميوه


.هاامعرفايشادها اتدررواياتنيزانار رورمياوه

                                                           

،0،جصااص،جاحكطام القطركن  ؛353،ص2،كياهرا اي،جاحكام القطركن .1

،23،ججام  البيان في تفسير القطركن ؛212،ص2،جعراب القركن ا؛255ص

.51ص

،12،جتفسير روح المعاني؛228،ص2،جالمبسوط؛181،ص2،جالخالف.2

.182،ص13،جالجام  الحكام القركن؛121ص

،تفسطير شطبر  ؛235،ص18،جرو  الجنطان ؛315،ص5،جمجم  البيطان .3

.110،ص0،جتفسير الصافي؛255ص

4«.ها اتمياوه¨ رورهماه،انار»:حضرتپيامبر@فرمود

گوناها اتو ارور125ميوه»:امامصادق#نيزفرمود

5«.هاانارا توآ¨همه

¨از اوره121و55درآياات: انار از كيطات خطدا  . 1

هاوباهخصاوصرويشگياهاووميوه،خلقتباراو،انعام

ان يزاناربهعنواومظهريازعظماتوهايش فتويژگي

َوُهاَو»هردوآيهبااعباارت.قدرتالهيدانستهشدها ت

بيان راهميتخااصكهمفيدحصرا تآمدهكه«...الَّ ي

¨ اوره55¨فخررازيدرذي آيه.مواردم كوردرآيها ت

ايا اتكاهباركندكهاينآيهازادلاهانعامخاطرنشاومي

رحمتواحساوخداوندنسابتباه،حكمت،علم،قدرت

:گويادنيزميكشف االسرار ¨نويسنده6.كندخلقداللتمي

و،صانوخاويشدهادازالعزةج جاللاهخبارمايرب»

وباربنادگاو،كندبروحدانيتخويشبندگاوراداللتمي

7.«هايبيكراوهايريزاوونواختنهدبرايننعمتمنتمي

اناداناروزيتوودركنارهمذكرشده¨دوميوه،درهردوآيه

.انادوهاممتفااوتوبياوشدهكهايندوميوههاممشاابه

بيان رعظمتوقدتكسيهاهاوشباهتگويااينتفاوت

هارادرايندوميوهپديادهاوشباهتا تكهاينتفاوت

:يابادانعامبااينعبارتپاياومي¨ وره55¨آيه.آوردها ت

يعنيخداوندپسازبيااو.«ذِيُ   أآليمٍتأِيقعو ٍمأيمؤ ِمْمو أأاِلْ أيف»

بنادگاوبه،انار¨وتصريحبهميوههايشهاييازنعمتنمونه

هااييبارايمؤمنااوكندكهآنچهبياوشادنشاانهاعالممي

ايانمظااهربينديشاد¨وگويااآوكاسكاهدربااره،ا ت

.الهيراخواهدديدقدرت

تعق درانارموجبدرسگرفتنوآگااهي،درروايات

درتوحيادمفضا .ازقدرتخداوناددانساتهشادها ات

                                                           

،20جوسططائل الشططيعة، ؛020،ص12،جالكططافي؛020،ص2،جالمحاسطط .4

.123،ص23،جبحار االنوار؛102ص

،15جالططوافي، ؛250،ص3،جرورططة المتقططي  ؛020،ص12،جالكططافي.5

تفسطير  ؛151،ص22،جمركة العقو ؛110،ص0،جتفسير الصافي؛355ص
.251،ص0،جنور الثقلي 

 .83،ص13،جمفاتيح الغي .6

.232،ص3،جسرار و عدة االبراركشف اال.7
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چيانش¨نحاوه.ها اتهاياناربهتفصي بياوشادش فتي

،هاوجداشدوهرد تهتو طپردهبنديدانهتقسيم،هادانه

باهعناواواماور... فتيپو تميوهو،هادانه¨تغ يه¨نحوه

از»:ان يزوبيان رقدرتالهايمطارحشادها اتش فت

در.انااردرسعبارتب يار¨آميزومدّبرانهآفرينشحكمت

هاچنااوبينيكهدانهيازپيهميهايبلندي،هاييازآوبخش

هاارابااد اتانادكاهگاوييآوشادهدرآومرتبچيده

بينيكههارقسامنيازازهاراچندينقسمميدانه.اندچيده

هايظريفونازكماهراناهبافتاهشادهوجمل ايدراليه

،اگارميااواناار.مياوپو تمحكمايجاايگرفتاها ات

پسمطابق.هابستهبودبه ويدانهيكسرهدانهبودراهغ ا

هااقارارهاازپيهدرميااوداناهاينبلندي،تدبيروحكمت

هابهآومتص ا اتتااازايانطرياقباهگرفتهوتهدانه

هاايانااردردرووبينيكهداناهم رنمي.هاغ ابر ددانه

هاپيچيدهشدهتا ستگاهباآواليهاينپيهكاشتهشدهآو

هاهمباپو اتيا اتوارومحكاملرزاونباشدورويآوو

هااايان.هان اهداشتهشوندهاازآفتپوشانيدهشدهتادانه

هايانارا تواگركسيدرپيدركتنهااندكيازش فتي

تارباشادا اراروهاايافازووويافتنمعاارفودانساتني

رتواماتااينحدبارايدرسعبا،هابيشترا تحكمت

1«.راهيابيبسا ت

هااييكاهدرروايااتازجملهويژگاي: خلقت انار. 2

هااخلقاتآو¨دي ربياوشادهنحاوه¨براياناروچندميوه

اينچندميوهبيشاترين اازگاريرا،ازديدروايات.ا ت

بار.زيرا رشتشاوباانساويكيا ات،باوجودآدميدارد

ان وروانارازگ آدم،رماخ¨ هميوه،ا اسرواياتنبوي

ان اورو،خرماا،آدم»:پيامبراكرم@فرمود.اندآفريدهشده

2«.اندانارازيكگ آفريدهشده

بار: محبوب تري  ميوه نطزد رسطو  خطدا و امامطان    . 7

تارينميااوهدرناازدر ااولانااارمحبااوب،ا ااسروايااات

حضارتامااام.باودها ات“معصاوم¨خادا@وائماه

                                                           

.122،صكفرينش       هاي شگفتي.1

.120،ص23،جبحار االنوار.2

ايدررويزميندرنزدر اولهيچميوه»:ودصادق#فرم

وحضرتپياامبروقتاي.خداازانارمحبوبترنبودها ت

دو تداشاتكاهكاسدي اريرادر،كرداناررامي مي

3«.خوردشريكنكنداناريكهمي

ايراخوردپارچاهخودامامصادق#نيزوقتيانارمي

اررويآواناا¨كااردواگااردانااهرويپااايخااودپهاانمااي

فرماودوكردومي مايحضرتآوراجمومي،ريختمي

اگرقراربودكهچيازيرابايشاز اهمخاودم»:گفتمي

4«.كردمبردارمدرمورداناراينكاررامي

كنادكاهقرآوكريمتصاريحماي: اي بنشتي انار ميوه. 1

انارخوراكبهشتياوا اتوآنااودربهشاتازايان¨ميوه

¨ اوره28¨قارآوكاريمدرآياه.برنادلهيبهرهماينعمتا

هاايفاراواووهايبهشتمياوهدرباغ»:فرمايدالرحمنمي

درروايااتنيازايانمطلابباه«.درختنخ وانارا ت

درروايااتآمادهكاه،افزووبراين5.كّراتذكرشدها ت

بهشتينيزوجود¨درهرانارازانارهاياينجهانييكدانه

بههميندلي درروايااتتوصايهشادهكاهتماامي6.اردد

هايانارخوردهشودوچيزيازآونريزدوهرانساانيدانه

بايدبهتنهايييكاناررابخوردوبااكاسدي ارقسامت

بهشاتي¨چوودراينصورتمطمئنا تكهآودانه،نكند

چيازيدرنازد»:امامصادق#فرمود7.رانيزخوردها ت

ترازايننيساتكاهكسايرادرخاوردواناارمبغوضمن

بهشاتي¨چاوودرهاراناارياكداناه.باخودمشريككانم

اياگركافرياناربخوردخداوندفرشته»:نيزفرمود8«.ا ت

9«.بهشتيراازاوب يرد¨كندكهايندانهرام مورمي

                                                           

،22،جوسائل الشيعة؛355،ص15جالوافي، ؛253،ص3،جرورة المتقي .3

.085،ص12،جكنز الدقائق؛211ص

،23ج،بحار االنوار؛210،ص22،جوسائل الشيعة؛022،ص2،جالمحاس .4

.221،ص155؛ج105ص

.251،ص0،جتفسير نور الثقلي .5

.215،صالشفا  في الو .6

.023،ص12،جالكافي؛025،ص2،جالمحاس .7

.022،ص12،جالكافي.8

،23،جبحار االنوار؛213،ص22،جوسائل الشيعة؛021،ص2،جالمحاس .9

 .055،ص12،جكنز الدقائق؛108ص
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درروايااتفوايادجساماني: فوايد جسطمي انطار  . ب

حضارتاماام اجاد#.راياناربياوشدها تفراوانيب

شودجزاينكهآودوچيزا تكهواردشكمينمي»:فرمود

كنادودوچيازدي ارا اتكاهواردشاكميرافا دمي

اماآودوچيزيكه.كندشودجزاينكهآورااصالحمينمي

شوداناروآبزاللا توآودوچيازيباعثاصالحمي

ازاماام2«.ا ات1شاودپنياروقدياديكهباعاثفساادما

ازوصاايايحضارت»:كاظم#رواياتشادهكاهفرماود

،اناربخور:آدم#بهفرزندشجنابشيثهبةاهللاينبود

كنادواگار ايرباشايباشيانارتورا يرماياگرگر نه

3«.برايتگواراو ودمندا ت

:ا تزيربراياناربياوشدهدررواياتفوائدجسمي

اگرانارباپياهآوخاوردهشاودباراي: دباغي معده. 1

انااررا»:حضرتاميرمؤمناو#فرمود.معده ودمندا ت

4«.كندزيرامعدهرادباغيمي،باپيهآوبخوريد

نازد:گويدبنمغيرهميحار : تسري  در هضم غكا. 2

امااامصااادق#ازاحساااس اان ينيدرقلاابخااودمو

انااررا»:حضارتفرماود.شاكايتكاردمامناراحتيمعده

نمايدوبههضمهمراهباپيهآوبخورکهمعدهرادباغيمي

نمايادودرغا اراهضامماي،بخشادنشدوغ اشافاماي

عالمهمجلسيدرذي ايان5«.گويداندرووانساوتسبيحمي

كندكهممكنا اتتسابيحاناارباهروايتخاطرنشاومي

ديآوباشدكهدراينصورتقادرتمعنايكثرت ودمن

خداوندرابهنمايشگ اشتهومث ايانا اتكاهتسابيح

                                                           

.22،ص0،ابناثير،ج. النناية ودخشكشدهنمك.گوشت1

،20،ص23،جبحار االنطوار ؛02،ص20،جوسائل الشيعة؛325،صاالمالي.2

102.

،20،جوسططائل الشططيعة؛355،ص15جالططوافي، ؛022،ص12،جالكططافي.3

 .102،ص23،جبحار االنوار؛151،ص22،جمركة العقو ؛103ص

؛122؛تحاافالعقااول،ص222،صالجعفريططات؛005ص،12،جالكططافي.4

،“ط  االئمة؛23،ص2،جعيون اخبار الررا ؛232،ص2،جالخصا 

مططركة ؛108،صالططدعوات؛358،صعيططون الحكططم و المططواعظ؛132ص
.153،ص22،جالعقو 

 .23،122،جبحار االنوار.5

 6.كردهباشد
ق#چهارچيازوازجملاهدامامصا: تعديل مزاج. 3

7.انار ورانيراباعثتعدي مزاجدانست

باه»:امامصادق#فرمود: تسري  در رشد كودكان. 4

هاااعثتسريودررشدآوفرزندانتاواناربخورانيدكهانارب

8«.شودمي

حضاارت»:هططا تسططري  در بططه سططخ  دركمططدن كن. 5

بهفرزندانتاواناربخورانيدكاهباعاث:اميرمؤمناو#فرمود

9«.شودهاميزودبه خندرآمدوآو

خاوردواناار»:امامرضا#فرماود: باه¨ افزايش قوه. 6

10«.شودمردوزيباييفرزندمي¨باعثافزايشنطفه

¨افازايشقاوه¨درروايتيكهدرباره: زيبا شدن فرزند. 7

 .باهنق شداينمطلبنيزبياوشدها ت

انار»:امامصادق#فرمود: زياد شدن توانايي ذه . 8

آوبخوريدكهمعدهرادباغيوتواوذهانرازياادراباپيه

11.«كندمي

حضارت: خوشبويي و پاكيزه شدن دهان و دنطدان . 9

آوبخوركهزرديدنداوباپيهاناررا»:يرمؤمناو#فرمودام

غموغصهرا،بويبددهاورانابودميكند،بردراازبينمي

12«.ازمياوبرميدارد

:اماامرضاا#فرماود: دور كردن حشرات موذي. 11

 13«.نمايدهيزمانارحشراتوحيواناتکوچکرادورمي»

:مصاادق#فرماوداماا: تطر  خواب بنتر و سطالم . 11

14«.هركهوقتخواباناربخوردتاصبحدراماوا ت»

                                                           

.120.هماو،ص6

 .122،ص23،جبحار االنوار.7

 .122.هماو،ص8

،بحطار االنطوار  ؛350،ص12،جمستدرك الوسائل؛022،ص2،جالمحاس .9

.221،ص155ج

،بحطار االنطوار  ؛100،ص20،جوسطائل الشطيعة  ؛022،ص2،جالمحاس .10

.103،ص“ط  االئمة؛122،ص23ج

.125،ص23،جبحار االنوار.11

.121،ص23،جبحار االنوار؛023،ص2،جالمحاس .12

.123،ص23،جبحار االنوار؛020،ص2،جالمحاس .13

،“ط  االئمطة ؛122،ص23،جبحار االنوار؛132،ص“ط  االئمة.14

.108ص
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 كثار معنوي انار. ج
مهموقاب ت ما ا اتدرروايااتآثارمعنويانارنيز

در.اناردارايخواصمعنويارزشمنديدانستهشدها ات

شدوونورانياتدلودوربيشتررواياتاموريچووزنده

حتايدر.وياناردانستهشدها اتشدوشيطاوازآثارمعن

برخيازرواياتخوردوانارموجبورودبهبهشتدانسته

.شدها ت

ايازآودراناربخوريادكاهداناه»:امامرضا#فرمود

 اازدوگيردجزاينكهقلابراناورانيمايمعدهقرارنمي

1«.كندشيطاوراتاچه روزدورمي

آوبخوريدكهمعدهباپيهاناررا»:اميرمؤمناو#فرمود

اناراگردرمعدهقرارگيردباعث¨كندوهردانهرادباغيمي

نورانيشادونفاسوبيماارشادوشايطاو،زندهشدودل

 2«.شودتاچه روزميگرو و ه

هرگاهمؤمنييكانارراتاآخار»:امامصادق#فرمود

گردوانارشودواشيطاوازاوتاچه روزدورمي،بخورد

شودواگر هاناارشيطاوصدروزازاودورمي،رابخورد

خداوندتااياك االشايطاوراازاو،راتاآخرشبخورد

كندوهركاهشايطاوازاودورشاودمرتكابگنااهدورمي

3«.شودشودوهركهمرتكبگناهنشودواردبهشتمينمي

هايچ»:ويدگعالمهمجلسيذي ايند تهازرواياتمي

هاايجسامانيدرصافاتوبعيدنيستكهبرخايازغا ا

ملكاتروحانيمؤثرباشدوممكانا اتكاهايانتا ثير

تقاواواعتقاادقاويو،مشروطبهشرايطيچوواخاالص

غيرهباشدكهبانبوداينشرايطت ثيرهايروحانييادشاده

4«.نيزتحققنخواهديافت

 كداب خوردن انار. د
جااايانآدابراباه”نارآدابيداردكهائمهخوردوا

                                                           

؛353،ص15جالطوافي،  ؛131،صمكارم االخطالق ؛002،ص12،جالكافي.1

.321،ص82،جبحار االنوار؛152،ص22،جمركة العقو 

،15،جبحطار االنطوار  ؛132،ص“ةطط  االئمط  ؛232،ص2،جالخصا .2

.102،ص23؛ج110ص

.122،ص23،جبحار االنوار؛022،ص2،جالمحاس .3

.122،ص23،جبحار االنوار.4

ترينآدابمهم.كردندآوردندوبهدي راونيزتوصيهميمي

:آوبهقرارذي ا ت

دررواياتتوصيهشدهكهكسيكه: خوردن پيه انار. 1

دررواياتخاوردو.خوردبايدپيهاناررانيزبخوردانارمي

5.هشدها تانارموجبدباغيمعدهدانست¨پرده

كردن دستما  در زير دست هنگطام خطوردن     پن . 2
اينبودهكههميشاهدر”اماماوور ولخدا¨ يره: انار

كردندتاوقتخوردوانارد تماليرادرزيرد تپهنمي

ريازدرويزماينهاييكهدرهن ااممصارفاناارمايدانه

مالبارآوراازرويد ات،ريختايمياگرهمدانه.نريزد

علاتاياناماررانيازايان.كردنادداشاتندوميا مايمي

اناررويزماينبريازدوازقابليات¨دانستندكهاگردانهمي

̈ريختهشدههماودانه¨ممكنا تدانه،مصرفخارجشود

بهشتي¨انارازخوردوايندانه¨بهشتيباشدومصرفكننده

6.محرومشود

هركاهانااررا»:ق#فرمودامامصاد: خوردن ناشتا. 3

و و اهگرددوتاچها روزناشتابخوردقلبشنورانيمي

7«.شودشيطاوازاودورمي

دررواياتخوردواناردرهن ام: زمان خوردن انار. 4

خوابتوصيهشدهواينكارموجب المتيدانساتهشاده

هركهدرهن امخوابانااري»:امامصادق#فرمود.ا ت

ازميااواياامهفتاهنياز8«.كندتاصبحدراماوا ترامي 

تارينزمااوبارايخاوردواناارشبوروزجمعهمنا اب

طباقروايااتاماامصاادق#درشاب.دانستهشدها ت

9.كردجمعهانارمي مي

                                                           

،15،جبحطار االنطوار  ؛132،ص“طط  االئمطة  ؛232،ص2،جالخصا .5

.102،ص23؛ج110ص

؛135،صخطالق مكارم اال؛023،ص12،جالكافي؛021،ص2،جالمحاس .6

،22،جوسائل الشطيعة ؛351،ص15جالوافي، ؛252،ص3،جرورة المتقي 

 .152،ص22،جمركة العقو ؛213ص

.121،ص23،جبحار االنوار؛023،ص2،جالمحاس .7

       ؛ هداية االمة إلطي 108،ص20،جوسائل الشيعة؛132،ص“ط  االئمة.8
.122،ص23،جاالنواربحار ؛120،ص8،ج“احكام االئمة

؛103،ص20؛ج218،ص22،جوسططائل الشططيعة؛025،ص2،جالمحاسطط .9

،23،جبحطار االنطوار  ؛122،ص8،ج“احكطام االئمطة         هداية االمة الطي 
‘ 
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انارانواعيداردكهدررواياتاز هقسم: انواع انار.  ه

دهكاهازميخوش(ياادشا)ترشوترشوشيرين،شيرين

تاراينمياوقسم وميعنيانارميخوشبارايمعادهمفياد

1.دانستهشدها ت
335)م.عليجصااصاحمدبن،حكام القركنأقركن كريم؛ : مناب 

،تحقيق:محمدصادققمحاوي،بيروت،داراحياءالتارا ق(332يا

محمادطباريكيااهرا ايعليبان،حكام القركنأ؛ق1250العربي،

ق(،تحقيق:مو يمحمدعليوعزتعبادعطياة،بياروت،052)م.

محماداحمادبان،إعراب القطركن ؛ق1250دارالكتبالعلمية،دوم،

،األمطططالي؛ق1221نحااااس،بياااروت،دارالكتااابالعلمياااة،اول،

ق(،قام،دارالثقافاة،225)م.حسنمعروفبهشيخطو يبنمحمد

ق(،تحقيق:1115)م.جلسيمحمدباقرم،بحاراألنوار؛ق1212اول،

؛ق1253،دوم،،بيروت،داريحيااءالتارا العربايجمعيازمحققاو

تبريازيخلافمحمدحساينبان،برهان قاط  و فرهنط  دسطاتير  

علايبنحسن، تحف العقو ؛ش1322ق(،تهراو،علمي،11قرو)م.

ق(،محقق:علاياكبارغفااري،2قرو)م.شعبهحّرانيمعروفبهابن

حكطيم  ¨ تحفطه ؛ق1252قام،دوم،¨حوزهعلمياهمدر ين¨م،جامعهق

ق(،تهاراو،كتابفروشايمحماودي،11قارو)م.محمدمؤمن،مؤم 

احماد،هطاي علمطي   هاي كن  دارويي بطا نطام   توبيق نام؛ق1252

؛ش1383واحمدرضااخوت،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اول،قهرماو

ق(،تحقياق:حساين1551)م.محسنفي كاشاني،تفسير الصافي

،تفسططير القططركن الكططريم ؛ق1210اعلمااي،تهااراو،الصاادر،دوم،

؛ق1212 يدعبداهللشبر،بيروت،دارالبالغاةللطباعاةوالنشار،اول،

محمادرضااقماي،محمادبان،تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائط  

تحقيق:حسيندرگاهي،تهاراو، اازماوچااپوانتشااراتوزارت

جمعاهعبدعليبن،تفسير نور الثقلي ؛ش1328 المي،اول،ارشادا

عرو يحويزي،تحقيق: يدهاشمر وليمحالتي،قم،ا ماعيلياو،

جريارمحمادبان،جام  البيان في تفسطير القطركن  ؛ق1210چهارم،

الجططام  ؛ق1212ق(،بيااروت،دارالمعرفااة،اول،315)م.طبااري

ق(،تهاراو،ناصار231)م.احمادقرطبايمحمدبان،الحكام القركن

اشاعثمحمادابن،األشعثيات() الجعفريات؛ش1322خسرو،اول،

ق(،تهاراو،مكتباةالنيناويالحديثاة،اول،2قرو)م.محمدكوفيبن

ق(،محقاق:غفااري،381)م.الصدوقعليمحمدبن، الخصا ؛تابي

                                                                                      

 .312،ص82؛ج103ص

،3،جرورططة المتقططي ؛001،ص12،جالكططافي؛023،ص2،جالمحاسطط .1

مططركة ؛102،ص20،جسططائل الشططيعة و؛353،ص15جالططوافي، ؛253ص
.153،ص22،جالعقو 

قطاب،الطدعوات ؛ش1322،اول،مدر اين¨علياكبر،قام،جامعاه

؛ق1253امااممهادي،اول،¨(،قام،مدر اهق033)م.لدينراونديا

ابوالفتاوحرازي،رو  الجنان و روح الجنان فطي تفسطير القطركن   

(،تحقياق:محمادجعفاريااحقيومحمادمهاديناصاح،2قرو)م.

؛ق1258هاايا االميآ اتاوقادسرضاوي،مشهد،بنيادپژوهش

محمدتقايمجلساي،رورة المتقي  في شرح م  ال يحضره الفقيه

اشاتهاردي،(،محقق:حسينمو ويكرمانيوعليپنااهق1535)م.

الشطفا فطي   ؛ق1252فرهن يا االميكوشاانپور،دوم،¨قم،مؤ سه

يو فتيفاشي،تحقيق:عبدالمعطاياماينقلعچاي،احمدبن،الو 

مفضاا ،شططگفتيناي كفططرينش؛ق1258بيااروت،دارالمعرفااة،اول،

؛ش1333،پانجم،ميرزايي،قام،هجارته:نجفعليعمر،ترجمبن

ق(،تصاحيح:عبااس225)م.ابوريحاوبيروناي،الصيدنة في الو 

طططّ  ؛ش1335زرياااب،تهااراو،مركاازنشااردانشاا اهي،اول،

ق(،بياروت،داراالرشااد، اوم،1222)م.عباداهللشابر، “االئمة

ق(،2قارو)م.مابنابسطاعبداهللوحسين، “طّ  االئمة؛ق1228

،دوم،،قاام،دارالشااريفالرضاايتحقيااق:خر اااو،محماادمهاادي

علايمعاروفباهشايخمحمدبن، عيون اخبار الررا  ؛ق1211

،اول،الجاوردي،تهاراو،جهااوق(،تحقيق:مهادي381)م.صدوق

محمادليثايوا اطي،علايبان،عيون الحكم و المواعظ؛ق1338

؛ش1332،اول،دي،قام،دارالحاديثحسنيبيرجناتحقيق:حسين

،ق(،قام،دارالحااديث325)م.يعقااوبكلينايمحمادبان،الكطافي 

رشيدالدينميبادي،تحقياق:،كشف االسرار و عدة االبرار؛ق1225

،نامطه  لغطت ؛ش1331علياصغرحكمت،تهراو،اميركبيار،پانجم،

 اازماوش(،زيرنظر:محمدمعين،تهراو،1332)م.اكبردهخداعلي

فضا ،مجم  البيان في تفسطير القطركن  ؛ش1322دهخدا،¨نامهلغت

؛ش1332ق(،تهراو،ناصرخسارو، اوم،028)م.حسنطبر يبن

ق(،تحقياق:جاالل285)م.خالدبرقيمحمدبناحمدبن، المحاس 

مخططزن ؛ق1331محااد ،قاام،دارالكتااباال ااالمية،دوم،الاادين

ق(،تهااراو،12قاارو)م.يخرا ااانيمحمدحسااينعقيلاا،األدويططة

مركة العقو  في ؛ش1331انتشاراتوآموزشانقالبا المي،دوم،

ق(،1115)م.محمادبااقرمجلساي، شرح اخبطار ك  الرسطو    

ر اوليمحالتاي،تهاراو،دارالكتاباال االمية،دوم،تحقيق:هاشم

ميرزاحسينناوري،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ق1252

معططارف ؛ق1258،اول،“ق(،قاام،مؤ سااةآلالبياات1325)م.

ش(،تهاراو،دفتارنشارفرهناگ1352)م.حسينميرحيادر،گياهي

ق(،222)م.ياااقوتحمااوي،معجططم البلططدان؛ش1332ا ااالمي،

،مفطاتيح الغيط   ؛تاااهتمام:فرديناندو تنفيلد،تهراو،ا ادي،بايبه

(،بيروت،داراحياءالتارا ق252)م.عمررازيفخرالدينمحمدبن
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فضا طبر ايحسانبان، مكارم االخطالق ؛ق1225العربي، وم،

النناية فطي غريط    ؛ق1212،چهارم،ق(،قم،شريفرضي028)م.

ق(،تحقيق:طااهر252)م.محمدجزريمباركبن،الحدي  و االثر

احمدالزاويامحماودمحمادالطنااحي،قام،ا اماعيلياو،چهاارم،

حارحسانمحمدبن، “هداية االمة الي احكام االئمة؛ش1322

؛ق1212ق(،مشااهد،آ ااتاوقاادسرضااوي،اول،1152)م.عاااملي

¨ق(،اصفهاو،كتابخاناه1551)م.في كاشانيمحمدمحسن، الوافي

محماد،وسطائل الشطيعة  ؛ق1252اماماميرالمؤمنينعلاي#،اول،

،اول،“ ساةآلالبياتق(،قام،مؤ1152)م.حسنحرعامليبن

 .ق1255

حياتاهللناطقي


وميناويمزديسناازدرختااواناردردين:  انار در اديان

رودوزرتشاتياوشامارمايباهوخجساتهازعناصرمقدس

كاارخودباهدينيوآيينهايرادرمنا كآو¨وميوهشاخه

د اتباهبااديعدرآيينهايزرتشتياوكهَبرَ مي.برندمي

درختااوهايازتركه،مت خرزرتشتيبنابرمتنهاي،گيرندمي

درخات1.كاشاتندهامايمعمواًلدرآتشكدهكها تاناري

درختايانااررامااههاايازتركاهآمادهفراهماناروبر م

وباروريجاودان ي¨رمزونشانهدرآواندكهدانستهمؤنث

¨زوهريازوررابافشاردهمقدسآبدرقديم2.ا تنهفته

آميختنادودرميهومگياه¨انار(ياشيرهگياه¨شيره)ه انئپاتا

مقادسشاربت3.بردنادكارمايبهَيسنهدعاخوانيمرا م

بااشاده ااييدههاومگيااههاايشاخه¨رانيزازشيرههوم

 4. اختندانارميدرخت¨شاخه

چاوب،دينايمنا اكجااآوردوباههن امبهايرانياو

ونااوروزيدرخوانهاااي5. ااوزاندندانااارراماايدرخاات

اناار¨شااخهياكازجملاه،درخات¨شااخههفت،مهرگاو

6.زدنادمايجساتندوتفا لمايآنهاتبركگ اشتندوبهمي

                                                           

.232،صاناهيتا؛251-255،ص1،جپارسي  مزديسنا و ادب.1

 .1521،صباستان  جاودانگي در ايران  انار در كيي   افدرا و درخت.2

 .150-152،صخرد  مينوي؛122،صتفسير بر خرده اوستا.3

 .25، ص باستان  ايران.4

 .1522،صباستان  جاودانگي در ايران  انار در كيي   و درختافدرا .5

 .233،صو االرداد  المحاس .6

بار ارخاواواناارياچنادداناه7انار¨نيزچندشاخهاكنوو

پيوناادهمسااريدرآيااينزرتشااتياو8.چينناادمااينااوروزي

وآوردوبااروريوآرزوينياتباه،وپسرانشااودختراو

كاه«پنجاه«درمرا م،منداييها9.دهندانارميآناوفرزندبه

اناارو،پنجهمرا مخواوبرروي،دارندروزبرپامي0در

وونوُشادگيوباززاييازرويشنمادهاييكهوناوگندم

10.گ ارندمي،ا تزندگيپيروزي

دورادور ر اتونهايبودكاهر منبيدرعهد ليماو

.آرا اتندانارمايبانقشقدا ت¨نشانهمعابدوكاخهارابه

برنجايدو توودركاخشبودكه#د تورداده ليماو

11.اناربياراينادبانقشرداگردآنهارادردورجبسازندوگ

مقدسدرختاومربوطبهكهاوليهآيينهايازاينهايينشانه

 تونهابااين.بودبازماندهمعبداورشليمبردو توو،ا ت

باردرخاتوگاواهينشاو،دورآنهاتزيينيانارهاينقش

يهاودرام هبيپيشواياو¨جامهدورادوردامن12.بودزندگي

ووقرمازرناگارغواني،الجورديباانارهايدرمياويك

¨بارجاماهانااروزن ولاهنقاش13.كردنادميتزيينزن وله

ازمارگآناوومصونيتازجاودان ينشاو،بزرگكاهناو

14.بودآفريدگاردرقدسدرپيش اهناگهاني

رامقااادسوآو،بهشاااتي¨انااااررامياااوهمسااالماناو

اناردرقارآوورواياات(خرا اانيهابااور‘).شمارندمي

ازايبخوردوداناهجمعهرادرشباناريدارنداگركسي

نخواهاداونزدياكباهروزشيطاو25نيفتدتابرزمينآو

تاولر امردم15.خواهدرفتبهشتبه،ازمردوشدوپس

انارجمعهدانندودرشبهايميانارراثوابخوردووايالم

                                                           

 .05،صويسپرد.7

 .مؤلف.يادداشت8

 .128،ص مزديسنا¨ دانشنامه.9

10.Water into Wine, p37. 

 .3:18،22،پادشاهاواول،كتابكتاب مقدس.11

12.The Religion of the Semites, p488; ERE,XII/457. 

 .32-28:33،، فرخروجكتاب مقدس.13

 .,III/541 ER؛28:30،.هماو14

 .033،ص خراسان  مردم  عقايد و رسوم.15
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1.كنندميخيراتمردگانشاوبراي

كوههااودر،هاابر رتپهر تهدرختتكايراومردم

ازايونشااانه،اناااررامقاادسخصااوصبااه،زيارت اههااا

بندندوازميدخي آوان ارندوبهميالهيوذاتوحدت

وعشايرورو تاهايايالتمردم2.كنندميمرادخواهيآو

ِچاوبپندارنادوازآوزامايانااررابركاتچوبكرماو

درعيدكهاناري)اناريا ينخوردو3. ازندميزنيمشك

ودميادهخوانادهبارآوياس¨بار اوره155يا25نوروز

4.پنداشتندمي الدرطولتندر تيخشبباشند(راتداوم

راازآنااو،كودكانشااوباهاناريا ينشيرازيهاباخوراندو

 5.گرفتندشيرمي

اناارووگا شاكوفه،انااردرخات:  انار در ادبيطات 

دركاهان يازباودهخياالانارچنااو¨ميوهوزيبايي رخي

.ا اتشادهانااراشاارههچندبارب« ليماوهايِغزلغزل»

6،«ازاناارفردو ي«هابهنهالوايننهالبهمعشوقچنانكه

تشابيه7«اناار¨پااره«باهمعشاوقهاايطرهمياووبناگوش

8.ها تازگونهكنايه،«اناررخسار»درتلمود.ا تگرديده

و9«اوناارد«راباهِزيبارويااولب،گويپار يشاعراو

دهاو11؛«ناِرشكفته«رابهيادوگونه،دورخ10؛«ناِرَكفيده»

ازدردآكنادهدل12؛«كرده=ناردونيمدان كي«رابهتنگ

 14.اندكردهمانندوتشبيه13«انارپاره«رابهواندوه

-جغرافياييمختلفهايحوزهمردمشفاهيدرادبيات

                                                           

 .481، ص و ايالم  ها در لرستان باورها و دانسته.1
 .20،صويسپرد؛مؤلف.يادداشت2

 .322،صايراني  در فرهن   مقدس  و درختان  گياهان.3

 .«اناريا ين:»،ذي كنندراج؛«اناريا ين»،ذي : اللغات  غياث.4

 .25،صشيراز  مردم  معتقدات.5

 .13،ص2،جشاهنامه.6

 .3،ص2،ج3،ص2.هماو،ج7

8.Judaica, XIII/842. 

 .153،ص خواجوي  ديوان؛058،صديوان معزي؛105،ص1،جشاهنامه.9

 .ازعنصرينق به،الل،ذي  فرس  لغت.10

 .هماو.11

 .252،صو اشعار رودكي  محيط زندگي و احوا .12

 .152،ص1،جانوري  ديوان.13

 .105،ص1،جشاهنامه؛323،ص خواجوي  ديوان.14

؛وداردداشاتهايوياژهونقاشانارجاي اه،ايراوفرهن ي

وگا شرمسااروبرافروختاه¨وچهارهمثاًلرخسارگل وو

:گويناادمااي،كااردهانااارتشاابيهاناااروگاا رابااهانداختااه

ازشانيدوكاهكسي.«ياقرمزشد رخ،انارمث صورتش»

مثا »:گوينادماي،افتدميگريهبهناگهاوايياواقعهخبري

شاماربساياردادودرنشااو.«افتاادگرياهانارتركيدوباه

:برنادكارمايرابهالمث ضرباين،وكمبودداروبيماراو

 15.«ياصدوياهزاربيمار،انارودهيك»

ازچيساتانهادرشامارياياراوگونااگوومنااطقمردم

¨درجامعهرايجفرهن ي اليقاناررابنابروويژگيماهيت

هاايمثاًلخرا انيهاداناه؛كنندميچندبياوخودبااوصافي

بلوردريكدانه155»يا16.«خانهدريكمرغ25اناررابه

ِنهاادهطالكاريهايدراليهپيچيدهمرواريدهاي»و،«قوطي

دراينقارههايپرده»ويا«معصومهحضرت¨درصندوقچه

¨الناهاناارراباهدرچيساتاني.اندكردهوصف17«نهادهجّقه

ونشساتهدرآو«صدَكفترچه «اندكهكردهتشبيهكبوتري

دربساتهداالنايدي راناررابهدرچيستاني؛چينندميدانه

يااابااه،نشسااته«ِروبسااتهصاادعااروس«درونااشكااه

مانندووصاف«روبستهُپرازخانم«بستهدرايصندوقچه

بساياراززمانهااي:انااروجادويينماديننقش18.اندكرده

وجاادويينيرويايانارراداراي¨وميوهدرختمردم،كهن

درشماريآو¨اناروميوه¨اندوازشاخهان اشتهميرمزگونه

.انادكاردهميخودا تفادهم هبي-دينيازآيينهاومرا م

(دررمانندگاو)َنِفراتهمچوواشوميوهدرختنيزازاين

،ازتن،بيماريهاودردها،گزندگاو،خبيثارواحدوركردو

 .جستندميبهرهومحيطزيستخانه

درخات)ه انئپاتاهايشاخهبا وزاندوبا تاوايرانياو

،درفضااگيااهايان¨ اوختهدودچوبهاايانار(وپراكندو

راندنادوفضاايمايوكاشاانهراازخاناهپنهانيديوهاي

                                                           

  كتططاب؛2/2533؛ج1252،ص1235،ص1250،ص3، ج و حكططم  امثططا .15
 .550-552،ص3، ج كوچه

 .033ص،  خراسان  مردم  عقايد و رسوم.16

 .035.هماو،ص17

 .552-551،ص3، ج كوچه  كتاب.18
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هااايدودشاااخهمساالماناو1. اااختندماايراپاااكزيساات

ون اه2وگزنادگاوحشرات¨اناررارمانندهدرخت¨ وخته

خوردووازخانهماروكژدم¨انارراگريزاننده¨شاخهداشتن

¨و و اهودوركاردوماؤمنازدلشايطاو¨اناررارماننده

 3.اندازاونوشتهشيطاني

ودرختاانيگياهاو،با تاودوراومردم: انار در اساطير

يااازخاوو،آنهاراكاشاتهايپنداشتندايزدياالههميراكه

مقادس،ا تروييدهياحما يايا طورهياقهرمانيالهه

،عشاقالنو رب،آفروديته،بنابرا اطيريوناني4.شمردندمي

واز5،كاشتقبرس¨خوددرجزيرهد تاناررابهدرخت

النااو رب)اوراباااكوسكااهديونو ااوسخااووريخااتن

اناردرخت،اندخوانده(همعارفانه¨وشوروج بهتاكستاو

6 ربرآورد

بار اياوشخاووازفاروريختن،را ااطيرايرانايبناب

كاه«زخاووبرآمدهمان هگياهي«فردو ي¨گفتهبه،زمين

در7.خواندنااد« ياوشاااوخااوو»يااا ياوشاااوراگياااهآو

«اناارفرهااد»راآوباودكاهروييادهاناريدرختبيستوو

خباررهادازشنيدوفكها تآمدهايدرافسانه.ناميدندمي

انارازچوبكهتيشه¨د ته.زدبر رشتيشهشيرينمرگ

فرهاادبارخااك¨فروريختاهافتادودرخاووبرزمين،بود

انادرونش،شاكافتندمايراكاهدرخاتايان¨مياوه.روييد

8وخاكستربود وخته

شامارباهجااودان يانارراماننادافادراگيااهدرخت

يااهاومَهئومهمقدسگياهافدراراهماوبرخي9.اندآورده

                                                           

 .123-122،ص135،صتفسير بر خرده اوستا.1

نوادر التبطادر لتحفطة   ؛183، ص المخلوقات  عجائ ؛300،ص2،جالكافي.2
 .133،صالبنادر

  مطردم   عقايد و رسطوم ؛01،ص حلية المتقي  ؛م302-303،ص2،جالكافي.3
 .355،ص خراسان

 .مؤلف.يادداشت4

 .231،صاناهيتا.5

6.The Golden Bough, p389. 

 .222،ص3،جشاهنامه.7

 «.انارفرهاد«،ذي قاط   برهان.8

،1530،صباسطتان   جطاودانگي در ايطران    انطار در كيطي     افدرا و درخت.9

 .1521ص

و اپسقاديمآرياييااو.اند(دانسته ومه:در نسكريت)

پنداشاتندوميآوبرايايزديمزديسناپاي اهيدينپيرواو

از،روايتهاابرخايبناباه10.شامردندميرامقدسآو¨شيره

انارباهدانهيكزردشت،نامهتشتزراكتابروايتجمله

شدودي رتنرويينآوا فندياردادوا فنديارباخوردو

11براوكارگرنيفتادزخمي

 پيدايش و پراكنش. دو
انارراازگياهااودرختشنا اوازگياهبرخي: پيدايش

12اياراو¨همسايهو رزمينهايايراوبومي
دي ارازوبرخاي 

روزگاارمصرياو.13اندومصردانسته وريهبوميتنيهاير 

انار(درختمق1305تا1085از)فرعونهاهجدهم¨ لسله

باهاماابااتوجاه،دادنادميراپرورششناختندوآورامي

 اامي¨(ريشاهكهانمصاري)قبطيدرزباوگياهايناينكه

در14.باشادمصارآمادهربهدي احتمااًلبايدازجايي،دارد

(نيازازدرفلسطين رزميني)احتمااًلِجلعاد،قديمزمانهاي

15ا تاناربودهدرخترويش اههاي

ازديرباازدر را ارانااروحشاي:  جغرافيايي¨ گستره

¨منطقاهخشكوجن لهايمازندراودرياي¨كرانهجن لهاي

 ارزمينوداخا چساتاووبلوكرد اتاوومنااطقفارس

خصاوصباه،آ ايايياز رزمينهايودرشماري16ايراو

درياايهاايافريقاوكرانهشمال،النهرينبين،غربيآ ياي

 .ا تروييدهمي17مديترانه

واهلاي¨وشايوه،انار¨بادرختچهايرانياوآشناييتاريخ

.نيساتدقيقاًاروشانراودراياآووپرورشكردوبستاني

بسايارانااريباادادوكندكهيادميايرانيازيكپلوتارك

(اوراازپاارورشمق222-222)،اردشاايراولبااهباازرگ

                                                           

 .05،ص1،جپارسي  مزديسنا و ادب.10

 .33، ص نامه  زراتشت.11

12. Britannica,VIII/105Šø¤îþõ. 

 .228صاناهيتا، .13

 .هماو.14

15. A Dictionary of the Bible, 589. 

، دارويطي   گياهطان ؛38ص،انطار ¨ تاريخچه؛05،ص ايران  جنگلي  درختان.16
 .222،ص1،جشناسي  جنگل؛322،ص2ج

 .322-323،ص2،ج دارويي  گياهان.17
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نشااوپلوتاارك¨گفتاه.1؛بودكردهزدهش فتايميوهچنين

انااردرپارورشهخامنشي¨دردورهايراومردمدهدكهمي

 .اندداشتهوورزيدگيمهارتستانيب

رويااشبااهگريختااهجسااتها ااالميجغرافيااانويساااو

هاايگونهوپرورشايراوجغرافيايي¨اناردرگسترهدرخت

شاهرهايدرانار اتانهايوشيريندرشتانارهايمختلف

4،شهرُحلاواو3،ُخجند2،ري،درقديم.اندكردهاشارهايراو

اناارخيازمشاهوراياراوازناواحي6ويازد ااوه5،عماو

نيازازوطبر اتاوقاومس،عبا اياو¨درآغازدوره.اندبوده

شاناختها االمودرجهااو،ايراوانارخيزمعروفنواحي

7بودندشده

خلفاايپساندطباوچنااوايراوازشهرهاياناربرخي

آومتولياااوبااودكااهشاادهدورهآووفرمانرواياااوعبا ااي

اناارهامشاهرمقاداريخاراجبودندهمراهشهرهاموظف

ازهازاررطا 155( االيريمردم)مثاًلرازياو؛بفر تند

(ياميخوشَمَلس¨دانهبيانارهاي)يااملسيامليسيانارهاي

ماردم االهماهه،همچنين8.فر تادندميدربارخليفهرابه

عناواوباه،هزارانار155طبر تاوهزارومردم25قومس

الرشاايدهااارووبااراي،شهرهايشاااوازخااراجبخشااي

9فر تادندمي
 

انااررابهتاريناناار ااوه،ناصري¨دورهطبيب،پوالك

10.دانساتپيشاورمي¨هستهبيبهترازانارهايوحتيجهاو

انارتوليدوفروشتنهاازراهارد تاومردم:دنويسهمومي

11گ راندندميزندگي

                                                           

1.XI/135232،صاناهيتا؛. 

 .021،صمار القلوبث.2

 .350،ص حدود العالم.3

،كثطار الطبالد  ؛120،ص  و الممالطك   المسالك؛328،ص2،جصورةاالر .4

 .303ص

 .23،ص  و الممالك  المسالك.5

 .32،ص22ص،نزهةالقلوب.6

 .128، ص عباسيان  زندگي اجتماعي در حكومت.7

 .230-232، ص المعارف  لوائف.8

 .128، ص عباسيان  ي در حكومتزندگي اجتماع.9

 .322،صپوالك¨ سفرنامه.10

 .هماو.11

.پروراندناداناررامايمختلفنوعهايايراودرباغهاي

َازَغند،دانهبي،پو ت ياه،ميخوش،شيرين،ترشانارهاي

هر.اندبودهمعروف¨پروردهانارهايازجمله12،وارد تاني

؛داشتندازانارهاشهرتبرخيرنيزدرپروراندوشهروديا

و افيدداناه¨اناارزاغاهدرختهايدرپرورشكاشاو،مثاًل

بايشايرين،شاهوارشايرين،دانهانار ياه،دانه رخ¨زاغه

وتاارشياازدياناارتاارش،پو ااتِ اارخوشاايرينداناه

 .بودمعروف13َمَلسوترش،راوندي

باه،اياراوازشهرهاوآباديهااياناردربسياريمروزها

انارهااي.شاودمايكويركاشاته¨حاشيهآباديهايخصوص

،كاشااوفين،خرا اوَبجستاو،يزدعقداي،تفت،قم، اوه

ازبايش ااوه¨داناهوانار اياه مناو¨ُ رخه¨دانهاناربي

14دارندوشهرتمرغوبيتودي رايرانواحيانارهاي

 كاربرد. سه

وپزشاكيطبيعايعلاومدانشامنداو:  كاربرد پزشكي

ازبرخايباخاواصوتجربهازديربازباعلمبا تاوجهاو

و اودودرماانيوخاواصآو¨انارومياوهاجزاءدرخت

،رومايداودانشمندطبيعيپليني.اندآشنابودهگياهاينزياو

ازخاواصشاماري¨آگاهيهارادربارهترين(قديمم23-35)

درزنااوتهاو ¨رافرونشاانندهاواناارشايرين.دهدانارمي

راازاناارتلاخشاده ااختهشاويدهااوودارويآبستن

زخمهااي،ديادتاري،گوش،بيني،دهاوعفونتهاي¨زداينده

وشارم اههاايقرحه،روي هايزخمهاوآما،چشمپلك

 .ا تآثارزهردانسته¨كنندهخنثي

دانشامنداوهاايناماههااوپزشاكيدارونامه-درگياه

الصطناعة    كامطل ، ايناابنقانونمانند،ا الميايراوقديم

،بيروناي¨صطيدنه ،اهاوازيعبااسبانعليالوبية الملكي

¨ ذخيطره ،ابومنصاورهاروياألدويطة   الحقطايق   األبنية عط  
ايان¨درباارهشارحي...وجرجاانيا ماعي خوارزمشاهي

¨وشايوهآو¨اجازاءومياوهودرمانيداروييوخواصگياه
                                                           

 .133،ص ارشاد الزراعة.12

 .152،ص كاشان  تاريخ.13

تاريخي   بر جغرافياي  مروري؛2،ص2، ج و نوجوانان  كودكان¨ فرهنگنامه.14
 .05،ص ساوه
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 .ا تكاربردآنهاآمده

،ق3قارواندلسايوداروشاناسشاناسگياه،بيطارابن

  لمفطردات   الجام روييدا-گياهي¨ازدانشنامهچندصفحه
علاومازآثاردانشامنداوگيريرابابهره و االغكيه األدوية

ووجاالينوسماننادديساقوريدسيوناووپزشكيطبيعي

 ينامانندابن،ازخودپيشا الميوداروشنا اوپزشكاو

دادهانااراختصااصوآثاردرماانيخواصبياوبهورازي

 1.ا ت

اطالعاات،ق12قاروخرا اانيطبياب،علاويعقيلي

اجازاءو ودوزيااوطبيخواص¨خودرادربارهپيشينياو

اندوياةدرمخازوتفصاي باهآووگ اناروميوهدرخت

گوناااگوواودربخشااهاي.ا اات(آوردهق1183:تاا ليف)

اناوا وخاواصعاالوافوطبيعتماهيتشرحبهكتابش

(اناارميخاوش)َماز(ورّمااوانارترش)حام رّماو:انار

راباههرياكدرمانيپردازدوخاصيتهاو ودمنديهايمي

ياادرمااودي اربارايبامواددارويييادرتركيبتنهايي

،ا تساقاازجملاه،بيماريهااوناخوشايهادرمااوباهكمك

¨ ارفه)حاارّ¨ ارفه،(درد ينه)َصدرَوَجو،خفقاو،َيَرقاو

¨ رفه)ياِبسمزمن(وُ عالخارش)ِحّكه،َجَرب،( وزنده

 2.دهدمي(شرحخشك¨كهنه

ناشاتا؛«امعاا¨خراشانده»و«بااِرد»رااناارتارشعقيلي

امعااوزيانباارباراي¨زننادهاناررابرهمبسياراينخوردو

وگا وپو اتانارتارشاجزاءدرخت؛«باردسقايا ت»

 ارد»راانارشايرين؛«بارد»و«شديدالقب »راانارترش

وموجبنّفاخ،خلطآور،«الغ اقلي »،«قاب »،«اعتدالبه

،بطانوملّينوگشايندهجالدهنده،مزاجاونعوادرگرم

موجابازطعامراپسآوآوروخوردوتشن ي،مّدربول

مازرّماووي.ا تدانستهمزاجاوِگرمِتنگرمايفروآمدو

راخصوصاًاحاام صافراورّمااوحّدتتسكينرابراي

وكبادحااروغليااومعادهوحارارتَلهيبتسكينبراي

ووماّدرباولمعادهموادباهانصبابوصفراومانوخوو

                                                           

 .122-122،ص1جاألدوية و االغكيه،   لمفردات  الجام .1

 .200-203ص األدوية، مخزن.2

رادرحاام رّماوداشتنون ه،دماغصعودبخاربهومان

 3.ا تنوشتهآو¨وآكلهدهاو¨خبيثهقروحمانودهاو

ايااراوپزشااكيوگياااهگياااهي-ِداروكهااندرمتااوو

بيماريهااوانااررادردرمااوموارددي اركااربريا المي

¨ازافشرهآمدهقوام¨شيرهمثاًل.اندآوردهجسمانينار اييهاي

تبهاايُبارومعاالجراتبكوچكِهستهانار رخهايدانه

؛روششااكم¨رابندآورناادهانااارشاايرين¨پختااه4؛طااوالني

و،خفقاوبخشآرامشراباهموترشانارشيرينخوردو

طاوروبه؛ج رگرم¨دوراصفراُبرونيرودهندهآو¨افشره

ازچشاامشااخص¨اناااررادورن هدارناادهخااوردوكلااي

عبااسبانعلي5.اند(نوشتهچشمخوردوبرهم)آشفت ي

تمرهنديوآببا كنجبينآميختهانارشيرينآباهوازي

تيفوئياد(،حصبه)مطبقهتبمبتالبهبيماراودرماورابراي

6.كردتجويزمي

ازوشاماريتندر اتيانارهاارابارايبرخايخوردو

ناوعيزيانمنادباودوبهپليني.دانستندآورميبيماريهازياو

وآ ايبآوآوربودوونفخمعدهبرايهستهبيانارشيرين

داروتاباوبيماراو.كندميهااشارهدندانهاولثهبهر اني

اناارنو اينازخوردو،رندداوزردابتهو راكهكساني

وپشاتآب¨كاهنده،رابادان يزانارشيرين7.دهدپرهيزمي

وخلطآورو8آورراقولنجوانارترش،شهوت¨فرونشاننده

رابااكااهوآو¨پيو تهوخوردو9برو ينهنا ودمندبراي

 .ان اشتندمي10و ترونيناباروريموجب

وتااانندارابااودو ابببااهواجازاءآواناااردرخات

هنوزهمنوينوپزشكيعامهدرطبفراواوآلكالوئيدهاي

اناارراگا ¨كاردهودممثاًلجوشانده.دارددرمانيكاربري

و،مهبليهايوترشح ادهرويخوو،ا هالبندآمدوبراي
                                                           

 .هماو.3

 .2821،ص5،جشاهنامه؛332،ص3، ج الو  القانون في.4

 .5-8،ص، ص تقويم الصحه.5

 .225،ص از اسالم  پس  در ايران  ط   تاريخ.6

7.IV/485 

 .120،ص  نامه  فرخ.8

 .5،ص تقويم الصحه.9

 .02،ص  تحفة الغرائ .10
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وشاويوشساتلاوزهورمفرونشاندورابرايآو¨غرغره

¨ريشاهياخشاكتازهپو ت.اندتجويزكرده1ودهاوحلق

بهباوداناارراباراي¨َگاردداناه2،كدوكرمدفواناررابراي

درختياخشكتازهبرگ؛مهبليترشحهايزخمهاورفو

حالات،اشاتهاييكم،معدهاعمالضعفدرماواناررابراي

شاقيوُصادا ا اهال،خاونيكام،عموميضعف، تهو

اناربااآب¨ازآميزههاييچندبارقطرهوچكاندو؛(مي رو)

3رشاادپوليااپپيشاا يريراباارايدربيناايعساا اناادكي

 .انددانسته ودمندواثربخش

مردم،ا تدرد تكهبنابراطالعاتي:  كاربرد صنعتي

وارزشخاصايتازديرباازباهجهاورزمينهاياز برخي

اناارودرخاتبارگ،گا ،ريشاه،شااخه،پو تصنعتي

ودبااغيبودندوازآنهادرصنايوبردهپيآو¨ميوهپو ت

.كردندميا تفادهوپارچهوپشمنخورن رزيچرمسازي

اناروگ ،دردباغيانارنار يدهازپو تا تفادهبهپليني

رن اي،انااريهودازپو تقوم4.كندمياشارهدررن رزي

رادرآوردنادوآومايد اتباهياا اوختهتيرهايقهوه

5.بردندكارميبهنامرئيمركبو اختنرن رزي

هااايانااارازنوشااابهآب:  غططكايي  در نظططام  كططاربري

انااارازچاشاانيهايانااارورب¨افشااره،وناردانااههم اااني

اندوجدابودهايرانياوپختنيازخوراكيهايشماريگواراي

وطباايخاصاايتهاي،آووگااوارايخااوش¨وماازهازطعاام

فسانجاومثاًلخاورش6.گرفتنددرنظرميراهمآوصّحي

اچاشانيبا،داردگرمطبعيكاربردگردودرآو بببهكه

باامنا ابرامطاابقطابعش،اناارانااريااآبربكردو

ازقرنهاادربرخاي7.گرداندنادو اردمايگارممزاجهاي

رادرآشاپزخانهفرن يگوجهانارنقش،ا الميهايجامعه
                                                           

 .325-328،ص2،ج دارويي  گياهان.1

ارشاد ؛1531،ص238،ص  دارويي ايران  پزشكي و گياهان  مفردات.همااو؛2
 .133،ص الزراعة

 .305-325،ص2،ج دارويي  گياهان.3

4.IV/165 

5.Judaica, XIII/842. 

 .مؤلف.يادداشت6

 .22،ص0،ج  قديم  طنران.7

 8.هاداشت

گوشاات،دهقااانيازخورشااهاي، ا اااني¨دردوره

خواباندناداناارمايرادرربآوبودكاهزدهگو فنِدنمك

از10انارپلورب9.خوردندميپختهمرغنار ود(وباتخم)

ازميهمانهاابااآوصفوي¨دردورهبودكهمطبوعيغ اهاي

 .كردندميپ يرايي

تانقالت¨ افره¨چارهشبترينمهم: ديگر  كاربردهاي

(اناارواززمستاووآغدياولشب)چّلهيلداياشبشب

¨رادوركننادهچلاهاناردرشبخوردو.ا تبودههندوانه

ازآدميزادگاااودور اااختن11،تابسااتاووآزارگرمااايتااب

ناخوشايهاوودوركاردو12درتابستاووحشراتجانوراو

 .اندپنداشته13 الدريكبيماريهاازتن

خاص¨#وميوهابوالفض حضرت¨ فرهاصلي¨ميوه،انار

14ِعقادكاردهعروس¨خانهبههديهبرايچّلهشب¨خوانچه

ر مايراو نتيهايازجامعهبرخيدرفرهنگ.ا تبوده

،داماداناري،شوهر¨خانهبهعروسبردوهن امبهكها ت

برخاي.دانادازميعروسپايپيش،وياهردورايا يبي

ووشادابيتندر تيازآرزويايرانشانهانار رخپرتاب

اناارباهافكنادو15.اندپنداشتهعروسبرايرخساري رخ

وونعماتازبركاتونماادياحتمااًلنشانهعروس وي

16.پسرا اتخصوصبه،فراواوفرزنداووآوردوباروري

فرزناد¨نشاانهوباهنيتاناربهدادويههدنظررار ماين

در17پيونادزناشاوييهن اامبهوپسراودختراوبه،آوردو

،«نيكودرد تاناريديدو»ِوتعبيرخوابزرتشتي¨جامعه

                                                           

 .131،ص2،ج هجري  چنارم  اسالمي در قرن  تمدن.8

 .83،ص از اسالم  پس  در ايران  ط   تاريخ.9

 .220،ص اولئاريوس¨ سفرنامه؛220ص،مادة الحيوة.10

 .22،ص18،ص1، ج زمستان  و معتقدات  جشننا و كداب.11

 .223،ص خراسان  مردم  عقايد و رسوم.12

 .15، ص زمستان  و معتقدات  جشننا و كداب.13

 .228،ص181،ص28،ص خراسان  مردم  عقايد و رسوم.14

 .215،صهمان.15

 .مؤلف.يادداشت16

 .128،ص مزديسنا¨ دانشنامه.17
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انااردرختخواب زاراو.كندت ييدمي1پسرآوردو¨نشانهبه

وبااوپااكيزهويرخاوبزناينمادونشاورادرخواب

اناار؛نهاادونياكپااكيزهمارديهمچناين،بسيار¨خوا ته

راانارتارش،آبادوشادابوبستانيوباغرازمينشيرين

ودادو2زودادوازد ات،انارراكردوگم،واندوهغمبه

فرزناِددختارنشااو،رازنادهباهماردهاناراز وي¨هديه

 .اندتعبيروتفسيركرده3آوردو

،زكرياااقزوينااي،بيااروت،كثططار الططبالد ؛ كططريم قططركن: منططاب 

ق(،521)م.يو فهارويقا مبن،ارشاد الزراعة؛م1582/ق1252

افطدرا و  »؛ش1322بهاهتمام:محمدمشيري،تهراو،دانش اهتهراو،

.مهاديس،«باسطتان   جطاودانگي در ايطران    انار در كيطي    درخت

؛5،شام8،سش1335،نوذرجليلي،چيستا،تهاراو¨،ترجمهحسن

،اميركبيار،ش(،تهاراو1332)م.علاياكباردهخادا، و حكطم   امثا 

،  ابي طالط   علي ب   : زندگاني حضرت امير المؤمني ؛ش1302

پااورداوودابااراهيم،اناهيتططا؛ش1331،،تهااراوعمااادزادهحسااين

، كننطدراج ؛ش1323،مرتضايگرجاي،تهاراوكوششهمعاصر(،ب)

؛ش1330،خياام،محمددبير ياقي،تهاراوكوشش:،بهمحمدپادشاه

باورها ؛ش1302،آموزگار،تهاراوژاله¨،ترجمه.مولهم، باستان  ايران

،محمدا دياوخارمآباادي،تهاراو، و ايالم  ها در لرستان و دانسته

محمدحسين، قاط   برهان؛ش1308گوآموزشعالي،وزارتفرهن

،،تهاراومحمادمعاينكوشاشق(،باه11قارو)م.تبريزيخلفبن

 ايدمحمدمرتضاي،تاج العروس م  جواهر القطاموس ؛ش1303

ق(،تحقيق:علايشايري،بياروت،دارالفكار،اول،1250)م.زبيدي

،آبااديمحماودنجام، از اسطالم   پس  در ايران  ط   تاريخ؛ق1212

كوششكالنترضرابي،بهعبدالرحيم، كاشان  تاريخ؛ش1303،تهراو

،پرويازنيلاوفري،«انطار ¨ تاريخچطه »؛ش1302،افشاار،تهاراوايرج

التبيطان فطي تفسططير   ؛8و3،شام22،سش1328،فروهار،تهاراو

حبياب:احمدكوششق(،به225)م.حسنطو يمحمدبن،القركن

كوشاش،بهمحمدحا ب، تحفة الغرائ ؛ق1213،قصيرعاملي،قم

اباراهيم،اوسطتا   تفسطير بطر خطرده   ؛ش1331،متيناي،تهاراوجالل

¨ ترجمطه )  تقويم الصحه؛م1531/ش1315،معاصر(،برلين)پورداوود

ق(،باه200)م.بطاالوحسنمعروفبهابنمختاربن،فارسي(  كن 

؛ش1305،بنياادفرهناگاياراو،يو في،تهاراوغالمحسينكوشش

                                                           

 .215،ص خوابگزاري.1

 .211-215،ص.هماو2

 .182،صو ايالم  ها در لرستان باورها و دانسته.3

آدممتاز،ترجماه:عليرضاا، هجطري   چنطارم   اسالمي در قرن  تمدن

، ثمطار القلطوب  ؛ش1322ذكاوتيقراگزلاو،تهاراو،اميركبيار،اول،

،اباراهيممحمادابوالفضا كوشاشق(،به225)م.ثعالبيعبدالملك

لجططام  لمفططردات األدويططة و األغكيططة، ا؛م1520/ق1382،قاااهره

جشطننا و  ؛ق1251،ق(،مصر،بوالق222)م.بيطارعبداهللمالقيابن

،اميار،تهاراوشايرازيابوالقا مانجاوي، زمستان  و معتقدات  كداب

،معاصاار(،تهااراو)كااريم اااعي،شناسططي  جنگططل؛ش1302كبياار،

حطدود  ؛ش1322،هاراووشاي،تفرهبهرام، فروري  جنان؛ش1323

محماد، حلية المتقي ؛ش1322،مينور كي،كاب كوششبه، العالم

كوشاشباه، خوابگزاري؛ق1331،ق(،تهراو1115)م.باقرمجلسي

،جهان يراوشايدري،مزديسنا¨ دانشنامه؛ش1322،افشار،تهراوايرج

،اهللثاابتيحبياب، جنگلي ايران  درختان؛ش1331،نشرمركز،تهراو

ق(،باه080)م.محمدانوريعليبن، انوري  ديوان؛ش1322،تهراو

،شركتانتشاراتعلميو،تهراورضويمحمدتقيمدرسكوشش

احمادكوشاشكرمااني،باهخواجاوي، ديطوان ؛ش1322فرهن ي،

يا ماعي ترما صابربن،ديوان؛ش1332،،تهراو هيليخوانساري

؛ش1323،علماي،،تهاراومحمدعليناصحكوششق(،به022)م.

پاژدوزرتشتبهارام، نامه  زراتشت؛ش1318،،تهراومعزي،  ديوان

،ومحمددبير ياقي،تهراوروزنبرگفردريككوششق(،به3قرو)

محماد، عباسطيان   زندگي اجتماعي در حكومت؛ش1338طهوري،

، سطفرنامه ؛ش1325،نياا،تهاراومسعودرجب¨ترجمه،مناظراحسن

، سطفرنامه ؛ش1323،احمادبهپاور،تهاراو¨،ترجماهآداماولئاريوس

؛ش1321،،تهراوجهانداريكيكاووس¨ادوارد،ترجمهياكوبپوالك

؛بااروخيم،چق(،تهااراو212)م.ابوالقا اامفردو ااي، شططاهنامه

،كرامارسكوشاشق(،باه2قرو)م.ق حومحمدبن، صورةاالر 

  عجائ ؛ش1331،،تهاراوجعفرشهري، قديم  طنران؛م1535،ليدو

  عقايد و رسوم؛والنشرزكرياقزويني،دارالتحريرللطبو، المخلوقات

، اللغطات   غياث؛ش1323،،تهاراوشكورزادهابراهيم، خراسان  مردم

  فطرخ ؛ش1323،،تهاراومنصاورثاروتكوشش،بهمحمدرامپوري

؛ش1322،افشاار،تهاراوايارجكوشش،بهمطهرجمالييزدي، نامه

پااپليمحمادحساين،مطكهبي كشطور    كبادينا و مكانناي  فرهن 

محمادجاواد، پنلوي  هزوارشناي  فرهن ؛ش1323،مشاهد،يزدي

،تهاراو، وجوانطان و ن  كودكان¨ فرهنگنامه؛ش1322،مشكور،تهراو

ق(،به325)م.كلينييعقوببنمحمد،الكافي  م   الفروع؛ش1333

حسين، الو  القانون في؛ق1251،،بيروتعلياكبرغفاريكوشش

؛ق1252،ق(،مصار،باوالق228)م. ايناعبداهللمعروفباهابانبن

  گيطاه ؛كتطاب مقطدس  ؛ش1321،احمدشاملو،تهراو، كوچه  كتاب

علاي،دارويطي   گياهان؛ش1322،،تهراوگالبگ حسين،شناسي
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در   مقطدس   و درختطان   گياهان»؛ش1323،معاصر(،تهراو)زرگري

،15،سش1332،،تهاراو،آينادهمرتضيفرهاادي،«ايراني  فرهن 

¨ق(،ترجماه225)م.ثعاالبيعبادالملك، المعارف  لوائف؛2-2شم

ا ادي، فطرس   لغطت ؛ش1328شهابيخرا اني،مشاهد،علياكبر

؛ش1302،طهاوري،محماددبير اياقي،تهاراوكوشاشطو ي،به

افشاار،ايرجكوششومادةالحيوة،به،كارنامهنوراهلل،«مادة الحيوة»

،مكتباةعمروجاح ،بيروت،و االرداد  المحاس ؛ش1325،تهراو

 اعيدنفيساي،،و اشطعار رودكطي    و احوا محيط زندگي ؛العرفاو

محمدحسااينعقيلاايخرا اااني، األدويططة  مخططزن؛ش1322،تهاراو

تطاريخي    بطر جغرافيطاي    مطروري ؛ش1331،ق(،تهراو12قرو)م.

  مزديسنا و ادب؛ش1335،مرتضي يفيفميتفرشي،تهاراو، ساوه

  ممالططكو ال  المسططالك؛ش1338،،تهااراومحماادمعااين،پارسططي

كوشاشق(،باه322)م.اباراهيماصاطخري،فارسي(  كن ¨ ترجمه)

معجطم  ؛ش1323،بن ااهترجماهونشاركتااب،افشار،تهاراوايرج

ق(،بيروت،داراحياءالترا العرباي،222)م.ياقوتحموي،البلدان

.ق1355اول،

Britannica, 1978; Davis, J. D. , A Dictionary of the Bible, 

London, 1898; Drower, E. S. , Water into Wine, London, 1956; 

ER; ERE; Frazer, J. G. , The Golden Bough, London, 1932; 

Jeffery, A. , The Foreign Vocabulary of the Qur' ? n, Baroda, 

1938; Judaica; MacKenzie, D. N. , A Concise Pahlavi 

Dictionary, London, 1971; Phillott, D. C. , X Some Street Cries 

Collected in Persia n , Journal of the Asiatic Society of Bengal, 

1906, vol. II, no. 7; Pliny, Natural History, tr. H. Rackham, 

London, 1966; Plutarch, Lives, tr. B. Perrin, London, 1975; m ? 

yast n E - m ? yast, ed. J. C. Tavadia, Hamburg, 1930; Smith, 

W. R. , The Religion of the Semites, New York, 1972.  

 هاادبابخشدرختاووميوه

الوا

آناغالس(‘)اناگير

 انبه

هاينامگياهانبهدرمدارکطب نتيبا: درخت() انبه

معادلفار اياماروزيآو.شوديادمي3وانبه2،انب1،انبج

                                                           

تحفطة  ؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة؛15،صمنتخ  جام  المفردات.1
محطيط  ؛332،صقرابادي  کبير؛132صدوية،مخزن األ؛22،صالمومني 
،مخطزن المفطردات  ؛388،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛252،ص2ا1،جاعظم

‘ 

در.ا ااتMangifera Indica L»5»ونااامعلماايآو4نبااها

وباه انساکريت اوت6بهتورانينغزک،هايکهنزباو

المللاايآومن ااونااامامااروزيوبااين7.نامياادهماايشااود

/Mangoکشوربهايان23ا تودرافزووبر«مانجو»/يا

هايذي بارايآودربرخيکشورهانيزنام.شودناميادمي

،Manguier:فرانساه؛An Lo Kuo:چاين:رودرمايباهكاا

Amboاياالتمتحاده؛:Bowen mangoانادونزي؛:Pauh؛

،پاکستاو؛Embe:تانزانيا؛Bumango: ن ال؛Amba:عماو

اهاليهناد8.آم:دراقيانوسآرام()افغانستاووجزايرفيجي

«آم¨»لاايکنواژه9،گويناادمااي«آنااب»و«آم»نياازبااهآو

اينگياهنزداهاليدکنهناد،بااينحال10.ترا تفمعرو

منجو، اکناوجنوبايراونيزبهآو11.بهانبهمعروفا ت

 12.گويندوموانبهمي

                                                                                      

.23،ص1،جهاي کن  گياهان دارويي توبيق نام؛21ص

،مفاتيح االرزاق؛132صمخزن األدوية،؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.2

اي کنط  گياهطان   ه توبيق نام؛113،ص2اا1،جمحيط اعظم؛388،ص2ج
.23،ص1،جدارويي

،تحفطة المطومني   ؛252،ص2اا1،جمحيط اعظطم ؛332،صقرابادي  کبير.3

 22ص

؛322،ص1،جفرهن  فارسي معطي  ؛222،ص1،جفرهن  متوسط دهخدا.4

گياهطان  ؛21،صمخطزن المفطردات  ؛285،ص1،جفرهن  فارسي عميطد 
هااا(،بخااشواژه¨ضااميمه)تحفططة المططومني ؛321،322،ص1،جدارويططي

،1،جدائرة المعارف طط  اسطالمي  ؛33،ص2،جمعارف گياهي؛235ص

 .205ص

،3،جخالصطة الحکمطة  ؛23،ص1،جهاي کن  گياهان دارويطي  توبيق نام.5

،الصطيدنة ؛153،صاسالم¨ در قرون اوليه هاي کشاورزي نوكوري؛023ص

گياهان ؛232،230مظفرزاده،ص،ترجمه:الصيدنة؛85صتصحيح:زرياب،
؛235بخاشضاميمه(،ص)تحفطة المطومني   ؛321،322،ص1،جدارويي

 .132،ص3،جگستر دانش ¨دانشنامه

،2،جمفاتيح االرزاق؛252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛132صمخزن األدوية،.6

 .23،ص1،جهاي کن  گياهان دارويي توبيق نام؛388ص

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.7

8. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, No1, 

p. 1113. 

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.9
 .21،صمخزن المفردات.10

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.11

 .321،322،ص1،جگياهان دارويي.12
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«اناابج»ومعااربآو1هناادي¨دارايريشااه«انبااه¨»واژه

ازشاواينفاور يااد،ا تادتاريخاقتصاد،واتسوو2.ا ت

دهدکهناامبردهائهميرادرفهر تيار«عمب»کردهکهوي

ازديادگاه.وفور کالآورادريمنمشاهدهنمودهبودناد

 يلووارتبااطداردوهار¨ايننامبهوضوحباانبه،واتسوو

3.درزباو انساکريتمرباوطباشاند«امرا¨»دوبايدبهواژه

نيزياادشاده5«عنبه»و4«عنبا»هايدرمنابوا الميازواژه

،جهاان رداومسالماو،طهوشريفادريسايابنبطو.ا ت

اندکههاييادشدهرابهکاربردهوبهگياهياطالقکردهنام

،بناابراين6.شنا ايانباهمطابقاتداردبهروشنيباريخات

.ايعربيشدها تواژه«انبج»نيزمانند«عنبا»

بهعناواودوگيااه«انبج»و«عنبا»،بيطاردرمفرداتابن

ويذيا .دردوموضومستق معرفيشدها تمختلفو

وذي 7دينوري¨هايخلي وابوحنيفهتوصيف«انبج¨»مفرده

شارحشاريفادريسايازانباهراارائاهداده«عنباا»عنواو

بارهچاراشتباهشادهبيطاردراينآشکارا تکهابن8.ا ت

هاايازناو نام.يکگياههستند«انبج»و«عنبا»زيرا.ا ت

،رودکارمايبينالمل به¨(نيزکهدرمحاورهMango)من و

¨وبايادازواژه9تاميليوماالييا ات -هندي¨دارايريشه

«mankay»يا«mangka»10.مشتقشدهباشد

                                                           

،2اا1،جمحطيط اعظطم  ؛132صمخطزن األدويطة،  ؛22،صتحفة المومني .1

؛222،ص1،جفرهن  متوسط دهخطدا ؛21،صمخزن المفردات؛252ص

معجطم  ؛285،ص1،جفرهن  فارسي عميد؛388،ص2،جمفاتيح االرزاق
 .118،ص32،جمصولحات الصيدلية و العقاقير

،قرابادي  کبيطر ؛132صمخزن األدوية،؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.2

فرهنط   ؛388،ص2،جمفاتيح االرزاق؛21،صمخزن المفردات؛332ص
،32،جمعجم مصولحات الصيدلية و العقطاقير ؛322،ص1،جسي معي فار

 .118ص

 .283،صهاي کشاورزي نوكوري.3

 .80،ص1،جنزهة المشتاق؛231،صبووطه رحلة اب .4

 .222،215،صبووطه رحلة اب .5

 .80،ص1،جنزهة المشتاق؛231،222،صهماو.6

 .20،22،ص1،جالجام  لمفردات.7

 .130،ص3،جهماو.8

؛158،صهاي کشاورزي نوكوري.9

A Cacise Etymological Dictionary, p. 312. 

10. A Cacise Etymological Dictionary, p. 312. 

خا اات اهانبااهراکشااورهناادذکاار: تططاريخي¨ پيشططينه

منشا هناديانباه¨درباره،برخيدانشوراومسلماو.اندکرده

کاهدر،خليا فراهيادي،بهعنواومثال،اندظرکردهاظهارن

درخاتهنادي¨انباهرامياوه،زيساتدومهجريمي¨ ده

12.زمخشرينيزهميننظرراپ يرفتها ات11.دانستها ت

دانااووجهاان رداومسالماوکاهازهنادهمچنينجغرافي

ازوجودانبهوکاشتآودراينکشورباا،اندبازديدنموده

مقد يکهدرقاروچهاارمهجاري.اند خنگفتهاعجاب

محصوالتمولتاوهنديادنموده¨ازانبهدرزمره،زيستمي

شريفادريسينيزماننادخليا آو،ششم¨در ده13.ا ت

وازوجوددرختاوبزرگانباه14راگياههنديعنواونموده

داوو اياحجغرافاي،ابنبطوطه15.درهندخبردادها ت

ازکاشتدرختانبهدرهنديااد،هشتمهجري¨ دهنامدار

گوياا16.نمودهوآورادرختبوميهندعنواوکردها ات

درنزدبرخيحکيماواينباوروجودداشتهکهانبهگيااهي

،بامنش هنديا تومردماواينديارباآوآشناييدارناد

ازاينروبارايشنا ااييآوباهاهااليهنادمراجعاهواز

منسوبباه)هندوچناوكهابن.کردندستيآوپر شميچي

گيااهانباهاز¨دربااره:گويادهايقام(مايهندوجاوازقريه

مردماوهندي(کهدربالدمامشاغولطباباتاناد)هنودي

 17.پر شنمودم
:کندبرخيشواهدنيزخا ت اههنديانبهرات ييدمي

الاف(ناامکشاورهنادباهصاورتپساوندجازونااام

شايدبهاين ببکاهايان.شنا يانبهواقوشدها تگياه

نامعلميآورابههندمنتساب،گياهبوميهندو تاوا ت

هايبيشماردرزبااو انساکريتوب(وجودنام.اندکرده

¨گوياايپيشاينه،انباه¨هايا اطيرهناديدرباارهنيزدا تاو

                                                           

 .1320،ص3،جکتاب العي .11

 .213،صاساس البالغة.12

 .355،ص2ج،احس  التقاسيم.13

 .130،ص3،جالجام  لمفردات.14

 .80،ص1،جنزهة المشتاق.15

 .222،صبووطه رحلة اب .16

 .03،صبحر الجواهر؛155،صمفتاح الو .17
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هايدورباتاريخياينگياهوآشناييمردماوهندازگ شته

چناوكهحکيماعظمدرزبااو انساکريتباراي.آوا ت

کها م« وت»بهجز.درختانبههفتناميادکردها ت

هاادارايمفااهيمناام¨بقياه،مح ا توذکرآوگ شت

چناوكهبرخي اختارتوصيفيدارناد.اندتلويحيمختلفي

و«نادپها پ»؛يعنيبسيارخوشابو«امري»:اندازکهعبارت

؛بهترتيببهمعنيباارمالياموباارشايرين« هکارپه »

1.بهترتيبيعنيبدوزردوانبهشيرين«ر اال»و«پيتانکهه»

هانيزبااعتقاداتوباورهاايهنادواوآميختاهبرخيازنام

¨کااهبااهمفهااومباارآوردهکننااده«ا ااچاوتيال»ماننااد،ا اات

هندواوبرايايان،اينبنابر2.درخوا ت اکناوزمينا ت

درمناابومعاصار،افزووبرايان.اندميوهنوعيتقدسقائ 

کهبهناوعي3شودشمارانبهدرهنديادميهايبينيزازنام

دورآشنايي اکناوهندباا¨گفتهمبنيبرپيشينهديدگاهپيش

همچنيندرا اطيرهنادبرخاي.کندگياهانبهراتقويتمي

شودکهالبتاهآميختاهباااعتقااداتما هبيرواياتنق مي

وقتاي:گوينادچناوكاهماي.هندواووتوأمباخرافها ت

شيوااز،شيواوپرواتيازکوههيماليابه رزمينهندآمدند

همسرخوددرخوا تخلاقانباهراکاردوبادينترتياب

4.درختانبهدراينمنطقهبهوجودآمد

شودکاهانباهازها تنباطميگفتازمآخ پيش،بنابراين

باايان.شدها تهندکاشتمي¨هايدوردرشبهقارهزماو

تواوهنادراخا ات اهانحصااريانباهنمييبهداليل،حال

اينگياهبهصورتوحشايدربرخايدي اراز:عنواوکرد

ايمشابهشابهقاارههنادهايداراياکولوژيحاره رزمين

هاي اوييکاهچنانچهدر النامه،نيزپراکنشداشتها ت

ازانباهباهعناواو،ميالديت ليفشاده225درحدود ال

ازايان5.روييدها اتشودکهدرکامبوجميگياهييادمي

                                                           

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.1

 .هماو.2

3. International Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, No.1, 

p113. 

 .35ص،00بهكام،ش¨مجله،«هاي كسيايي انبه سلوان ميوه.»4
 .288،صرزيهاي کشاو نوكوري.5

واتسووا تنباطنمودهکهاينگياهفقاطدرکاامبوجآو،رو

6.شدها تهمدر تقب ازظهورا المکاشتمي


، اومهجاري¨شمندمسلماو دهدان،دينوري¨ابوحنيفه

درناواحيعمااو،آوردها تکهانباهدر ارزمينعارب

روشنا اتکاهاکولاوژيعمااوبااآبو7.فراواوا ت

.باشرايطرشدونمواينگياه ازگارا ت،ايهوايحاره

داننادکاهازمنشا انباهراگيااهوحشايماي،افزووبراين

ماالياايااانادونزينيازهايدورعالوهبارهناددرگ شته

/Mangoوچناوكهگ شتا ااميناو من او/8روييدمي

کاهباهناوعي9باشادمااليينيازماي¨اينگياهدارايريشه

.هايدورباانباها اتروايت رآشنايياهاليمااليااززماو

                                                           

 .153،صهماو.6

الجام  ؛15،صمنتخ  جام  المفردات؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة.7
،2،جتطاج العطروس  ؛332،ص2،جلسطان العطرب  ؛20،ص1،جلمفردات

،معجم مصطولحات الصطيدلية و العقطاقير   ؛25،صبحر الجواهر؛225ص

 .118،ص32ج

 .153،صهاي کشاورزي نوكوري.8
9. A Cacise Etymological Dictionary, p. 312. 
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اياندرخاتدرچايننياز،شاريف¨همچنينبناباهگفتاه

فربهاندونزيازفراوانايبطوطههن ام ابن1.پراکنشدارد

 اوماترايکناوني(يااد)کبيار¨جاوه¨درختاوانبهدرجزيره

ديدگاهپيشينرامبنايبارباومي،اينگزارش2.کردها ت

لايکنچاوووي.کنادهنديبودودرختانباهنقا ماي

از،نخستازهندبازديدنمودوبعدرهسپاراندونزيشاد

رادراين رزمينمشااهدهاينرونخستينباردرختاوانبه

هااظهارش فتيکردوخاطرنشاو اختکاهوازديدوآو

 3.شوددروطنويوجاهايدي ريافتنمي
¨ازد ته5،وگرمسيري4انبهدرختيزيبا: شناسي ريخت

پوشيدهازپو تقهوهايماي باه6،تيره ماقياو،بالدرياو

هايهميشه بزدارايبرگ،خاکستريوشاخوبرگانبوه

ودارايعمريگااهتاا،باارتفا پانزدهتابيستمتر،وپايا

هاايگياهشنا يهريکازاندام،نزدقدما7.صد الا ت

:هواييدرختانبهبهشرحذي ا ت

باه8،داراي ااقهيااتناهبازرگ:برگوگا ، اقه.1

ونيزبزرگتار10ويابزرگترازآو9بزرگيدرختگردو

ياا12برگآوشبيهبهبارگگاردو11.درختنارنجا تاز

                                                           

 .130،ص3،جالجام  لمفردات.1
 .215،صبووطه رحلة اب .2

 .222،صهماو.3

 .1255،ص12،جفلور ايران.4

 .353،ص2،جمفاتيح االرزاق.5

 .322،ص1،جفرهن  فارسي معي .6
 .1255ش()،ص12،جفلور ايران.7

الجام  ؛15،ص  جام  المفرداتمنتخ؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة.8
،2،جلسطان العطرب  ؛222،صبووططه  رحلطة ابط   ؛20،ص1،جلمفردات

،نزهة المشتاق؛25،صبحر الجواهر،225،ص2،جتاج العروس؛332ص

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير؛80،ص1ج

لجام  ا؛15،صمنتخ  جام  المفردات؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة.9
،2،جتطاج العطروس  ؛332،ص2،جلسطان العطرب  ؛20،ص1،جلمفردات

،تحفة المومني ؛80،ص1،جنزهة المشتاق؛25،صبحر الجواهر،225ص

 .332،صقرابادي  کبير؛132صمخزن األدوية،؛22ص

 .332،صقرابادي  کبير؛132صمخزن األدوية،.10

 .222،صبووطه رحلة اب .11

؛15،صمنتخط  جطام  المفطردات   ؛85:زريااب،ص،تصاحيحالصيدنة.12

تاج ؛332،ص2،جلسان العرب؛30،ص3،ج20،ص1،جالجام  لمفردات
 .80،ص1،جنزهة المشتاق؛25،صبحر الجواهر،225،ص2،جالعروس

تاارولاايکنازايااندوپرباارگ، اااذجهنااديوبياادمانا

دارخوشه،فام فيد،معطر،ودارايگ کوچک13ترعري 

دهيآواغلابفصا بهاارمنظربودهکهمو مگ وخوش

14.ا ت

،ريخات،انبهازحيثاندازه¨تنو ميوه:درخت¨ميوه.2

کم،پرلحمي،داريريش يوريشهبي،شادابي،يحهرا،طعم

هاابايمانناددهيورناگدرباينمياوهمو مميوه15،آبي

:آيدهاميدرذي شرحيازايناختالف.ا ت

هااگوناگونيتوصيف،دراينباره:شک ميوهانبه.2.1

:پربسامدا ت

خليا فراهياديانباهراشابيههلاوورأسآورا.الف

درختمقا ¨وشريفادريسيآورانظيرميوه16کجاندکي

ودرجاي18وابنبطوطهبهبزرگيآلويدرشت17اندلسي

شنا يمياوهانباهريخت.اندعنواوکرده19دي رمانند يب

شااودباااناازدخلياا فراهيااديکااهازقاادمامحسااوبمااي

.انادهمخاوانيداردشنا يانبهکهمت خراوارائهكاردهگياه

يليوحکايماعظامنيازماننادفراهياديآوراچناوكهعق

بعضيطوالنيوناوکدار:افزاينددانندوميکامالگردنمي

اينوعيگردواندکطاوالنيوگوناه،وبرخياندکپهن

 20.حيواوا ت¨فيالجملهشبيهکليه

ناوعي.انبهدونو ا ت:گويددينوريمي¨ابوحنيفه.ب

شيرينوقسمدي رشبيهآلوبودهازآوشبيهباداموپيو ته

نازدحکايم21.اششايرينا اتکهکالآوترشور يده

                                                           

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير.13

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.14

،محطيط اعظطم  ؛385،ص2،جفطاتيح االرزاق م؛132صمخزن األدويطة، .15

 .252،ص2ا1ج

 .1320،ص3،جکتاب العي .16

 .30،ص3،جالجام  لمفردات؛80،ص1،جنزهة المشتاق.17

 .222،صبووطه رحلة اب .18

 .231هماو،ص.19

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.20

 252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385ص
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بعضينيازمانناد ايب¨بعضيمث باداموميوه¨مؤمنميوه

 1.ا ت

¨هاييمرکباز يعددميوهج(بيرونيآورادرخوشه

مستطي شک وشبيهچيزيبينگاردووباادامياادکارده

دادانبهدريکخوشهرا ايعادداينکهبيرونيتع2.ا ت

هاايباابياوکردهگويايآوا تکهوياحتمااًلفقطانباه

¨شنا ااوازاناوا انباهاماگيااه.حجمکوچکراديدها ت

اندکهدرايانصاورتنظارباهبزرگباوزوزياديادکرده

تواندوزوايانتعادادوزنيکههرانبهدارديکخوشهنمي

انبهدر:گويندچناوكهعقيليودي راومي.راتحم نمايد

وزونايماثاارتاادواثاارکاهتارنجوباه¨بزرگيبهانادازه

معادلياکمانتبريازا اتدربن االو،برا اسبرآورد

هايدرختااووزوبرخيميوه.گجراتهندديدهشدها ت

در.گارددانبهنيزمعادليکچهارممنتبريازبارآوردماي

3.اندکابليوکناردشتيدانسته¨هليله¨اندازهکوچکيآورا

،تارينانباهمرغاوب:ازحيثمرغوبيتوزباوني.2.2

دارايپو اتناازکو،ريشاهباي،خوشابو،آبدار،شيرين

هااعکساينويژگاي،زبوو¨انبه.يتو (اندکا ت)¨شيرابه

4.باشدرادارامي

ونيونيازبير:هاازحيثبوومزهو ايرويژگي.2.3

مياوهانباهدارايطعامملاسولا ت:گويندبطوطهميابن

زيارابعضاي،وليبهطورکليچنايننيسات5.بخشا ت

،ايشبيهعنبارويااکاافورطعمودارايرايحهبسيارخوش

ايدارايرايحهايشبيهباهنوعيپرريشهوبدطعموگونه

جزادرقاوامبعضيمختلفاال.رازيانها تونانخواه،ِشِود

اندکدرمح اتصالمياوهباه¨برخيدارايشيرابه،وطعم

فراواوحتيدرزيارپو ات¨شاخهوگونهايدارايشيرابه

                                                           

 22،صتحفة المؤمني .1

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.2

،2ج،مفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدويطة، .3

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385ص

 ؛332،صقرابادي  کبير.4

 .228،صبووطه رحلة اب ؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.5

گسا اتو اپس¨انبهدرآغازدارايمزه6.باشدميوهمي

اناوا ¨همه7.گرددآهستهآهستهترشو رانجامشيرينمي

 8.انبهخوشبوهستند
دهيآواغلبتابساتاومو مميوه:دهيزماوميوه.2.2

ماننادليکنبرخيدرختاوانباهدرناواحيا اتوايي9.ا ت

 يالووبندرتلچرايچيناپتنونواحياطارافآو¨جزيره

10.دهدگ وميوهمي،درچهارفص  ال،درهندو تاو()

¨انباه:گويادابوحنيفهديناوريماي:ازحيثرنگ.2.0

بيروني11.اندتيبزردفامو رخرنگشيرينوملسبهتر

،بناابراين12.کنادرن شرامانندگردوينارسگزارشماي

ياا،شايدوينوعيخاصازانبه.داندويآورا بزفاممي

زيراباهاعتقاادحکايماعظامکاهاز،کالراديدها ت¨انبه

انبهدرآغاز بزرنگودرآخررناگآو،اهاليهندا ت

کالمث باادام ابزو¨انبه،نزدحکيممؤمن13.دکنتغييرمي

ا توبرخينخسات ارخفاامو14ر يدهزردرنگ¨انبه

طاليي،عقيلينيزآورامانندصندل15.انددرآخرزردرنگ

 رخ،هاي بزاهللدارايرنگداندوحکيمفض مي16رنگ

 .کندمعرفيمي17وزرد
با¨قدماهسته:درخت¨هسته.3 امفااهيميچاووانبهرا

                                                           

،2ا1،جمحيط اعظم؛385،ص2،جمفاتيح االرزاق؛132صمخزن األدوية،.6

 .252ص

 .132صمخزن األدوية،؛22،صتحفة المؤمني .7

الجام  ؛15،صمنتخ  جام  المفردات؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة.8
،2،جتطاج العطروس  ؛332،ص2،جلسطان العطرب  ؛20،ص1،جلمفردات

،المعجطم المفصطل  ؛22،صتحفة المؤمني .25،صبحر الجواهر،225ص

 .25ص

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير.9

،2،جرزاقمفطاتيح اال ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.10

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385ص

؛15،صمنتخط  جطام  المفطردات   ؛85،تصاحيح:زريااب،صالصيدنة.11

،تطاج العطروس  ؛332،ص2،جلسان العرب؛20،ص1،جالجام  لمفردات

 .25،صالمعجم المفصل.25،صبحر الجواهر،225،ص2ج

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.12

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.13

 .22،صتحفة المؤمني .14

 .132صمخزن األدوية،؛22،صتحفة المؤمني .15

 .332،صقرابادي  کبير.16

 .21،صمخزن المفردات.17
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.انادياادکارده3ودرشتاندام2نظيربادام1،شبيههستههلو

.هاايزيااديمتصا باههساتهوجاودداردهمچنينرشته

هاراباعثتمايزانبهازگردويکالعنواوبيرونياينرشته

4.کندمي

¨دربااره: سير تاريخي ورود انبه در تحقيقات اسطالمي 

گوياانخساتين:بايگفت،ا الميورودانبهدرآثار¨پيشينه

چنااوكاه.باردرفرهنگواژگاوعربيازآويادشدها ت

دومهجااريدرکتااابواژگاااو¨خلياا فراهيااديدر ااده

پديدآورندگاوآثار5.پيرامووانبهکاوشنمودها ت«العين»

مطاالبي،هايبعد ده7ونيزگياهپژوهاو6فرهنگواژگاني

آوگوناهکاه.انادانبهگزارشکارده¨هراازاينکتابدربار

توصيفيکهخلي ازانبهدرکتاب:هندوبياوکردها تابن

،يطبياوهناديازانباههاباآگاهي،ارائهدادها ت«العين»

،بسيارمحتما ا اتکاهجاوهري8.کردها تبرابريمي

«نبج¨»زيراذي ماده،بااينگياهآشنايينداشته،لغوينامدار

¨ذکااريبااهمياااونياااوردها ااتوتنهاااازواژه«اناابج»زا

9.يادکردهوآورامربايدارويايدانساتها ات«انباجات»

رغاامغفلااتبااه،واژهپااردازاندلسااي، اايدههمچناايناباان

ايان10.شنا اواندلسازاينگياهواگوياهکاردها اتگياه

،شنا ااوپژوهاونسبتبهگياهگويايآوا تکهواژه،همه

زيارادر،درشنا اندوانبهبهجواموا الميپيشتازبودناد

¨يادکردانبهدرمنابوفرهنگواژگاوبه ده¨حاليکهپيشينه

امااحتماااًل،ر دپيشگفتهمي«العيِ »دومهجريوکتاب

                                                           

،المعجطم المفصطل  ؛213،صاساس البالغطة ،1320،ص3،جکتاب العي .1

 .25ص

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.2

 .222،صبووطه رحلة اب .3

 .85:زرياب،ص،تصحيحالصيدنة.4

 .1320،ص3،جکتاب العي .5

؛3،ص0،جالنناية؛228،ص2،جتاج العروس؛332،ص2،جلسان العرب.6

 .213،صاساس البالغة

؛03،صبحر الجواهر؛155،صمفتاح الو ؛20،ص1،جالجام  لمفردات.7

 .25،صالمعجم المفصل

 .03،صبحر الجواهر؛155،صمفتاح الو .8

 .323،ص1،جالصحاح.9

 .228،ص3،جالمحکم و المحيط االعظم.10

شنا اووحکيماوبهقارو اومقدمتذکرانبهدرآثارگياه

،كاهدرايان ادهچنااو.ر دمي«النبات»هجريوکتاب

دينوريدرکتابيادشدهپيرامووچيساتيانباهو¨ابوحنيفه

دربين،طبقشواهدموجود11.خواصآو خنگفتها ت

نخستينانديشاورگيااه،ويبهاحتمالفراواو،گياهپژوهاو

هاايانباهپايشناسمسلماوا تکهبهخاواصوارزش

ماننادعلايربان،زيرادرآثاربساياريازقادما.بردها ت

بطالوبغداديوابن،اهوازي،بخاري، يناابن،رازي،طبري

ذکريازگيااهشنا ايانباهنيامادها اتوآنچاه،دي راو

مرجوو،شنا يانبهن اشتهريخت¨ابوحنيفهدينوريدرباره

شنا اوونيازواژهپژوهااوا االميموردا تناددي رگياه

يقيکهابوحنيفاهازانباهدرازتوصيفدق.قرارگرفتها ت

آيادکاهويخاودبرماي،دهدخودارائهمي«النبات»کتاب

ويکاهما هبتشايو،ازايانرو.اينگياهراديدها ات

باه«انباه»هايگياهنقشمهميدرشنا اندوارزش،داشت

.جهاوا المايفانمود

ديناوريازانباهيااد¨يكيازقدماييکهبعدازابوحنيفه

ويمطاالبيراازکتااب.ردهازابوريحااوبيرونايا اتک

،وليباتوجهبهحضورشدرهناد،روايتنموده«النبات»

کاهحاصا تتباوو،هاييرابهگياهشنا يانبهافزودهداده

خااودويا ااتوآوراازحيااثنااامشنا اايو¨مشاااهده

تاواوازمياومت خراونيزمي.ريختشنا يشنا اندها ت

زيساتودرصفويهمي¨حکيممؤمنيادکردکهدردورهاز

ذيا ،شنا يوخواصداروييانبهگياه،هاازنام،چند طر

همچنينعقيليعلاويکاهدر.يادکردها ت«انبج¨»مفرده

مضراتومصلحات،ازمنافو«األدويةمخزن »در،هندبوده

  اخنهاايآوباهتفصايازفراورده«قرابادينکبير»ودر

نيازفصاليباهبيااو،ازمستوفياوشيراز،نوري.گفتها ت

ازحکمااي.هاوخواصانباهاختصااصدادها اتارزش

خاودقارار¨حکيماعظمکهفار ينويسيراشايوه،هندي

                                                           

لسطان  ؛15،صمنتخ  جام  المفردات؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.11
؛25،صبحطر الجطواهر  ،225،ص2،جتاج العروس؛332،ص2،جالعرب

 .25،صالمعجم المفصل
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ياادکارده«محيطاعظام»دادهازتمامخواصانبهدرکتاب

کاه«مخزن المفردات»ا توحکيمفض اهللنيزدرکتاب

پيرامووانباهمطاالبي،کتابيجدولگونهبهزباواردوا ت

.هايکتابگنجاندها ترادرجدول

گساترش¨دربااره: جغرافيايي انبه پس از اسالم¨ گستره

پسازا الم¨کاشتانبهونيزانتشارجغرافياييآودردوره

کشاتو،بايدگفتگويادرجنوبشرقيجزيارةالعارب

زيارابناا.اوليها الميوجودداشتها تکارانبهدرقروو

کهدربااالذکارآو،بريکم خ ا الميقرو ومهجري

افازوو1.کاشتانبهدر رزمينعماومتداولباود،گ شت

مانندشااخآفريقااو،در ايرنواحيقلمروا المي،براين

هاييازوجودانباهباهد اتجنوبشرقآ يانيزگزارش

بنااابااهرواياات.بااهثبااتر اايدها اات ااياحاومساالماو

پايتخت وماليدرشاخ)انبهدرموگاديشو¨ميوه،بطوطهابن

گ شاتکاهويدر افرباه.آفريقا(وجاودداشاتها ات

درختااوانباهرادرانادونزيمشااهده،جنوبشارقآ ايا

2.نمود

انبهازقديمجزواقالموارداتايعاراقباودهومردمااو

زيراخلي فراهيديبهصاراحت،اشتندعراقباآوآشناييد

همچناين3.ازوارداتآوبهاين رزمين خنگفتها ات

بنابهنق بيرونيانبهبهصورتمربابهايانکشاورواردو

تارينمياوهمحساوبهال يا ترينودلچسابدربينميوه

شاودنق ماي«تاريخ النبات»ازم خ يمو ومبه4.شدمي

ترعراقبردهشادهزعماوبهنقاطجنوبيکهاينميوهبايدا

زيرادرفهر تخزائنهاارووالرشايدناامانباهباه،باشد

ازآنجاکهزماومرگهارووالرشيد اال5.خوردچشممي

                                                           

لسطان  ؛15،صمنتخ  جام  المفطردات ؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.1
؛25،صبحطر الجطواهر  ،225،ص2،جتاج العروس؛332،ص2ج،العرب

 .25،صالمعجم المفصل

 .231،215،صبووطه رحلة اب .2

،2،جتاج العروس؛332،ص2،جلسان العرب؛1320،ص3،جکتاب العي .3

 .25،صبحر الجواهر،228ص

،معجم مصولحات الصيدلية و العقطاقير ؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.4

 .118،ص32ج

 .158،288،صهاي کشاورزي نوكوري،بهنق از:155ا1،صتاريخ النبات.5

،بايدپيشازايانزمااو،بها تناداينگزاره6،قا ت153

انبهبهعراقوبينالنهرينونواحيهمجوارآومانندايراو

ق(نياز133)م.از خناوخليا فراهيادي.شدهباشدوارد

¨آيدکهميوهبرمي7زيستکهپيشازاينزماودربصرهمي

،آوراديدهولياحتمااًلخوددرخاتانباهرانديادها ات

امااز،کندانبهراباجزئياتبياومي¨شنا يميوهزيراريخت

هميااوهايهاواييايانگيااه اخنيبا اختار ايراندام

شاواهدينيازوجاودداردکاهورود،بااينهمه.آوردنمي

بهعراقونواحيهمجاوار،گفتهزمانيپيش¨انبهرادردوره

شنا اووگياه،اواًل زيرا، ازدآومانندايراودچارترديدمي

،زيساتنديادشدهدرعراقمي¨حکماييکهمت خرترازدوره

،ق(382)م.ماثاًلاهاوازي.انددهدرآثارخودازانبهيادنکر

بهمانند لفشرازيوخلفش8،متولداهوازو اکنبغداد

دربخاشمفارداتگيااهيکتاابخاودازاناوا ، يناابن

لايکنازانباه،دشاتيوکاوهيياادکارده،درختاوبستاني

پسمحتم ا تکهدرعصر9.ذکريبهمياونياوردها ت

شادهوخوز تاوواردوعرضهنمياهوازيانبهدرعراقو

ازاينرودرکتابخويشازذکر،ويباآوآشنايينداشته

ازيکسااوان ااري،ثانيًا.هايانبهغفلتنمودها تارزش

10،ق(325-285)حمزهاصافهاني¨و يلهبه«افشره»و«انبه»

کاهدربغاداد،شودکهاينمورخواديبلغويا تنباطمي

هنادوازابان.ميوهانبهآشنايينداشتها اتبا11،زيستمي

نيزباآنکهازانبهدرکتابخودياادچهارم¨دانشمنداو ده

تارذکارآولايکنازظااهرعباارتويکاهپايش،کندمي

آيدکهاينگياهرابرمي،تاريخي(¨دربخشپيشينه)گ شت

ق(282)م.ديناوري¨ابوحنيفاه12.بهچشمخودنديدها ت

،درديناور،باانباهآشاناييداشاته،تريادکرديمهپيشنيزک

                                                           

 .2118،ص2،جفرهن  اعالم تاريخ اسالم.6
 .1555،ص1جهماو،.7

 .12،ص1،جةکامل الصناعة الوبي.8

 .035ا023،028ا015،صهماو.9

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.10

 .112ص،داروشناسي در پزشکي.11

 .03،صبحر الجواهر؛155،صمفتاح الو .12
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امافقطازوجودآودرعماو1،وبصرهبوده،اصفهاو،کوفه

. خنگفتها ت

گفتههايپيشانبهدرزماو¨هرچندميوه،بههرصورت

هاايدورد اتکامازگ شاته،بهعراقواردنشادهباوده

،ازايانرو2.ها اتشادآوبهاينناحيهصادرمي¨فرآورده

آوبسيارل يا و¨ميوه،تريادکرديمکهنزدمردمعراقپيش

انبه(راجازو)تواومربايانبجپسمي3.محبوببودها ت

تجارتبينالمل ا الميدرگ شتهمحساوب¨اقالمعمده

بهنوعيناام،نمودکهنظربهشهرتومحبوبيتيکهداشت

ورابهصورتا تعاريباهشدونامآتجاريمحسوبمي

ليماووغيارهنياز،هليلاه، ايرمرباهامانندمربايزنجبي 

هااباهصاورتآو¨ماردمباههماه¨کردندوعامهاطالقمي

ايان.باشدمي«انبج»کهجمو4گفتندمي«انبجات»اختصاري

برخاي،گ اريباعثگرديدتاآوگونهکهگ شتنام¨نحوه

راعباارت«انبج»چاراشتباهشوندواصفهانيد¨مانندحمزه

باهمفهاوممطلاقمرباادر«انبجات»البتهنام.ازمربابدانند

 ايناابان،مثاالبهعناواو.شودمنابوطبنيزمکررديدهمي

ولايباابي،رغمآنکهازانبهومربايآويادنکردها اتبه

تحتعناواوانبجااتگشاودهودرآوازمرباهااييکاهاز

5.شودنامبردها تياهاوتهيهميبرخيگ

شودکهدرزماور يدوانبهبهجنوبعراقيااگفتهمي

اينگياهباهآ ايايمياناهومااوراءالنهار،کميپسازآو

ياکم خا چينايمتعلاقباه،زيرابنابراقوال،ر يدهبود

اماااز6.تانگازدرختانبهدرفرغانهيادکردها ات¨دوره

ر يدوانبهبهآ يايميانهدرآوزماوبعيد،وديدگاهواتسو

                                                           

 .1533،ص1،جفرهن  اعالم تاريخ اسالم.1

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة؛1320ص،3،جکتاب العي .2

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.3

منتخط   ؛85،تصاحيح:زريااب،صالصطيدنة ؛1320ص،3،جکتاب العي .4
،2،جتطاج العطروس  ؛332،ص2ج،لسان العرب؛15،صجام  المفردات

،الجطام  لمفطردات  ؛03،صبحر الجواهر،155،صمفتاح الو ،228ص

معجططم مصططولحات الصططيدلية و ؛332،صقرابططادي  کبيططر؛20،ص1ج
 118،ص32،جالعقاقير

 .332،ص3،جقانون.5

6.Sino Iranica288،صهاي کشاورزي نوكوريبهنق از:،002،ص. 

درت ييدديدگاهاينا اتادتااريخاقتصااد7.ر دبهنظرمي

شنا ااووحکماايشويمکهدرآثارمنثاورگيااهيادآورمي

پنجموششمهجريکهدرماوراءالنهرو،هايچهارم ده

وباهعناوا.ازانبهيادنشدها ت،زيستندخرا اوبزرگمي

چهاارمهجاريدرمااوراءالنهار¨بخاريکهدر اده،مثال

کاه«هدايةالمتعلمينفيالطاب»،درکتابخود،زيستمي

8،ترينمتنطبيفار يا تکهبهد تمار ايدهقديمي

شنا ااوهاراتموفقهرويازگيااه.ازانبهيادنکردها ت

کاهکتاابيکهاندر«االبنيطة »در،چهاارمهجاري¨در ده

شنا يبهزباوفار ايا اتازانباهذکاريباهميااوياهگ

همچنااين اايدا ااماعي جرجااانيکااهدر.نياااوردها اات

ياکازآثاارفااخرشدرهايچ،د ت اهحاکمخوارزمباود

يادگطار  »و«اغرا  الوبيطة »،«يشاهخوارزم¨ ذخيره»مانند
تنهاا.خوردانبهبهچشمنمي¨ناممفرده،«در دانش پزشکي

کهمدتطاوالنيدرهناداقاماتداشاتوبساياربيروني

شارحياز،محتم ا تکهآنجابااينگياهآشناشدهباشد

شا فتيا اتکاه¨ليکنماياه.هايانبهآوردها تارزش

موفقهرويازانباهدرکتاابمفارداتگيااهيخاوديااد

¨زيرااحتمالعدمآشناييويباانبهبافرضايه،ننمودها ت

چووناامبردهدرکتااب.هندهمخوانيندارداقامتويدر

مان»:گوياداملاه(ماي)املاج¨گياهشنا يخودذي مفرده

هرچنادويباهناام9،«آنجايکهرويدحاضرآمدموديدم

«املاج¨»چاووواژه،شاودمح تصريحننمودهوليگفتهمي

احتمالاينکهآنجااهندو اتاوباشاد،دراص هنديا ت

سايارمحتما ا اتکاهويباههنادپاسب10.زيادا ات

ويازعقااقيرهنادي،از ويدي ار.مسافرتكردهباشد

 تايشنمودهوروشحکيماوهنددرطبابتراشيوهخود

امابااينهمهدرمفرداتگياهيخاويش11،قراردادها ت

¨مفارده082کاهناام«األدويةع  حقايق االبنية »مو ومبه

                                                           

 .158،صرزيهاي کشاو نوكوري.7
 .2ص،هداية المتعلمي .8

 12،صاالبنية.9

 .3،صدر مفردات طبياالبنية.10

 .2،صاالبنية.11



 
 

 انبه / 118
 

شاايد.ذکريازانبهنيامدها ت،گياهيرادرآودرجکرده

.وياصاًلدرهندنبودها ت

واتساوو،گسترشانبهباه امتشارقآفريقاا¨درباره

،معتقدا تکهورودانبهباهآفريقاايشارقيماننادمصار

1، وداوواريترهطيدوقرواخيارصاورتگرفتاها ات

بطوطهکهدرقروهشاتمليکنيک ياحمسلماوبهنامابن

زيستآورادرموگاديشودرشرقآفريقاديادهريميهج

وي ااکناوآومنطقاهازانباهباهعناواو¨ا توبهگفتاه

گيااه،رامفياوس¨بنابهگفتاه2.کردندچاشنيغ اا تفادهمي

انبهدرقاروهفادهممايالديباهبرخايازجزايارمجماو

ليکن ياحياادشادهدر3،الجزايراندونزيواردشدها ت

وچهاردهمميالديدرختاوانبهرادر وماتراياندونزيقر

 4.مشاهدهکردها ت
،مشخصنيستکهانبهچهزماوباهانادلسراهيافات

بيطاروغافقيتنهاابن.شنا اووحکماياندلسزيراازگياه

5.اناددوگياهپژوهکهمعاصرهامبودنادازانباهياادکارده

بيطارباانباهآشاناييااًلابناحتم،دليليکهذکرآوگ شتبه

زيراويبهنق قولي،نداشتهوغافقينيزآورانديدها ت

«انابج¨»اشابيلينيازازواژه.کنددراينخصوصبسندهمي

زيارا،شناختها تاماآشکارا تکهانبهرانمي،يادكرده

ازجنسشاوک()«مصو»معتقدا تکهايننامبهدوگياه

گياهيکوهستانيوبستانيونيزنوعي بزي()«مشتهي»و

مصاودر،گوياطبقمفااد اخناواشابيلي6.شوداطالقمي

ا اپانيايي()وناامعجماي7شودنبطيهانبجناميدهمي¨ناحيه

شايداشبيليباهآو،ازاينرو8.مشتهينيزانبجهبودها ت

باانبجاطالقنمودها تکهآشکاراازنظرماهوي،دوگياه

                                                           

 .288،صهاي کشاورزي نوكوري.1

 .231،232،صبووطه رحلة اب .2

 .288ص،نوكوريناي کشاورزي.3

 .215،صبووطه رحلة اب .4

،  المفطردات منتخط  جطام  ؛130،ص3،ج20،ص1،جالجام  لمفطردات .5

 .15ص

 .21صعمدة الوبي ، .6

 .333،صهماو.7

 .323،صهماو.8

شنا اونامورانادلسکاهازازدي رگياه.انبهمتفاوتا ت

رشادميموووابانتواوازابناندميانبهشرحيارائهنکرده

کليات فطي  »و«شرح اسما  عقار»کهبهترتيبدر.نامبرد
 .اندازآويادنکرده«الو 

شودکهاحتمااًلتااپسازمجمو مآخ باالا تنباطمي

انبهبه متشمالآفريقاونيازانادلس،تمهجريهف¨ ده

درمنتهااليهجنوبغرباروپاگساترشنيافتاها اتزيارا

گياهپژوهاوايننواحيبااانباهآشانايي،آن ونهکهيادشد

.اندنداشته

امااروزهانبااهدرکمربناادنساابتًاو اايعيدرنااواحي

حکايم،بهجزنواحيکهيادشاده.گرمسيريپراکنشدارد

برخاي،دکان،عقيليانتشارجغرافيااييآورامنااطق اند

شمي وميانادوابازتواباوالر،يمن، واح دريايشور

 9.ذکرکردها ت

هاايخاواصدارويايبخاشالاف(:خواص دارويي

درچندد اته،مختلفگياهانبهازديدگاهحکيماومسلماو

¨هقاوهافزايناد)مبهي11،مفرح10،ملين.1:شودبنديميد ته

شاکننده( انگکلياهو)مفّتت13،اشتهاآور()مشهي12،باه(

کنناده()مسمن15،ادرارآور()مدر14،مثانه ممساک16،چاق

مطيااب18،مسااّکنصاافراوالتهاااب17،ن هدارنااده(منااي)

و1مولادخاووغلاي  اوداوي19،خوشبوکنناده(دهااو)

                                                           

 .332،صقرابادي  کبير.9

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدوية،.10

 .258،255،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص
 .332،صقرابادي  کبير.11

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخطزن األدويطة،  ؛22،صتحفة المؤمني .12

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

 .30،ص3،جالجام  لمفرداتهماو،.13

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛22،صتحفة المؤمني .14

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدوية،.15

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

 .258،255،ص2ا1،جمحيط اعظم، هماو.16

،محطيط اعظطم  ؛351،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .17

 .253،ص2ا1ج

 .هماو.18

؛332،صقرابادي  کبيطر ؛133صمخزن األدوية،؛22،صتحفة المؤمني .19

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351،352،ص2،جمفاتيح االرزاق
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اعضااي،ارواح،مقويقاوايا3مقويتماماعضا.22.مسه 

مثاناهو،امعا6،معده،دل5،مري4،د ت اهتنفس،بدو¨رئيسه

.113.ودماغ10کليه9،لثه،دنداو8،همچنينمقوينفس7.باه

ناوعي)ا تفراغعارضهيضه12،بندآورنده(ا هال)حابِس

و،خاوودمااغ()رعااف13،ا هالشديدهمراهباا اتفراغ(

15،شوينده(اخالطلزجاه)غا  .142.خونريزي()الدمنزف

¨ افيدکنناده16،قطعاهقطعاهکنناده(اخاالطلزجاه)قاطو

19،رنگرخساار¨نيکوکننده18،مژهگ ¨درماوکننده17،دنداو

وجلوگيريازريازش20رشدوحاف  ياهي¨تقويتکننده

                                                                                      

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير.1

 و.هما.2

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.3

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدويطة، .4

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛21،صمخزن المفردات؛355ص

 ؛22،صتحفة المؤمني ؛ هماو.5

،مخطزن المفطردات  ؛355،ص2،جمفاتيح االرزاق؛133صمخزن األدوية،.6

 .255ا253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛21ص

 ؛332،صقرابادي  کبيرهماو،.7

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛22،صتحفة المؤمني .8

،2ا1،جمحيط اعظم؛352،ص2،جمفاتيح االرزاق؛133صمخزن األدوية،.9

 .253ص

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.10

 هماو..11

،کبيرقرابادي  ؛133صمخزن األدوية،؛85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.12

 .253،255،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351،ص2،جمفاتيح االرزاق؛332ص

،محطيط اعظطم  ؛352،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .13

 .253،ص2ا1ج

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخطزن األدويطة،  ؛22،صتحفة المؤمني .14

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛352ص

،2اا1،جمحطيط اعظطم  ؛332،صبادي  کبيطر قرا؛22،صتحفة المؤمني .15

 .258ص

،محطيط اعظطم  ؛352،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .16

 .258،ص2ا1ج

 .22،صتحفة المؤمني .17

،محطيط اعظطم  ؛352،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .18

 .253،ص2ا1ج

،2،جيح االرزاقمفطات ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدوية،.19

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

؛332،صقرابادي  کبيطر ؛133صمخزن األدوية،؛22،صتحفة المؤمني .20

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛352،353،ص2،جمفاتيح االرزاق

تحليا ،هاازخام¨درماوکننده،رنگبدو¨برافروزنده21،مو

¨برطرفکنندهويادفوکنناده.0 23.هاضموقاب 22،اورام

اضاطرابدرعضاالت)خفقاو24،فسادصفراو وزشآو

 رفهوضيقالنفس26،بوا ير25، رد()درد ربارد،قلب(

28،شااکمروش()ذرب27،ا ااهالبوا ااري،تن ااينفااس()

خستهشادو(وضاعفوکسا و)اعيا30،عطش29،قولنج

مزگايباي32،ريازشمنايو ارعتانازال31، ستيبدو

خاارش35،بادکليه34،معدهبادبدوو،بويبدآوو33دهاو

رمد37،بخشباد ميآثارزياو، ميتهوايوبايي36،بدو

ترشاحات،حالتتهو ()ا تفراغوغثياو38،ورمملتحمه()

نافِوفساد.402.وخشکيبدو39 وزاک،رحموبدبوييآو

ناافِوهمچناين.41بثوروبوا ير،هادم ،صفرا،بلغم،خوو

                                                           

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير.21

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.22

 هماو..23

 هماو..24

؛332،صقرابادي  کبيطر ؛133صمخزن األدوية،؛22،صتحفة المؤمني .25

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351،ص2،جمفاتيح االرزاق

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخطزن األدويطة،  ؛22،صتحفة المؤمني .26

 .351ص

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدوية،.27

 .258،ص2ا1،جعظممحيط ا؛351ص

 هماو..28

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛133صمخزن األدوية،.29

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

 هماو..30

 .هماو.31

،محطيط اعظطم  ؛352،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .32

 .253،258،ص2ا1ج

 .332،صقرابادي  کبير.33

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.34

،محطيط اعظطم  ؛352،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .35

 .253،ص2ا1ج

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.36

،محطيط اعظطم  ؛353،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛133صمخزن األدويطة، .37

 .253،ص2ا1ج

 .253،258،ص2ا1،جمحيط اعظم.38

 .253صهماو،.39

 .258،صهماو.40

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم؛21ص،مخزن المفردات.41
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قااروحخبيثااه3،خاامگلااوز2،طحااال1،صاافراويمزاجاااو

 يالومني¨برفک(خبيثه)قال 4،هايبدوديرعالج(زخم)

وقوباا،پيچايشمعاده6،تسلسا باول5،وانزالزودرس

 7.خارشوزخمپو ت()

عمادهخاواص:هاايانباهخواصدرمانيفرآوردهب(

هااگياهانبهدرفراوردهايآونيزوجودداردواينفراورده

انباه¨انبهونياز ارکه¨افشره،افزووبراين.دانعمومًامقوي

نافوطحالوداراياثراشتهاآورودرخواصبهآبغاوره

¨حلوايانبهبدووروغنمسّکنصفراوکاهناده.شبيها ت

قارص.آورا تآومطيبنفسوفرح¨افشره.عطشا ت

دهااوومرباايآومانناد¨قاب وخوشبوکننده،انبه¨هسته

خفقااو¨آوداراياثارمفارحونيازبرطارفکنناده¨هافشرد

 8.ا ت
اختالفاقاوالدرماوردطبيعاتانباهفاراواو: طبيعت

دومگارمودر¨چناوكهحکيممؤمنآورادردرجه.ا ت

¨کندکهنار ايدهکندونق مي ومخشکعنواومي¨درجه

ويالبتهظاهرعبارت9.انداول ردنيزگفته¨آورادردرجه

تعاداديازحکيمااوو.بيان رتضعيفايانديادگاها ات

¨انباه:گوينادکالور يدهمي¨پژوهاوباتفکيکبينانبهگياه

¨دوموخشاکدردرجاه¨خامدارايطبيعت رددردرجه

شيرينور يدهدارايطبوگارموخشاکدر¨وانبه10اول

رغمآنکهحکايماعظامدرخصاوصبه11.دوما ت¨درجه
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،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.11

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛21،صمخزن المفردات؛355ص

و«گرموخشاک»دورويکرِد،شيرينور يده¨يعتانبهطب

ليکنباهديادگاهدومگارايش،کندرابازگومي«گرموتر»

ترشنيزخاالياز¨اعتقادويآوا تکهانبه.بيشتريدارد

گفتهراويرويکردتفکيکپيش،بنابراين12.حرارتنيست

دارايطبوگرمر يده¨خامرانيزمانندانبه¨تابدوانبهبرنمي

13.دهادکندواينرويکردرابهاهاليهندنسبتمييادمي

آورا اردو¨ومغزهسته14پو ت،برگ،نامبردهمزاجُگ 

گفتاهازجموبندياقواِلپايش15.خشکعنواوکردها ت

،انبه¨شودکهدرموردطبيعِتگرِمميوهايننتيجهآشکارمي

هابهطبوگارمايانمياوههاختالفآرااندکا توديدگا

 .گرايشبيشتريدارد

مصارفخاوراکي¨شايوه: هاي مصرف و کاربرد روش

ايتعداديازحکمابرايدرماوطيفگساترده:برايدرماو

تارشمازهراباهصاورتخاام¨مصرفانباه،هاازبيماري

باران يختن،حکيممؤمنبرايقطوطحاال.اندتجويزکرده

تارشرا¨مصارفانباه،ليهومثانهاشتهاوشکستن نگک

عقيليبهمنظورتساکينصافراو¨توصيه 16.داندکار ازمي

17.تارشباهصاورتخااما ات¨مصرفانباه،اشتهاآوري

درماوريازشمناي،تعداديازحکمابرايحف  ياهيمو

¨اندکهانباهکااليراازشاکوفهد تورداده،و رعتانزال

وخشککنندو اپسروزاناهجواوبهثمرر يدهبردارند

32/12)گارم(بااچهااردرهام18/3)بهميزاويکدرهام

حکيماعظمبرايتقويتدلو18.گرم(شکرمصرفنمايند

ترشوخامراباياد¨انبه:گويدمعدهودفواثرباد ميمي

ريزريزنمودودرآبگ اشتتاآبترشاي،پو تکنده

باقنادياانبااتشايرين پسآوراصافنمودو.بردارد
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برايدرماوطيافگساتردهاي،همچنينوي1.مصرفکرد

،خفقااو،بدبوييدهاو،هاازقبي ضعفدلومعدهبيماري

مصرفانبهرابهصورتمرباتجاويز،اخالطلزجوبوا ير

2.کردها ت

وميکروبايدارهايواگيراهاليهندبرايدرماوبيماري

،پختهشدهدرزيرآتشراپو اتکنادهخام¨انبه،مانندوبا

کننادومقاداريقناد اياهباهآوصاافماي،مالندنرممي

 پسهن اميکهباد.کنندداخ ظرفين هداريمي،افزوده

هوايبد(بوزدوياکسيبهوبامباتال) ميياهوايردي

خوراننادوبارتمااممقدريازآورابهفردمبتالمي،گردد

3.الندتاشفايابدمبدواومي

مصرفشايرراباه،برخيبرايافزايشاثرگ اريدارو

عقيليبرايفربهيونيازتقويات.اندهمراهآوتوصيهکرده

خامياقدريجاوش¨اگرشيرتازهدوشيده:گويدقوهباهمي

4.دهاددادهباانبهمصرفشوداثرگ اريآوراافزايشماي

شيدوشيربعدازمصارفاماحکيماعظممعتقدا تکهنو

البتاهويباهطاورکلاياثربخشاي.تارشضارردارد¨انبه

چناوكهدرجاايدي ار،کندا تعمالانبهوشيرراردنمي

برخاياز:گويدبااشارهبه ودمنديمصرفانبهوشيرمي

انباهوباه،مردمبهبيماراومبتالبهشکمروشبهجايغ ا

¨خورانندکاهايانشايوهميشيرشترتايکماه،عوضآب

مصرفخاليازفايدهنيستودربعضيجاهاابيمااريرا

5.کنددرماومي

هايآونيزباراي ايربخش،درختانبه¨بهغيرازميوه

ازايان.شودمصارفدرمانيبهروشخوراکيا تعمالمي

،برايبنادآوردوا اهال،بنابهنق منابوطبيوگياهي،رو

آورا¨بايدگ انبهومغزهسته،امساکمنيخشککردوو

منا ببهميازاونياازمصارف¨اندکيبرياونمودوباادويه

                                                           

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظم.1

 .258،صهماو.2

 .353،ص2،جمفاتيح االرزاق؛133صمخزن األدوية،.3

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351،ص2،جمفاتيح االرزاق؛هماو.4

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.5

قادربايدپو تدرختابنهرابه،برايبهبود وزاک6.کرد

کوفته اازندنيم،ازباالخراشيده7گرم(1/22معادل)دودام

وشبهن امدرآبخيسوصبحصافنمايندوتااياک

انباهرا¨چاووپو ات ااقهوريشاه8.تهمصرفکننادهف

بكوبندوباما تمخلوطومصرفکنندوازشيروبارنج

 9.آوردا هالرابندمي،غ اييتدارکببينند

انباهرادرآب¨الزما تمغازهساته،برايعم هضم

همچناينباراي.ليموونمکپروراندو پسمصرفنمود

آورااندکي،پيشازمصرف ودمنديمعدهضروريا ت

گارددودرايانصاورتبسايارخوشامزهماي.برياوکارد

همچنيناهالي. ازدنوشيدوآبرويآوکامراشيرينمي

،شماريچاوودفاوصافرامنديازفوايدبيهندبرايبهره

انباه¨هسته،هضموبرخورداريازطعمل ي ،تقويتمعده

 اپسمغازآورااز. ارنادگجوشانندودرباراوميرامي

بااراو¨برخينيزهساته.خورندكنندوميپوششخارجمي

خيسااانندو ااپسآورار اايدهرادرترشاايليمااومااي

افزاينادووبهآونمکوناانخواهوجازآوماي، ايندمي

10.كنندمصرفمي

شودوبرايبرگانبها تخراجمي¨درروشدي رشيره

مصارفدو¨شيوه،ازاينرو.رودميمصارفدرمانيبهکار

ايکهازبرگنارمانباها اتخراجشادهباادودامدامشيره

برايدرماوترشحاتمهبلايوبوا ايرمفيادعناواو،نبات

 11.شدها ت

بطوطاهبيااوآوگونهکهابان:خوريروشمصرفتازه

يااا:کردنااددرقااديمبااهدوروشانبااهرامياا مااي،کاارده

 اختندوميقطعهقطعهندوياآورامکيدرامياشهعصار

ويهمچناينهن اامدياداراز12.کردنادبعادمصارفماي
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گويادر1.خورندگويدکهمانندميوهآوراميموگاديشومي

حکيم.منابومت خراوازروشاولبيشترا تفادهشدها ت

بهترينروشخوردوانبهآوا اتکاهدو:گويدعقيليمي

اهااليهناد¨شيوه2.ردارندو پستناولکنندطرفآوراب

د اتر ايدهآباداروشساتهشادهراباه¨آوا تکهانبه

برندواندکيفشاار پس رآورامي.مالندتانرمشودمي

آن ااهعصاارهآورا.آوخاارجشاود¨دهنادتااشايرابهمي

آورابااهدلياا داشااتنعااوارضجااانبي¨ريشااه.مکناادمااي

3.خورندنمي

مصرفانبهبهصاورت اردضارورت،رفص گرماد

باياد،درمو مگرماا:آوردازاينروحکيماعظممي.دارد

 ردنمودو اپس،انبهرانخستباآب رديابرف¨ميوه

مصارفآوباعاثانحاراف،درغيراينصاورت.مي کرد

نازکصاافكنناد¨انبهراباپارچه¨اگرشيره.گرددمزاجمي

ونباتمخلوط ازندودرظرفگلي ردكنندوباگالب

4.بازهمروشخوبيا ت،و پسمي نمايند

گاالبونااو،نباات،برخيمردمانبهرابا ابزيجات

ايانروش،ازديدگاهحکيماعظام.کنندروغنيمصرفمي

 اببتغييارمازاجوپيادايش،برغملا تيکاهدرباردارد

همچناينحکمااي5.دگاردعوارضجانبيازقبي تهو مي

ان اورو،نارگيا ،نوعيشاربت()جامن،هندخوردوانبه

6.اند يبرابهعنواوناهارمنوکرده

نازدحکماا:ا تعمالتنباکووتهيهپودر¨کاربردبهشيوه

خشابيانباهخاصايتدرماانيداردو¨برگدرختو اقه

ياومصرفآوبهروشا تعمالتنباکوباا تفادهازقل¨شيوه

بارايدرمااوزخامحلاقکاه،برايمثال.عنواوشدها ت

بايادبارگ،منف آووبينيوتارک اريکايشادهباشاد

ماننادتنبااکو،درختانبهراکهخودازدرختريختهباشد

                                                           

 .231هماو،ص.1

 .332،صقرابادي  کبير.2

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332هماو،ص.3

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.4

 .255،صهماو.5

 .255،صهماو.6

جهاتعاالج7.درقلياوكنندوبهمدتچه روزبکشاند

 8.برگ بزآورامانندتنباکودرقلياوبکشند،بوا ير

پاودرازخاکساتر¨نيندرمناابوپشاينياوباهتهياههمچ

باراي.چوبدرختانبهوا تفادهازآواشارهشادها ات

پودربرگدرختانبهوکشيدودودبرگويا،دفوبادکليه

درصاورتماداومتبارمصارف،آو¨پو تخشکشده

،اندکاهبعادازمصارفکار ازقلمدادشدهوتوصيهكرده

باراي9.باهاواي اردمحافظاتنماينادعضوراازتماس

باهترتياب،برطرفکردوبويبددهاوودرماونزفالدم

کااربردوپاودرخاکساتروباه10مسواککردوباچاوبآو

11.چوبوبرگآوتوصيهشدها ت

 افوفو،حاب،حمول،نفوخ،کاربردبهصورتطال

بهکارگيريانبهرابهروش¨حکمادرچندموردشيوه:غيره

ازگياهدارويرقياقالقاوام،دراينروش.اندن اشته«طال»

حکيممؤمنطاليشااخ12.مالندكنندوبرعضوميتهيهمي

وبرگدرختانبهرابراي اياهکاردوودرازداشاتنماو

جهتدرازيموي ر،برخيازحکما13.تجويزکردها ت

و ياهيمووجلوگيريازريازشآوازآببارگناازک

 ازندوياباروغنايکاهدرآوپو اتختانبهطالميدر

خامرابهتنهاييويابابرخيادويهمنا بريختهودر¨انبه

حکيماعظم14.کنندآبپروردهباشندموي رراچربمي

انباهخاامرابايادباه:گويادبرايدرماوقروحخبيثاهماي

خيار»ويباهنقا ازکتااب15.صورتطالا تعمالنمود
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تحليا » اييدهشادهرادر¨طالکردوهستهانبه،«التجارب

1.کار ازدانستها ت«اورام

حکيماعظمباراي،هايبهکارگيريدارودردي رشيوه

باه،بندآوردوخوودماغونيزترشحاترحموبدبوييآو

در2.هاينفاوخوحماولياادکاردها اتترتيبازروش

كنناد اييدهتهيهميروشنخستازگياهدارويخشکو

دمندوروشدومنيازمشاتم باروبدوومايودربينيمي

3.کارگيرينوعيشيافا تبه

براي،هايبهکارگيرياجزايدرختانبهدردي رشيوه

ازناهعادد ااقه،بندآوردوا هالوقيعارضبرهيضاه

 ازندبرگدرختونهعددفلف  ياهباآبگرمحبيمي

همچناينبارايدرمااوحابس4.کنناد تعمالميو پسا

شکموبندآمدوا هالمزمنوتسلس ادراربهميازاونايم

 ايندوبهصورت افوفآورامي¨گرم(هسته52/2)دام

،برايحبسا هال5.برنددارويخشککوبيده(بهکارمي)

منا ابنياز¨کارگيري فوفُگ آوبانباتويااادوياهبه

کاالانباهرا¨مياوه،بارايعاالجرماد6.ا اتتوصيهشده

7.مالندتابيماريبرطرفشود ايندوبرچشمميمي

،گفتاهافزووبارروشپايش،حکيماو:هايدي رروش

هايا تعمالدي ريرانيازبارايبخشاهايمختلافشيوه

باراي،دردندانپزشاکي،بارايمثاال.انددرختانبهن اشته

گ ويا،برگ:اندهاگفته تحکامآوتقويتدنداوولثهوا

.کنناد ايندومضمضهميپو تدرختانبهرادرآبمي

مصرفرابرايدرماوقال خبيثه¨ناگفتهنماندکهاينشيوه

بارگتاردو،مژهبرايدرماوبدوودردگ 8.اندنيزن اشته
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دهندتااآورافشارمي¨ اقه،ايراازدرختانبهچيدهتازه

ايکهدرپلکگاهآورابردانهطوبتآوخارجگرددوآور

اعتقاادحکايمماؤمنآو9.مالنادچشمايجادشدها تمي

انباهراا اتعمال¨ا تکهبراي فيدکردودنداوبايددانه

باراي.گ شتکهانبهدارايخاصيتمساه ا ات10.کرد

 11.کننداينعم روغنتخمانبهراا تعمالمي
کاالو¨انباه،ازمنظرحکيماو.1: صلحاتمضرات و م

.آورا اتترشمزهبرايبلغميو وداويمزاجااوزيااو

همچناينمضارصافراوي12،کندانبهدربدوتوليد ودامي

دارريشاه¨ناوعيمياوه13.مزاجاوواطفالعنواوشدها ت

ناشتاخوردوانباه14.کندهاي وداويميايجادبيماري،آو

زياراعوارضاياز15،رممزاجاوممنو ا اتويژهبرايگبه

16. رفهوايجادهيجاوراباهدنباالدارد،قبي تن ينفس

ايجاادقاب وگراناي،همچنينباعثازباينرفاتناشاتها

شودکهاشخاصگارممازاجدرصاورتگفتهمي.شودمي

¨دارايشايرابه¨مصرفانبهوباهوياژهخاوردوناوعيانباه

نفاخو،اندکازقبي توليادباادبهعوارضيهرچند،غلي 

نوشايدو،مزاجاودرموردگرم17.شوندديرهضميدچارمي

و،شادابياشاربتآو¨ کنجبينوخوردوجاموور يده

آثارزيانباررااصاالح،نوشيدني ردماننددوغياآب رد

دهراباشيراصاالحهايخشکآثارزياودرمزاج18.کندمي

درآوانادکيزنجبيا ،ايجادنفاخکنادکنندواگرشيرمي

                                                           

 هماو..9

 .22،صتحفة المؤمني .10

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.11

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.12

 .351ص

 .332،صقرابادي  کبير.13

،محطيط اعظطم  ؛351،ص2،جمفطاتيح االرزاق ؛132صمخزن األدويطة، .14

 .258،ص2ا1ج

.21،صمخزن المفردات؛332،صقرابادي  کبيرهماو،.15

 .332،صقرابادي  کبير.16

.258،ص2ا1،جمحيط اعظم.17

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛21،صمخزن المفطردات ؛132صاألدوية،مخزن 18

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص
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1.جوشانندريزندوميمي

هايتواندمضرد ت اهگوارشومور بيماريانبهمي

دارا اتوگ شتکهقساميازانباهريشاه؛پو تيباشد

آونبايدمصرف¨هن اممصرفبايدآبآورامکيدوريشه

و2تنفااخوقااب ا ا،دارآوثقي ريشه¨زيراميوه.شود

پيچامعاا.گرددباعثدردشکموپيچامعاوخراشگلومي

¨نوعيانباه3.تواوتدبيرکردرابهروغنباداموامثالآومي

ليکن،ديرهضمونفخآورا ت،گوشتيوکمآبنيزثقي 

داردارايخواصبدترازآوباودهوايجاادحکاهريشه¨انبه

اهاالي.کنادامايهجربوانوا دم ،بدو(دخارششدي)

به،زاييانبهدرموردنفخ4.اندهندمصلحآورازنجبي گفته

تجربهثابتشدهکهخاوردومقادارينماکآورااصاالح

اگرزنجبي رادرنمکبپرورانندو اپسمصارف.کندمي

درقراباادينمصالحآو5.کنادنفخرابهتراصالحماي،کنند

6.وشدها تنوشيدني ردماننددوغوآبعنوا

يتاو (ازآوخاارج)ايشايرابه،هن امبريدو رمياوه

هاابر ادباعاث اوزشوشودکهاگربهزبااوولابمي

صاحيحمصارفدر¨شايوه،ازايانرو7.گارددجراحتمي

مصلحآوماليدوروغنبهعضاويکاه.بخشقب گ شت

جراحتبداور يدهونيزا تعمالشيرتازهدوشايدهشاده

8.ا ت

ومااور 9ج اار¨انبااهضااعيفکننااده،ناازدحکيماااو

                                                           

 .258،255،ص2ا1،جمحيط اعظم1

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛21،صمخطزن المفطردات  ؛132صمخزن األدوية،.2

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385ص
 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.3
،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صرابطادي  کبيطر  ق؛132صمخزن األدويطة، .4

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

،2ا1،جمحيط اعظم؛351،ص2،جمفاتيح االرزاق؛132صمخزن األدوية،.5

 .258ص

 .332،صقرابادي  کبير.6

؛21،صمخزن المفطردات ؛332،صقرابادي  کبير؛132صمخزن األدوية،.7

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385،355،351،ص2،جمفاتيح االرزاق
،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدويطة، .8

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

 .هماو.9

درايانباارهاز.انادمصلحآورامويزگفته.ا ت10ا تسقا

لايکن11،اند کنجبينباشربتجاموونيزنامبرده،زرشک

عقيلايانباهرا.انادحکمادراينموردباقطعيتنظرنداده

اماحکيماعظماين12.داندمضردنداوولثهومرققمنيمي

افزايدکهمضر ينهدهدوميترشنسبتمي¨آثاررابهانبه

13.باشادوحنجرهوامعانيزهستومصلحآوشيرينيماي

تارشو،خاام¨انباه،ازديادگاهاهااليهناد:افزايدويمي

کفوصافراوتشاديد¨افزاينده،مضرا هال،بادزا،زمخت

اوخوووصفر،هايحلقوامراضبلغمآثاربيماري¨کننده

،مولاادبلغاام،هااايد اات اهادرارمضااربيماااري14،ضاايق

تاواودرصورتا هالمي15.آوروخشکيآورا ت رفه

16.عارضهراعالجکرد،آو¨باهسته

:انباه¨الف(آبافشاره،انبه¨افشره.1: هاي انبه فركورده

وآو17مو وما ات«امرس»اينفرآوردهنزداهاليهندبه

عمخوبول ي شهمراهغ اونااومصارفرابهدلي ط

کاالوشاادابپو اتکناده¨برايتوليدآوانبه18.کنندمي

د اتآوراباه¨كوبنادوآبافشارهشادهرادرهااووماي

كنناادودرووشيشااه ااپسآوراصااافمااي.آورناادمااي

باافزودومقدارينمکوقاراردادودرمعارض.ريزندمي

محلولراصاف¨ پسبقيه.شودينشينمُدردآوته،آفتاب

اينعما راچناد.ريزندايدي رميكنندودرووشيشهمي

برايعدمنفوذ.کنندتادي رُدرديباقينماندبارتکرارمي

،هن اامپارشادوشيشاه،هواوجلوگيريازفسادفراورده

رويفرآوردهمقاداريروغانُگا يااروغانکنجادتاازه

                                                           

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.10

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.11

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛351ص

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.12

 .351ص

 .255،ص2ا1،جمحيط اعظم.13
 .هماو.14
 .هماو.15
 .هماو.16

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم؛330،صقرابادي  کبير.17

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.18
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روغنمزبوررابهو ايلهپنباه،صرفريزندودرحينممي

:انباه¨ب(افشاره.کنناددارندوا اتعمالمايميياپارچهبر

دکاردهکاهگويااازآوياا«افشرجانبه»عقيليتحتعنواو

¨بارايفارآوريآوانباه.ياربانبها تمرادازآوعصاره

جداشدهراباهقطعااتکوچاک¨خامپو تکندهوهسته

وباهمادت اهالايچهاار ااعتدرآبکنندتقسيممي

كنناد پسآوراصافمي.گ ارندتاترشگرددصافمي

افزايندووبرايخوشطعميمقدارينبات فيدبهآومي

1.آشامندمي

درقراباديناز هنو چاشنيانبهيادشاده:چاشني.2

الف(نخستيننو آونزداهاليهندبهامچورمو وم:ا ت

انباهخاامراجادا¨پو اتوهساته،آو¨ايتهياهبار.ا ت

برنادوخشاکكننادوآوراباهقطعااتکوچاکمايمي

گيرندکهباعثتارشوکارميودرتهيهغ اهابه2کنندمي

ناو دي ارباهناامازب(.گارددل ي شدوطعمغ اماي

ايازطيافگساترده،درصانعتآو.شاوديادمي«چتيني»

ازجملهکوبيدهوغربال.رودبهبهکارميگياهاوبههمراهان

فلفا  اياهو ارخ،نعناا خشاک،قرنفا ،دارچين¨شده

کباارو اياهداناهونياز¨قاقلاه،خردلپو تکنده،هندي

گشانيز3گارم(50/12معادل)يکتوله¨کوبيدهوپختهشده

خشکوهمچنينعرقنعنا بهميزاونيمپااواثاارهنادي

¨هماه.يکاثار رکهان وريياشبنمنخودنوشتهشدهويا

،کالبايريشاه¨مواديادشدهرابامخلوطيازيکمنانبه

کهقباًلهردوپو ات،هستهجداونيزنيماثارزنجبي تازه

کندهوجداگانهنرم اييدهشدهوباآبجموآوريشاده

مخلوطونماک اود،هادرهن ام اييدوازترشحاتآو

کنناادوودربراباارآفتااابقاارارترکياابمااي،تشاادها اا

عرقنعناا و،چوورطوبتترکيباتتحلي رفت.دهندمي

يانصفوياربواثارشبنمنخاودرادوباارهداخا ظارف

ج(.کننادنمايندوبرحسبنيازهمراهطعاامتنااولمايمي

                                                           

 .330،صقرابادي  کبير.1

 .253،ص2ا1،جمحيط اعظمهماو؛.2

 .023،ص3،جة الحکمةخالص.3

عرقآبانبهنيزبهعنواوچاشنيغا اهاوهامباهمنظاور

هاآور(کاااربردداردوازحيااثخاصاايتاشاات)پاايشغاا ا

،آو¨برايتهياه.انبهعنواوشدها ت¨ترازآبافشرهلطيف

ايو يله)انبيقنقره¨و يلهخامشادابنارسرابه¨عرقانبه

گيرندوگيري(ياديگ فاليميبرايتقطيرمايعاتوعرق

ريزندوبعدازافزودومقدارينماکآورادردرشيشهمي

دهندورويمحلاولمقاداريروغانمقاب آفتابقرارمي

 اپس.ريزندتاازنفوذهواجلاوگيريشاودکنجدتازهمي

ريزنادوچنانچاهنشينشدها تدورمايُدردآوراکهته

افزاينادونباتياقنادراباهآوماي¨بخواهندمقداريشيره

.كنندمصرفمي

گوشاتيرا¨ميوه،انبه¨برايا تحصالشيره:انبه¨شيره.3

ازصاافيعباور،آوراگرفتاه¨ پسشيره،كنندانتخابمي

هن امنياز،دهندوبررويبرگموزپهنوخشککردهمي

.کنندمصرفمي

د تورصنعتحلوايانبهاينگونهآمده:حلوايانبه.2

،كنندانبهخامونارسراجدامي¨پو ت بزوهسته:ا ت

باهگوناهاي،کننددهندوصافميبطبخميبامقداريآ

 پسبهوزوآوشکر فيدراصاف.کهغلي القوامگردد

بااو ايله.آورندكنندوباافزودوقندونباتبهقوامميمي

گفتندفرآوردهرا ازيميايکهدرقديمبهآوتيرمعجوو

تخاممارغ¨مالنادوانادکانادک افيدهزنندوميهممي

گاهآو.پاشندتابهرنگ فيددرآيدوطباآببرآوميمخل

كننادوبارآتاشقارارپالودهرابافرآوردهمخلوطمي¨انبه

 پسمقداريزعفراوو.دهندتارطوبتآوتحلي رودمي

صافنمودهبااآومخلاوط،کميمشکياگالبرا اييده

غازتاواوباهآومهمچنينمي.کنندوآورامصرفميكرده

باداموپستهافزودوباروغانماننادحلواهاايدي رآمااده

 .كرد

.انادآوراشبيهشربتغورهياادکارده:خوشابانبه.0

آوهستهوپو تانبهخاامناارسراجاداوباا¨برايتهيه

کننادوآورادرهاييدرآوايجادمايخاللچوبي وراخ

.قوامآيدجوشانندتاجالبترششودوبهجالبشکرمي

 .کننددرشيشهن هداريومي مي، پسجرمآورازدوده
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كوبنادخشکراماي¨انبه¨مغزهسته:انبه¨قرصهسته.2

وآورابامقدارينماکوزنجبيا خشاککوبيادهشاده

ياعرقنخودوياآب، پسباآبليمو. ازندمخلوطمي

ماينادونكنندوخشکميانارترشازآوخميردر تمي

 1.كنندمصرفمي

بطوطهگزارشکردها اتکاهاهااليابن: ترشيانبه.3

كنندکاليراکهازدرختريختها تبرداشتمي¨هندانبه

ويبااشاارهباه.اندازندزنندو پسترشيميونمکمي

شودکهآوراصنعتترشيليمودربالدخودشيادآورمي

وهمراهباطعاموبعدازهارکنندمانندترشيليموتهيهمي

2.کننادگيرندوتنااولمايغ امقداريازآورابرمي¨لقمه

وياينشيوهرابهاهاليموگاديشاودرآفريقاانيازنسابت

نادنپروراالبتهآناوبهجاينمکآورادر رکهمي.دهدمي

3.کنندوبعدازهرلقمهغ امصرفمي

مخلا »زآوتحاتعناواوحکيمعقيليا:انبه¨ رکه.8

ويدوشايوهرابارايتوليادآومعرفاي.کناديادماي«انبه

كنادودوماينكندکهاولينروشراخودويبيااومايمي

هاادرايانروش.دهادشيوهرابهاهااليهنادنسابتماي

در،تواوگفتقرابادينبهتفصي بياوشدهکهبهاجمالمي

آوراخااارج¨هسااته،کاااليراشااکافته¨روشنخسااتانبااه

 ااازندوبااهجااايآوچنااددانااه اايرپو ااتکناادهمااي

.کننادهايباريکمحکمميهايارشتهگ ارندوباخاللمي

دانهويکايدوداناهقرنفا وزنجبيا  ياه،همچنينپودنه

ماوادرادر¨ اپسهماه،تازهراباهصاورتورقدرآورده

،درروشدوم.ر ادگ ارندتااباندازندوميتندمي¨ رکه

يکاي،برآوخردلونمکماليده،اهاليهندانبهراشكافته

گ ارنادو اپسبارآوآبگارمودوروزدرآفتابماي

ريزنادودرآفتاابقارارمقداريروغن رشفتاازهماي

هايدي رينيزبراياينكاروجودروش.دهندتابر دمي

 4.داردکهدرقرابادينضبطشدها ت
                                                           

 .332،330،صقرابادي  کبير.1

 .222،صبووطه رحلة اب .2

 .231هماو،ص.3

 .330،332،صقرابادي  کبير.4

هن اماشارهبهانباه،بسياريازدانشوراو:مربايانبه.5

حکيمعقيلي5.گردداندکهازآوباعس مرباتهيهميآورده

مربايمعروفوصادراتيدرهنديادکردهکه¨تهيه¨ازشيوه

گوياتقاضابرايآوزيادبودهوازاينروبهجاهاايدي ار

آو¨تهياهشدها توليويچيازيدرخصاوصصادرمي

فقطازبرخياقداماتبرايتوليدآو،باعس نن اشتها ت

قارار،کال¨انبه¨خارج اختنپو توهسته.نامبردها ت

شسااتنودرآب،دادوآوبااهماادتکوتاااهدرآبآهااک

جوشانداختنتاچندجوشيبزندو پسخارج ااختن

دادوقوامآمدهودوبارهجاوشوداخ کردوآودرنباتبه

6.ايناقداماتا ت¨ازجمله،آو

مناابودرانباهازکشاتوپارورش:انبه در کشاورزي

هاايآگااهيمناابوازبرخاي¨ههاايپراکنادجزاشارهقدما

برخاايازايااناشاااراتبياااو.نيسااتدرد ااتچنااداني

¨بطوطهازشايوهابن،ازمياوپيشينياو:الف(کاشت:گرددمي

تکثيار¨ويباهشايوه.کاردها اتکاشتانبهدرقديميااد

¨گويدبا رآوراماننادهساتهکندوميب ريانبهاشارهمي

درکتااب7.آيادکارندوازآودرختانيپديادماينارنجمي

رةالمعارفکشااورزيئتواوداکهآوراميمفاتيح االرزاق

.هاپيرامووکاشتانبهارائهشادها اتبرخيآگاهي،ناميد

قانووغرسدرخت:گويدياضدومکتابمينويسندهدرر

از اخناو8.آوراتخماداونمايناد¨انبهاينا تکههسته

آيدکهتخمداوفرآيندکاشتب روانتقالنشاانوريبرمي

زيارادرريااضاولکتااب،درعملياتدرختکاريا ات

نخسااتهسااتهرا:ن اااردپيرامااووچيسااتيتخمااداومااي

نهاالآوراازموضاوخاودشباهکارندوبعدازمدتيمي

زماوتخمداونيزدرشارايطآب.دهندجايدي رانتقالمي

وهوايمعتدلازآغازآباوماهتاپاياوبهمنماهعنواوشده

                                                           

،اسططاس البالغططة؛155،صمفتططاح الوطط ؛1320،ص3،جکتططاب العططي .5

،الجام  لمفردات؛25،صالمعجم المفصل؛03،صبحر الجواهر؛213ص

 .228،ص2،جتاج العروس؛332،ص2ج،لسان العرب،20،ص1ج

 .332،صقرابادي  کبير.6

.222،صبووطه رحلة اب .7

 .353،ص2،جمفاتيح االرزاق.8
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برايعملياتتخمداوبهطورکليدوروشگزارش.ا ت

هايدرشترابهمدتششوهفتروزدرهسته.1:شده

عرضاينمدتزمينراازحياثدر.نمايندآبخيسمي

ريخاتنکاودورياگ،ها ازيکلوخنرم،چيني نگ،شيار

 اازندوهايکوچکآمادهميونيزبستنکرزه،نرموشن

هااباهكننادودرکارزههاراازآبخاارجماي پستخم

ايکهمنتهااليههساتهدرچهاران شتبازوبهشيوه¨فاصله

درروش.2.کارنادباالباشادمايزيرخاکو رآوروبه

هااراباهتخام،بعدازعملياتشيارزدووزبا دادو،دوم

نخستباهدرختااو¨شيوه.کارندحالتخشکدرزمينمي

.هستهدرشتمانندزردآلاووشافتالواختصااصدارد¨ميوه

و2هلاو¨وشبيههسته1انبهرادرشت¨گ شتکهقدماهسته

روشدومنيازبارايبيشاتردرختااو.اندعنواوکرده3بادام

ر دکهبرايتخماداونماودوپسبهنظرمي4.کاربرددارد

باههار.تاواوبهارهگرفاتانبهازهاردوروشماي¨هسته

نهاالآوراازجاي ااه،دو الپسازکاشتانبه،صورت

دهنادوباهكنندوبهمکاودي رانتقاالماياوليهخارجمي

برحسباخاتالفاراضايوشارايط.کارندصورتنشامي

درختبعداز هياچهار االباهبااردهي،آبوهوايي

5.دهيآودوامداردر دوبهمدتهشتونه الميوهمي

از.درختاوانبهدربرابر رماآ يبپ يرند:ب(داشت

حکايم.الزما تدربرابر رمامحافظاتگردناد،اينرو

.ريازد ارمابارگآوماياعظمآوردها تکهدرشادت

.دهاددرختانبهايکهنخستبرگنوبروياندمياوهنماي

باه،چنانچهاولگا آوبشاکفدوبعادبارگناوبروياناد

حکايماعظامازبرخايترفنادهاباراي6.ر ادباردهيمي

چنانچاهنهاال:افزايشبازدهيمحصول خنگفتاها ات

¨نيمياوهشايري،انبهراباشيروشکروشربتپرورشدهند

                                                           

 .222،صبووطه رحلة اب .1

 .1320ص،3،جکتاب العي .2

 .85،تصحيح:زرياب،صالصيدنة.3

.21،22،ص2،جمفاتيح االرزاق.4

 .353،ص2هماو،ج.5

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.6

آنانااسو¨همچنيناگارآوراباهشايره.يابدآوافزايشمي

ازحيثثمروباوشابيههمااو، يبوغيرهپرورشدهند

7.گرددميوهمي

درختانبهاز الچهارمياپنجمبعاداز:ج(برداشت

کنادوتااهشاتوناه االکاشتشرو بهميوهدادومي

هاينخساتين االدر الآو¨ميوه.دهيآودوامداردميوه

تارهايپسينزباووامادر ال،گرددبه المرغوبترمي

 8.شودمي

رغامآنکاهزيرابه.آوتابستاوا ت¨زماوبرداشتميوه

دهايمو مميوه9،ر دبطوطهگفتهکهدراواي پاييزميابن

در،اماچنااوكاهگ شات10.اندآورااغلبتابستاون اشته

ديکخطا توابرخياشجارتمام االمياوهبعضيبالدنز

ايانامار11.باشادآوبردرختماي¨دهدوهميشهميوهمي

احتمااًلباهدليا نو ااوانادکدمااوپايادارياکولاوژي

ايکاهدرالبتاهانباه.ايحاکمبرمناطقا تواييا تحاره

فصالي¨شاودباهمرغوبياتمياوهغيرفص آوبرداشتمي

12.نيست

وهباتغييررناگآواز ابزباهزردشارو برداشتمي

خاام¨انبه،اندزيراآوگونهکهانبهشنا اونظرداده،شودمي

.آيادوهن اميکهبر دبهرنگزرددرمي13 بزفاما ت

حکايم.انادکيمختلافا اتالبتهتعبيراتدراينزميناه

هااايبرداشااترادارايرنااگ¨ر اايدهوآماااده¨اعظاامانبااه

دانادوحکايمماي14خوزردوگاهي بزفااممخلوط ر

كننادويا رخرنگعنواوماي15مؤمنوعقيليآورازرد

                                                           

 .253،صهماو.7

 .252،صهماو.8

 .222،صبووطه رحلة اب .9

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛332،صقرابادي  کبير.10

،2،جمفطاتيح االرزاق ؛332،صقرابطادي  کبيطر  ؛132صمخزن األدوية،.11

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛385ص

 هماو..12

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم؛22،صتحفة المؤمني .13

 .252،ص2ا1،جمحيط اعظم.14

 .22،صتحفة المؤمني .15
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ديناوري¨ازکلماتابوحنيفه1.شودکهدرآخرزردرنگمي

هااانباهراباهصاورتناارسآيدکهدرقديمعارببرمي

.کردندتابر ادکردند پسآوران هداريميبرداشتمي

ايخااموناارسرادرجباه¨انباه:گويديميو،ازاينرو

مزهوطعامآوشابيه،ر دپيچندتابر دووقتيکهميمي

هرگاهميوه:گويدهمچنينحکيماعظمنيزمي2.شودموزمي

كنندوآوراازدرختبرداشتمي،نزديکبهپخت ير يد

بااايان. ازندتاپختهشوددرکاهخشکوبرگپنهاومي

شااودوشاايرينوخوشاامزهترشاايآوبرطاارفماايعماا 

 3.گرددمي
،آوريآوا اتدي ردرموردبرداشتانبه اال¨مسئله

دهدودر االزياديمي¨ الميوهزيرادرختانبهدريک

ايانامار4.دهدکنديااصاًلبارنميکمترتوليدمي¨بعدميوه

راتقطعًابربازدهاقتصاديمحصولوکسبدرآمدازصاد

 .گ اردآوت ثيرمنفيمي
برايحما ونقا انباهبرداشاتشادهونيازشارايط

هن امي:کندشيوهايخاصرابياومي،نوري،ن هداريآو

پاشاندونمکبرآوماي،کهميوه ختونيمر يدها ت

گ ارنادتاانماکراجا بكنادويکروزدرآفتابماي

به.کنندن هداريميبعدآورادرپوشالي.قدرينرمگردد

تاواومياوهراباهايانشايوهماي،مدت ه الويابيشتر

تروطعامآوهرچهزماوب  رد ياهونرم.ن هدارينمود

باياد،اگربخواهندآورابهقنادبپرورانناد.شودنيکوترمي

5.نمکآورابشويندو پسدرشکِرجوشيدهقراردهند
(،0قارو)م.علايهارويموفقبان،بياألبنيه در مفردات ط: مناب 

،األبنيطة عط  حقطائق األدويطة    ؛ش1320تهراو،بنيادفرهنگايراو،

(،تصاحيح:احمادبهمنياار،تهاراو،0قارو)م.عليهرويموفقبن

احماادمقد ااي،احسطط  التقاسططيم ؛ش1322دانشاا اهتهااراو،

                                                           

 .132صمخزن األدوية،؛22،صهماو.1

الجام  ؛15،صمنتخ  جام  المفردات؛85،تصحيح:زريااب،صالصيدنة.2
،2،جتطاج العطروس  ؛332،ص2،جلسطان العطرب  ؛20،ص1،جلمفردات

 .25،صالمعجم المفصل؛25،صبحر الجواهر،225ص

 .258،ص2ا1،جمحيط اعظم.3

 .252،صهماو.4

 .352،ص2،جمفاتيح االرزاق.5

ق(،ترجماه:علااينقايمناازوي،تهاراو،شااركتمؤلفاااوو385)م.

ابوالقا اممحماد،أسطاس البالغطة  ؛ش1321اواياراو،اول،مترجم

انبطه  »؛ق1355ق(،بياروت،دارصاادر،038)م.عمرالزمخشاريبن

،00بهكاام،شاماره¨عليميالناي،نشاريه،«هاي كسيايي سلوان ميوه

زندهدر)يو فهرويمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1382تهراو،دي

بيعي،قام،جااللالادين،اول،احياءطبط¨ق(،تحقيق:مو سه538

 ايدمحمدمرتضاي،تاج العروس م  جواهر القطاموس ؛ش1383

ق(،تحقيااق:حساايننصااار،بيااروت،دارالهدايااة،1250)م.زبياادي

؛م1522عاادلابوالنصار،بياروت،الوطنياة،،تاريخ النبات؛ق1325

ق(،تصاحيحوتحقياق:11قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المومني 

؛ش1382نشارشاهر،اول،¨وهمكاراو،تهراو،مؤ سهروجارحيمي

،بووططة(  ابط  ¨ رحلطه ) تحفة النظار في غرائ  االمصار و االسطفار 

اهتمام:طاللحرب،بيروت،دارالكتاببطوطة،بهعبداهللبنمحمدبن

هطاي   هاي كنط  گياهطان بطا نطام     توبيق نام؛ق1223العلميه، وم،

خاوت،تهاراو،دانشا اهتهاراو،واحمدرضاااحمدقهرماو،علمي

بيطارعبداهللابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛ش1383اول،

ق(،تحقيق:قا ممحمدرجب،بغداد،مكتباةالمثناي،222)م.مالقي

12قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،خالصة الحكمة؛تابي

دائطرة  ؛ش1382ق(،تصحيح:ا ماعي ناظم،قام،ا اماعيلياو،اول،

ش(،قام،ارمغااو1382)م.مصطفيناوراني،المعارف ط  اسالمي

زيرنظرعلايراماينو،گستر دانش¨ دانشنامه؛ش1328يو ف،اول،

الصطحاح تطاج   ؛ش1385گساتر،اول،دانش¨دي راو،تهراو،مو سه

ق(،353)م.حماادالجاوهريا اماعي بان،اللغة و صحاح العربية

ارعطااار،بيااروت،دارالعلاامللماليااين،دوم،تحقيااق:احماادعباادالغف

ق(،تصاحيح:225)م.ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛ق1255

باااقرمظفاارزاده،تهااراو،فرهن سااتاوزباااووادبفار ااي،اول،

ق(،تصحيح:225)م.ابوريحاوبيروني،الصيدنة في الو ؛ش1383

الصطيدنة  ؛ش1335عباسزرياب،تهراو،مركزنشردانش اهي،اول،

ق(،تصاحيح:عبااسزريااب،225)م.ابوريحاوبيروناي،في الو 

،عمدة الوبي  في معرفطة النبطات  ؛ش1335تهراو،نشردانش اهي،

مطالعاتتاريخپزشكي¨ق(،تهراو،مؤ سه2قرو)م.ابوالخيراشبيلي

،فرهن  اعالم تطاريخ اسطالم  ؛ش1382اول،طّبا الميومكّم ،

؛ش1382هاامي،تهاراو،شاركت اهاميانتشاار،دوم،غالمرضاات

ش(،تهراو،امياركبيار،1308)م.حسنعميد،فرهن  فارسي عميد

ش(،1305)م.محمدمعاين،فرهن  فارسي معي ؛ش1332چهارم،

علاي،فرهن  متوسط دهخطدا ؛ش1385تهراو،اميركبير،هجدهم،

،تهاراو،دانشا اهكوشش:غالمرضا تودهودي راواكبردهخدا،به

¨،تهاراو،مو ساهاحمادقهرمااو،فلور ايران؛ش1380تهاراو،اول،

حسااين،قططانون در ططط ؛ش1332هاااومراتااو،تحقيقاااتجن اا 
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ق(،ترجمااه:عباادالرحمن228)م. ايناعبااداهللمعاروفبااهاباانبان

،قرابططادي  كبيططر؛ش1385كناادي،تهااراو، ااروش،ششاام،شاارف

ق(،تهااراو،كتابفروشاايمحمااودي،1250)م.محمدحسااينعقيلااي

عبااسمجو ايابوالحسنعلايبان،كامل الصناعة الوبية؛ق1351

احياءطبطبيعاي،قام،جاالل¨ق(،تحقيق:مو سه382)م.اهوازي

احماادفراهيااديخلياا باان،كتططاب العططي ؛ق1383الاادين،اول،

ق(،تحقيق:مهاديمخزومايااباراهيم اامرائي،تصاحيح:130)م.

علايزرگاري،گياهان دارويي؛ق1212ب،قم،ا وه،اول،ا عدطي

،لسططان العططرب؛ش1320معاصاار(،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،دوم،)

ق(،قاام،ادبالحااوزه،اول،311)م.مكاارممنظااورمحماادبااناباان

خاااوحكاايممحماداعظام،المحكطم و المحطيط االعظطم   ؛ق1250

رالكتبالعلمية،ق(،تحقيق:عبدالحميدهنداوي،بيروت،دا1313)م.

ق(،1313)م.خااوحكيممحماداعظام،محيط اعظم؛ق1221اول،

مطالعاتتاريخپزشكي،طبا الميومكما ،اول،¨تهراو،مو سه

قارو)م.محمدحساينعقيلايخرا ااني،مخزن األدويطة ؛ش1383

اهللمحمادفضا ،مخزن المفردات؛تاق(،هند،كلكته، ن ي،بي12

تاريخپزشكيطبا الميو¨ق(،تهراو،مو سه12قرو)م.صديقي

حساااينميرحيااادر،معطططارف گيطططاهي؛ش1382مكمااا ،اول،

المعجم ؛ش1383ش(،تهراو،نشرفرهنگا المي،ششم،1352)م.

كوكاابدياااب،بيااروت،دار،المفصططل فططي االشططجار و النباتططات

معجم مصولحات الصيدلية و العقطاقير  ؛ق1221العلمية،اول،الكتب

وفاءتقيالادين،دمشاق،مجماواللغاة،سينا ي كتاب القانون الب ف

،هطاي گنطر   مفاتيح االرزاق يا كليد در گطنج ؛ق1213العربية،اول،

اهتماام:هوشانگ ااعدلو،تهاراو،معاصر(،به)محمديو فنوري

مفتاح الو  و مننطاج  ؛ش1381انجمنآثارومفاخرفرهن ي،اول،

ق(،تحقياق:علاي225)م.هندوحسينبنابوالفرجعليبن،الوالب

منتخطط  جططام  ؛ق1222منصااوري،بيااروت،مو سااةالاابالغ،اول،

ق(،3قرو)م.محمدغافقياحمدبن،غافقي() المفردات في األدوية

ق(،تحقيق:د.ماكسمايرهوف282)م.العبريغريغريوسابن¨گزيده

هطة المشطتاق   نز؛م2550ود.جورجيصبحي،پاريس،داربيبلياوو،

ق(،بيروت،عالمالكتب،025)م.شريفادريسي،في اختراق االفاق

محمادمباركبان،النناية في غري  الحدي  و االثر؛ق1255اول،

هاي  نوكوري؛ق1383ق(،بيروت،المكتبةاال االمية،252)م.جزري

اندروام.واتسوو،ترجماه:فرشاته،اسالم¨ كشاورزي در قرون اوليه

هاايا االمي،اول،وعوضكوچكي،مشهد،بنيادپاژوهشناصري

احماداخاوينيربياوبان،هداية المتعلمطي  فطي الوط    ؛ش1332

 .ش1322ق(،مشهد،دانش اهمشهد،313)م.

Wauthoz Et. Al, (2007); International Journal of Biomedical 

and Pharmaceutical Sciences, Ethnopharmacology of 

Mangifera indica L. Bark and Pharmacological Studies of 

its Main C-Glucosylxanthone, 1 (2), P112-119. Walter W. 

Skeat (1835); A Concise Etymological Dictionary of 

the English language, Oxford, Clarendon press.
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 انتله

جدوارا تكهبسايارياينگياهظاهرًاقسمياز: َانُتَله

انادومستقاًلبداوپرداختهونامشراجداازجادوارآورده

ناام«َانُتَلاه»برخيهمدرذكراقسامجدواريكقسامشرا

راعجمايدانساتهوناامشراباه1«َانُتَله»ابنوافد.اندبرده

2.شاودهمناميادهماي«الغدواو»خواندهكه«الجلتاو»عربي

هرابهعربيجدوارخواندهوآورادونو نارواشبيليَانُتَل

مادهوصفكاردهو اپسدرتوصايفناو نارآوآورده

ذكار«خربقابي »اي فيدداردونامشراا تكهريشه

، امجووبهنق ازابن،ويذي عنواوجدوار3.كردها ت

4.آوراَانُتَلهخواندهوخوداينقولراصحيحشمردها ت

آوراا ممشتركيدانساته،«غلتاو»نيندرتوصيفاوهمچ

شودو پسمثلايكهبررئوسالعلكوبرَانُتَلهاطالقمي

من اقيالادرغ »:اندراازبرخيحكمانق كردهكهگفته

هركهدرغ خوردهباشادفقاطبااخاوردو؛افلتبالغلتاو

تااو پسخوددرغ رابهنبالهوغل«.يابدغلتاورهاييمي

احتمااًلاينغلتاوباجلتاوكه5.رابهَانُتَلهتفسيركردها ت

وافدنق كردهارتباطيداشتهودوتلف مختلفازياكابن

هامگفتاه«زدوار»راكاه«جادوار»ميماووابان.واژهباشند

ناوعيزرنباادخوانادهوَانُتَلاهراناوعيجادوار6،شودمي

                                                           

؛222،ص2وج125و21،ص1جعمدة الوبي ، ؛23،صاألدوية المفردة.1

،الشطامل ؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛12،صشرح أسما  العقار

تحفططة ؛225و110،ص1،جتططككرة أولططي األلبططاب؛322و321،ص3ج
؛255و258و133صمخططزن األدويططة، ؛221و102،ص1،جمططؤمني ال

دائطرة المعطارف   ؛22،صهاي كن  توبيق نام؛83و23،صاسما  األدوية
 .20،ص1،جگياهان دارويي،ط  سنتي

 .23،صاألدوية المفردة.2

 .21،ص1جعمدة الوبي ، .3

 .125.هماو،ص4

 .222.هماو،ص5

.83،صاسما  األدوية؛258صمخزن األدوية،؛12،صشرح أسما  العقار.6
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¨انتلاه»َلاهراباادوعناواوبيطاارَانتُابان.معرفيكردها ت

نامباردهوهارياكرامساتق و2«بيضاء¨انتله»و1« وداء

 اياهراهمااو¨ويَانُتَلاه.جداازدي ريوصفكردها ت

خواندهوبهنق ازا حاقبنعمراوباه3«اندلسيجدوار»

ذكار«بلوطاالرض»علتشباهتزيادشبهبلوطنامشرا

الكتانينق كردهكهشخصماوردبن پسازا.كردها ت

شاهري)وثوقيبهاوخبردادها تكهدر اح  رقسطه

رويدكهبهعلتنزديكيزيااددوگياهمي4اندلس(ا تدر

؛انادكندازيكريشاهر اتهبينندهگماومي،ايندوبههم

شاودكاه اميا اتباهيكيازآودوطوارهناميادهماي

شودكهترياقوانتلهناميدهمي رعتكشندهودي ريهم

.گياردپادزهريعجيبا تكهجايترياقفااروقراماي

 فيدراهمگيااهيخوانادهكاهنازدعماوم¨بيطارانتلهابن

البتهبايدگفتچووبه.شودناميدهمي5«قيهق»اندلساهالي

احتمااًلدرضبط،اندذكركرده6«فيهق» ايركتبايننامرا

اختيطارات  دركتااب.هخطاييصورتگرفتهباشداينكلم
ذكرشادهوباهجادوار« ود¨انبله»گياهيباعنواوبديعي

.باشد ودامي¨كهمرادازآوهماوانتله7توصيفشدها ت

كاهآوراهناديوباه«جادوار»انطاكيهمتحاتعناواو

ناامشراباهيونااني، مومياادكارده¨معنايازبينبرنده

ارواحذكركردهوآو¨بهمعنايخالصكننده8«وس اطري»

                                                           

مخزن ؛102،ص1،جتحفة المؤمني ؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.1
؛22،صهاي كنط   توبيق نام؛2صمعجم أسما  النبات،؛133صاألدوية،

دائطره المعطارف طط     ؛20ص،1،جنامطه  واژه،دائرة المعارف ط  سنتي
 .21ص،1،جسنتي، گياهان دارويي

تككرة أولطي  ؛322،ص3،جالشامل؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.2
مخططزن األدويططة،؛102،ص1،جتحفططة المططؤمني ؛110،ص1،جاأللبططاب

.22،صهاي كن  توبيق نام؛2صمعجم أسما  النبات،؛132ص

تحفططة ؛321،ص3،جالشططامل؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .3
؛23،صاسطما  األدويطة  ؛133صمخزن األدويطة، ؛102،ص1،جالمؤمني 

 .22،صهاي كن  توبيق نام؛2صمعجم أسما  النبات،

 .223،ص25،جنامه لغت.4

 .55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.5

مخزن األدويطة، ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب؛322،ص3،جالشامل.6

 .22،صهاي كن  توبيق نام؛2صمعجم أسما  النبات،؛132ص

 .22،صاختيارات بديعي.7

مخطزن  ؛221،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛225،ص1،جتككرة أولي األلباب.8
‘ 

9.راپنجقسمنامبردهوقسمپنجمشراانتلهخواندها ات

حكيممؤمنجدوارراپنجقسمدانستهوقسمپانجمآورا

عقيليناامهنادي10.انتلهخواندها ت،باشداندلسيميكه

وآويدرعنواوجادوار.ذكركردها ت11«ِنرِبسي»انتلهرا

اشراانتلاهدانساتهورامعربزدوارخواندهوناامعرباي

وباه12«مااهفاروين»و«ماهفارفين»گفتها توبهمغربي

ِنار(زهار)¨بهمعنايدافووخاالصكنناده«ِنرِبسي»هندي

وباادقاتدركاالمعقيلايروشان.شاودِبس(ناميدهمي)

حكيم. تدانستهاشودكهويانتلهراهماوجدوارميمي

راهمبرا امي« طحيلوو»اعظمخاوعالوهبر اطريوس

دكترعيسيبكنامعلمايآو13.يونانيجدوارافزودها ت

اشراوناااامفرانساااويAconitum anthora L.»14»را

«Anthore»،15و«Maclou»16و«Aconit anthora»17وناام

راذكركاردهوآوwholesome aconite»18»اشراان ليسي

برخااي.يااادكااردها ااتRanunculaceae»19¨»ازخااانواده

كهخطا اتو20اندراهمازا اميانتلهذكركرده«طواره»

گياهي اميا ات«طوره»يا«طواره»طبقنق دانشمنداو

21.رويدهميشهباآومي،كهانتلهبهعنواوپادزهراين م

                                                                                      

 .83،صاسما  األدوية؛258صاألدوية،

مخطزن  ؛221،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛225،ص1،جتككرة أولي األلباب.9
 .255صاألدوية،

 .255صمخزن األدوية،؛221،ص1،جتحفة المؤمني .10

توبيططق ؛82و23،صاسططما  األدويططة؛258و133صمخططزن األدويططة،.11
 .22،صهاي کن  نام

 .83،صاسما  األدوية؛258صمخزن األدوية،.12

 .83،صاسما  األدوية.13

،1،جنامطه  واژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛2صمعجم أسما  النبات،.14

 .21،ص1،جگياهان دارويي،دائرة المعارف ط  سنتي؛22ص

،1،جنامطه  واژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛2صمعجم أسما  النبات،.15

 .22ص

 .هماو.16

 .هماو.17

.هماو.18

 .هماو.19

،1،جنامطه  واژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  ؛2صمعجم أسما  النبات،.20

 .20ص

الجطام  لمفطردات   ؛125،ص1جعمدة الوبي ، ؛23،صاألدوية المفردة.21
 .102،ص1،جتحفة المؤمني ؛55،ص1ج،األدوية
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آنچاهازمجماو نظاراتدانشامنداو: ريخت شناسي

آيداينا تكهگيااهيا اتد تمياينگياهبه¨ارهدرب

باخاصيتپادزهريبرايگياهي ميكهبهطاورمعماول

،كهجدواروبيشهمچنينهستندرويندچناوكنارهممي

رويندوجدوارپادزهر ميتبيشا توگاهبهباهممي

آنهارابااهام،علتشباهتزياداينگياهاودوگانهبههم

گيرندوايناشتباهدرتوصيفاينگياهااوهويادااشتباهمي

ابنوافدانتلهرالغتيعجميخواندهوآورابهعربي.ا ت

جلتاووغدواوناميدهكههمراهگياهي اميوكشاندهباه

.رويدوريشههايشمانندبلوطا تنامطوارهياصر مي


.م،الحساينابوعباداهللمحمادبان)ويازابنالكتااني

شودنقا كاردهكاهشاخصهمناميدهمي1ق(225حدود

مااوردوثااوقيبااهاواطااال دادهبااودكااهدرشااهرماارزي

دو2انادلس(شاهري ااحليدر ارزمين)اعلي¨ رقسطه

رويندكهبهعلتنزديكيبسياراياندوگياهدركنارهممي

اياندو.انادكندازيكريشهروييدهبينندهگماومي،بههم

                                                           

 .202و201،صطبقات االطبا .1

 .223،ص25،جنامه لغت.2

يكاي،اناداندكهگوييازيكشاخهر تهگياهچناونزديك

ايا اتكاهازآودوطوارهناامداردواز امومكشانده

شودكاهتريااقوكندودي ريانتلهناميدهمي ريواثرمي

تريااق)3پادزهرعجيبايا اتوجانشاينتريااقفااروق

تارينكاما ،ترياقكبيروترياقفااروق،ترياقاكبر،افاعي

5.ا ت4پادزهربرايگزيدوجانوراو ميا ت(¨نسخه

اشبيلينامعربيانتلهراجادوارذكاركاردهوآورادو

هااييشابيهبارگنو نرومادهونو نرآورادارايبرگ

ويدرذي عنواوخربقا ودناوعي.بنترقيرهدانستها ت

ساامراازآوراخرو ااوقوميخواناادهودرادامااهاياانق

معروفباهبنترقيارهخوانادهكاهبعضايماردمآورارأس

ويدرعناواوخرو اوقوميآوراناوعي.نامندال هبمي

خربقومعروفبهبنترقيرهيادكردهوهمچنايندرعناواو

رأسال هبهمپسازآنكهايننامراشام گياهاوزيادي

ردهكاهآناونوعيازخربقا ودراناامبا¨ازجمله،خوانده

ازتمامياينتوصيفاتمشاخص.بهبنترقيرهمعروفا ت

6.گرددكهمرادويازبنترقيرهنوعيخربقا اودا اتمي

تروزبرترازبرگهاياينگياهبزرگويافزودها تبرگ

هايبنترقيارههاييزردرنگمانندگ باگ ،بنترقيردها ت

ركااهتوخاااليوزباا،ايبااهبلناادييااكوجاابو اااقه

ايبارياكگياهتاكريشاه.اندهايشبهزمينچسبيدهبرگ

داردكهظاهروبااطنش افيدا اتوماردمآوراهمااو

اعطرشچوومسكا توداخلش.دانندخربق فيدمي

آوخاوددوقسام¨نو ماده.هاييزردرنگوجودداردرگه

هاييكوچكمانندبلوطوانجياركوچاكيكيريشه:ا ت

هاييمانندان شاتداردكاهگااهوداخلشبرجست يدارد

زيتاووو¨تارازداناهاش ياهوبزرگرنگبيروني.مدورند

درطعمآوكميقاب و.داخلش فيدماي بهزردا ت

طعمايشابيهباهطعامشاقاق تناد،گرماهمراهباشيريني

وجودداردوي پست كيدكردهكساانيكاهآورادروناج
                                                           

 .55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛23،صاألدوية المفرده.3

 .282،ص1،جقرابادي  كبير.4

 .55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية؛23،صاألدوية المفردة.5

 .223و255و252،ص1جعمدة الوبي ، .6
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كزباره¨اينقسممانند اقه¨ اقه.اندبهخطارفتهاندپنداشته

.هايگشنيزا اتگشنيز(وگلهايشنيز فيدومانندگ )

زيره(ا اتوبرخايآورامانناد)برگشمث برگكّموو

دارماننادبا ردوايكركدانه.اندبرگرج الغرابدانسته

آورادررناگوشاك ¨ويقسمدومنو مااده.قسمدارد

تاروصافكاردهتروباريكهنديوليكوچك¨مانندهليله

اشاابيليذياا عنااواوجاادواردرنقاا قااولياز1.ا اات

ابوبكرحامدبان امجووفاضا درصانعت) مجووابن

(آوراانتلهخواندهوگياهبيشراهمكه2ق2طبدرقرو

طواره(دانستهو اپس)رويدهماوطورههمراهجدوارمي

بيطارذي عناواوالبتهابن3.صحيحخواندها تاينقولرا

 امجووآوردها اتکاهاگار اخنجدواربهنق ازابن

اندبيشنوعي نب ا توجازبرخيازاطبانبودكهگفته

از،رويادنمايدرشهرهاله از رزمينچينجاييدي ر

،بسكهايندودرشك ودراثارباههامشاباهتدارناد

طوارههمااوبايشوانتلاههمااوجادوارشكينداشتمكه

اشبيليغلتاوراهاما اميمشاتركبارايرئاوس4.ا ت

علكا مجنسا تبرايچيزهاييمانند اقزو)الملك

اناادوهن ااامجوياادوخااردمصااطكيكااهقاباا جوياادو

وليرئوسالملكراجايينيافتيم(وانتلهذكار5،شوندنمي

7.نوعيجدوارنامبردها تميمووانتلهراابن6.كردها ت

8 وداءوبيضاءيادكارده¨بيطارانتلهرابادوعنواوانتلهابن

وايانناامرا9اندلسيدانسته وداءراهماوجدوار¨وانتله

هايگيااهيهايششبيهبرگبرايگياهيذكركردهكهبرگ

                                                           

 .21.هماو،ص1

 .205،صطبقات االطبا .2

 .125،ص1جعمدة الوبي ، .3

 .215،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.4

 .213صمخزن األدوية،.5

 .222،ص2جعمدة الوبي ، .6

 .12،صشرح أسما  العقار.7

ة تككر؛322و321،ص3،جالشامل؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.8
مخزن األدويطة، ؛102،ص1،جتحفة المؤمني ؛110،ص1،جأولي األلباب

 .132و133ص

تحفططة ؛321،ص3؛جالشططامل؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .9
 .133صمخزن األدوية،؛102،ص1،جالمؤمني 

«خيارمِمانالافديناار»ا تكهعموماهاليمغاربآورا

ايانگيااهداراي.کههماوكزبرةالثعلابا اتشنا ندمي

هايبسياريا تكههم ايازياكريشاهمنشاعبريشه

بااينتفااوتكاه،خنثا¨هامانندريشهبهايننشانه،اندشده

ابننفيسرنگماي به)ترهاياينگياهبسياركوچكريشه

ومانناد10.هااافازودها ات ياهيراهامباهاياننشاانه

ابن.رويد مارمي¨يگياهيا تكهدركنارريشههاريشه

هوان ه وقد»:بيطارخوددرعنواو مارذكركردها ت

«جااموالمفاردات»بامراجعهبهفص الف«.ذكرفيانلف

بهنق ازابوحنيفهآوراهماو«ا  »بينيمكهذي عنواومي

باهاينكاهباتوجاه.بافندالسمارخواندهكهازآوحصيرمي

،عقيلينيز ماررابهلغتمصريا ما  دانساتها ات

شودكهدرضبطا ه اشتباهيصورتگرفتهكهمعلوممي

بارداريرخيادرهن امچاپكتابوياادرهن اامنساخه

افزايدكها حاقبانعماراوباهبيطارميابن11.دادها ت(

االرضعلتشباهتبسيارايانگيااهباابلاوطآورابلاوط

ترورن شماي به اياهيامااينگياه خت،ناميدها ت

البتهضبطصحيحاين) نطافلن¨اشمانندريشهريشه.ا ت

بيطااردرحارفچووخودابن،كلمهبنطافلنصحيحا ت

 ينگياهيباايننامراذكرنكردهوليبنطافلنرانامبرده

بوده13مدها ت(ونيزدر ايركتبنيزهميننامآ12ا ت

وچنانچهشكستهشودنيزمانندآوماي به رخيا اتو

همراهباكمي14شفتالو(تلخ)خوخ¨طعمششبيهطعمهسته

ويهمچنااين ااخنيرانقاا كااردهكااه.باشاادگساايمااي

گو فنداوازگياهي ميباهعلاتشايرينباودنشچارا

ًاكنندفاوركنندوزمانيكه ميبودوآورااحساسميمي

باشادكاهرويدوتلخمايازگياهدي ريكهدركنارآومي
                                                           

 .322و321،ص3،جالشامل.10

دويطة، مخطزن األ ؛30،ص1وج23،ص3،جالجام  لمفطردات األدويطة  .11

 .533ص

 .105،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.12

مخطزن األدويطة،  ؛102،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛322،ص3،جالشامل.13

 .132ص

تحفططة ؛322،ص3؛جالشططامل؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.14
 .132صمخزن األدوية،؛102،ص1،جالمؤمني 
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خورنادواز اموميتخالصايهماوگياهانتلها اتماي

بيضااءراناامباردهوآورا¨بيطار پسانتلاهابن1.يابندمي

نامنادايانفيهاق(ماي)اندلسقيهقگياهيخواندهكهاهالي

 اناوهايششابيهباهبارگايا تكهبرگگياهدرختچه

اشتنديبااكمايودررايحه2رن شماي بهزرديا ت

4.شاودوفقطازبرگشا اتفادهماي3ر دعطربهمشاممي

 اختوپار¨انطاكيانتلهراگياهيوصفكاردهبااريشاه

ويطعمقسم افيدآورا5.هايانبوهانشعابونيزبابرگ

،هايقسم ياهآوراهاممايا باه ارخيشيرينوبرگ

قسام،ويدربياواقساامجادوار.وزبردانستها ت6تلخ

نارم،يكوجبو ياه¨اندازهپنجمآوراانتلهخواندهكهبه

قسام اياهانتلاهرا¨حكيممؤمنريشه7.وبسيارتلخا ت

و9باشد(نو نرگياها  مي)8كوالو¨ريشه¨اندازهبزرگوبه

الثعلبتوصيفبرگشراماي به رخيوشبيهبرگعنب

اندلسيخواندها توقسمپنجمازجدوارراقسم10كرده

عقيليبارگقسام اياهراشابيه11.شودكهانتلهناميدهمي

برگعنبالثعلبيادكردهوافزودها تكهگويندشبيهبه

ويپاسازتوصايفقسامپانجم.برگپر ياوشاوا ات

ياكجااجدوارآوردها تكهبيشتراوقااتباابايشدر

 ميت،اندكهبه ببمجاورتبااينگياهرويدوگفتهمي

تاحديكهاهالياندلسمقدارنيمداناگ،شودبيشكممي

                                                           

 .322،ص3؛جلالشام؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.1

؛102،ص1،جتحفطة المطؤمني   ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب.همااو؛2

 .132صمخزن األدوية،

تحفططة ؛323،ص3؛جالشططامل؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .3
 .132صمخزن األدوية،؛102،ص1،جالمؤمني 

 .323،ص3؛جالشامل؛55،ص1،جالجام  لمفردات األدوية.4

مخطزن  ؛102،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛110،ص1،جرة أولي األلبابتكك.5
 .132و133صاألدوية،

مخطزن  ؛102،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب.6
 .132صاألدوية،

مخطزن  ؛221،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛225،ص1،جتككرة أولي األلباب.7
.255صاألدوية،

 .133صمخزن األدوية،؛102ص،1،جتحفة المؤمني .8

 .1521و132صمخزن األدوية،؛325و153،ص1،جتحفة المؤمني .9

 .132صمخزن األدوية،؛102،ص1،جتحفة المؤمني .10

 .255صمخزن األدوية،؛221،ص1،جتحفة المؤمني .11

شاودوياكداناگهامبهيكششمهرچيزيگفتهماي)

خورندوهيچزيانيحدودنيمگرما ت(ازآوبيشرامي

12.بينندنمي

هراازحادودوافدمعتقدا تكهانتلابن: محل رويش

شاانجو رزمينبن13اندلسا ت(شهريدر)مرزيالرده

ولاي،اينر ايديمآورنددرتحقيقايانواژهباهنتيجاهمي

آورااز،احمدحسانبساج،«االوديةالمفردة»محققكتاب

ويدرادامهازابنالكتانيو.شهرهايچينذكركردها ت

 اتكاهانتلاهدراوهمازشخصيمورداعتمادنق كردها

البتاهاحتمااااًل14.روياداعلايماي¨حادودمارزي رقساطه

اعليازنامدي ارايانشاهر̈ رقسطهصحيحا توكلمه

باشدگرفتاهشادهاندلسميكهشهري احليدر رزمين

شودو رقسطهباهاينشهرثغراالعليهمناميدهمي.ا ت

اشابيليو15(.اشتباهبابخشيازنامدومتركيبشدها ت

و16هاابرخيدي رنيزمح رويشآورامطلاقكوهساتاو

ارضالسوداءكهاحتماااًلمنااطقپردرخاتمارادباشادو

حكيمماؤمنو،انطاكي17.اندهاي ن ييادكردهكوهستاو

انادواندلسوچينذكاركاردهعقيليمح رويشانتلهرا

وال ههايهندومورنگبعضيكوه،عقيليكوهستاوتبت

هاايباشندراهامباهمكااوكهمتص بهكوهستاوخطامي

18.رويشاينگياهافزودها ت

ازجملهخواصانتلهكهبيشتردانشامنداوباه: خواص

،تواوبهترياقوپاادزهر امومباودواندميآواشارهكرده

جهاات،تسااكيندردهااايباااطنيباااردودردهااايرحاام

.هكردگزيدگيهوامودفوبادهااشار

                                                           

 .255و132صمخزن األدوية،.12

 .28،ص25،جنامه لغت.13

الجطام  لمفطردات   ؛21،ص1جعمدة الوبيط ،  ؛23،صاألدوية المفردة.14
.55،ص1،جاألدوية

 .223،ص25وج32،ص12،جنامه لغت.15

؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة؛21،ص1جعمططدة الوبيطط ، .16

 .321،ص3،جالشامل

 .21،ص1جعمدة الوبي ، .17

 مخطزن ؛102،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب18
 .132صاألدوية،
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وآو1ها اودمنددانساتهوافدانتلهرادرمسموميتابن

وي پسبهنقا از.قولنجخواندها ت¨رابرطرفكننده

ابنالكتانيآوردها تكهدوگياهطوارهوانتلهدركنارهم

رويندكهطوارهگياهي ميا تكهبه ارعتباعاثمي

بجهت مومشودوانتلهترياقوپادزهريعجيمرگمي

اينگياهبهويژهبراي3.وجانشينترياقفاروقا ت2بوده

وافاددراداماهچناينابان4.دردهايرحمتجربهشدها ت

كندكهگو فنداوگاهازيكيازايندوگيااهيكاهنق مي

اشچارارويندو ميا تبهعلاتشايرينيكنارهممي

باه ارعتكنندكنندووقتيكهاحساسمسموميتميمي

5.يابنادروندوازمسموميتخالصماي راغگياهدوممي

هاي ااختهشادهازانتلاهدردفاو امومويبرايقرص

خاصيتيعجيبوتجربهشدهقائ شدهوافزودها تكاه

كتااب»اشباهنااممركباه¨نسخههايشرادركتابادوياه

انيانتلاهالكتبيطاربهنق ازابنابن.ثبتكردها ت«الو اد

برايدردهايشكمنيز اودمند،راعالوهبردردهايرحم

 افيدرامحلا نفاخوبارطارف¨ويانتله6.خواندها ت

و ودمند8دردهايباطني رد¨تسكيندهنده7،بادها¨كننده

9.جهتگزيدگيهوامنامبردها ت
                                                           

،الشطامل ؛55،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛23،صاألدوية المفردة.1

،1،جتحفطة المطؤمني   ؛110،ص1،جتككرة أولطي األلبطاب  ؛322،ص3ج

.102ص

،الشطامل ؛55،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛23،صاألدوية المفردة.2

.322،ص3ج

تككرة أولي ؛55،ص1،جمفردات األدويةالجام  ل؛23،صاألدوية المفردة.3
 .132صمخزن األدوية،؛110،ص1،جاأللباب

،الشطامل ؛55،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛23،صاألدوية المفردة.4

 .132صمخزن األدوية،؛322،ص3ج

،الشطامل ؛55،ص1،جالجام  لمفطردات األدويطة  ؛23،صاألدوية المفردة.5

 .132صمخزن األدوية،.102،ص1،جمني تحفة المؤ؛322،ص3ج

مخططزن ؛322،ص3،جالشططامل؛55،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.6
.132صاألدوية،

تحفططة ؛323،ص3،جالشططامل؛51،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .7
 .132صمخزن األدوية،.102،ص1،جالمؤمني 

مخططزن ؛323ص،3،جالشططامل؛51،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة.8
 .132صاألدوية،

تحفططة ؛323،ص3،جالشططامل؛51،ص1،جالجططام  لمفططردات األدويططة .9
 .132صمخزن األدوية،؛102،ص1،جالمؤمني 

بلغمويابهتعبيردي راو¨کنكنندهانطاكيانتلهراريشه

موادبلغميومانواز رديكبدومعدهوباه¨ي برندهتحل

كبدومعدهخواندهوناو شايرين¨عبارتدي رگرمكننده

غيرانساووهردوقسامش¨قسم فيدانتله(راكشنده)آو

جنساايوباعااثنعااواشااديددانسااتهو¨رامحااركقااوه

بوا ايروخاوردوو¨اشدرشرابراقطوكننادهجوشانده

ارحااموطاالکاردنشرا¨كردوانتلهراپااككننادهشياف

هاوماليدوروغنآورابرموباعثبلنادشادومحل ورم

وايناثرآوراتااحاديقاويشامردهكاه10،مويادكرده

شاويندوافزودهزناوچينايبااانتلاهموهاايخاودراماي

حكيم.ر دشودكهبهزمينميموهايشاوبهقدريبلندمي

تارازقسامقسم فيدآورادررفو مهوامضعيفمؤمن

 ياهآودانستهو ياهآورامانندجادوارتريااق امومو

قااواي)تاارازآوخواناادهوآورامقااويباااهالبتااهضااعيف

جنسي(وشيافشرامقويرحمومحل ورمآوونيزورم

11. ايراعضانامبردها ت

بيعتقسم فيدآونفيسفقططبيطاروابنابن: طبيعت

راذكركردهوآوراهمفقطگارموخشاكوبادووذكار

انطاكيوحكيممؤمنقسم فيدآورا12.انددرجهيادكرده

ولايعقيلاي،انددومذكركرده¨گرموخشكدرآخردرجه

انطااكي13.دومدانستها ات¨آوراگرموخشكدردرجه

 وميادكارده¨قسم ياهآوراگرموخشكدرآخردرجه

 اومگارمو¨وعقيليهمآوراگارموخشاكدردرجاه

14.خشكذكرکردها ت

حكيممؤمنوعقيليانتلاهراباعاث،انطاكي: مضرات

وخشااكاندو16خف ااي()خناااق15،اناادوه(غاامو)كاارب

                                                           

مخطزن  ؛102،ص1،جتحفة المؤمني ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب.10
 .132صاألدوية،

.132صمخزن األدوية،؛102،ص1،جتحفة المؤمني .11

 .323،ص3،جالشامل؛51،ص1،جلجام  لمفردات األدويةا.12

مخطزن  ؛102،ص1،جتحفة المؤمني ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب.13
 .132صاألدوية،

 .هماو.14

 .315،صبحر الجواهر.15

 .122،ص2،جاألغرا  الوبية.16
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روغنكنجاد()رطوبتبدوذكركردهومصلحشراشيرج

1.اندوشيرينيدانسته

بهطورمطلقخوراكازانتلاهراانطاكي: مقدار مصرف

(ذكر2گرم220/5يكهيجدهممثقالحدود)تايكقيراط

وحكيممؤمنوعقيليمقدارمصرفازقسم افيد3كرده

(وازقسام4گارم0/2هرمثقاالحادود)آوراتادومثقال

5.اند ياهشرايكقيراطيادكرده

آودرذكاربادلانتلاهفقاطانطااكينصافوزو: بد 

6.جدواررابدلآويادكردها ت
حسااينانصاااريشاايرازيعلاايباان،اختيططارات بططديعي: منططاب 

كوشاش:محمادتقيمياري،شايراز،شاركتدارويايق(،به852)م.

محمادعبدالرحمنبان،األدوية المفردة؛ش1331پخشرازي،اول،

ق(،تحقياق:احمادحسانبساج،بياروت،225)م.وافداندلسيابن

حكايماعظامخااو،أسما  األدوية؛ق1225بالعلمية،اول،دارالكت

مطالعاتتاريخپزشكي،طبا االميو¨م(،تهراو،مؤ سه1551)م.

ا اماعي ،األغرا  الوبية و المباحط  العالئيطة  ؛تامكم ،اّول،بي

ق(،تصحيحوتحقيق:حسنتاجبخاش،031)م.حسنجرجانيبن

يو فمحمدبن،بحر الجواهر؛ش1380تهراو،دانش اهتهراو،اّول،

احيااءطابطبيعاي،قام،¨ق(،تحقيق:مؤ ساه538زندهدر)هروي

محمدماؤمن،تحفة المؤمني ؛ش1383انتشاراتجاللالدين،اول،

تككرة أولي ؛ش1355ق(،قم،انتشاراتنوروحاي،اول،11قرو)م.

عماارانطاااكيداوودباان،األلبططاب و الجططام  للعجطط  العجططاب 

ق(،تحقيااق ااعيدمناادره،بيااروت،دارالفكاار،چاااپاّول،1558م.)

احمادقهرمااو،هطاي كنط  گياهطان دارويطي     توبيق نطام ؛م1552

الجطام  لمفطردات   ؛ش1383معاصر(،تهراو،دانش اهتهاراو،اول،)

ق(،بياروت،222)م.بيطاارعباداهللماالقياباناألدوية و األغكية،

محمدحسااين،خالصططة الحكمططة؛ق1212دارالكتاابالعلميااة،اول،

ق(،تحقيااق:ا ااماعي ناااظم،قاام،12قاارو)م.عقيلاايخرا اااني

گياهااو،دائطرة المعطارف طط  سطنتي    ؛ش1382ا ماعيلياو،دوم،

؛ش1382معاصر(،قم،ناوروحاي،اول،)دارويي،ابوالقا م لطاني

                                                           

مخطزن  ؛102،ص1،جتحفة المطؤمني  ؛110،ص1،جتككرة أولي األلباب.1
.132صية،األدو

 .022،ص3،جخالصة الحكمة.2

 .110،ص1،جتككرة أولي األلباب.3

 .022،ص3،جخالصة الحكمة.4

 .132مخزن األدوية،؛102،ص1،جتحفة المؤمني .5

 .110،ص1،جتككرة أولي األلباب.6

گيااهي،ابوالقا ام الطاني¨ناماهواژه،دائرة المعارف طط  سطنتي  

،الشامل في الصناعة الوبية؛ش1382(،قم،نوروحاي،اول،معاصر)

،أباوظبيق(،تحقياق:يو افزياداو،283)م.حزمقرشايعليبن

مو اي،شرح أسما  العقطار ؛ق1221نشرياتالمجموالثقافي،اّول،

ق(،تصحيح:ا رائي ولفنسوو،پاريس،داربيبليوو،251)م.ميمووبن

اباوالخيراشابيلي،ي معرفطة النبطات  عمدة الوبي  فط ؛م2550اول،

ق(،تحقيقمحمدالخطابي،بيروت،دارالغارباال االمي،2قرو)م.

قارو)م.محمدحسينعقيليخرا ااني،قرابادي  كبير؛م1550اول،

اكباردهخاداعلاي،نامطه  لغت؛ش1355ق(،قم،نوروحاي،اول،12

؛ش1333،ش(،زيرنظرمحمدمعين،تهراو،دانش اهتهراو1332)م.

ق(،تهاراو،12قرو)م.محمدحسينعقيليخرا اني،مخزن األدوية

معجطم اسطما    ؛ش1331انتشاراتوآموزشانقالبا االمي،دوم،

مطالعاات¨م(،تهاراو،مؤ ساه1522)م.احمادعيسايباك،النبات

 .ش1383تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

 مجتبيهاتفقوچاني

 انجير

Moraceae»7»هااتاوت¨خانوادها تازدرختي: انجير

کهدرفار يبهآوانجيرودرعربيتينودرعباريتيناه

دران ليساي9.ا ات«FicusCarica»نامعلمايآو8.گويند

10.شودناميدهمي«Figuier»گويندوبهفرانسهميFigبهآو

درطاب11.تينوکروموسا ات،ا اميعموميآوانجير

دربرخي12.شودديوانجيرگفتهمي،رنار يده نتيبهانجي

13.نامَبلسنيزيادشدها تازرواياتازانجيربه

انجيارمعماواًلباهصاورت: شطناختي  مشخصات گياه

بستانيوکاوهيوجاود،درختچهودرختودرانوا بري

ر ادوبعضايارتفا درختبههشتتادهمترمي14.دارد

درموارديکهدرخت.ر دمترمي20هاارتفاعشاوبهگونه

بامحدوديتمنابوآبيمواجها ترشادرويشايمحادود

                                                           

.21ص،گياهان اسرار ¨گنجينه.7

.28،صگياهان در قركن.8

.30،صگياهان دارويي¨ گزيده.9

.21،صاسرار گياهان¨ گنجينه.10

.30،صگياهان دارويي¨ گزيده.11

.52،صها زبان خوراکي.12

.183،ص2ا3،جبحاراالنوار.13

.221،صمروري بر کليات ط  سنتي ايران.14
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1.شدهوبستهبه ندرختدوتااشاشمتارارتفاا دارد

متروگاهيباپنجتابيست( انتي)هايانجيربهطولبرگ

شاک وگالباي،متاردوتا ه( انتي)عرضبيشترازطول

2.زردتابنفشرناگهساتند، بز،ويدارياتقريبًاکرپاِلک

بارگو ااقهانجيارماوردا اتفادهغا اييو،شيره،ميوه

ايندرختدرمقاب  رمايشديدمقاومات.داروييا ت

.شودنداردوبنابرايندرمناطقمعتدلوگرمسيرکشتمي

3.انادفلسطينومصردانساته،گاهاصليآورا وريهزيست

زمايندرچهاار¨نجياردر اطحکارهپراکنشجغرافيااييا

آ اياي،ايمنااطقمديتراناه،آ ايايمرکازي،عمده¨منطقه

دراياراونيازايان4.شرقيوآمريکايشماليا اتجنوب

عنواوخوراکيازقروچهاردهمباهبعادکشاتمحصولبه

اکنوومناطقو يعيازا تهباوفارسزيرشدها تکههم

درمنااطقمختلافاياراوازانجير5.کشتاينميوههستند

،لر اتاو،اراک،آذربايجااو،گيالو،مازندراو،جملهگرگاو

اناوا مختلفاياز6.شاودتهراووفارسکشتمي،خرا او

انجيار:انادازانجيراكنوودرايراوموجودا تکهعباارت

انجيار،انجياروحشاي،ايانجيرخوراکيصاخره،خوراکي

انجيار،انجياروحشايمکراناي،انجيررباي،وحشيافغاني

هاايگفتنيا تکاهتعادادگوناه7.چسبندهوانجيرمعابد

.انادجنسفيکوسرابينششصدتادوهزارگونهبرشمرده

ايا تکاهدر اطحتجااريوفقاطگونه،«carica¨»گونه

¨گوناه.گياردکشتوپرورشقارارمايمورداشبرايميوه

«sycomorous»شاودکاهناامکشاتماياشنيزبرايميوه

هايدي رانجيرگونه¨ميوه.اشانجيرمقدسا تغيرعلمي

همچنااين.امااادلپاا يرومطبااو نيساات،خااوردنيا اات

وجاودداردکاهبيشاترباراي«capriFig»هاييباناامگونه

                                                           

.30،صانجير کاشت، داشت، برداشت.1

.355،255،صهاي ايران ها و درختچه درخت.2

.225،صبي و بنداشت امام ررا هاي ط كموزه.3

.352،صدائرة المعارف بزرگ اسالمي.4

.353.هماو،ص5

.255،251،صهاي ايران ها و درختچه درخت.6

.355،255.هماو،ص7

هاايفيکاوس ايرگونه.شودتلقيحانوا انجيرا تفادهمي

:شودشام اينمواردمي

درختاوعظيميا اتکاهدرآبااداوواز:درخت لو 

¨باهوا اطه.اص آوازهندشارقيا ات.رويدچابهارمي

شودوباههايهواييکهازانشعاباتهواييخارجميريشه

.کندر دگاهيصدهامترمربورااشغالميزمينمي

هاايشامالواغلبدرجن  :ديو انجير يا شا  انجير

وليبيشاترطالابمنااطق،رد واح دريايخزروجوددا

هاايودرشمالبرايجعباهآازچوب.گرموخشکا ت

.شودپرتقالا تفادهمي


درمنااطقآ ايايحاارهکشات:فيکوس برگ درشت

.شودبرايتوليدکائوچوازآوا تفادهمي.شودمي

ايا اتجزءدرختاوزينتيگلخانه:فيکوس برگ ريز

.وموطنآونامشخصا ت

هايمکندهاز ايردرختاوريشه¨و يلهبه:نجير چس ا

درشمال.چينوا ترالياا ت،هندازاص آو.رودباالمي

.رويدکشوردرهوايآزادمي

ازدرختاوبزرگهنديا تکهدراياراو:انجير معابد
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قلبايشاک ¨هاايکشايدهشودوبارگدرگلداوکاشتهمي

1.دارد

دارازگياهااااااوخااااازاوFicusCarica))انجيااااار

هايماليمهمراهبابارندگيگرمسيريا تکهزمستاونيمه

¨درجااه.دهادهاايگاارمراتارجيحماايپراکنادهوتابسااتاو

بيشاترازگرماايتابساتاو،هايپااييندرزمساتاوحرارت

درمنااطقيکاهدرفصا .کنادکشتانجيررامحدودماي

درخاتانجيار،شاددهيبارندگينداشاتهبادهيوميوهگ 

درختااوانجيارباه ارماي2.کنادمحصولخوبيتوليدمي

مقاومتاياندرخاتباه.زمستاوحسا يتبيشتريدارند

 المتيدرخاتوشارايط،رقم، رمابهعوامليمانند ن

3.ترناددرختاوجواوحسااس.فيزيولوژيكآوبست يدارد

4.نادکاينگياهدرشرايطمساعدبيشازصد العمرماي

،افتاده،هايبازشک تاجدرختدرارقاممختلفبهحالت

.گستردهوعموديگزارششدها ت

ايباهتعادادخيلايهايشيرابههاييبانام لول لول

ايان.زياددر رتا ر اقهوتمامنقاطدرختوجوددارد

شيرابهخاصيت وزانندگيداردکهبهدليا وجاودآنازيم

وقتايانجياررا.روتئينبهنامفيساينا اتپ¨هيدوليزکننده

دهندهتمامنشدوچنانچهشيرابهخارجشودنشاو،چينيممي

موهاي طحبااليبارگزبارو.مراح ر يدوميوها ت

ايباهبارگضخيموکوتاههستندکهحالتزبرو امباده

شک وليموهاي طحزيرينزيادونرمونمدي،دهندمي

کارويو،کوتااه،زرگدارايدمبرگگاردهاببرگ5.ا ت

داراي هتاهفتُلبکام باودهوشاك .شک ا تقلبي

بارهاايريازآودم ا کوتااهگ 6.ايا ترگبنديپنجه

¨شک ا اتکاهاصاطالحًامياوهديوارداخلينهنجمحدبي

ذينانجيرمرکبازتعدادزيااديآگ .شودانجيرناميدهمي

                                                           

.30،صانجير کاشت، داشت، برداشت.1

.15،صمقاالت سمينار مسائل انجير¨ خالصه.2

.23،صتکنولوژي انجير و خواص كن.3

.30،صانجير کاشت، داشت، برداشت.4

.33.هماو،ص5

.38.هماو،ص6

¨مياوه.انادانداممشترکيقرارگرفتاهگ ا تکهدرداخ 

عنواويک ااختماونهنجبه¨اغلبواژه.انجيرمرکبا ت

هاايريازيگوشتيتوخاليکهديوارهداخلايآوبااگا 

انددرتعريفمياوهانجيارطورفشردهکنارهمقرارگرفتهبه

7.رودکارميبه

افشاانيگا درغيابگرده،درارقامغيربکرزايانجير

رودکهاينمحرکباهشاک شودوازبينميچروکيدهمي

¨درجاه،رطوبت،عوام آبوهوايينظيرباد.اکسينا ت

درخاتانجيار8.افشانيمؤثرهستندحرارتدرفرايندگرده

درتکثيار.شاودهايجنسيوغيرجنسيتکثيرميبهروش

باههماين.ماادرينيسات¨جنسيدرختجديدشبيهپاياه

تحقيقاتعلميوپيداکردوانوا جديادازايانجهتدر

،درروشغيرجنسايازقلماهزدو.کننادروشا تفادهمي

در9.شاودخوابانيدوشااخهوپيونادا اتفادهماي،پاجوش

هايدوياا اه االهراازرويچوب،روشتکثيرباقلمه

ها(تهيهنمودهقب ازرشدجوانه)درختاودراواخرزمستاو

22مرطاوبودمااي¨ارهدهروزدرخااک،زکشتوقب ا

دهندتااپاسازتشاکي کاالوسدرخزاناهدرجهقرارمي

در.پ يرا تتکثيرازطريقپيوندنيزامکاو10.کشتشوند

پررشاد¨ الههاييکاينموردپيوندشکميبررويشاخه

هارس11.شاوداندانجاممايدرختانيکهشديدًاهرسشده

هارستابساتانه.شاودفص از الانجاممايانجيردردو

هاايهمااو االوانتهااييوجاانبيشااخه¨ح فجوانه

 االها اتکاهحاما انجياربهاارههايياکح فشاخه

 اهمااهبعادازهارس ابزانجاامهارسپااييزه.اندبوده

دراينهرسدويا اه.يعنياواي يااوا طپاييز،شودمي

هاايقبا بااقيمانادهقطاولايکهرويشاخه ااشاخه

.شودمي

اينآفتازعوام مهمکااهش:انجير¨کنه: كفات انجير

                                                           

.22،صانجير، كاشت، داشت، برداشت.7

.112.هماو،ص8

.118.هماو،ص9

.22،صمقاالت دومي  سمينار مسائل انجير¨ خالصه.10

21هماو،ص.11
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هاايزيااديازرويتااکنووکناه.شاودتوليدمحسوبمي

تارينعاما تارتنانجيرمهم¨اماکنه،آوريشدهانجيرجمو

ايانآفاتباا.نقصاومحصولدرمناطقانجيرکاريا ات

ر اندوموجبگبهآوآ يبميتغ يهازشيره لوليبر

کنااهامااروز.شااودسماايررياازيوخاازاوزودباارگ

1.هايايراوا ت ازترينآفتدرانجيرکاريمسئله

اينآفترويارقاممختلففعاليات:انجير¨م سميوه

گونها تکاهالروايانم اسازخسارتاين¨نحوه.دارد

پو اتهااييدرگوشاتوداالو،گوشتميوهتغ يهکرده

2.شوندهايکرمواغلبفا دميميوه.کندميوهايجادمي

الرواينآفاتدرزيارپو اتتناهو:پو تخوارانجير

اينآفتبه.کندهايدرختازبافتچوبيتغ يهميشاخه

کنادواغلابدرختااوپيارودرختاو المندرتًاحملهمي

3.آوهستند¨ضعيفطعمه

.ها اتپرواناه¨زخاانوادهاينآفاتا: يمتيسنمورانا

.کناادالروايانحشاارهازنساانجباايندوبشارهتغ يااهمااي

هااهاي فيدچارکرويبارگصورتلکهخسارتآوبه

ايانآفاتدراطارافتهاراوومازنادراوو.شاودديدهمي

.ا تهباوشيو دارد

ايازخااااانوادهحشااااره:هپروفااااانسگريزوئااااوس

مولاده¨رختوطبقهدرازاوا تکهبهپو تتنهدشاخک

درفارساغلبدرختاوانجيروحشايآلاوده.کندحملهمي

.بهاينآفتا ت

پوشااوا اتواينحشرهازباال:هيپوبوريسفيکوس

هايجواوونازکوپو ات اقه،آفت¨قسمتموردحمله

.اينآفتدرگرمسارگزارششدها ت.درختا ت

زارششادهدونو شپشکنيزبررويايندرخاتگا

درختانجيرحملاه¨ا تکههردوبه اقهوبرگوميوه

نوعيازپسي نيازدرکرمااورويدرخاتانجيار.کندمي

4.گزارششدها ت
                                                           

.132.هماو،ص1

.108.هماو،ص2

.122.هماو،ص3

.218،ص2،جباغباني.4

انجيرنيزدر¨ميوه:ترشيدگيميوه.1: هاي انجير بيماري

هاموردتهديادا اتو اببهاوباکترياثربعضيمخمر

انوا انجيرهااباه¨البتههمه.شودبيماريترشيدگيميوهمي

بيماريحساسنيستندوشادتاباتالوزيااوآومتفااوت

.ا ت

ايازمواقاونيازدرپااره:شکافخوردوميوهانجير.2

دهادکاهقسمتداخليرادرمعرضهواوآفتابقرارمي

کلايشودوبهآورميوهآلودهميحشراتزياو¨دراثرحمله

5.رودازبينمي

اينبيماريرويدرختااني:انجير¨خشکيدگيشاخه.3

باپيشاروي.شوندبيشترديدهشدها تکههرسشديدمي

شااودوهااادياادهماايبيماااريعالئااممردگاايرويشاااخه

ممکنا اتدرخاتچناد.شودتدريجشاخهخشکميبه

عاما بيمااري. ال رپاباشدوبعادازباينبارودا ات

6.قارچيا ت

هايمهمکاهرويدرخاتازبيماري:جيران فيدک.2

تواوبه افيدکانجياراشاارهانجيرمشاهدهشدها تمي

کنادوبااگوگردپاشايکردکهزياوقاب توجهيواردنمي

.قاب کنترلا ت

ناامبيمااريدي اريا اتکاه:نارنجيانجير¨فتيله.0

عام آوقارچيا اتباهناام يتو اپوراکاهدرختااورا

هااييحملاهاينقاارچمعماواًلباهدرخات.کندخشکمي

همچناين.انادهاضعيفشدهكندکهدراثرخسارتکنهمي

ايکهعام آوقارچيبهنام رکو اپورازاويه¨بيماريلکه

بردوموزاييکانجيربيمااريبرگانجيرراازبينمي،ا ت

محصااولدرخااتاثااررباااعاماا ويرو اايا ااتکااهباا

7.گ اردمي

هااينبيماري ببريزشنابهن امبرگ:نگانجيرز.2

نماتودمولدغدهريشاهونمااتود8.شودونر يدوميوهمي

زاهستندکاهايانانجيرنيزدرانجيرخسارت¨پارازيتميوه
                                                           

.221.هماو،ص5

.255،صانجير کاشت، داشت، برداشت.6

.225،صباغباني.7

.215،صانجير کاشت، داشت، برداشت.8
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1.كندافشانيمنتق مينماتودرازنبورهن امگرده


وهاايدربينتمدوانجيرجاي اهويژه:انجير در تمدن

تصاويرمتعلقبهپنجهازار االقبا ازمايالد.ادياودارد

.شناخت اکناومصاربا اتاوازانجيارا ات¨دهندهنشاو

کنعاومرباوطباه¨کشتانجيردرمنطقه،طبقا نادبا تاني

2.مسايحا اتمايالددوهزارتا اههازار االپايشاز

هاارودتو،شاااعراوونويسااندگاويونااانيمانناادهااومر

بودايياو3.اندهاواشعارخودآورا تودهطوودرنوشتهافال

درتاوراتنيازاز4.آوردنادشمارمايمقدسبه¨آوراميوه

،چنينآمدهکهاشعياينبي5.انجيربهنيکويييادشدها ت

خرقيااپادشااهآوزمااورادر،ا ارائي يکيازانبيايبناي

6.درمااوکاردحدودهفتصد القبا ازمايالدبااانجيار

                                                           

.222.هماو،ص1

.353،ص11،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.2

.235،صهاي طبي و بنداشت امام ررا  كموزه.3

.238.هماو،ص4

.هماو.5

.235،ص.هماو6

يهودهن اميرازمااوامانو االمت:همچنينآمدها ت

،الباالفاارغ،شمردندکههرکسزيردرختانجيرخودمي

آورا،ر ايدبنشيندوهرگاهآ يبيباهدرخاتانجيارماي

همچنينانجيربارها7.دانستندنشاودردوباليهولناکيمي

9.واردشدها ت8درکتابمقدس

ياهماوانجيارجاي ااه«تين»درا الم:قركنانجير در 

،هايقرآوکريمنيزبههميننااميکياز وره.خاصيدارد

تيندرمکهنازلشدهوهشت¨ وره.گ اريشدها تنام

اين وره.قرآوکريما ت¨آيهداردونودوپنجمين وره

هايپرمعناييآغازشدهوبرمحورآفرينشزيبايبا وگند

يابادوپاسازمراح تکام وانحطاطاوادامهماي،نساوا

¨ رانجامباهمسائله،شمردوعوام پيروزيونجاتانساو

هاات کيادمعادوحاکميتمطلقخداوندپرداختاهوبارآو

مجماو»درفضايلتقرائاتايان اورهدرتفساير.کندمي

:حديثيازپيامبراکرم@نق شدهکهفرمودها ات«البياو

خداونددونعمترا،تين(راقرائتکند¨ وره)کسآوهر

. االمتويقاين؛بخشادماداميکهدردنياا تبهاوماي

بهتعدادتمامکساانيکاهايان،هن اميهمکهازدنيابرود

عنواوپااداشباهاندثوابيکروزروزهبه ورهراخوانده

درحديثدي ريشايخصادوقدرکتااب10.بخشنداومي

ازامامصاادق#درفضايلتقرائاتايان،واب االعما ث

هايواجابوهرکسدرنماز: ورهچنيننق کردها ت

ايازبهشاتبهاندازه،تينرابخواند¨مبارکه¨مستحب وره

عيطون  در11.بهاودادهخواهدشدکهخر ندوراضيشود
تاين¨#نق شدها تکهايشاوهرگاه ورهاخبار الررا

بلايوانااعلايذلاکمان»:فرماودکاردمايائتميراقر

شانيدمپياامبر@در:گويادعاذبميبراءبن12«.الشاهدين

                                                           

.222،صدائرة المعارف قركن.7

.(22-11:13)مرقس انجيل؛(22-21:18)متي انجيل.8
.2582،صنامه لغت.9

.132،ص23،جتفسير نمونه؛332،ص15،جمجم  البيان.10

،نور الثقلطي  ؛151،ص18،جتفسير هدايت؛332،ص15،جمجم  البيان.11

.252،ص0ج

.222،ص2،ج عيون اخبار الررا.12
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1.فرمودتينراقرائتمي¨نمازمغرب وره

اين ورهباچهار وگندآغازشدهکاهبياان راهميات

امابياوايانمطالاب،آيد ورهمي¨مطالبيا تکهدرادامه

اولبسانده¨وازاينروبهبياوآياهازموضو خارجا ت

مفساراو،آوباهتينوعلت وگند¨درتفسيرواژه.کنيممي

کلاي¨هارابهدود اتهتواوآوآرايگوناگونيدارندکهمي

اولينتقسايمآوا اتکاهتاينرابارمعنااي:تقسيمکرد

حقيقييعنيانجيارحما کاردهوعلاتآوراخاواصو

.اندانجيربرشمردهدرخت¨فوايدميوه

ايبابياواينکهدرختانجيرقبا ازآنکاهبارگوعده

باارو،هايبسيارجلبنظارنمايادشکوفهدهدوباوعده

¨اندوبهشاجرهل اآورادرختصادقناميده،دهدميوهمي

گروهيدي رازمفسراو اوگندباه2.اندنبوتتشبيهنموده

انادوبااا اتفادهازينشدانساتهتينرامرتبطبادا تاوآفر

درختيراکهآدم#ازخوردنشمنوشاده3برخيروايات

هاييدرجايدي رنيزبرگ4.اندبوددرختانجيربرشمرده

هاايدرخاتراکهآدموحواخودراباآوپوشاندندبارگ

همچنيندراهميتانجيربرخيتفا يردر5.اندانجيردانسته

مرديکهراجوباهقيامات¨درباره،بقره¨ره و205¨بياوآيه

 ؤالنمودوخداونداوراصد الميراندو اپسزناده

گويندمرادازطعامدراينآيهانجيربودها تکاهمي،کرد

¨کاهواژه7برخيدي ر6.پسازصد الفا دن شتها ت

باا،انادکارباردهخوديعنيانجيربه¨تينرادرمعناياوليه

رقرار اختنرابطهمياودو وگندنخساتودو اوگندب

ايند ته وگندرابهترتيببياان راهمياتچهاار،بعدي

زياراباودا.دانناديهوديوا المماي،مسيحي،دينبودايي

                                                           

.332،ص15،جمجم  البيان.1

.123،ص2،جپرتوي از قركن.2

.155،ص11،ج135،ص8،جبحاراالنوار.3

.180و182،ص1،ججام  البيان؛132،ص1،جمجم  البيان¨ترجمه.4

،35،جتفسير مراغي؛152،ص8،ججام  البيان؛225،ص2،جمجم  البيان.5

.152ص

.23،22،ص3،ججام  البيان؛221،ص2،جبيانمجم  ال.6

.2،جکريم قركن المعارف ، دايرة«انجير».7

نخساتين8.کمالوفناا(ر ايد)زيردرختانجيربهنيروانا

کاهچنااو،وحيبهمسيح#زيردرختزيتوواباالغشاد

ينامح نخستينوحايبارمو اي#وبلاداماينطور 

9.مکه(مح نزولوحيبرپيامبرا الم@ا ت)

واژهتينرابرمعنايمجازيحم ،دومازتفا ير¨د ته

درايان.شاوندکنندکهخودنيزبهچندگروهتقسيمميمي

ذکار«بحار االنوار»در“مياورواياتيچندازمعصاوماو

درروايتيبهنقا از10.اندتينپرداخته¨شدهکهبهبياوواژه

کالم¨ازامامصادق#شنيدمکهدرباره:دراجآمدها تابن

َ ي مموِ ¨»خدادرآيه ماراداز:(فرماود50،1تاين/)«َوايُمنِيأَواي

درحااديث11.ا اات”تااينحساانواززيتااووحسااين

:ربيوشامينق شدها تکهاماامفرمودنادمشابهيازابن

«طاور اينين»هساتندو،”نوزيتووحسنوحسينتي

همچنينمحمدبنفضي ازاماام12.طالبا تعليبنابي

تاين¨ اوره¨ازامامدربااره:گويدکندوميرضا#نق مي

تااينوزيتااووحساانو:پر اايدموحضاارتفرمودنااد

هستندوطور ينااميرمؤمنااو#وبلاداماين”حسين

فضاي يثبهنق ازمحمدبناينحد13.اهلل@ا تر ول

تفساير»در14.يسارنيزباهمينمضموونق شادها اتبن

بااايان؛گونهاعتباراتنق شادها اتنيزمشابهاين«قمي

تفاوتکهدرآوتينر ولاهلل@معرفايشادهوزيتاوو

وبلاد”اميرمؤمناو#وطور اينينحسانوحساين

ي اريازايانگروهد15.اندمعرفيشده“امينمعصوماو

معناايشاهرمديناهتفسارانجيارراباه¨د تهروايااتواژه

کاه16انداندوآورابهروايتيازپيامبر@مستندكردهکرده

                                                           

.2883ص،2،جفارسى فرهن .8

.05ا25ص،قركن در گياهان.9

.150،ص22،جبحاراالنوار.10

.هماو.11

.152.هماو،ص12

.158.هماو،ص13

.225،ص2،جتفسير قمي.14

.هماو.15

،25،جالميطزان ¨ ترجمطه ؛252،ص0،جنور الثقلي ؛252،ص0ج،البرهان.16

.025ص
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چهاارچيازرا،خداوندتبارکوتعاليازهرشايء:فرمود

:پاسفرماود.وازشهرهاچهارشهررابرگزياد...،برگزيد

َ ي مموِ أَوُطو» َعِمنيِأَوايُمنِيأَواي پاستاين.«ِرأِستِْنَيأَوأُذعاأاْيَبيعِدأاْين

المقدسوطور اينينکوفاهشهرمدينها توزيتووبيت

برخايدي ارازمفساراوبارايان1.وبلدامينمکاها ات

اندکهمرادازتينوزيتاوودوکاوهيا اتکاهدوعقيده

چراکهايندو،المقدسبرآوقراردارندشهردمشقوبيت

در2. رزمينقيامبسياريازانبياوپيامبراوخداا تمح 

خوانيمکهمارادازمي«مجم  البيان»قولمتفاوتيدرتفسير

3.تينمسجدالحراموماراداززيتاوومسجداالقصايا ات

تاين:عباسآمدها اتهمچنيندراينتفسيربهنق ازابن

مسااجدنااوحا ااتکااهباارجااوديبناااشاادهوزيتااوو

درقاوليغريابوبعيادباهنقا از4.مقادسا اتالبيت

5.االحبارآمدها تکهمرادازتينمسجددمشقا تکعب

االحباريکيازجاعالوحديثشناختهشدها تالبتهکعب

ومسجددمشقنيزهمااومساجديا اتکاهمعاوياهبناا

نمودهودرآوبايشازهازارمااهباهمقاامشاامخعلاوي

حاالچ وناه.مساجدشادها اتادب¨جسارتوا اائه

برخاياز6ممکنا تمرادازتينمساجددمشاقباشاد؟

تفا يرنيزبراينمطلبکهبايدمعنايتاينوزيتاوورادر

اندکهچنينا تداللکرده،حقيقتا تعمالنمودونهمجاز

 وگندبهطور ينينوبلداماينکاهناامدومحا ا ات

تاينوزيتاوو¨زدردوکلماهايبارايمجااتواندقرينهنمي

.الفوالمدراينآياتظاهردرنو ا ت،بهعالوه.باشد

7.پسمرادازتينهماوانجيرا ت

جاي اهانجياردرمتاووا االميباه:انجير در روايات

شودوانجياردرتينومباحثمرتبطباآوتمامنمي¨ وره
                                                           

.383،ص52،جبحاراالنوار.1

،الميطزان ¨ ترجمه؛330،ص15،جمجم  البيان؛138،ص23،جتفسير نمونه.2

.035،ص25ج

.330،ص15،جمجم  البيان.3

.هماو.4

.هماو.5

.123،ص23،جمجم  البيان¨ ترجمه.6

.022،ص2،جرتوي از قركنپ.7

ونيياادباتعاابيرگونااگ“احاديثمتعدديازمعصوماو

بهشتيمعرفايکارده¨پيامبراکرم@آوراميوه.شدها ت

طبقايازانجيار:ذرآمدها اتودرحديثيبهنق اب.ا ت

حضارتباهاصاحاب.براير ولخدا@هديهآوردناد

،ايازبهشاتآمادهگفاتممياوهبخوريدکهاگرماي:فرمود

هساتهايبايچراکاهمياوه،انجير(ا ت)گفتماينميوهمي

اينبياودرکالمنورانيامامرضاا#نيازمشااهده8.ا ت

ترينچيزهاانجيرشبيه:فرمايدايشاودرحديثيمي.شودمي

9.بهگياهاوبهشتا ت

حضارتخاوردوانجيارراماؤثردر،درروايتيدي ار

.دانادرواوآدميمعرفيکردهوآورامسببرقتقلبمي

بايد،قلبپيداکندهرکهبخواهدرقت:فرمايدحضرتمي

انجيردرلساوروايااتدر10.بهخوردوانجيرمداومتکند

ذکرخدامعرفيشدهومداومتدرخاوردوآورا¨برگيرنده

اباذردراحاديثيازپياامبر.اند ببرقتقلبمعرفيکرده

انجيار:کنادکاهايشااوفرماودگراميا المچنيننق ماي

شادها اتبساماهللبخوريدکهباههار اويشن اشاته

،هرکسبخواهدرقتقلبپيادانماياد:وفرمود11،القوي

عليبنمحمدناوفلي12.بايدبهخوردوانجيرمداومتكند

مندرروزعيدفطر:بهاباالحسن#عرضکردم:گويدمي

توباينبرکاتو:ايشاوفرمود.باانجيروخرماافطارکردم

اينا تکهافطااراين خنبيان ر13.اي نتجمونموده

.باانجيرموجببرکتخواهدبود

ضمناشارهباهدا اتاو،درذي روايتيازامامباقر#

ا تفادهازانجيرجهتماداواراد اتورياز،حزقي پيامبر

زمانيکاهپادشااه:فرمايدايشاومي.شمردجانبخدابرمي

مردمگارد،المقدسحرکتکردقبطبرايويراوکردوبيت
                                                           

مسططتدرک ؛182،ص23،جبحططاراالنوار؛052،ص1،جمکططارم االخططالق.8
.253،ص12،جالوسائل

.050،ص1،جمکارم االخالق؛180،ص23،جبحاراالنوار.9

.هماو.10

.202،صهاي طبي امام ررا  كموزه؛183،ص23،جبحاراالنوار.11

،الغطكا  دوا  ؛133ص  النبطي ،  طط ؛052،ص1،جاالخطالق مکارم.12

.50ص

.135،ص2،جالکافي.13
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:ايشاوفرماود.حزقي پيامبرراگرفتندوبهاوشکوهکردند

درآوشبخاداوحاي.کنمامشبباپروردگارمناجاتمي

¨خداوندبهفرشته. ازممنمشک شمارابرطرفمي:کرد

¨هارابندآوردوبدين ببهماههوافرماودادکهنفسآو

باا:فتحزقي بدين ببمغرورشدوگ.لشکرقبطمردند

.دارم ليماوپيامبر#نيزازمنبرترنيستکهمعجزهاين

به بباينتکبر(کبادشزخامشادوآزارشدادوباه)

خدابهاووحي.درگاهخداخشو وت ل کردوتوبهنمود

.شيرانجيرراب ياروازبيارووبار اينهخاودبماال:کرد

حاديثگونهکاهايانهماو1.حزقي چنينکردوآرامشد

ايانخاواصباه.كندانجيرخواصدارويايدارداشارهمي

انجياربيمااري:فرمايدقدريزيادا تکهامامرضا#مي

ايان2.ايکهنيازبهداروياينباشادگونهبه،بردراازبينمي

هاايباهصاورت“فوايدوخواصدربيااومعصاوماو

:فرمايادامامرضا#ماي.گوناگووومتعددبياوشدها ت

باردوا اتخواورامحکامانجيربويبددهاوراازبينمي

درروايتايدي ارحضارت3.رويانادکنادوماورامايمي

خااوردوانجيااردهاااووا ااتخواورامحکاام:فرماياادمااي

درزماانيکاهاماام:گويادعرفاهمايمحمدبن4.گرداندمي

¨رضا#درخرا اوبودنزدايشاورفتموازايشااودربااره

خاوردوانجيارباراي:ايشاوفرمودد.وانجيرپر يدمخورد

دربياومشابهي5.پسآورابخور.قولنجبسيارخوبا ت

امامبااقر#باهنقا ازجادبزرگوارشااواميرمؤمنااو#

برشمابادخوردوانجيرکههماناآوبرايدرماو:فرمايدمي

ودرروايتيدي رازاماامعلاي#نقا 6.قولنجنافوا ت

تکهفرمودندخوردوانجيرموجبنرميمزاجا اتوا 

برايدرماوبادهايقولنجيمفيدا تپسدرروزبسيارو

                                                           

.182،180،ص23،جبحاراالنوار.1

.052،صمکارم االخالق؛180.هماو،ص2

.هماو.3

.هماو.4

.180،ص23،جبحاراالنوار؛253،ص12،جمستدرک الوسائل.5

.233ص، “ط  االئمة.هماو؛6

7.درشبکمتربخوريد

دررواياتيازپياامبراکارم@خاوردوانجيارامااواز

دردي اارروايااتحضاارت8.قااولنجشاامردهشاادها اات

رازياراانجياربوا ايرونقارس،انجيربخورياد:فرمايدمي

حضرتدرد توردي ريامربهخاوردو9.بخشدبهبودمي

نياروي¨کننادهفرمايدوآوراتقويتانجيرتازهوخشکمي

بوا يرونافودردرماونقرسو ردي¨کنندهجنسيوقطو

10.داندمزاجمي

شنيدماميرمؤمناو#:گويددرروايتيبکربنصالحمي

ه]بادهاييکاهدرجهتدرماوريحشابک:گفتبهکسيمي

افتندوشبيهقولنجهساتند[و ارديپشتويادربدومي

يککفد تشنبليلهويککفد تانجيار،درمفاص 

 اپس.هاراطابخنمااور ازوآوخشکرادرآبغوطه

11.هاراصافوپساز ردشدوا تفادهكنآو

خاوردوانجيارگنديادهتولياد:فرمايدامامرضا#مي

.اينروايتبيان رضررانجيرگنديدها ت 12.کندميشپش

تاواودرازدي رموارديکهانجيرراماي:انجير در فقه

بهشتيا ت¨مباحثفقهياينميوه،متوودينيبرر يكرد

؛اولا تحبابخاوردوانجيار:شودکهدر همقامبياومي

دوموجوبوياا تحبابپرداخاتزکااتانجيارو اوم

.کليات

عليکمب کا »ازانجيردررواياتباتعابيريمانندالف(

و16«کا التاين»15،«يدمناکا الابلس»14،«کلوا»13،«التين

دهندهاهميتاينميوهيادشدها تكهنشاو17«کلواالتين»

                                                           

.52،صالغكا .هماو.7

.133،صط  النبي ؛252،ص32،جمستدرک الوسائل.8

.52،صالغكا .هماو؛9

.252،ص12،جمستدرک الوسائل؛232،ص“ط  االئمة.10

.183،ص05،جبحاراالنوار؛225،ص20،جوسائل الشيعة.11

.130،صط  االمام الررا ؛252،ص12،جمستدرک الوسائل.12

.253،ص12،جمستدرک الوسائل.13

.هماو.14

.هماو.15

.252.هماو،ص16

.183،ص2،جبحاراالنوار.هماو.17
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.ا ت“درن اهمعصومين

زکاتانجير¨بحثدرباره،مبحثدي رفقهيانجيرب(

امياهوجاوبزکااتدرماواردمشهوربينفقهاايام.ا ت

تواوطيمقدماتامامي،نيستانجيرگانها تکهشام نه

.ذي مباحثيراذي موضو زکاتانجيرمطرحنمود

گانااهرادراواًلفقهااامعمااواًلزکاااتغياارازمااوادنااه

ثانيًابرخيازفقهاياماميهبر1.دانندهامستحبميروييدني

،ذيا ¨تشريوزکاتوادلاه¨بهفلسفهاينباورندکهباتوجه

.هايدي رهساتندگانهقاب تو عهبهروييدنياينمواردنه

درقرآوحدودبيستآيهدربابزکاتوجاودداردکاه.1

هاکمياتوکيفاتزکااتمعايننشادهدرهيچيکازآو

شاودکاهعناواوگونهبرداشاتمايازاينآياتاين.ا ت

،رکعتنماازصابحتعييناينيساتزکاتمانندخواندودو

در.22.بلکااههاادفازآوازبااينبااردواحتياجاااتا اات

کتابالزکاة(پسازبياوناه،«الشيعةو ائ ») يزدهروايت

وعفاي»:گيردآمدها اتهاتعلقميشيءکهزکاتبهآو

گوناهروايااتبارايانايان«.اهلل@عما ويذلکر ول

گانهدرزماوپياامبرنمواردنهموضو داللتدارندکهتعيي

اکرم@وفقطبهصالحديدحکومتوقتوباتوجاهباه

شرايطاقليميوزمانيخاصبودها اتوا ا اًاعفاودر

جاييمعناداردکهچيزيوجاودداشاتهباشادوامااآورا

مسلموزرارهبهنقا ازدرروايتمحمدبن.33.بخشندمي

اميرمؤمنااو#:آمادها اتامامباقر#وامامصاادق#

هاياصي عربيدرهار االدودينااروبارايبرايا ب

باا4.زکاتوضوفرمود،هايغيراصي عربييکدينارا ب

شاودکاهمايروشنآوفوايدوا الميفقهدرت م اندکي

باودتغييرغيرقاب (گانهنه)مقررمقداراگر رکعااتمانناد،

¨و اايلهبااهزکاااتمااوادبااهدي ااري¨مااادهافاازودو،نماااز

باهتوجاهبااوباودها االميقواعدخالفاميرمؤمناو#

                                                           

.158،ص2،جتوريح المسائل محشي امام خميني.رک:1

،130،ص12اا11،ش“بياتفقهاها ¨،مجله«زكات¨ مسائل مستحدثه».2

132.

.132.هماو،ص3

.138.هماو،ص4

،داشاتگاناهناهماوارددرانحصاارزکاتاگر،عددمفهوم

واجبرازکاتا بانوا برتوانستنميامير#حضرت

:ازحضرتصاادق#پر ايدم:گويدابوبحيرمي.2.نمايد

درآوزمااو:د پسفرمو؛بلي:آيابرنجزکاتدارد؟فرمود

برنجچيزيگفتهنشاده¨ل ادرباره.درمدينهبرنجرايجنبود

زکااتوجاوبقاولشايعهروايايجوامودر:ثالثًا5.ا ت

طاوربه.ا تشدهنق شيعهرواتازبرخيطريقازانجير

درعلاياباراهيمبانقا امقاولاز«بحار االنوار»درمثال

روييادنيازبرخايزکااتخصوصدر ؤاليپا خ ازهاا

ا تكاههارآنچاهاززماينبرويادشدهنق انجيرجمله

ْ أأأ»:فرمايادزكاتداردبهدلي قولخداوندكاهماي خمنْذأِمن
َُم ُِ  أِب ََكِّت ُم  أَوأَم ُُضم ُِ  أَصَدلعةِّأَمطع 6.(5،153توبه/)«َعم َواِي

طارح،باتوجهبهتماماينمطالبونيزدالي ذکرشده

تانجيرباحکمحکومتيويااحاداق مبحثوجوبزکا

البتهاين.آيداثباتا تحبابزکاتانجيردر تبهنظرمي

.نوشتهدرصددصدورحکمفتوايينيست

گارددکاهمباحثفقهيانجيرخاطرنشااوماي¨درتتمه

،انجيرودرختو ايرمحصاوالتآوماننادچاوب¨ميوه

هانجيارگارددکاشرابوغيرهشام عماوماحکااميماي

،بياو،ازآوجملاه.تواندموضو آواحکامقارارگياردمي

هاتواوذکرنمودکهتفصي آووقفومساقاترامي،خمر

.درکتبفقهيآمدها ت

هااآنچاهانجيارراميااومياوه: انجير در تمدن اسالمي

مکررباهآودرماتنروايااتوآثاار¨کندتوصيهمتمايزمي

صارفانجيارراباهجهاتخاواصم.حکماواطباا ات

ايانمهامدر.انادداروييفراواوودفوامراضنافودانساته

.هايمختلفومنابومتفاوتتکرارشدها تزماو

کميگرموتار،طبوانجيرتازه: خواص دارويي انجير

بودهوطبوانجيرخشکدرابتاداگارمودرآخارمعتادل

انجيار1.بخشا اتانجيرنار يدهزدايندهو ردي7.ا ت
                                                           

.هماو.5

 .155،ص53،جبحاراالنوار.6

االغكيطة و  ؛22،صدائطرة المعطارف گيطاهي   ؛322،صالقانون في الو .7
.212،صاألدوية
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اول فيدا توبعدازآو رخ¨مرغوبومفيددردرجه

بهترا تانجيار2.گيرد ومانجير ياهقرارمي¨ودردرجه

عناواودواخاوراکيوانجيار اياهباه¨عنواومياوه فيدبه

انجياريکاهخاوبر ايدهباشادبهتارو3.ا تفادهگاردد

دارويايبهتاريهمچنينانجيارخشاکاثار.زياوا تکم

لا ا.آيدخوبنيساتوجودمياماخونيکهازآوبه،دارد

انجيربسايار4.همراهگردويابادامخوردهشودبهترا تبه

انجيرراازمنظرخواصو¨ايکهعصارهگونهمقويا تبه

هايترازميوهانجيررامغ ي5.اندافعالبهعس تشبيهکرده

دگرمانجيرتازههشتادکالريانارژيهرص6.داننددي رمي

پاروتئين،گارم2قند7:داردودرآوموادزيرموجودا ت

کلسايم،گارم25ايموادنشا ته،گرم0/5چربي،گرم0/1

،گارمميلاي30 اديم،گارمميلاي32فسافر،گرمميلي00

واحادA85ويتاامين،گرمميلي3آهن،گرمميلي20پتا يم

B33/5ويتاامين،گارمميلايB12/5تاامينوي،المللايبين

¨همچنينبراياينمياوه.گرمميليC2وويتامين،گرمميلي

،گارمميلاي21منيزيم:اندان يزموادزيررابرشمردهاعجاب

15گااوگرد،گاارمميلااي12کلاار،گاارمميلااي30/5من نااز

8.گرمميلي20وروي،گرمميلي52/5مس،گرمميلي

9شاودکردوگوشتا تفادهميانجيربراينرم¨شيرابهاز

لبنياتا توازآودردر اتکاردوپنيار¨ومنجمدکننده

هايدرختانجيارراهمچنيناگرشاخه10.شودا تفادهمي

 رعتگوشتبه،کهبسيارلطيفا تدرآب وشتبريزند

صااحبکتاابالفالحاةمعتقاد11.پاشدپزدوازهمميمي

                                                                                      

.322،صالقانون في الو .1

.هماو.2

.221،صمروري بر کليات ط  سنتي ايران.3

.322صالقانون في الو ، .4

.53،صالغكا  و الدوا ؛223.هماو،ص5

.113،صتحفة المومني .6

.221،صطبي امام ررا هاي  كموزه.7

.238،235،صانجير کاشت، داشت، برداشت.ر.ک:8

.50و53،صها زبان خوراکي.9

.221،صعمدة الوبي  في معرفة البنات.هماو؛10

.255،صعجائ  المخلوقات؛322،صالقانون في الو .11

هابپاشندحشاراتچوبانجيررادرباغا تاگرخاکستر

:گويدهمچنينمحمدبنزکريامي12.آورانابودخواهدکرد

انادهمچنينگفتاه13.کنددودانجيرپشهوحشرهرادورمي

انجيار.هاا اتهايمزار وباغکرم¨کهخاکسترآوکشنده

وازاينطريق موموچرباي14كندتعريقبدورازيادمي

همچناينحارارتوتشان يراکااهش15.نمايدميرادفو

مصرفآورادرمبارزهباپيشرفت رطاومفياد16.دهدمي

¨مياوه18.اينميوهبراينقاحتبسيارمفيدا ت17.انددانسته

19.انادناافوا اتخشکآوبرايکسانيکاهرناگپرياده

هاينحيفراهمراهباداموبادامزمينيبدوخوردوانجيربه

همچنينخوردوآوبههمراهگردواماواز20کندمياصالح

برگانجيربههماراه¨انددمکردهگفته21. مومکشندها ت

22.گ محمديبرايبهبودضاعفاعصاابکارآمادا ات

علاتوباه23انجيرپختهدرکاهشتبنيازاثاربخشباوده

توانددرحف وت مينتعاادلبادومي،داروجودموادازت

«الحاااوي»رازيدرکتاااب24.شااتهباشاادنقااشمااؤثريدا

دهادوانجيرا يدموجوددربدوراکااهشماي:گويدمي

اندکهانجيربارايبهباودگفته25.نمايدآثاربدآورادفومي

ودردرماوصار وفلاج26آثار کتهمغزينيزفايدهدارد

27.موثرا ت

                                                           

.215،صعجائ  المخلوقات.12

.هماو.13

.225،ص هاي طبي امام ررا كموزه.14

.58،صها زبان خوراکي.15

.هماو.16

.223،225#،صهاي طبي امام ررا كموزه.17

.220.هماوص18

.205،صالمعرب؛212،صاالغكية و األدوية.19

.115،صتككرة أولي األلباب.20

.هماو.21

.223،صهاي طبي امام ررا  كموزه.22

.هماو.23

.25،صها فرهن  خوردني.24

.53،صالغكا  و الدوا .25

.115،صتككرة أولي األلباب.26

.221،صمروري بر کليات ط  سنتي ايران؛30،صگياه درماني.27
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1.تناولآودرمداوايپرو تاتنيزتوصيهشادها ات

واينبه ببوجاود2فکروعق ا ت¨کنندهتقويتانجير

خاوردوانجيارباا3.مقدارفراواوفسفردراينمياوها ات

پستهوباادامدرتقوياتحافظاهوقادرتتعقا وتفکار

و5.مصرفآوبرايرفوالغريمفيدا ات4. ودمندا ت

ساوودريهمراهکمايانصورتناشتابهتوصيهشدهانجيربه

گونهکهدرحديثنباويهماو6.ريمصرفشوددرماوالغ

و7قادرتجنسايا ات¨کنندهانجيرتقويت،نيزاشارهشد

¨کننادهخوردوانجيرتقويات8.کندمدتانزالراطوالنيمي

ازدي ارفوايادانجياراثارآودر9.کبدوطحالنيزهسات

برگانجيار¨مصرفجوشانده.هايزناوا تدرماوبيماري

باعثبرطارفنماودو،زناو¨ ازعادتماهيانهچندروزقب

انجياربارايزنااو:گويد يناميابن10.شودنظميآوميبي

انجيارباازرده¨شايره11.بارداروشايردهجادًامفيادا ات

همچناينمصارفآو.کنادزهاداوراتميازماي،مارغتخم

12.کنادهمراهشنبليلهزهداوراتقويتوآوراجماومايبه

برايافزايششايردهيدرزنااوشايردهمفيادشربتانجير

هاايانجيرهمچنيندردرمااوبساياريازبيمااري13.ا ت

گفتهشادهمصارفانجيار.پو تومو فارششدها ت

باعثزيادشدوماووجلاوگيرياز،علتوجودگوگردبه

برگانجيارنيازاز¨همچنينجوشانده14.گرددريزشآومي

اگارانجيارخشاکرا15.دنماياريزشماوجلاوگيريماي
                                                           

.223،صهاي طبي امام ررا  كموزه.1

.115،صتككرة أولي األلباب؛222.هماو،ص2

.32،صبرتر¨ حافظه.3

.32،صبرتر¨ حافظه؛52،صها زبان خوراکي.4

.221و235،صهاي طبي امام ررا  كموزه.5

.52،صها زبان خوراکي.6

.222،223،صهاي طبي امام ررا  كموزه؛28،صميوه درماني.7

.25،صصحتک الجنسية في نباتات الوبيعية.8

.113،صتحفة المومني .9

.23،صهاي درماني ميوه؛12،صهاي شفابخش خوردني.10

.153،صالغكا  دوا .11

.328،صالقانون في الو .12

.323.هماو،ص13

.50،صها زبان خوراکي.14

.25،صميوه درماني.15

آوراکميبااروغانبار ارخضااب¨بسوزانندو وخته

مخلاوطبارگ16.گردانادموهاي فيدرامشکيمي،نمايند

زباريو¨کننادهبرطارف،انجيربا رکه¨خشک اييدهشده

شدگيزخمرانيازالتيااموخشک17خشونتپو تا ت

معالجاهانجيرباآردجاوباراي¨همچنينشيره18.بخشدمي

اينضامادبارايدرمااو19.هايپو تيمفيدا تجراحت

انجيرراباکمي20.جربپو توريزشمونيزمفيدا ت

برايدرماولکوپيسي،عس ضمادكنندومصرفنمايند

هماراهپازآوباهآب21.وکبوديزيرچشمثمربخشا ات

انادگفتاه22.کفخردلنيزبرايدرماوخارشمفيدا ات

هاراازباينكندوتورمآوهارامحکمميانجيرلثهخوردو

انجيرنياز¨جوشانده¨اينخاصيترابرايمضممه23.بردمي

25.باردهمچنينانجيربويبددهاوراازبينماي24.اندگفته

انداينا تکاهازنکاتجالبيکهدرخواصانجيرآورده

وراانجيارراپاايدناداوتزرياقکننادعصابآ¨اگرشيره

اندکهآورده.درددنداوا ت¨دهندهانجيرتسکين26.کشدمي

هايدنداوفا دانجيررادردنداوياحفره¨اگرکميشيرابه

دربيااو27.شدهب  ارنددرکاهشدردآوبسيارمؤثرا ت

انجيرقب ازآنکاهبارگازآو ار¨شاخه¨دي رآمدهافشره

اگارانجياررا28.ا اتخورده ودمندبزندبرايدنداوکرم

ايان¨و يلهوبه،بسوزانندوباکميگليسيرينمخلوطكنند

هااارا اافيدومحکاامآو،هااارابشااويندوامخلااوطدنااد
                                                           

.50،صها زبان خوراکي؛222،صهاي طبي امام ررا  كموزه.16

.235،صهاي طبي امام ررا  كموزه.17

.222.هماو،ص18

.223.هماو،ص19

.20،صدائرة المعارف گياهي.20

.222،ص.هماو21

.30،صگياه درماني.22

.238،صهاي طبي امام ررا  كموزه.23

.20،صميوه درماني؛52،صها زبان خوراکي.24

.0،صها زبان خوراکي.25

.52،صها زبان خوراکي؛225،صهاي طبي امام ررا  كموزه.26

هطاي طبطي امطام     كمطوزه ؛28،صميوه درماني؛50،صها زبان خوراکي.27
.238ص،ررا 

.30،صگياه درماني.28

.50،صها زبان خوراکي؛113،صتحفة المومني .29
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دردرمااوپيساايازضاامادباارگانجياار ااياها ااتفاده

 ينامعتقدا تاگارانجيارنار ايدهراابن1.شدها تمي

برپو تقاراردهناددرصورتضمادصورتخاميابهبه

اوهمچناين2.هااوبهاکمفيادا اتزگي ،هادرماوخال

هاايپزانجيارنار ايدهدرنارمکاردوورممعتقدا تآب

کاه)گوشت¨ايودردرماوزيادههايماهيچه ختوورم

دردي ارمتاوواز3.آياد(مفيادا اتبيندوناخندرمي

دواياينبيمااريياادعنواومخلوطانجيرباپو تاناربه

ضمادبارگانجيار اياهبارايدرمااوپيساي4.شدها ت

اندکهايانضاماددرکااهشدردگفته5.ا تفادهشدها ت

6.هااثربخشا اتهاو وزهعضالتوبازکردو ردم 

انجيرکهازانتهايبريدهشدهيکانجيرنارسبيروو¨شيرابه

7.گي وميخچاها اتدارويياثربخشدردرماوز،آيدمي

8.همچنينضمادانجيردررفوخالمؤثرا ت

آيادکاهانجيارازهايدرمانييادشادهبرمايازتوصيه

،معاده)هاضامههاابارايتقوياتد ات اهترينمياوهنافو

¨انجيرملينبسيارخاوبوشايره¨برگپخته.ها(ا تروده

دربرخايکتاب9.درختانجيرمسه بسايارقاويا ات

10.جيربابادامکوبيدهباعنواوملينماليميادشادها اتان

%(30)مخلوطآوبامغازتخامگلرناگوکمايباوراکس

آوبا دابتنقيهشودباراي¨کردهاگردم.مسه قويا ت

شايرگااودرانجياررا¨اگرميوه11.رفودلپيچهمفيدا ت

آنازيم12.بخيسانندومي كنندجهاتيبو اتناافوا ات

درياکروش.ندرانجيربرايهضمغ امفيدا اتفيسي

                                                           

.132،138#،صط  االمام الررا.1

 .322،صالقانون في الو .2

.323.هماو،ص3

.133،صط  االمام الررا  .4

.138.هماو،ص5

.50،صها زبان خوراکي.6

.50،صها زبان خوراکي؛235،223،صهاي طبي امام ررا  كموزه.7

.113،صتحفة المومني .8

.22،صميوه درماني؛221،223#،صهاي طبي امام ررا كموزه.9

.30،صگياه درماني.10

.22،صدائرة المعارف گياهي.11

.32،صگياهان دارويي.12

ناممونوديتبرايدرماوزخممعدهازرژيمتاکپزشکيبه

مرباو13.شودمدتالزما تفادهميمخلوطعس وانجيربه

کمپوتانجيربهترينغ ابرايمبتاليااوباهيبو اتمعاده

14.ا ت

مصرفيکماهچهاارانجيارخيسااندهشادهدرآبو

يبو ترابرطارف،صورتناشتادرماوبوا يرا تشيربه

پنجتااهشاتعاددانجيار15.شويدهاراميکندورودهمي

،خشکنصفشدهباروغنزيتوووآبليمومخلاوطشاود

انجيارراالمعجطم الشطافي  کتااب16.کندمعدهرامرتبمي

17.براييبو تمزمنوخرو کمفيدمعرفيکردها ت

¨دررفودردبوا ايروپاودرمياوهآو¨برگکوبيدهشده

صورتشيافاگرباآبگردوي بزخميرشدهبه،کالآو

اگار.دررفاوضاايعاتبوا ايرناافوا ات،درآمدهباشاد

برگانجياررادرل انبريزنادودرآوبنشاينند¨جوشانده

¨نوشايدوجوشايده.برايدرماوبوا يروتورممفيادا ات

ازدرطبجديد.دمنا با تدربرگانجيربرايرفودل

¨عناواوملاينمعادهباهfig syrup»18»شربتانجياربااناام

.شودکودکاوا تفادهمي

کنادوازطرياقانجيرمعدهرانرمماي:نويسدرازيمي

 ازدوفضوالتمعفنهراازطريقپو تخارجمي،تعريق

صاورتگويدبرايبازکردومجاريغ ااگربهبيطارميابن

انجياررا،برايرفوورمطحال19.ناشتامي شودنافوا ت

طبيعيخيسكنندوهرروزپانج¨بهمدتنهروزدر رکه

ضمادشيرهدرخاتانجيار20.عددازآورابا رکهبخورند

انجيار21.انادراباشنبليلهبارايرفاونقارسمفياددانساته

                                                           

،گياهان دارويي از ديدگاه قطركن ؛220#،صهاي طبي امام ررا كموزه.13

.12ص

.52،صها زبان خوراکي.14

.22،صميوه درماني.15

.228#،صهاي طبي امام ررا كموزه.16

.120،صالمعجم الشافي.17

.225،228#،صهاي طبي امام ررا كموزه.18

.155،صالغكا و الدوا.19

.20،صميوه درماني؛222،صهاي طبي امام ررا  كموزه.20

.223.هماو،ص21
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مکنادوکاد ت اهمجاريادراريراتحريکباهادرارماي

خاصيت1.تقطيرالبول() ازدبودوترشحادراررامرتفومي

ادرارآوريانجياارباعااثکمااکبااهدفااوادراردرکساااني

هااشودکهنيازبهخروجادراردارندو ببگرميکليهمي

هايخاودبارايانبيطارنيزدرنوشتهرازيوابن2.شودمي

نجيارمثاناهوا:گويادما ويهميابن3.اندمطالبت کيدکرده

4.کندبخشدوفضوالتراازآوخارجميهاراجالميکليه

هايانجيردردرماو رفهنافومعرفيشدهبرگ¨کردهدم

شادههماراهعناابوخرمااومااويزانجيارخشاک.ا ات

بارايدرمااو،شدهکاهبااآبمخلاوطشادهباشادآ ياب

فکاردوانجيرباودادهدربرطار¨وقهوه5هاي ينهناراحتي

انجير¨جوشانده¨ذاتالريهوبرونشيتوغرغره، ياه رفه

جهاتبرطارفکاردوورمگلاوتوصايهشاده،باشيرزرد

انجيروشنبليلهدردرمااودرد اينهورفاو¨کردهدم.ا ت

انجيردرکنارخرماي6.خراش ينهمفيدمعرفيشدها ت

شمردهشده ينه¨عنابومويزيکيازچهارميوه،هستهبي

ضمادانجيرباآردجوبرايجربپو اتوريازش.ا ت

 7.مومفيدمعرفيشدها ت

مخلوطشيربزوانجير ياهبرايدرماوآرتاروزودرد

اگربرگانجيروانجيارنار ايده8.مفاص بسيارمفيدا ت

وبرگخشخاشراباهمضمادکنندوبرپو تا اتخواو

9.يمفاص مفيدا تهاب  ارندبرايناراحتي

و10هايکژدمورتيا ا اتشيرانجيردرماوگزيدگي

انجيرنار يدهيابرگ بزانجيربرايگزيدگي اگمفياد

                                                           

.22،صگياهي دائرة المعارف.1

.12،صهاي شفابخش خوردني.2

.155،صالغكا و الدوا.3

.202،200،صالمجرب م  القانون في الو ؛118.هماوص4

20،صالمعارف گياهي دايرة.5

.235،221،222،220،صهاي طبي امام ررا  كموزه.6

.22،صدائرة المعارف گياهي.7

.30،صگياه درماني.8

.323،صقانون في الو ال.9

.328هماو،ص.10

11.ا ت

پزانجيرراباکافخاردلمخلاوطکننادودراگرآب

انجيار¨شيره12.خواباندگوشبچکانندصداهايگوشرامي

فاتشادومخلوطباعس درماداوايتيرگايچشاموکل

13.طبقاتچشممفيدا ت

،انجيار¨ازدي رمباحثدربااره: کاشت و داشت انجير

موضااو غاارسون هااداريدرخااتانجياارا ااتکااهاز

.د تآمدها تدانشمنداوا الميمطالبيدراينزمينهبه

هرگاهخوا تيدرخاتانجيار:گويدمي«الفالحة»صاحب

 اپسآو،بدهآورايکروزدرآبنمکقرار،غرسکني

در.رادرزير رگينگاوقراردادهوبعدآوراکشاتنماا

آوطعام¨مياوه،صورتيکهانجيربهاينشيوهغارسشاود

:وحشاينيازگفتاها اتابن14.بسيارخوبيخواهدداشت

ياکشااخهازدرخات،هرگاهخوا تيانجيرکشاتکناي

 ابزنباوده)انجيربزرگراکهبردرختخشکشدهباشد

تازهروييدهنباشد(جداکنوآورادرشايرگو افنديااو

 اپس.شيرزوقراربدهتاآنکهرنگشيربه بزيگراياد

چناااوکااه15.ايدرايااامنيساااوغاارسنماااآورادرچالااه

درمتاووجديادترتکثيارآوراازطرياققلماهو،گ شت

انادوهاايآودانساتهگاهيهمازطريقخوابانيدوشااخه

هايدوتاااندبهترا تتهيهقلمهدرا فندوازشاخهگفته

16. ه الهوبهطولشصتياهفتاد انتيمترانجامپا يرد

اگردرخات:گويددرن هداريانجيرمي«الفالحة»صاحب

17.ريازدهايآونميميوه،انجيرراباآبزيتووآبياريکني

اماًلکا،هاايآوبااآبداغشساتهشاودانداگربارگگفته

همچنيناياندرخاتدردماايپاانزده18.شوندخشکمي

                                                           

هماو..11

 .323،صالقانون في الو .12

هماو..13

.255،صعجائ  المخلوقات.14

.215،صمفتاح الراحة الهل الفالحة.15

.22،صدائرة المعارف گياهي.16

.255،صعجائ  المخلوقات.17

.هماو.18
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الزما اتبادانيمانجيار1.گردددرجهزيرصفرخشکمي

آبفاراواووهارسکاردو،درختيا تکهبهخاکنارم

2.نيازمندا ت

ازدي رمواردبحاثانجياردر: ديدن انجير در خواب

ديادوانجياردر،ماردم¨بينانديشامنداومسالماووعاماه

،ديادوانجياردرخاواب:گويد يرينميابن.خوابا ت

همچنينديدودرختانجيرماردي.معنايمالزيادا تبه

دشمناو،ر اندنفوزيادمي،غنيا تکهمالفراوانيدارد

زيرادرختانجيارما وايزنادگي،برندا المبهاوپناهمي

.معنايکثرتوزياادينسا ا اتخوردوانجيربه.ا ت

انجيررزقايا اتکاهاز امت:اندبعضيازمعبراوگفته

بادووغاشروزي،عراقبهاور دواگرکمازآوبخورد

بيشترمفساراوعقيادهدارنادکاهخاوابانجيار.خوردمي

،چووبهآوقسمخاورده،زيراخدادرقرآو،پسنديدها ت

امابعضيازمعّبراوخاوابآو.بهآوعظمتبخشيدها ت

ر اندواندکهحزوواندوهراميدانندوگفتهناپسندميرا

.کننادممنوعهدا اتاوحضارتآدما اتداللماي¨بهشجره

خوردياااندکهاگردرخوابببيندانجيرميبرخينيزگفته

3.غمواندوهبهاوخواهدر يد،انجيربهاور يدها ت
نجيربارخوابا:خوابانجيرگفتها ت¨کرمانيدرباره

،اگر ياهباشد؛مرضا ت،اگرزردباشد:چندقسما ت

.دينيبرگردنشا ات،اگر بزباشد؛آوردغمواندوهمي

بينندهآوراوقتمخصاوصباهالبتهچهبساکهاگرخواب

ابو اعيد.مضرنباشد،خوابببيندوانجيرهمشيرينباشد

ياارهاارکااسدرخااواببيناادکااهانج:واعاا گفتااها اات

چهبسااکاهخاواب.برکسرتنس داللتدارد،خوردمي

معناايرزقباشادوخاوردوانادکيازآوروزيانجيرباه

انادهارکاسببينادکاههمچنينگفته4.آوردبدووغشمي

د اتآوردوداللاتبارباه،خاوردداردوميانجيريبرمي

،هزاردرهمداردواگردوانجيردرخاواببينادهزارتاده
                                                           

.21،صدائرة المعارف گياهي.1

.215،صلراحة الهل الفالحةمفتاح ا.2

.53،صاالعشاب و النباتات الوبية.3

.58هماو،ص.4

هار.غياردرهامودينااردارد()اللتبرمالغيرمنقاوشد

خوردداللتبرپشايمانيانجيرمي،کسيکهدرخواببيند

خاواب¨داردوچهبساداللتبر اوگنديداردکاهبينناده

نابلساي5.کندزيباونيکومي،خوردوديدوانجير فيدمي

مااالوپرخيااريو،دياادوانجيااردرخااواب:گوياادمااي

معناياينخوردبهاگرببيندانجيرمي.آوردخيزيميحاص 

معناايباه،تعبيرتين:اندگفته.شودا تکهنسلشزيادمي

،آ ااني،وروزي،مردمخوبوبرگزيادها ات،صالحين

،شاديکام ونعمتيراکه ببآ ايشدرزنادگيشاود

.ر اندمي

ز ياهوانجير فيدا.خيرا ت«دروقتش»انجير ياه

،اگرانسااودرغياروقاتخاوابانجيارببيناد.بهترا ت

معنايحسديا تکهبرصاحبخاوابعاارضشادهبه

اگرانجير.چهبساخوابانجيربر وگندداللتکند.ا ت

معناايوچهبساباه.معناي وگنددروغا ت ياهباشدبه

آوازجاي اهخوببهقوطاندوهو ،زودرنجي،خلقيکج

6.جاي اهپستا ت
األعشاب و النباتات الوبية و األغكية في تفسير ؛كريم قطركن : مناب 

 ؛م1553محماادعباادالاارحيم،بيااروت،دارالفكاار،اول،،االحططالم

محمادالعرباي،األغكية و األدوية عند مطؤلفي الغطرب االسطالمي   

هاي طبطي   كموزه؛م1555الخطابي،بيروت،دارالغربالسالمي،اول،

محمددريايي،تهراو، فيراردهاال،اول،،بنداشتي امام ررا و 

حساينفقياه،جعفار،انجير، كاشت، داشت و برداشطت ؛ش1385

عبدالصامدمجادي،،«انجيطر »؛ش1385 رو تاني،شيراز،ره شا،

قام،¨علمياه¨دائرةالمعارفقرآوكريم،دفترتبليغاتا االميحاوزه

؛ش1320،تهراو، پهر، وم،حسنشيباني،باغباني؛ش1382دوم،

ق(،بيااروت،مؤ سااة1115)م.محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار

 يدهاشاامبحرانااي،البرهططان فططي تفسططير القططركن؛ق1252الوفاااء،

،پرتوي از قركن؛ق1212ق(،تهراو،نشربنيادبعثات،اول،1153)م.

؛ش1322 يدمحمودطالقاني،تهراو،نشار اهاميانتشاار،چهاارم،

ق(،تصاحيحوتحقياق:11قارو)م.محمادماؤمن،حفة المؤمني ت

تطككرة  ؛ش1382روجارحيميوهمكاراو،تهراو،نشرشاهر،اول،

عمارانطااكيداوودبان،أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  

                                                           

.55هماو،ص.5

 .52هماو،ص.6
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ق(،تحقيق:محمدحسينعقيلي،دارالمحجةالبيضاء،اول،1558)م.

يدمحمدحسينطباطبايي،ترجمه: ،تفسير الميزان¨ ترجمه؛ق1215

¨ يدمحمدباقرمو اويهماداني،دفتارانتشااراتا االميجامعاه

مجم  البيان فطي  ¨ ترجمه؛ش1332علميهقم،پنجم،¨مدر ينحوزه

حساانطبر ااي،ترجمااه:محماادمفتحوفضاا باان،تفسططير القططركن

علاي،تفسطير القمطي  ؛ش1325همكاراو،تهراو،نشرفراهاني،اول،

،تفسطير المراغطي  ؛ش1323اهيمقمي،قم،دارالكتاب،چهارم،ابربن

؛م1580مصطفيمراغي،بيروت،داراحيااءالتارا العرباي،احمدبن

ناصرمكارمشيرازي،قام،دارالكتاباال االمية،اول،،تفسير نمونه

جمعاهعرو ايحاويزي،عبدعليبن،تفسير نور الثقلي ؛ش1332

،تكنولوژي انجيطر و خطواص كن  ؛ق1210قم،ا ماعيلياو،چهاارم،

؛ش1383شااهراممقصااودي،تهااراو،علاامكشاااورزيايااراو،اول،

تهياهوتنظايم:طااهره،توريح المسائل المحشي لالمطام خمينطي  

،جام  البيان في تفسير القركن؛ش1382زاده،مشهد،هااتف،مسلمي

ق(،بيااروت،دارالمعرفااة،اول،315)م.جرياارطبااريمحماادباان

 يدحسينحسيني، يدحسانقريشاي،اول،،برتر¨ حافظه؛ق1212

مقاالت دومي  سطمينار بررسطي   ¨ خالصه؛،نشرآ ماودانش1382

تهراو،معاونتباغبانيوزارتكشاورزي،،مسائل و مشكالت انجير

مهدينراقي،تهاراو،امياركبيار،،هاي شفابخش خوردني؛ش1332

ميار،اسرار گياهطان ¨ نجينهدائرة المعارف گياهي، گ؛ش1382هفتم،

،دائره المعارف بطزرگ اسطالمي  ؛ش1302حيدر،نشروحيده،اول،

زيرنظركاظممو ويبجنوردي،تهراو،مركزدائرةالمعاارفبازرگ

ولاياهلل،هطاي ايطران   درختان و درختچطه ؛ش1381اول،ا المي،

،هطا  زبطان خطوراكي  ؛ش1383مظفرياو،نشرفرهنگمعاصار،اول،

شطفا بطا   ؛ش1385لدينجزايري،تهراو،اميركبير،هجادهم،غيا ا

محمدصادقرجحااو،تهاراو،نشارخياام،دهام،،داروهاي گياهي

مظفااراحمااد،صططحتك الجنسططية فططي النباتططات الوبيططة؛ش1388

،ط  االمام الررا ؛ق1222الموصلي،بيروت،دارالنفاائس،اول،

لاي،بياروت،دار#،تحقيق:محمدحسينعقيمنسوببهامامرضا

تحقياق:،طط  االمطام الكطاظم    ؛ق1215المحجةالبيضااء،اول،

؛ق1222محمدحسينعقيلاي،بياروت،دارالمحجاةالبيضااء،اول،

ق(،كويت،نشرااللفاين،اول،1222)م.عبداهللشبر، “طّ  االئمة

محمدحسينعقيلي،دارالمحجاةالبيضااء،،ط  النبي ؛ق1215

اباوالخير،عمدة الوبي  فطي معرفطة النبطات   ؛ق1225بيروت،اول،

ق(،تحقياقمحمادالخطاابي،بياروت،دارالغارب2قرو)م.اشبيلي

علايمحمادبان،عيطون اخبطار الررطا    ؛م1550اال المي،اول،

ق(،ترجماه:محمادتقيآقاانجفاي381)م.معروفبهشيخصدوق

احماد،كا  دوا الغط ؛تاا الميه،اول،بي¨ق(،تهراو،علميه1333)م.

الطف بطا  االعشططاب و   ؛ش1380وائلاي،قام،نشارمحالتاي،اول،

 المفوزي،ويرايش:بوراوالضناوي،بياروت،نشار،النباتات الوبيه

محمدحسينحاجبي،تهراو،،ها فرهن  خوردني؛ق1210دارالفكر،

عبداهللمعروفبهحسينبن،القانون في الو ؛ش1382اقبال، وم،

كندي،تهراو، روش،ق(،ترجمه:عبدالرحمنشرف228)م.ا ينابن

ق(،تهاراو،دار325)م.كليناييعقاوببنمحمد،الكافي؛ش1323

هاادي،گياهان دارويطي ¨ گزيده؛ش1320الكتباال الميه،چهاارم،

،گيططاه درمططاني؛ش1381صمصااامشااريعت،اصاافهاو،ماااني،دوم،

گياهان دارويي از ؛ش1382ل،فرشتهكريمي،شيراز،نويدشيراز،او

هاديصمصامشريعت،اصافهاو،چهاار،ديد قركن و اديان مختلف

 اايدمهديفااردي،تهااراو،،گياهططان دارويططي؛ش1383باااغ،اول،

ش(،1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامه لغت؛ش1380عالم ير،دوم،

المجرب م  القانون في طط   ؛ش1332تهراو،دانش اهتهراو،اول،

؛م2511محمدعبدهمغاوري،نجفاشارف،ذوالجنااحين،،سينا الب 

ق(،028)م.حسانطبر ايفض بن،مجم  البيان في تفسير القركن

،المحصو  في علطم االصطو   ؛ش1332تهراو،ناصرخسرو، وم،

¨تقريردرسآيةاهللجعفر بحاني، يدمحمودجاللاي،قام،مو ساه

،يات ط  سطنتي ايطران  مروري بر كل؛ق1215امامصادق#،اول،

مسائل »؛ش1355محسنناصريوهمكاراو،تهراو،نشرشهر،بهاار

،پااييزو12-11فقاهاها البيات#،ش¨مجله،«زكات¨ مستحدثه

ميارزا،مستدرك الوسطائل و مسطتنبط المسطائل   ؛ش1332زمساتاو

“ق(،بيروت،بياروت،مو ساةآلالبيات1325)م.حسيننوري

المعجم الشافي التداوي باالعشطاب و  ؛ق1255الحياءالترا ، وم،

علياباوالخير،بياروت،دارالخيار،،النباتات و دور العالج الغكائي

ق(،8قارو)مجهاول،مفتاح الراحطة الهطل الفالحطة   ؛ق1225اول،

تحقيق:محمدعيسيصاالحيه،كويات،نشارمجلاسالاوطني،اول،

ق(،028)م.فضاا طبر اايحساانباان،مكططارم األخططالق؛ق1252

؛ش1382ترجمه:محمدحسينرحيميااو،قام،نشارماؤمنين،اول،

گيلوردهاورزوليوسكارياه،ترجماه:فاطماهوفاايي،ميوه درماني

وسائل الشيعة الي تحصيل ؛ش1383موحد،قم،نشروفايي،چهارم،

ق(،قام،1152)م.حسانحارعاامليمحمادبان،مسائل الشطريعة 

 .ق1255،اول،“مؤ سةآلالبيت

اميرحسنشيعيا ميهعالمي

انغوزه

حلتيت(‘)انغوزه

  نفا ا

ااقتصااديا اتوباه: انفا  انفالاصاطالحيفقهاي
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اموالياطالقميشودكهخداوندبهر اولشوپاسازاو

.اماماومعصوم(اختصاصدادها ت)بهذويالقربي

جموَنَفا :الف:اندلغويذکركرده¨برايانفالدوريشه

1.جموَنْف بهمعنايزياده.ب.همعنايغنيمتب

فايء¨كلماه،ازالفاامرتبطباانفال: مفنوم اصوالحي

فايءدر2.ا تكهازنظارلغاتباهمفهاومرجاو ا ات

اماواليکاهبادوو.الف:اصطالحفقهابهدومعناآمدها ت

جنگوخونريزيباهد اتآمادها اتواختصااصباه

بهاينمعناا.ماممعصوم#دارداهلل@وپسازاوار ول

به4.بهمعنايغنيمتجن ي.ب3.فيءمرادفباانفالا ت

اينمعنافيءقسيمانفالا توازالفااامارتبطبااانفاال

.نيست

فقهاياماميهاتفاقدارنددراينکاهانفاالملاکر اول

دراصا .خداا توپسازويملکاماممعصاوما ات

مساتند.اختالفاينيسات“ائمهملکيتر ولاهلل@و

ِْأا ع فعنمِ أُلنِلأأأ»:آناودراينمطلباينآيها ت َْ َيس معُيوَ َكأ
ُمنوْاأأأ ا ع فعمُ أِيّيِهأَوايض سموِ أفعمَ ُقوْاأايّيَهأَواعص ِيحموْاأذعاَتأِبت نُِْ   أَواعِطت

لازانفاا¨دربااره؛(8،1انفاال/)ايّيَهأَوَرسمويعهمأاِل أُكْمم أمُّؤ ِمِْنَي

پاساز.ب وانفالازآِوخاداوپياامبرا ات.پر ندتومي

«.خداپرواداشتهباشيدومياوخودآشتيو ازشکنيد

ازجملاه.رواياتفراوانيبرايانحكامداللاتدارناد

خودازامامصادق#چنيننقا ¨صباحکنانيدرموثقهابي

رويازاماماو(گروهيهستيمکهخداوندپي)ما:كردها ت

شايخحار5.ماراواجبکردها توانفالازآوماا ات

عامليبابيراتحتهمينعنواوآوردهكهانفالاختصااص

6.بهامامداردودرآوشاشرواياتگازارشکاردها ات

اختالففقهاياماميهدراينا تکهانفالملاکشخصاي

                                                           

المصباح المنيطر،  ؛55،ص0اثير،ج،ابن؛ النناية1833،ص0،جصحاح اللغة.1
.300،ص0جتنكي  اللغة، ؛35،ص2جالقاموس المحيط، ؛215ص

.1220،ص3،جمجم  البحري .2

.115،ص5،جتككرة الفقنا ؛213،ص1،ج. المبسوط3

.012،ص3،جريا  المسائل.4

.هماو.5

.030،ص5،جوسائل الشيعة.6

ايکاهبهگوناه،ا ت“ر ولخدا@واماماومعصوم

ناوماننددي راماوالشخصايميااوورثاهتقسايمپسازآ

گرددوياملکمنصبر التوامامتا توپاسازمي

.شاودشودوبهامامبعدمنتق ميآومياوورا تقسيمنمي

مستندايناوروايااتو7.اندمشهورفقهاباوردومراپ يرفته

امامصادق#فرماوده.ازجملهروايتعليبنراشدا ت

پاس،ملکپدرمشدها ات،امواليکهبهعنواوامام:ا ت

ملاکپادرم،ازاوملکمنا توامواليکهباعنواواماام

پسازاوبهعنواوميرا طبقکتابو نتر ول،نيست

8.شوداهللتقسيممي

گماوآنچهملکمنصاببي:حکمانفالدرعصرغيبت

منصابدرعصرغيبتملکمقامو،ر التوامامتا ت

واليااتفقيااها ااتکااهباياادآوراباااهماااوکيفيتاايکااه

.هزيناهکناد،انادکاردههزينهماي“اهلل@وائمهر ول

اختالفدراينا تكهآيااانفاالدرعصارغيباتباراي

ايکهحکممباحاتاوليهبهگونه،شيعياوتحلي شدها ت

راداشتهباشدوهرکستصرفواحياکندمالکشاودياا

برخاي.اقوالدراينمسئلهمتعددا ت. نشدها تتحلي

و9ابوالصاالححلباي.انادبهطوركام منکرتحليا شاده

اينااودرمقاام.طرفداراينديدگاههستند10قاضيابنبراج

گروهاي11.اندرواياتدالبارتحليا شااذندا تداللگفته

مازانداعاقائ ،دي رازفقيهاوبهتحلي انفالبهطوركام 

ياامنااکحاينکهمتعلقانفالمسکنياا ارمايهوتجاارت

شهيد12، الر:اندازازجملهقائالوايننظريهعبارت.باشد

1،صااااحبمااادارک15،اردبيلاااي14،شاااهيدثااااني13،اول

                                                           

،11،جمنططكب االحكططام؛220،ص2،جالسططرائر؛328،صغنيططة النططزوع.7

.288ص

.033،ص5،جوسائل الشيعة.8

.132،صفي الفقهالکافي.9

.182،ص1،جالمنكب.10

.هماو.11

.125،المراسم.12

.222،ص1،ج. الدروس13

.302،صالبيان.14

.305،ص2،جمجم  الفايدة.15
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مساتندايان4.وصاحبجواهر3صاحبحدائق2، بزواري

گروهازفقهانيزرواياتوازجملهرواياتيا تکهداللت

انفالراباهجهاتتزکياهوطيابوالدت“كندائمهمي

5.اندبرايشيعياومباحكرده

اينااونيازبارا ااس.انادگروه ومقائالوبهتفصاي 

بعضايتحليا رادر.الاف.انادمدلولروايات اهگاروه

يعنيکنيزانيکهخمسبهآنااو.اندخصوصمناکحپ يرفته

انادکاهشدهجن يا يرتعلقگرفتها تويازنانيکهدر

اماا،انادمصاداقانفاال،بدوواذوامامصورتگرفتها ت

محققحليبراين6شيخمفيدو.اندبرايشعياوحاللشده

برخيمساکنومتاجررانيزبرماواردتحليا .ب7.باورند

يعنيمسکنوياامواليکهازراهتجارتمتعلاق.اندافزوده

.ج8.برايشيعياومباحشدها ت،دخمسوياازانفالباش

تماممصااديقانفاالرا،گانهبرخيدي رافزووبرموارد ه

هاييکهمصداقانفالا تبرشيعياوحااللازجملهزمين

10.مرحومخوئي9محققهمدانيو.اندکرده

آيااماراداز:بحثدي رينيزدرمياوفقهامطرحا ت

مقصاودتملياکا ات؟تصرفا تياا¨تحلي فقطاباحه

منش بحثواشکالاينا تکهدررواياتعنواوتحليا 

اندظهاورايانروايااتفقاطدرواباحهآمدها توگفته

فقيهاوبهايناشكالچناينپا اخ11.اباحها تنهملکيت

ظهوررواياتتحليا درتملياکا اتزيارا،اواًل:اندداده

درد اتشايعياورواياتمربوطبهمورديا تکهانفال

گيردوبهطورطبيعيدرمعرضخريدوفاروشوقرارمي

                                                                                      

.215،ص0،جالمدارک.1

.20،صکفاية االحكام.2

.281،ص12،جالحدائق.3

.102،ص12،ججواهر الکالم.4

.5،جوسائل الشيعة.هماو؛5

.280،صالمقنعة.6

.252،صالمعتبر.7

.258،ص1،جالسرائر؛223،ص1،جالمبسوط؛255،طو ي،صننايةال.8

.182،ص1،جشراي  االسالم؛102،ص3جمصباح الفقيه، .9

.328صمستند العروة، .10

.005،ص5،جوسائل الشيعة.هماو؛11

پاسعرفاًا.شاوددي رتصرفاتمتوقفبرملکيتواقومي

شاهدشنيزاينا ات.مقصودازاباحههماوملکيتا ت

انفاالآمادهکاهدالبار¨کهدربعضيازرواياتعنواوهبه

تحليا ظهاوربرفرضاينکهروايات،ثانيًا12.ملکيتا ت

ايا تکاهباتصارفاتمقصوداباحه،دراباحهداشتهباشد

.همراهباشد،تملکاز ويشخص¨مالکانهويااراده

بحثدي ريکهمياوفقهامطرحشادهايانا اتکاه

تحلي انفالاختصاصبهشيعياوداردويااعامازشايعهو

ت ييادبااوراولرا،ظهوررواياتدالبرتحلي . نيا ت

اماامصاادق#،مثاًلبارا ااسرواياتفضاي 13.کندمي

همانامادراوشيعيانماورابرپدرانشاوحاالل:فرمودها ت

،...خديجهبنابهروايتابي14.کرديمتاطاهروپاکيزهشوند

،زنيکاهبااويازدواجكنناد،خادم¨امامصادق#درباره

تپر يدکهباهتجار¨ميراثيکهبهار ر يدهويا رمايه

انفاالرا:حضارتفرماود.نحويهريکجزءانفالا ات

مردهوزندهوکسااني،اعمازحاضروغايب،برايشيعياو

افازووبار15.آيندحاللکارديمکهتاروزقيامتبهدنيامي

از.صريح خنفقهانيزمؤيدرواياتا ت،ظهورروايات

شيعياوحارامانفالبرغير:جملهصاحبجواهرگفتها ت

در:انادبيشترفقيهااوامامياهفرماوده،بااينوصف16.ا ت

اگرغيرشايعهازطرياقحياازتبارچيازياز،عصرغيبت

17.شودمالکآومي،انفال لطهپيداکند

هاايکايازکاوه¨اينکاهقلاه:هاکوه¨قله: مصاديق انفا 

مساتندفقهاا18.مصاديقانفالا تمورداتفاقفقهااا ات

امامصادق#،ازجملهبهنق داودبنفرقد.ياتا تروا

فقها19.هارانامبردکوه¨درپا خ ؤالازمصاديقانفالقله

اعاماز،هامطلقاًامارادا اتکوه¨اختالفدارندكهآياقله
                                                           

.003،ص5،جوسائل الشيعة؛328،صمستند العروة.12

.023،ص5،جوسائل الشيعة؛328،صمستند العروة.13

.123،ص2،جتنكي  االحكام.14

.هماو.15

.121،ص12،ججواهر الکالم.16

.338،ص1،حتحرير الوسيلة.17

.302،شيخانصاري،صالخمس.18

.302،ص5،جوسائل الشيعة.19
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صاحب(باشدوياادرمواتوبي)هايانفالاينکهدرزمين

وياا،دهاييکاهمالاکخصوصايويااعماوميدارزمين

هاايانفاالهاييداردکهفقطدرزمينکوه¨اختصاصبهقله

عالماه1،ادرياسابان.انادبرخيباوردومراپ يرفتاه.باشد

برخيدي اربااور3.اندوصاحبمدارکازآوجمله2حلي

كاه:اناداندوباوردومراچنيننقدکردهنخستراپ يرفته

عنواوباعنواواراضيانفالاينقولتداخ اين¨نتيجه،اواًل

اينقولمخالفباکالمفقهاا تکهظهاوردر،ثانيًا.ا ت

.ا تقاللاينعنواودارد

اماا،فقهادراص مطلباتفاقدارند:نيزارها()آجام.1

بعضيآجامرابه.انددربرخيازفروعاتآواختالفکرده

رخيدي ارآووب4درختاوزياددرهمتنيدهتفسيرکردهاند

کنادومحا انادکاهآبدرآونفاوذمايرازمينيدانساته

گروه ومآجامرابهزمينيپارازناي5.درختاوزيادا ت

آجاامايانا اتكاه¨اختالفدي ردرباره6.اندتفسيرکرده

هاايزياادبرخيازفقهازمينيراکهدرآودرختاووياني

اماابعضايدي ارنفاس7،انادروييدهمصداقانفالدانساته

فقهيايان¨ثمره.اندهارامصداقانفالشمردهدرختاووني

هاازيرابنابرقولدومدرختاووياني،دوقولروشنا ت

¨درباره.هرچنددرملکخصوصيباشد،مصداقانفالا ت

اماا،تشخيصتحققاينعناواونيازاخاتالفوجاوددارد

8.اندفدانستهبيشترفقهامرجوصدقعنواوراعر

فقهااباها اتنادبعضاياز:هاا(تاهدره)بطوواوديه.2

از.انادهااشامردهرواياتيکيازمصاديقانفالراتاهدره

اماامصاادق#در،حفصبنبختري¨جملهبنابهصحيحه

9.بطوواوديهرانيزنامبرد،تبيينمصاديقانفال

                                                           

.253،ص1،جالسرائر.1

.223،ص1،جالتحرير.2

.212،ص0،جمدارك.3

اجم.¨،مادهالقاموس المحيط.4

.82،ص2،جالرورة البنيةاجم؛¨،مادهلعربلسان ا.5

.125،ص12،ججواهرالکالم.6

.302،مرتضيانصاري،صالخمس.7

.هماو.8

.023،ص5،جوسائل الشيعة.9

 درياهادراينکهآيا واح: اح دريا() يفبحار.3

برخايازجملاه.انداخاتالفوجاودداردازمصاديقانفال

اندوبعضايآناراازايننظريهرانپ يرفته10صاحبجواهر

برخاي11.انادجملهمحققحليمطلقامصداقانفالدانساته

اگر اح دريامالکخصوصايويااعماومي:اندهمگفته

باشدويااداشتهباشدازانفالنيستواگرازاراضيموات

بنابراينکهمطلق،هايآبادباالصالهباشدازانفالا تزمين

12.هاييکهمالکنداردازانفالباشدزمين

اص اينعنواوماورداتفااق:صفاياوقطايوملکوک.2

بعضيآورا.امادرمفهومصفايااختالفوجوددارد،ا ت

نباههن ااماندكهامامازاموالمنقاولدشامامواليدانسته

برخاينيازآورامطلاق13.کندجنگوپيروزيانتخابمي

14.کننداندکهبرايخودشاوانتخابمياموالنفيسيدانسته

امامقصودازقطايوزمينيارو تاهاييا تكاهخودشااو

روايااتازجملاه،مستندفقهادراص حکم15.اندبرگزيده

تمطلابا ا17داودبنفرقاد¨وصحيحه16ربعي¨صحيحه

مطلقاًاازانفاال،آيااشياينفيسدشمن:دي رنيزاينا ت

راانتخابکنديانکندويابعاداعمازاينکهامامآو،ا ت

شود؟مشهورفقهاقولدومازانتخاباماممصداقانفالمي

زيارا،فقهيايندوقولواضحا ات¨ثمره18.راقبولدارند

،الدشامنازانفاالا اتبنابرقولدوماشيايقيمتاياماو

.هارابرن زيدهباشدهرچندامامآو

فقهادرايان:ار بيوار ()ميرا منالوار له.0

مستندفقهاادر19.اندحکماتفاقدارندوادعاياجما كرده

محماد¨ازجملاهبنااباهصاحيحه.اينمطلبرواياتا ت

                                                           

.125،ص12،ججواهرالکالم.10

.183،ص1،جشراي .11

.321،صمستند العروة.12

.212،ص0،جالمدارک؛252،صالمعتبر.13

.332،ص2،جمجم  الفائدة؛003انصاري،ص،مرتضيالخمس.14

.هماو.15

.020،ص5،جوسائل الشيعة.16

.3.هماو،ح17

.122،ص12،ججواهر الکالم.18

.128،ص12،ججواهر،235،ص12،جالحدائق.19
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«يسا لونکعاناالنفاال»امامصاادق#درتفساير،حلبي

اماوالش،هرکسبميردوبراياومولينباشد:فرمودها ت

1.ازانفالا ت

فقهاادرايان:غنائمجن يبادوواذوامااممعصاوم.2

رواياتنيزبرايان،افزووبراجما 2.اندمطلباجما کرده

برخيازفقهاايمعاصاردرايانحکام3.حکمداللتدارد

رکاهامکااودرعصارحضاو:انادانادوگفتاهتفصيليداده

باعادما اتي اوغناائمجن اي،ا تي اوازاماموجاوددارد

امادرعصرغيبتکاهامکااوا اتي او،مصداقانفالا ت

غنائمجن يملکجن جوياوا تامادرآوخمس،نباشد

4.واجبا ت

.اينعنواوآرايگوناگونيدارناد¨فقهادرباره:معادو.3

معاادومطلقاًاازمصااديقازجملهبرخيبراينباورندکاه

هايملکشخصيباشدواعمازاينکهدرزمين،انفالا ت

مستنداينقولروايتازجمله5.هايملکعمومييازمين

برخيدي رمعتقدنادمعاادو6.ا حاقبنعمارا ت¨موثقه

مطلقًاازانفالنيستبلکهمعادوازمباحاتيا تکاهتماام

:اناداندوگفتهعضيتفصي دادهب7.مردمحقحيازتدارند

بااهام.انادمعادنيکهظاهرندومعادنيكهدرعماقزماين

اماقسمدومازانفال،تفاوتدارندقسماولازانفالنيست

قاولچهاارم8.بهشرطاينکهدرملکشخصينباشد،ا ت

هااينيزعبارتا تازتفصي مياومعادوواقاودرزماين

قسماولازباب.هايغيرانفالدرزمينانفالومعادوواقو

امااقسامدومازانفاال،تبعيتاززمينمصداقانفالا ت

10.اندبرخيازفقهانيزدرحکممعدوتوقفکرده9.نيست

                                                           

.3،ح3،ب023،ص22،جوسائل الشيعة.1

.122،ص12،ججواهر الکالم.2

.025،ص5،جوسائل الشيعة.3

.228،ص5،جمستند العروة؛231،ص2،جوة الوثقيالعر.4

.125،صالمراسم؛215،طو ي،صالنناية؛238،صالمقنعة.5

.028،ص5،جوسائل الشيعة.6

.221،ص12،جالمسالک.7

.232،ص2،جالقواعد .8

.252،صالمعتبر؛253،ص1،جالسرائر .9

.315،ص15،جذخيرة العقبي؛22،صكفاية االحكام.10

ا اماعي كثيارمحمادبانابان،البداية و النناية؛كريم قركن: مناب 

كوشااش:محماادعلاايمعااوضوعااادلاحماادق(،بااه332)م.

البدايطة و  ؛تااوجود،بيروت،داراحياءالترا العربي،دوم،بيعبدالم

ق(،تحقيق:علايشايري،332)م.ا ماعي كثيرمحمدبنابن،النناية

،البيطان فطي الفقطه   ؛ق1258بيروت،داراحياءالتارا العرباي،اول،

ق(،قام،بنياادفرهن اياماام382)م.احمدعامليمكيبنمحمدبن

¨المطهر،مو سهيو فبنالحسنبن،ككرة الفقنا ت؛ق1212مهدي،

محماد،تنكي  األحكطام ؛ق1212الحياءالترا ،قم،“آلالبيت

ق(،تحقياقوتصاحيح:حسانمو اوي225)م.حسانطو ايبن

،تنكي  اللغة؛ق1253خر او،تهراو،دارالكتباال المية،چهاارم،

؛م1522ق/1382اماة،احمدازهري،القاهرة،دارالمصريةالعمحمدبن

ق(،بياروت،داراحيااء1222)م.محمدحسننجفي،جواهر الكالم

الحدائق النارره فطي احكطام العتطرة    ؛ق1581الترا العربي،هفتم،

نشار¨ق(،قام،مؤ ساه1182)احمادبحراناييو افبان،الواهرة

ق(،قاام،1281)م.انصاااريمرتضااي،الخمططس؛ق1258ا ااالمي،

،الدروس الشرعية في الفقه االماميطة ؛ق1211ي،نشرا الم¨مو سه

؛ق1212نشرا المي،¨ق(،قم،مؤ سه382)م.مكيعامليمحمدبن

علايصاافيگلپاي ااني،ذخيرة العقبي في شطرح العطروة الطوثقي   

الرورة البنية في شرح ؛ق1223ق(،قم،گنجعرفاو،اول،1235)م.

معاروفباهشاهيدثاانيعليعامليزينالدينبن،اللمعة الدمشقية

،ريططا  المسططائل؛ق1253ق(،بيااروت،مكتبااةالااداوري،520)م.

السطرائر  ؛ق1212نشارا االمي،¨ يدعليطباطباايي،قام،مو ساه

ق(،قام،058)م.ادريساحمدبنمحمدبن،الحاوي لتحرير الفتاوي

شراي  االسالم في مسائل الحطال  و  ؛ق1213نشرا المي،¨مو سه

ق(،نجفاشارف،داراالداب،232)م.الحسنحليعفربنج،الحرام

حماادا اماعي بان،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية؛ق1385

ق(،تحقيق:احمادعبادالغفورعطاار،بياروت،دار353)م.الجوهري

 ايدمحمدكااظم،العطروة الطوثقي  ؛م1522العلمللماليين،چهارم،

غنيطة  ؛ق1213المي،قام،نشارا ا¨ق(،مؤ ساه1333)م.طباطبايي

زهارهعلايبان ايدحمزهبان،النزوع الي علمي االصو  و الفروع

؛ق1213امااامصااادق#،اول،¨ق(،قاام،مو سااه080)م.حلبااي

يعقاوبفيروزآباادي،داراحيااءالتارا محمدبن،القاموس المحيط

نجمالدينتقيبن،الكافي في الفقه؛م1551ق/1212العربي،بيروت،

؛ش1323ق(،تهراو،دارالكتاباال االمية،223)م.داهللحلبيعبيبن

ق(،اصفهاو،1555)م.محمد بزواريمحمدباقربن،كفاية االحكام

حسانمحمادبان،المبسوط في الفقه االمامية؛صدر، ن ي¨مدر ه

مجمطط  ؛ق1228نشاارا ااالمي،¨ق(،قاام،مؤ سااه225)م.طو ااي

؛ق1212ق(،قم،بنياادبعثات،1580)م.فخرالدينطريحي،البحري 
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احماداردبيلاي،مجم  الفائدة و البرهان في شرح ارشطاد االذهطان  

،مطدارك االحكطام  ؛ق1250نشرا االمي،¨ق(،قم،مو سه553)م.

“ق(،قام،مو ساةآلالبيات1555)م. يدمحمدمو ويعاملي

عباادالعزيز ااالرحماازةباان،المراسططم؛ق1215ححياااءالتاارا ،

مسطالك  ؛ق1255ق(،نجفاشرف،جمعياةمنتاديالنشار،233)م.

علايعاامليزيانالادينبان،األفنام الي شطرح شطرائ  االسطالم   

مسطتند العطروة   ؛ق1212معاارفا االمي،¨ق(،قم،مؤ سه511)م.

ق(،مرتضايبروجاردي،1213)م.تقريردرسآيةاهللخويي،الوثقي

دهماداني،قام،محمارضاابان،مصباح الفقيطه ؛ق1212قم،علميه،

المصباح المنير فطي غريط  شطرح    ؛ق1212نشرا االمي،¨مؤ سه

؛ق1250ق(،قام،هجارت،335)م.محمدالفياومياحمدبن،الكبير

قام،ق(،232)م.حسانحّلايجعفربن،المعتبر في شرح المختصر

محمادمعاروفبنمحمد،المقنعة؛ق1322#، يدالشهداء¨مؤ سه

؛ق1215نشارا االمي،دوم،¨،قم،مؤ ساهق(213)م.بهشيخمفيد

 يدعبداالعلي ابزواري،منكب االحكام في بيان الحال  و الحرام

براجعبدالعريزبن،المنكب؛ق1211منار،¨ق(،قم،مو سه1332)م.

النناية فطي غريط    ؛ق1211نشرا االمي،¨ق(،قم،مؤ سه281)م.

ق(،تحقيق:طااهر252)م.محمدجزريمباركبن،الحدي  و االثر

احمدالزاويامحماودمحمادالطنااحي،قام،ا اماعيلياو،چهاارم،

حسنطو ايمحمدبن،النناية في مجرد الفقه و الفتوي؛ش1322

وسايل الشيعة الطي تحصطيل مسطائل    ؛تااق(،قم،قدس،بي225)م.

ق(،قاام،مو سااةآل1152)م.حساانعااامليمحماادباان،الشططريعة

.ق1215ترا ،الحياءال“البيت

رحمانيمحمد

نيان ب

عس (‘) يانگب

 انگور

3،ماو2،مااو1،ان وررابهفار يتااك¨درختچه: انگور

،شجرةالعنب7،بهعربيكرم6؛درختان ور5،زرجوو4،َرز

                                                           

ارشاد ؛321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛802،صالصيدنة.1
معطارف  ؛322صهطاي دشطوار،    فرهن  داروها و واژه؛232صالزراعة، 
؛328صهطاي ايطران،    ها، درختان و درختچطه  جنگل؛25،ص2،جگياهي

.333،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي

 .305،صتحفة المؤمني .2

دائرة المعطارف  ؛25،ص2،جمعارف گياهي؛331،ص1،جييگياهان دارو.3
.333،ص12،جبزرگ اسالمي

،2،جمعطارف گيطاهي  ؛321صمخطزن األدويطة،  ؛305،صتحفة المؤمني .4
‘ 

باه؛كبياثحمارا،باه ارياني؛اولياطيوم،بهيوناني8؛عنب

بهرومينيز9؛داكههكاجهار،بههندي؛ديدرووا ايا،رومي

،بهآراماي؛عنب،بهعبري؛ِانبو،بهآشوريبابلي10؛انفلوس

12،ان اور،درزبااوفار ايباهمياوهآو.گوينادمي11عنبتا

،درزبااويونااني.گوينادماي15شته14،رز،دوشابه13،عنب

،باهتركاي18؛اصاطفي ه،باهروماي17؛انبالش16،اصطافولي

باه21؛ُاباه،باهعجماي20؛آظي ،امازغيه()بهبربري19؛ازوم

ونياز2هناديوان اور1مكرياه، ركيداك22،داك،اردو
                                                                                      

دائطرة المعطارف   ؛328صهاي ايران،  ها، درختان و درختچه جنگل؛25ص
 .333،ص12،جبزرگ اسالمي

.15،صحةالمقن  في الفال؛232صعمدة الوبي ، .5

دائرة المعطارف  ؛331،ص1،جگياهان دارويي؛231،ص1،جفرهن  عميد.6
.333،ص12،جبزرگ اسالمي

فرهنطط  داروهططا و ؛02،ص2جالجططام  لمفططردات، ؛802،صالصططيدنة.7
.331،ص1،جگياهان دارويي؛322صهاي دشوار،  واژه

،12،جدائططرة المعطارف بطزرگ اسططالمي  ؛331،ص1،جگياهطان دارويطي  .8

.333ص

.321صمخزن األدوية،.9

.802،صالصيدنة.10

.333،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.11

،بحطر الجطواهر  ؛220،صيطة االبن؛103،121،182،صالمتعلمطي   هداية.12

؛35،ص2،جخوارزمشطاهي ¨ ذخيطره ؛053،صاألغرا  الوبيطة ؛230ص

قرابطادي  کبيطر،   ؛225،321صمخزن األدويطة، ؛353،صتحفة المؤمني 
فرهنط   ؛222،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛133،صاسما  األدوية؛1152ص

،مخزن المفردات؛88،صپزشكي نامه؛231صهاي دشوار،  داروها و واژه

،1جهاي كنط  گياهطان دارويطي،     توبيق نام؛88،صپزشكي نامه؛23ص

 .212ص

.28،صتحفة المؤمني .13

 .88،صشكي نامهپز؛23،صمخزن المفردات.14

 .133،صاسما  األدوية.15

 .230صعمدة الوبي ، .16

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛312صهماو،.17

 .212،ص1جهاي كن  گياهان دارويي،  توبيق نام؛322،صالصيدنة.18

قرابطادي  کبيطر،   ؛225،321صمخزن األدوية،؛353،صتحفة المؤمني .19
مفطاتيح  ؛133،صاألدويطة اسطما   ؛222،ص1،جمحيط اعظطم ؛1152ص

توبيق ؛231صهاي دشوار،  فرهن  داروها و واژه؛222،ص2جاالرزاق، 
.212،ص1جهاي كن  گياهان دارويي،  نام

 .230صعمدة الوبي ، .20

 .312صهماو،.21

؛133،صاسما  األدوية؛225صمخزن األدوية،؛152،صتحفة المؤمني .22

،1جكنط  گياهطان دارويطي،     هطاي  توبيطق نطام  ؛23،صمخزن المفردات

.212ص
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؛گويند4عنببهآودرلغتعربي.ناميدهشدها ت3اكههد

 Graupe»،بااهان ليسااي؛«Vigne»5،ِوُرژوس،بااهفرانسااه

vine»بهآلمااني؛،«Weinrebe«»Weiranke»باهايتالياايي؛

«Vite«»Vigna»6خوانناادو7فولهاوواءا ااتا،وبااهالتينااي

10عقايال9،ودرعربيحصارم8نارسآورابهفار يغوره

.گويند

درفار اي«َرز¨»واژه،هاايفار ايان اورازمياوناام

بار.فار يميانهوفار يناوكااربردداشاتها ات،با تاو

نخست¨اوا طهزارهيهاايالمييكيازكتيبه¨ا اسنسخه

تواوگفاتهاميرتركتيبههايمت خپيشازميالدوصورت

11.ا ترفتهبهكارمي«َرزا» raza¨كهدرفار يبا تاوواژه

وگاااهبااهصااورت«َرز» raz¨هدرمتااووفار اايميانااهواژ

12.هزوارشآمدهكاهتاافار اياماروزبااقيمانادها ات

عربايدر)هزوارشرزدرفرهنگپهلويبهصورتكر ماا

كهكرمدر13ماوونساآمدها تاوراپارتيكر م(ودرا ناد

،ونودرفار يميانه،بااينهمه.عربيدرختان ورا ت

هااايطبااريوودرگااويش14تاكسااتاورزباهمعناااي¨واژه

                                                                                      

 .220،212،صتحفة المؤمني .1

 .23،صمخزن المفردات.2

 .222،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛222،ص1،جمحيط اعظم.3

4 ص21جالحاوي، . ،125 102صالمنصوري في الو ، ؛ ،2جقانون، ؛

231ص 312صعمدة الوبي ، ؛ ص1-2ج، ة أولي األلبابتككر؛ ؛322،

250صهار، حديقة األز 225صمخزن األدوية،؛ جمحيط اعظم؛ ،1،

222ص ص2جمفاتيح االرزاق، ؛ ،222 صپزشكي نامه؛ ،88 مخزن ؛
.212،ص1جهاي كن  گياهان دارويي،  توبيق نام؛23،صالمفردات

 .88،صپزشكي نامه.5

 .331،ص1،جگياهان دارويي.6

 .88،صپزشكي نامه.7

؛321صمخطزن األدويطة،  ؛102،صؤمني تحفة الم؛133،صالجواهر بحر.8

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛88،صپزشكي نامه

؛23،صمخطزن المفطردات  ؛133،صالجواهر بحر؛188صعمدة الوبي ، .9

 .88،صپزشكي نامه

 .102،صتحفة المؤمني .10

 .338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.11

،12،جف بطزرگ اسطالمي  دائطرة المعطار  ؛51،52،صپنلطوي ¨ نامه واژه.12

.338ص

 .035،031،ص1،جاسالم جنان ¨دانشنامه.13

،پنلطوي ¨ نامطه  واژه؛102،103،صپنلوي اشطکاني( ) دستور زبان پارتي.14
‘ 

هايشمالغربيايراوبههمينمعنابهخوانساريوگويش

15.رودكارمي

¨شاواهدگوياايپيشاينه،هاايان اورازمياودي رناام

در.درفار ايمياناهوناوا ات«ان اور»و«مو»هايواژه

بهصورتهزوارشبارايدرخات«مو»/muγ/فار يميانه

باراي،هاايپاارتيدرنوشاته،عالوهبرآوو16،ان ورآمده

همديادهشاده«ان ور» / angūr/واژه،محصولايندرخت

انديشاوراو¨ان اورباهخاماه¨واژه،درفار ايناو17.ا ت

كاهچنااو18.ضبطگرديدها ت،كهنومتونويسدرپار ي

هداياةالمتعلماينفاي»،ترينمتنطبايفار ايدرقديمي

19.اينواژهبهصاورتمكاررباهكااررفتاها ات،«الطب

حكايم¨تريناثرمنظومفار يكهبهخاماههمچنيندركهن

از،ميسريدرفنطبتدوينشدهوبهد اتماار ايده

تريناثرمنثورفار اييمينيزدرقد20.ان وريادشدها ت

كهدر ال،«اندويةعنحقايقةاالبني»درداروشنا يبانام

¨واژه«عناب»ذيا عناواو،قبهن ارشدرآمدها ت223

21.ا تبهكاررفته«ان ور»

بار«زرجاوو¨»اطالقواژه¨درباره،هايان وردربيننام

،انادنساتهبرخيكهآورازرقوودا.آواختالفوجوددارد

ومطلاقآوعباارتاز22مرادازآوشرابا ت:گويندمي

كهازتااكدرحاال23يادشده«دمعةالكرم»آبيمو ومبه

گاااهيبااهمانناادو24كنااد ااوختنيااابرياادوترشااحمااي
                                                                                      

.338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛51ص

 ¨دانشطنامه ؛238،صطبطري ¨ نامطه  واژه؛32،355،ص1،جتاريخ طبرستان.15
.035،031،ص1،ججنان اسالم

 .338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛35،صپنلوي¨ نامه واژه.16

دائطرة المعطارف بطزرگ    ؛101،صپنلوي اشکاني() دستور زبان پارتي.17
 .338،ص12،جاسالمي

،الجطواهر  بحطر ؛220،صاالبنيطة ؛103،121،182،صالمتعلمطي   هداية.18

؛35،ص2،جرزمشطاهي خوا¨ ذخيطره ؛053،صاألغرا  الوبيطة ؛230ص

 .88،صپزشكي نامه

.103،121،182،255،صالمتعلمي  هداية.19

.05،223،200،صعلوم پزشكي دانشنامه در.20

.220،222،صاالبنية.21

 .220،ص1،جمحيط اعظم.22

 .هماو.23

 .220،ص1،جمحيط اعظم؛802،صالصيدنة.24
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امادرمنابومتعدديمراد1.گرددهايدي رمنجمدميصم 

باه«لمقناوا»مثاًلاشبيليدر.خشبيان ورا ت¨ازآو اقه

2.خشبيدرختان اورزرجاوواطاالقكاردها ات¨ اقه

:بيروناايبااهنقاا ازافاارادمتعاادديآوردها ااتهمچنااين

گوينادآورابهعربيزرجوومي¨درختان ورونيزخفچه

،مشتقشادها ات«زرگونه»يا«زرگوو»فار ي¨كهازواژه

يعنيچوورنگآوبهرنگزرشبيها اتباهآوزرگوناه

بعيدا تكهمارادازايانواژهشاراب،بنابراين3.گفتنديم

زيرابسيارمحتم ا تكهبهمنا بتتشبيهرنگآو،باشد

ناه،كردنادبهرنگطالييشراببهآوزرجوواطالقماي

 .آنكهمرادازآوخودشرابباشد

وجمااوآو«ِعَنااب»¨كلمااه: انگططور در قططركن. يططك

،ازاينتعاداد4.بهكاررفتها تباردرقرآويازده«عنابا»

ياكماورد،حدودهفتموردمربوطبهان ورزمينيا ت

ماواردمفااهيم¨بهشتياوياادشادهوبقياه¨آوبهعنواوميوه

ازايانكتاابآ اامانييدرآيااتهمچناين5.مختلفايدارد

«حار »هااييمانناددرختان وروباغآودرضمنواژه

درروايتاايازامااام.ا ااتشاادهنياازياااد(21،38انبياااء/)

شريفهدرختان وردانساتهشاده¨حر درآيه،#صادق

،2انعاام/)7«معروشاات»هااييچاووهمچناينواژه6.ا ت

،(12،28نحاااا /؛3،133اعااااراف/)8«يعرشااااوو»،(121

18ف/كه)9«فردوس» ،153) ،(12،32 اف/يو)10«خمار»،

                                                           

 .802،صالصيدنة.1

 .28،25،35،صالمقن  في الفالحة.2

 .802،صالصيدنة.3

قطركن و  ؛25،21گياهان در قركن، ؛38،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، .4
.120،صط 

.213،صقركن و ط .5

دائرة المعطارف قطركن   ؛51،ص3،جمجم  البيان؛28،ص2،جتفسير قمى.6
.38،ص0جکريم، 

.132،ص5،جبلسان العر؛123ا122،ص0،جالتفسير الكبير.7

مجمط   ؛252،ص2،ج022،ص2،جالتبيان؛25،ص5،ج2،مججام  البيان.8
.320،ص2،جالبيان

.251،ص13،جالميزان؛51،ص2جالبحري ،  مجم .9

.200،ص2؛ج235،ص1،جلسان العرب.10

،(2،55عاااام/ان)12«جّناااات»،(2،30قاااره/ب)11«الّشاااجرة»

(2،205بقاره/)15«شاراب»و14«طعاام»،(3،33عمراو/آل)

اخير¨كهدردوآيهچناو16،باان وردانستهشدها تمرتبط

ان اوردرغيار«رزق»عباسنيزنق شدهكهمارادازازابن

18.نياازان ااوروانجياارا اات «طعااام»و17فصاا آوبااوده

ان اورياادكاردهقرآوكريمدرآياتبساياريازهمچنين

هايخدابارايبهبارنشستنور يدوآوراازنشانه؛ا ت

َ يمنو عأوأايضُّّمنم عأأأأ»:...مؤمناوشمرده وأَجّْنتأِمْأاعْْنم أوأاي
ُِنِهأِاْ أيفأأأأ َعنَضأوأَيْ ِِأِاذاأاع ممشَمِبًُنمأوأغعرَيأممَمشنِبهأا ُظضواأِايلأثعَمنِض

(وروياشآوراباا2،55/انعاام)«ذِيُ  أ عََينتأِيقعومأيمؤِمْو 

:ايبارايمتفكاراوباهشامارآوردها اتآبباراونشاانه

َ يمو عأوأايْ ختلعأوا عْْنَبأوأِمْأُكنلِ أأ» َ رَعأواي يمْنِبتمأيعُ  أِبِهأاي
.(12،11نحاا /)«ايْثَمننضِتأِاْ أيفأذِيننَكأ عَيننةِّأِيقعننومأَيَمفعْ ننضو 

باغساتاووبرتارييهااهمچنينتفاوتآورابادي رميوه

هاايدي اروخاواصممتاازيكاهنسبيآوازبرخيميوه

هااااازآو¨دارداااباااوجااوديكسااانيزمااينوآبدرهمااه

َجّْنٌتأِمنْأأ...أ»و:داندهايخداوندبرايخردمنداومينشانه
اعْْنبأوأَهرٌعأوأَ ختٌلأِصْواٌ أوأغعريمأِصْوا أيمسقيأِبممءأواِحندأأ

َْييأَبُضأِفيأاُ ُكِلأِاْ أيفأذِينَكأ عيننتأِيقعنومأأأأأوأ مفعضِ ُلأَبَُضُم
هايخداوندبرايخردمنداوازنشانه.(13،2رعد/)«َيُِقيو 

اينا تكهان ورهمروزينيكو توهمازآوشاراب

ثعَمضِتأايْ ختِلأوأا عْْنِبأََم ِخذو عأِمْنهمأَسن عض اأأأأِمْأو»: ازندمي
.(12،23نحا /).« عَيةِّأِيقعومأَيُِقينو أأيفأذِيَكِرهلًنمأَحَسًْنمأِاْ أأو

فوقهيچداللتايبارجاوازا اتفادهاز¨گفتنيا تكهآيه

بلكهباتوجهبهاينكهدربرابررزقنيكوقارار،شرابندارد

برخيدي رآيهراناظر19.گرفتهبهزشتيآونيزاشارهدارد

                                                           

.135،ص11جبحار االنوار، ؛112،113،ص1جالصافى، .11

.01،ص3،جالتفسير الكبير؛025،ص2،جمجم  البيان.12

.332،ص3،ج3،مججام  البيان.13

.28،ص3،جالتفسير الكبير؛133،ص2،جمجم  البيان.14

.230،ص1،جنور الثقلي ؛121،ص1،جتفسير عياشى.15

.38،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، .16

.253،ص0،جلسان العرب؛333،ص3،ججام  البيان.17

.28،ص2،جالتفسير الكبير .18

.35،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، ؛255،ص12،جالميزان.19
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«راَ ااَك»مقصااوداز:اناادبااهشاارابندانسااتهوگفتااه

«ِرزقًاَحَسنًا»هايگرفتهشدهازان ورومقصودازنوشيدني

 1. تغ اهاييا تكهازان ورتهيهشدها

 اركهدانساتهشاده«َ اَكراً»درروايتينيزمقصاوداز

فعمع َشَ مأيعُ  أِبِهأَجّْنتأِمنْأأ»:خوراكيدارد¨ان ورجنبه2.ا ت
«ٌةأوأِمْننُمأََننَُكيو ِكننهمأكعننثرَياَ ختننلأوأاعْْنننبأيعُ نن أفتُننمأفعو

هاايخداونادودربهشتنيزازنعمات(23،15مؤمنوو/)

برايپرهيزگاراوا توبراياهميتويژهومنافوبسياري

هايدي رازآوبهتنهااييياادشادهدربرابرميوه،كهدارد

ََأوأاعْْنبننمِّأأأ٭أِاْ أِييممم قنَيأَمفمهاََِّ»:3ا ت ،38،31نبا /)«َحنداِئ

كسانيراكهازرويرياوهموارهباامناتووندخدا.(32

كندكهباغبزرگيكنندبهشخصيتشبيهميآزاربخششمي

ازان وروخرماداردوخودپيرا اتوفرزنادانينااتواو

اعَيننَو ُّأ»: ااوزاندداردوناگهاااوگردباااديآتشااينآورامااي
َُنمأأأاعَحدمُك أاع أََ و عأيعهمأَجْ ٌةأِمْأَ ختلأوأ اعْْم أَََضيأِمنْأََحِم

َُفمُءأما عهن رمأيعهمأفتُمأِمْأُكلِ أايْثَمضِتأوأاعصمَبهمأايِ َبضمأوأيعهمأُذرِ ي ٌةأضم
همچناين.(2،222بقره/)«أ...فعمعصمَبُمأِاْصمٌرأفتِهأ مٌرأفعمحَمَضلعت

كندكهدوباغان ورداشتو رگ شتشخصيرانق مي

خداوناد،كبارو اتمكاريت،شرك،به ببكفراونعمت

ُِممأأأأواضِض  »:هارانابودكردآو َُيْنمأ َََحنِد ُم أَمثعمِّأَرجميعنِيأَج يع
ُممنمأأ َُيْنمأَبتَْ ُمممأِبَْخلأوأَج ...أأَهرْننمِّأأأَجْ َمنِيأِمْأاعْْنبأوأَحفعفْن

خداي بحاوروياش.(18،32،22كهف/)«أ...ُاحتطعأِبثعَمِضِأو

ناايمااردهوخشااكراازدرختاااوان ااوروخرمااادرزمي

هايخودبارزنادهكاردوموجاوداتپاسازمارگنشانه

ُم مأا عر مأاملعتَمُةأاعحَتتْنُمأوأاعخَضجْنمأِمْنُمأأأأو»:شماردمي ءاَيٌةأيع
َُيْمأفتُمأَجّْنتأِمنْأَ ختنلأوأاعْْننبأوأأأأ َحبنًّمأفعِمْهمأَيَُكيو أوأَج

ُمتننو  َْأاي َ ض ننمأفتُننمأِمنن ينهمچناا.(32ا32،33يااس/)«فع

هايخوردنيمانندان وروزيتوووخرمارابهانساونعمت

شودوبهدقتبيشاتردرچ اون يپديادآمادويادآورمي

ُ أمفعيَتُْظنِضأاِ  سننأأ»:خواندهاوشكرگزاريازخودفراميآو

                                                           

.032،ص2،جمجم  البيان.1

.23،ص3،جنور الثقلي ؛218،ص1،جتفسير قمى.2

.25،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، ؛228،ص15،جمجم  البيان.3

َِْْبًنمأوألعضبنمِّ...أِايلأطعُمِمه 85،22عبس/)«فعمع َبمْمأفتُمأَحبنًّمأوأ

شودخاطرنشاومي.(32،30يس/)«فعمأَيشُ ضو اع...أ»،(28ا

كهان وردر رتا رجهاومصرفخاوراكيداردوهشاتاد

درقاارآو4.روددرصادآوباارايتهياهشااراببااهكاارمااي

 ازيومصرفشرابمنفوروحارامشاناختهشادهشراب

د تورحرمتشرابدرقرآوبهصورتتادريجيو.ا ت

¨نخساتدرآياه.يانجامگرفاتبرپايهاصولرواوشناخت

. ازيبيشتراز ودآوعناواوشادگناهشراب2بقره/215

گاهكهمستهساتيدآو»:فرمايدمي2نساء/23 پسدرآيه

0مائاده/51و55هااي رانجامدرآياه«.گردنمازم رديد

5.شودحرمتقطعيآواعالممي

ايجاادشاياوذكرا تكهقرآوكريمدرآياتمتعددي

ُمَوأاْينذيأأ»:ان ورودرختآورابهخدانسبتدادها ت وأ
ََ ع ََ »؛(2،55انعام/)«أ...فعمعخَضجْمأِمْهم...أاع  يمْنِبتمأ...أُمَوأاْيذيأاع 
اا23،18مؤمناوو/)«...أفعمع َشنَ مأ»؛(11ا12،15نح /)«أ...يعُ  

َُيْننمأفتُننمأ»؛(15 «أ...مأفتُننمفعمع َبمْنن»؛(32،32يااس/)«أ...وأَج
ايانامارافازووبارتبيايناهمياتو.(85،22،28عبس/)

رزدكاهبااديادووبرايننكتهنيزت كيدماي،ارزشان ور

6.هاپيبردهايالهيبايدبهآفريدگارآونعمت

ان اوررابهتارين،ر ولاكرم@: انگور در روايات

وقتايان اور8،تكوينيافتهازطينتواصا آدماي7،ميوه

كنندهزيراگوراتروهضم،دانهدانهبخوريد،كنيدمصرفمي

متناو ¨اميرمؤمناوعلي#درروايتيان ورراتغ يه9.ا ت

عنواوفرمودهكههمخورشا توهمميوهوهمخوراك

                                                           

.23صگياهان در قركن، .4

.23،22صهماو،.5

.25-38،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، .6

،“ةموسوعة ط  االئم؛132،صمكارم االخالق؛22،صط  النبي .7
.283،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي؛250،ص2ج

موسطوعة طط    ؛132،صمكطارم االخطالق  ؛322،ص20جبحار االنوار، .8
.283،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي؛250،ص2،ج“ةماالئ

موسوعة ط  ؛03،صصحيفة الررا ؛325،321،ص20جبحار االنوار، .9
مكططارم ؛30،ص2جعيططون اخبططار الررططا ، ؛253،ص2،ج“ةاالئمطط

؛28،صططط  النبططي  ؛028،ص2،جالمحاسطط ؛132،صاالخططالق

،1،جرف طط  اسطالمي  دايطرة المعطا  ؛222،صموسوعة االحادي  الوبية

.283ص
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حضرت#آوبودهكاهان اورراباا¨شيوه1.وهمشيريني

زآوحضارتان اوررزاقايرايكايا2.فرماودناومي مي

فرموده،امامباقر#3بهشتيعنواوفرمودها ت¨چهارميوه

از4.مستحبا تكهان وردودانهدودانهمي شود:ا ت

.كندمصرفان وراندوهرابرطرفمي،منظرامامصادق#

هن اميكهطغياوآب،درروايتيازآوحضرتآمدها ت

،ددرزماونوح#فروكشكردواجسادمردگاوپديدارش

.جااوغم اينگرديادهاايباينوح#ازديدوآوپيكاره

ان اور،خداوندبهايشاووحيفر تادكهبرايرفاوانادوه

درروايتدي رازامامصاادق#آماده5. ياهمصرفكند

خداوند،ا تكهنوح#بهخداوندازاندوهشكايتنمود

زياراانادوهرابرطارف،بهويد اتوردادان اوربخاورد

خداوندبهيكيازپيامبراوكهاز،برا اسروايات6.كندمي

احمد7.د توردادتاان ورمي نمايد،اندوهشكايتداشت

دردنياا:كندكاهفرماودنق مي#بنيحييازامامصادق

؛باه؛ ايب؛انارملاس:هايبهشتيهستندپنجميوهازميوه

آوحضاارتدرروايتاايدي اار8.خرمااايرطاابوان ااور

نااراحتيرا،كنادان اورعصابرامحكامماي:مايادفرمي

                                                           

؛250،ص2،ج“موسطوعة طط  االئمطة   ؛322،ص20جبحار االنطوار،  .1

.283،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي؛132،صمكارم االخالق

موسططوعة ططط  ؛023،ص2،جالمحاسطط ؛322،ص20جبحططار االنططوار، .2
.253،252،ص2،ج“االئمة

.253،ص2،ج“موسوعة ط  االئمة.3

؛222،صموسوعة االحاديط  الوبيطة  ؛301،ص2،ج232،ص1،جافيالك.4

.288،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي

؛253،252،ص2،ج“موسوعة ط  االئمة؛322،ص20جبحار االنوار، .5

،موسوعة االحادي  الوبيطة ؛028،ص2،جالمحاس ؛305،ص2،جالكافي

هاي طبطي   كموزه؛283،288،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي؛223ص
.203،صو بنداشتي امام ررا 

،هاي طبي و بنداشطتي امطام ررطا     كموزه؛322،ص20جبحار االنوار، .6

.203ص

؛132،صمكطارم االخطالق  ؛023،ص2،جالمحاس ؛301،ص2،جالكافي.7

،موسططوعة االحاديطط  الوبيططة؛252،ص2،ج“موسططوعة ططط  االئمططة

دايطرة المعطارف   ؛52،صرا ط  الر؛25،ص“ط  االئمة؛223ص
،هاي طبي و بنداشتي امام ررطا    كموزه؛288،ص1،جط  اسالمي

.203ص

.288،ص1،جخصا ال.8

منصاوربانياونس9.گردانادزدايدونفسراپااكمايمي

:فرماودازاماممو ايكااظم#شانيدمكاهماي:گويدمي

نيشاكرو؛ان اوررازقاي:ر اندمصرف هچيزضررنمي

10. يبلبناني

برخيقضايايتاريخيدرپيوناد،درتعداديازروايات

ازجملهدا تاومساموميتاماام،مطرحشدها تباان ور

¨و ايلهباه13وامامجاواد#12وامامصادق#11رضا#

در.ان ورمسمومدررواياتموردتوجهقرارگرفتاها ات

بعضيرواياتدرختيكهآدمازنزديكشادوباهآونهاي

درروايتيآمده14.درختان ورمعرفيشدها ت،شدهبود

@باهحضارتخديجاهٍازان اورا تكهپياامبرا االم

دررواياتمتعدديآمدها اتخداوناد15.بهشتيخورانيد

ازان وربهشتي’وفاطمه”بهپيامبرا الموامامعلي

ازپيدايشان وردرغيرفصا خاودش16.هديهدادها ت

بهعنواوكراماتو”پيامبر@وبعضيازائمه¨و يلهبه

17.تمعجزهنيزدررواياتيادشدها 

ازان وردرچندكتاابفقهايباه: انگور در فقه: دو

،يكايدركتاابطهاارت.منا بتبحثبهمياوآمدها ت

حليتوحرمتآبان ورونيزپاكيونجا تآو¨درباره

بعدازجوشيدووقبا ازتبخياردوثلاثآوبحاثشاده

دركتابزكاتازمقدارزكاتان اورخشاكشاده.ا ت

آب¨فقيهااودربااره.ميااوآمادها اتكشمش( خنبه)

.انادكااوشفقهاينماوده«عصيرعنباي»ان ورذي عنواو

بار. اهديادگاهفقهايوجاوددارد،چيستيعصير¨درباره

                                                           

 .128،صط  الررا وط  النبي .9

موسططوعة ططط  ؛122،ص1،جخصططا ال؛325،ص20جبحططار االنططوار، .10
.283،ص1،جدايرة المعارف ط  اسالمي؛253،ص2،ج“االئمة

.232،ص1جن اخبار الررا ، عيو.11

.338،ص2جطوبي، ¨ شجره.12

.350صدالئل االمامة، .13

.122صمعاني االخبار، .14

 .225،صرورة الواعظي .15

مناقطط  ك  ؛120صالخططرائج و الجططرائح، ؛313ص، طو ااياالمططالي، .16
 .22،ص15جبحار االنوار، ؛31،ص2جطال  ،  ابي

المالحم و الفطت ،  ؛313ص، شيخطو يالمالي، ا؛212صدالئل االمامة، .17
.388ص
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.ا ات«آبان اور»عصيرنااميباراي،ا اسديدگاهاول

طورمجازبرآبان وراطاالقعصيربه،مطابقديدگاهدوم

معنايحقيقيعصيرعبارت، ومبرطبقرويكرد.گرددمي

ديدگاهنخستباهصااحب.هرچيزيا ت¨ازمطلقافشره

دررواياات:گويادويماي.نسبتدادهشدها ت«حدائق»

ايا ااتكااهازان ااورتولياادعصاايرنااامفاارآورده،دينااي

.ديدگاهدومبهعالمهنراقايمنتسابشادها ات1.شودمي

صوصعصيرعنبييااخ،مرادازعصيردركاربردفقهيآو

آبان ورا توكاربردآودرروايااتدرآبان اورباه

مانادكاهعصايرايبااقينمايايشيو داردكهشبههگونه

امااامخمينااي ازبرخااي2.عبااارتازآبان ااورا اات

عصيركاهبارخصاوصآبان اورداللات¨رواياتدرباره

3.دارنديادكردها ت

وپايشازتبخياردرصورتجاوشآمادو،آبان ور

.ازدومنظرموضو بحثفقهيواقوشدها ت،دو ومآو

حكمتكليفيآوازحياثحرماتو¨نخستدرباره،فقيهاو

حكموضعيآوازمنظرنجا تويا¨حليتو پسدرباره

مصارفعصايرعنباي،بااينهمه.اندطهارتكاوشنموده

ودر4،ماداميكهجاوشنيايادمحكاومباهحلياتا ات

ياادر5،صورتجاوشآمادوپاسازتبخياردو اومش

حكمحلياتآب6.صورتتبدي شدوبه ركهپاكا ت

تبخياردو اوم()ان ورجوشآمدهپاسازذهاابثلثاين

همچناين.اجماعيونيزمطاابقاصا عناواوشادها ات

¨ازامامصادق#درباره7.رواياتفراوانيبرآوداللتدارد

                                                           

 .3-0،صافارة القدير؛125-110،ص0،جحدائق الناظرةال.1

 .232،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة؛11،صافارة القديرهماو؛.2

 .232-233،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة.3

 .3،صافارة القدير؛235،ص0،جمنتقد المناف .4

،235،ص0،جمنتقططد المنططاف ؛252،ص5،ج321،ص3،جرورططة البنيططة.5

؛221،ص13،جريا  المسطائل ؛30و33،ص12،جمسالك االفنام؛253

،3،جشططراي  االسططالم؛051،صالننايططة؛132،ص10،جمسططتند الشططيعة

التنقيح الرائط  فطي   ؛25،ص1،جالعروة؛03،ص1،جكنز العرفان؛133ص
 .155،ص3،جثقيشرح عروة الو

 .252،ص5،جالرورة البنية.6

 .235،ص0،جالمناف  منتقد.7

دهرط آبان اوروبيساترطا ايكهازحكمفرآورده

جوشاانندتاابيساترطا آوآبتشكي شدهوآورامي

حضارت.ماند ؤالشدتبخيرگرددودهرط آوباقيمي

اگردرصورتجوشاندويك اومآوبااقيبماناد:فرمود

آبان وراگار:درروايتيدي ريآمدها ت8.حاللا ت

محكوم،تبخيرشودبهميزانيجوشاندهشودكهدو ومآو

همچنينآبان وردرصاورتتبادي باه9.بهحليتا ت

زيرادرآوانقالببهحقيقتدي اريرخ، ركهپاكا ت

10.كنندها تدادهوانقالبازنظرفقهيپاك

فقهامصرفآبان اور،گفتهحكمتكليفيپيش¨درباره

جوشوپيشازتبخياردو اوم¨رابعدازر يدوبهنقطه

حتيبرخيبرايرعايت11.اندمحكومبهحرمتدانسته،آو

احتياطفتوابهتاركمصارفعصايرپايشازغليااووباه

مساتندحكام12.انادمح شانيدوصادايجوشاشداده

ووجاود13تكليفييادشادهنيازتحقاقاجماا نازدفقهاا

اينرواياتدرحدمستفي وبلكه14.رواياتفراواوا ت

يعنياعتباار15؛م#گزارششدها تمتواترازائمهمعصو

                                                           

،20،جوسائل الشيعة؛131،ص5،جتنكي  االحكام؛215،ص2،جالكافي .8

 .350ص

،20،جوسائل الشيعة؛125،ص5،جاالحكام تنكي ؛225،ص2،جالكافي .9

 .233ص

 .252،ص5،جالرورة البنية.10

،منتنطي ال؛103،ص1،جتحريرال؛151،ص1،جقواعدال؛320،صالوسيلة.11

شطراي   ؛325،ص3،جالرورة البنيطة ؛235،ص1،جرشاداال؛215؛ص3ج
،13،جريا  المسائل؛33،ص12،جمسالك االفنام؛22،ص1،جاالسالم

،3،ججططواهر الكططالم؛20-22،ص2،جمطط  اليحضططره الفقيططه ؛225ص

،1،جالعروة؛2،30،صافارة القدير؛225،ص0،جالمناف  منتقد؛221ص

،الوسيلة تحرير؛155،ص3ج، التنقيح الرائ  في شرح عروة الوثقي؛25ص

 .223،ص3،جكتاب الونارة؛152،ص1ج

،3،جالتنقيح الرائ  في شطرح عطروة الطوثقي   ؛25،ص1،جالوثقي العروة.12

 .113ص

،1،جيرة المعطاد ذخ؛33،ص12،جمسالك االفنام؛222،ص1،جالمعتبر.13

؛321،ص3،جالرورطة البنيطة  ؛225،ص13،جريطا  المسطائل  ؛102ص

،كتاب الونطارة ؛231،ص0،جالمناف  منتقد؛133،ص10،جمستند الشيعة

 .؟،ص3جامامخميني،

،منتقطدالمناف  ؛133،ص10،جمستند الشيعة؛321،ص3،جالرورة البنية.14

 .2،صافارة القدير؛231،ص0ج

،20،جوسطائل الشطيعة  ؛222،ص3،ججواهر الكالم؛2،صارة القديراف.15
‘ 
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گفتنايا اتكاه.هاازمنظرفقهيدرحدباالييا اتآو

زيارا،تواتريادشدهازنو تواترمعنويا تنهتواترلفظي

از.دررواياتيكمعناباالفاامختلفنق گرديادها ات

عبداهللبان اناوباهنقا ازاماام¨مثاًلدرروايتصحيحه

كهمصرفهارعصايريدرصاورتصادق#آمدها ت

هماين1.جوشآمدووپيشازذهاابثلثاينحاراما ات

راويدرروايتدي رآوردها اتكاهمصارفعصايردر

صورتپختنوپسازتبخيردو ومآومحكومبهحليت

مفهوماينروايتآوا تكاهمصارفعصايريااد2.ا ت

بارطباقروايات.شدهپيشازذهاابثلثاينحاراما ات

گرددم رعصيرحرامنمي،حمادازامامصادق#¨حيحهص

همچناينروايااتمعتباردي ارياز3.جاوشآياداينكهبه

حرمت¨درباره،بصيرودي رراوياوابي،عميرابنابي،زراره

جاوشآمادهودوثلاثآوهناوزعصيريواردشدهكهبه

4.تبخيرنشدها ت

يدوباهفقيهاودرحكموضعيآبان اوربعادازر ا

.انادجوشوپيشازتبخيردو ومآواختالفنموده¨نقطه

دراينباره هرويكردعمدهدرتمامادوارفقهاتخاذشاده

،فقيهاومتا خر5.اندبيشترفقيهاوادواراوليهفتوانداده.ا ت

مشهورفقهايادوار ومياا6.اغلبقائ بهنجا تهستند

                                                                                      

 .233ص

،20،جوسائل الشيعة؛135،ص5،جتنكي  االحكام؛215،ص2،جالكافي .1

 .282ص

 .225،ص2،جالكافي .2

،20،جوسططائل الشططيعة؛125،ص5،جتنططكي  االحكططام؛215،صهماااو .3

 .233ص

 .2،صافارة القدير.4

التنقيح الرائ  فطي  ؛282،ص0،جمنتقد المناف ؛212،ص1،جعةمستند الشي.5
 .223،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة؛52،ص3،جشرح عروة الوثقي

،منتنطي ؛103،ص1،جالتحريطر ؛151،ص1،جالقواعطد ؛320،صالوسيلة.6

شطرائ   ؛321،ص3،جالرورة البنيطه ؛235،ص1،جاالرشاد؛215؛ص3ج
مطدارك  ؛32،ص12،ج123،ص1،جمسالك االفنام؛22ص،1،جاإلسالم
؛321،ص3،جالرورة البنية؛33،ص1،جالمفاتيح؛252،ص2،جاالحكام

،كنز العرفان؛253،ص3،جمجم  البحري ؛112،ص0،جالحدائق الناررة

م  ؛235،ص1،جمختلف الشيعة؛328،ص2،جالتنقيح الرائ ؛03،ص1ج
جطواهر  ؛212،ص1،جمسطتند الشطيعة  ؛22،20،ص2،جاليحضره الفقيطه 

التنقيح في شرح العطروة  ؛285،ص0،جمنتقد المناف ؛221،ص3،جالكالم
‘ 

اندوباهراوراتضعيفكردهديدگاهمت خ،مت خرالمت خرين

فقهاياخاتالف¨ثمره7.اندديدگاهطهارتگرايشپيداكرده

احكاام،گرددكاهاگارنجاسباشاديادشدهآنجاظاهرمي

مثاًلچنانچهمقاداريازآو.گرددنجا اتبرآومترتبمي

گارددوبارلباسوبادونجاسماي،بهبدويالباسبر د

.اماقاماهنماازآورابشاويدنمازگزارالزما اتكاههن ا

كسانيكهديدگاهنجا تعصايرعنبايچناددليا عماده

:دارد

انادكاهبرخايمناابومادعي:ادعاياجما برمسئله.1

جوشآمدوونجا تآبان وردرصورتبه¨درباره،فقها

حلينيز¨عالمه8.پيشازتبخيردو ومآواتفاقنظردارند

لايكنايانادعاا9.تدادها اتآورابهاغلابفقهاانساب

اواًلپيشاينياويااباهنجا اتتصاريحزيرا،در تنيست

وثانياًااغلاب10انداندوياشماراندكيآوراپ يرفتهنكرده

رويكاارد،بناابراين11.انادفقهااديادگاهما كوررانپ يرفتاه

صاحبجواهرپ يرفتهنيستكهمر  بودواجماا راباا

                                                                                      

 .50،ص3،جالوثقي

،1،جذكطري الشطيعة  ،00،صفوائد القواعد؛30،ص12،جمسالك االفنام.7

،2،جمططدارك االحكططام؛51،صالبيططان؛12،ص3،جالططدروس؛110ص

،2،جريا  المسائل؛100و102،ص1،جيرة المعادالكخ؛253و252ص

؛312،ص1،جمجم  الفائدة و البرهان؛25،ص1،جكفاية االحكام؛83ص

،كشف اللثطام ؛123،صالمقاصد العلية؛012-012،ص2،جمعالم الدي 

،0،جمنتقططد المنططاف ؛212،ص1،جمسططتند الشططيعة؛353و352،ص1ج

التنقيح في ؛25،ص1،جالعروة؛222،ص3ج،جواهر الكالم؛282،288ص
 .152،ص1،جتحريرالوسيلة؛50،ص3،جشرح العروة الوثقي

،2،جالتنقيح الرائ ؛03،ص1،جكنز العرفان؛253،ص3،جمجم  البحري .8

افارطة  ؛222،ص3،ججواهر الكالم؛282،ص0،جمنتقد المناف ؛328ص
 .52،235،ص3،جلوثقيالتنقيح في شرح العروة ا؛80،صالقدير

 .225،ص1،جمختلف الشيعة.9

التنقيح في شرح ؛285،ص0،جمنتقد المناف ؛212،ص1،جمستند الشيعة.10
 .223،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة؛52،ص3،جالعروة الوثقي

،1،جذكري الشطيعة ،00،صفوائد القواعد؛32،ص12،جمسالك االفنام.11

،2،جمططدارك االحكططام؛51،صالبيططان؛12،ص3،جالططدروس؛110ص

،2،جريططا  المسططائل؛100،ص1،جالططكخيرة المعططاد؛253و251ص

؛312،ص1،جمجم  الفائدة و البرهان؛25،ص1،جكفاية االحكام؛83ص

،كشطف اللثطام  ؛123،صمقاصد العليطة ؛012و013،ص2،جمعالم الدي 

 .353و352،ص1ج
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زيراباوجودشمارانباوه1،نستها تشهرتقاب جبراودا

حلايباا¨همچناينعالماه.مخالفاوشهرتيمحقاقنيسات

ليكنتنهاا،وجودآنكهآوراديدگاهاغلبفقهاعنواوكرده

 ااّلر،ابيصالح، يدمرتضي،شيخطو ي،ازشيخمفيد

باردهگفتاهناامادريسبهعنواوهواداراوديدگاهپيشوابن

شايخشاريعتاصافهانيدرتحقيقاي،اينافزووبر2.ا ت

مدعيا تكهاجما يادشدهدرموردنجا تآبان اور

نجا تخمرادعاشادها اتوهادف¨بلكهدرباره،نبوده

اماام3.عالمهنيزاثباتنجا تخمربودها اتناهعصاير

ايا اتكاهتحصاي مسئلهباهگوناه:خمينيمعتقدا ت

زيراكسااني،پ يرنيستواجما وحتيشهرتدرآوامكا

انددرعباراتشاوقيداشتدادكهادعاياجما رامطرحنموده

تواوگفتمطلقعصيرجوشيدهراقبا ازوجودداردومي

ثانيًااجماا يااد4.اندذهابثلثينمحكومبهنجا تنكرده

شدهازنو اجما منقاولا اتكاه يدمرتضايوشايخ

ثالثاًا.ناجماعيحجاتنيساتوچني5اندطو ينق كرده

هواداراواينن رشآبان وررابهدلي الحااقباهخمار

امادرخودخمرنيزاجمااعيبار6،اندنجسوحرامدانسته

حالچ وناهدرآبان اور.نجا تآوشك ن رفتها ت

.كهمبتنيبارآوا ات!چنايناجمااعيواقاوشادها ات

و«وافاي»هايرواييايكهنويسندگاوكتابهمچنينشيوه

زيارا.اندنيزمؤيداينمطلبا اتدرپيشگرفته«و ائ »

بهجايبابنجا ات،رواياتعصيرعنبيدرايندوكتاب

محرمهدرجشدها تواگرعصيرعنبايدر¨درباباشربه

بايادروايااتآودر،داشاتنجا اتقرار¨گ شتهدرزمره

                                                           

 .222ص،3،ججواهر الكالم.1

 .225،ص1،جمختلف الشيعة.2

 .80،82،83،صافارة القدير.3

 .223،228،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة.4

،1،جمختلف الشيعة؛232،ص0،جالخالف؛213،صالمسائل الناصريات.5

 .80،صافارة القدير؛235ص

،شطيعة مختلطف ال ؛328،ص2،جالتنقيح الرائط  ؛35،ص0،جمنكب البارع.6

؛222،ص3،ججطواهر الكطالم  ؛282،ص0،جمنتقد المنطاف  ؛235،ص1ج

 .52،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي

7.گرديدبابمربوطضبطمي

يرعنبيدرصورتغلياو كرآورا توازاينعص.2

دررداينا تداللگفتاه8.باشدروهمانندمسكرنجسمي

ايبينجوشآمدوو اكرآوريشدها تكهاوالمالزمه

وجودنداردوثانيًانجا تهارمساكرينيازثاباتنشاده

.ا ت

در»بصيرآمدها تكاههيثموابيدردوروايتابن.3

در،باوداگارعصايرپااك،بناابراين9.«رينيستعصيرخي

امااينرواياتبارناپااكي10.شدروايتازآونفيخيرنمي

نفاي،زيرامتبادرازنفيخير،گونهداللتيندارندعصيرهيچ

مناها اتكاهعباارتازشاربحليتونفياثرمرغاوب

پرواضحا تكهاگرخياريدرعصايرباشاددر.باشدمي

نهدرموردرفوحاد وخباثكاه،آوا تموردشرب

11.ش وآبا تنهعصير

معاويةبانعماار¨موثقه،تريندلي برنجا تعمده.2

ايراآوردهوشخصشيعيشايره:گويدا تكهراويمي

آياا.مدعيا تدوثلثآوتبخيرشدهويكثلثشماناده

درحالي،شودومصرفآوحاللا ت خنشپ يرفتهمي

جوشااندواوآوا تكهآبان وررامي¨دانمشيوههميك

اماام#فرماوده.كنادبعدازتبخيرنصفآومصارفماي

.كندخمرا تنبايدمصرفگرددا تكهآنچهعرضهمي

اياز ااويدي اارشااخصغياارشاايعيكااهعماادتًاشاايره

جوشاندتادو ومآوبخارشودو پسآورامصارفمي

ايراباهميزانايجوشااندهنمايدكاهشايرهادعامي،كندمي

آيابهقاولاواعتمااد.ا تكهدو ومآوتبخيرشدها ت

12.دهدكردوآوشيرهرانوشيد؟امامپا خمثبتمي

دراينروايت:ا تداللبهاينروايتچنينا ت¨شيوه

                                                           

 .52،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .7

 .53صهماو، .8

 .280،ص20،جوسائل الشيعة.9

التنقطيح فطي   ؛222،ص3،ججطواهر الكطالم  ؛238،ص0،جمنتقد المناف .10
 .52،ص3،جلعروة الوثقيشرح ا

 .52،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي؛238،ص0،جمنتقد المناف .11

 .221،ص2ج،الكافي .12



 
 

 انگور / 112
 

پسمرادازآوعصيرعنباي.ا ت«پخته»معنايبه«بختج»

حكام¨امام#درباره1.پختهشده(ا تآبان ور)مطبوخ

،اينبخشازروايات.«خمرالتشربه»:فرمايدشرعيآومي

خمار¨يادشدهباهمنزلاه¨يعنيفرآورده؛عموممنزلتا ت

تماماحكااموآثاارخماربارآومترتاب،ازاينرو.ا ت

همچنايندرايان2.هانجا تا تآو¨شودكهازجملهمي

ش خنافرادعملكردفاردا اتوباهروايتمبنايپ ير

حرمتاز¨احتمالاراده3.شوددراينجااعتنانمي«يد¨»قاعده

زيرامبتنيبركاربردكناييخمر،پ يرا تتشبيهنيزمناقشه

كاهچنااو4.باشدكهخاودمحا بحاثا اتدرعصيرمي

فهدحلايوابن5برخيا مخمرراحقيقتدرعصيرعنبي

6.اجما نمودها تبرآوادعاي

«بختج».1:اينا تداللازوجوهمختلفنقدشدها ت

بلكهبهمعناايعصاير،بهمعنايمطلقعصيرمطبوخنيست

وباهبااور7شاودمطبوخخاصيا تكهبهُربتعبيرماي

،بناابراين.پيشازطبخكام  كرآورا ات،قوياينقسم

قارارگرفتاهخمار¨درموثقهفقطهميننو خاصبهمنزله

خمار¨انوا عصيرعنبيمطبوخبهمنزله¨نهاينكههمه،ا ت

،امااينادعادر تنيست8.اگرچهمسكرهمنباشند،باشند

باهعصايرمطباوخ اكرآوربااداللات«بختج»زيراتفسير

بهقاول،برا اسذي روايت.صريحروايتنا ازگارا ت

وربعادازشخصيكهشيوهواعتقادشبرمصرفآبان ا

شااودوامااام#ذهااابثلثااينا ااتوارا ااتاعتمااادمااي

ياادشادهبالماانو¨فرمايددراينصورتشربفرآوردهمي

دلي مخالفتبااينا اتداللآوا اتكاهچنانچاه.ا ت

دراينصورتچاهدو،نوعيعصير كرآورباشد«بختج»

                                                           

 .53،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .1

 .285،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة؛هماو .2

 .53،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .3

 .222،ص3،ججواهر الكالم.4

،2،جكنز العرفطان ؛22،ص2،جم  اليحضره الفقيه؛235،ص2،جالكافي .5

 .222،ص3،ججواهر الكالم؛252ص

 .222،ص3،ججواهر الكالم؛35،ص0،جمنكب البارع.6

 .53،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي؛251،ص3،جمصباح الفقيه.7

 .53،58،ص3ج،التنقيح في شرح العروة الوثقي .8

وجهايبارايحكاماماام#باه،ثلثآوبرودوچهنرود

زيرامسكردرهرحاال،جوازشربوجودنداردطهارتو

چهذهاابثلثاينواقاو،محكومبهنجا توحرمتا ت

ايمعاربواژه«بخاتج»ر ادبهنظرماي.شودوچهنشود

¨آخارواژهنشاانه«كااف»فار يباشادودرزبااوفار اي

باهمعناايطابخناتماامي«پختك»،ازاينرو.تصغيرا ت

 اپسبرا ااس.يننرفتاها اتا تكهدوثلثآوازبا

هايوارداتيبهزبااوعرباياتخااذايكهدربرابرواژهشيوه

خوانده«بختج»شدهو«ميم»تبدي به«كاف»،شدها تمي

بهمعنايمطلقعصايرمطباوخ«بختج»،بنابراين.شدها ت

.ا ت

ابنعماركهازطريقكلينيروايتشادهلفا ¨موثقه.2

فقطبرحرمتمصرفعصيرداللت،ابراينبن.ندارد«خمر»

لايكنشايخ.داردوبرنجا تآوداللتينخواهادداشات

خمار»روايتيادشادهرابااعباارت،«ته يب»طو يدر

«وافاي»نويسندگاو،بااينحال9.ضبطكردها ت«التشربه

بهرغممستندنمودوروايتيادشدهبهكلينيو«و ائ »و

10.انااددرجكاارده«خماار»باادووواژهآورا،نياازبااهشاايخ

درايانبااره.روايتشيخباكلينايتعاارضدارد،بنابراين

اصاالةعادم»تواوگفاتكاهدرجانابرواياتكلينايمي

اصاالة»گرددودرطارفرواياتشايخجاريمي«النقيصه

جرياوداردوبنايعقالبرعم برعدمزيااده«عدمالزياده

روايتشيخبرروايتكلينيمقادم،ازاينرو.ا توارا ت

لايكناز اويدي ارروايااتكلينايباهنسابت.شودمي

ازحياث،بنابراين11.عنواوشدها ت«اضبط»رواياتشيخ

پاس.روايتكلينيبرروايتشيخبرتريدارد،اضبطبودو

¨اندودرايانصاورتبايادباهقاعادهدوروايتمتعارض

                                                           

 .122،ص5،جتنكي  االحکام.9

،الحطدائق النطاظرة  ؛253،ص20جوسائل الشطيعة،  ؛200،ص2جالوافي، .10

 .58،55،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي؛113،ص0ج

منتقططد ؛83،ص2،جريططا  المسططائل؛113،ص0،جالحططدائق النططاظرة.11
التنقيح في شطرح العطروة   ؛3،222،ججواهر الكالم؛280،ص0،جالمناف 
 .55،ص3،جالوثقي
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1.كدانستطهارتمراجعهكردوآوراپا

حرمات¨گ شتكهصاحبجواهردراحتماالاراده.3

ازتشبيهمناقشهكردهوآورامبتنيبركااربردكنااييخمار

وامااحتماالياادشادهدورازواقعيات2،درعصيردانسته

.زياارا االبا اامخماارازعصاايرصااحيحا اات،نيساات

اطاالق،بنابراين.كندهمچنينازا مخمرعصيرتبادرنمي

چووا اتعمالخماردرعصاير،خمربرعصيرمجازا ت

بدووقرينهيااندكا تويامعدوما اتوبادووقريناه

شااهدمطلابآوا اتكاهدر.كندذهنبهآوالتفاتنمي

تعبيراتفقهاعصيربرخمرعطافگرديادها اتواها 

3.آورندلغتنيزبرايخمرمعناييمتفاوتباعصيرمي

مناّزل»لتگااهيتمااماحكااموآثااردرعموممنز.2

هاييازقبي مثاًلدرگزاره.گرددمترتبمي«منّزل»بر«عليه

،«التشربالعصيرالنهخمار»ويا؛«العصيرخمرفالتشربه»

عموممنزلتعلياالطالقوبهلحااجميوآثاارواحكاام

تفريعيها اتوداللات«فاء»،نخست¨زيرادرگزاره.ا ت

دكهحرمتشربازجملهاموريا تكهبرتنزيا كنمي

همچناين.طورمطلاقمتفار ا اتخمربه¨عصيربهمنزله

دومينعبارتنيزنصيا تبراينكاهممنوعياتمصارف

خمارشارعًاو¨عصيرمستندا تبهتنزي عصيربهمنزلاه

زيرانجا تيكاي،بنابراينعصيرمحكومبهنجا تا ت

اماگاهيعماوممنزلاتعلاي.خمرا تازآثارمترتببر

در.بلكهبهلحاابرخيجهاتوآثارا ت،االطالقنيست

«خمارالتشاربه»گفتهنيزچنينا توعبارتروايتپيش

داللتيبرتنزي عصيربهمنزلهخمرازجميوآثاروجهاات

،تفريعيهنيسات«فاء»يادشدهمشتم بر¨زيراگزاره،نيست

صافتباراي«خمر¨»وواژه«التشربه»بارتبلكهمجمو ع

،بناابراين.عصيرا توياازقبي خبربعدازخبرياانهاي

داللتداردكهعصيرفقطازحيثحرمتباهمنزلاهخمار

امابهلحااا اايرآثااروازجملاهنجا اتعماوم،ا ت

                                                           

 .هماو.1

 .222،ص3،ججواهر الكالم.2

 .282،ص0،جمنتقد المناف .3

دليليبرنجا تآبان اور،بنابراين4.منزلتبرقرارنيست

ديدگاه،افزووبراين5.مدووجودندارددرصورتجوشآ

عنواو7وعمومات6ا تصحاب، ومفقهامطابقاص ¨طبقه

وقتيدليا 8.شدها تكهازهرگونهمعارضيايمنا ت

آياعالوهبراينکاهكهکنيمبرنجا تنداريمدي رشکمي

ک شائ»:گويداص مي،حراما تنجسهمهستيانه

.«هق رانطاهرحتيتعلم

آبان اوراخاتالففقهاادرماورد¨مسئلهدي ردرباره

جمعيازفقهامعتقدندكاه.غايتحرمتعصيرعنبيا ت

يعنايمصارفآب؛غايتحرماتآوذهاابثلثاينا ات

ان ورجوشآمدهدرصورتيحاللا اتكاهدوثلاثآو

و.دهندليكنبرخيدي ردرمسئلهتفصي مي.تبخيرگردد

¨چنانچهآبان وردراثرحرارتآتشباهنقطاه:گويندمي

محكومبهحرمتوغاياتآوذهاابثلثاين،جوشبر د

خودوبراثردمايمحايطازودرصورتيكهخودبه،ا ت

محكومباه،جوشآيدقبي گرمايهواياتابشخورشيدبه

نجا اتآورا،ذهابثلثاين،دراينحالت.نجا تا ت

ديادگاه9.آنكهتبدي به اركهگارددكندم ربرطرفنمي

روايااتيكاهباهحرمات،اول:تفصي دودلي عمادهدارد

¨هااواژهانادودرآوعصيردرصورتغليااوحكامنماوده

درتماام10.«التشاربهاذاغلاي»ازقبيا ،غلياوبهكاررفتاه

درفرضايكاه)هاذهابثلثينغايتحرمتيانجا تآو

بلكاه،تهباشد(عنواونشدها اتنجا تعصيرقائليداش

شودكهحكمثابتبرعصيرهااثرونشانييافتنميدرآو

تنهارواياتيكهقدر.بعدازغلياوباذهابثلثينزائ گردد

تحديد)هاغلياوبراثرآتشا تبرمفاديادشدهجاموآو

                                                           

 .155،151،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .4

 .288،ص0،جمنتقد المناف ؛210،ص1،جمستند الشيعةهماو،.5

 .288،ص0،جمنتقد المناف .6

 .222،ص3ج،جواهر الكالم.7

 .288،ص0،جمنتقد المناف ؛هماو.8

افارططة ؛051،صالننايطه ؛125و121،ص3،جالسطرائر ؛320،صالوسطيلة .9
التنقيح فطي  ؛25،ص1،جپاورقي() العروة؛30-12،13،21،28،صالقدير

 .253،250،ص0،جمنتقد المناف ؛151،ص3،جشرح العروة الوثقي

 .283،ص20،جوسايل؛125،ص5،ج تنكي؛215،ص2،جالكافي .10



 
 

 انگور / 111
 

اماهيچگونهداللتايندارناد1كنندب هابثلثين(داللتمي

ينكهمطلقعصيرمغليدرصورتذهابثلثينمحكاومبرا

ذهابثلثيندرعصيريكهغليااو،بنابراين.بهحليتا ت

اماعصيريكاه،آومستندبهآتشباشدباعثحليتا ت

ذهابثلثيندرآوباعثحليتومزيا ،بنفسهغلياوكرده

نجا تنخواهدبودوازايانرومصارفشحاراما اتو

شاودكاهينجا توحرمتآوبرطرفمايتنهادرصورت

اندكهبراياينرويكردا تداللكرده.تبدي به ركهگردد

اوليكهحرمتياانجا اترامغّيايباه¨دررواياتطايفه

درواقوصفتغلياوبه ببيا تناد،اندذهابثلثينننموده

ظهاورش،چنينباشاددادهنشدها توهروصفيكهاين

¨ويژگييادشدهمقتضايطبيعتونفاسماادهآوا تكه

پسرواياتيكهغلياورامساتندباهخاودمااده.شيءا ت

ظهوردرآوداردكههماوغلياوبااهمااو،اندعصيرنموده

از.ويژگيمقتضينجا تا تنهغلياومنتسبباهآتاش

2.گفتهصحيحا تتفصي پيش،اينرو

ااواًلمقتضاايعادمزير،اينا تداللقاب قبولنيست

ا تنادغلياوبهخودعصايرنيساتوعارفياا،ذكر بب

دهندوازاينروادعاايياادشنا اوبرآوگواهينميواژه

مقتضاايعادمذكار،درواقاو،ثانياا3ً.شدهفاقددلي ا ت

اطالقازحيثا بابا توازاينروتفاوتيباين، بب

هاوجودآتشويانظايرآوا تنادغلياوبهخودعصيريابه

حمادازامامصادق#¨درحسنه«غلياو»پسمراداز.ندارد

ودرخبار«اليحارمالعصايرحتاييغلاي»:فرمايادكهماي

اعم«تشربمالميغ فاذاغليفالتشربه»:دي رشكهآمده

آتاشوغليااومنتسابباهخاود¨ا تازغلياوبهو ايله

هرگااهشخصاي»مدها تكاهمثاًلدرمنابوفقهيآ.عصير

ازايانگازاره.«گارددميردماالشباهورثاهمنتقا مايمي

                                                           

التنقيح في ؛250،ص3جامامخميني،،كتاب الونارة؛12،صافارة القدير.1
 .152،ص3،جشرح العروة الوثقي

التنقيح في ؛252،ص3،امامخميني،جكتاب الونارة؛25،صافارة القدير.2
 .153،ص3،جشرح العروة الوثقي

،التنقيح في شرح العروة الطوثقي ؛252،ص3ج،امامخميني،كتاب الونارة.3

 .152،ص3ج

،شودخصوصموتيكهمستندبهخودشباشدا تفادهنمي

بلكهعموميتداردوموارديراكهمستندبهقت ياغرقو

،عالوهبرايان.گيرددي را بابخارجيباشدنيزدربرمي

زيراچنانچهعصير،ليتنداردا تنادغلياوبهنفسعصيرك

،درمكاو ردبادمايپايينمانند ردخانهن هداريگردد

نفسعصير بب،بنابراين.پيونددهرگزغلياوبهوقو نمي

بلكههميشهمساتندباهامارخاارجياز،غلياونخواهدبود

،بنابراين.قبي آتشياحرارتخورشيدياگرمايهواا ت

اوليبرغلياوبنفسهدليلي¨ياودرطايفهبرايحم كردوغل

گيريكهآنچهبنفسهتواونتيجهنمي،ازاينرو.وجودندارد

4.شاودگرددحكمشباذهاابثلثاينرفاونمايحاص مي

،تواوادعاكردكاهبرا ااسمفاادبرخايروايااتحتيمي

.ذهابثلثينمطلقاًارافاوحرماتثاباتبارعصايرا ات

حيحهياحسانهازعباداهللبان اناوكهدرروايتصچناو

ذكارابوعباداهلل#اوالعصايراذاطابخحتاي»:آمدها ت

درايانرواياتعصاير«.ي هبثلثاهويبقيثلثهفهوحالل

كندباراينكاهذهاابثلثاينرافاومطلقا توداللتمي

اعمازاينكهغلياوبنفسهباشدو،حرمتمطلقعصيرا ت

تشبجوشانندتادو اومآوبارودآ¨ پسآورابهوا طه

آتاش¨يااينكهغلياونكردهباشدودرايانحالاتبو ايله

شودحتيگفتهمي5.جوشآيدتادو ومآوتبخيرگرددبه

 ااازاووهاااي ااركهكااهاغلاابعصاايرموجااوددردكاااو

هااعصايرفاراواوچاووآو، ازاوهماواولايا اتدبس

يآنكههمهرايكبارهتبادي هاتوانايكنندوآون هداريمي

هااعصيرمدتيدردكاوآو،ازاينرو.بهدبسكنندندارند

حاصا «نشيش»خودماندوطياينمدتخودبهباقيمي

جوشاانندتاادو اومشگرددو پسآوراباآتشميمي

درنتيجهبايدگفتكهذهابثلثينمطلقارافو.تبخيرگردد

چاهغليااوبنفساهباشادچاه،تحرمتثابتبرعصيرا 

6.غلياوباآتش

                                                           

 .152،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .4

 .255،355،ص3،جكتاب الونارة، امام خميني؛152هماو،ص.5

 .150،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .6
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¨دلي دوماينكهبرطبقمفادروايتصحيحهيااحسانه

حرمتمغّييباهذهاابثلثاين،ابن ناوازامامصادق#

باه.مترتبگشتهبرعصيريكهباآتشتماسداشتها ات

دو ومآو،عصيريكهدراثرتماسباآتش،عبارتدي ر

كا »:برايرفوحكمحرمتا اتموضوعي،تبخيرگردد

«.عصيراصابتهالنارفهوحرامحتيي هبثلثاهويبقيثلثاه

ماداميكهدراثرعوام دي اردو اومآوتبخيار،بنابراين

ودرغيراينصاورتمقياد،شودرافوحرمتنخواهدبود

وكار،بيهودهخواهدبود«اصابتهالنار» اختنعصيربهقيد

همچنايناصا در.شاودعصوم#صاادرنمايبيهودهازم

باانباود،برا اسايناص 1.احترازيبودوآوا ت،قيود

امااقتضاايايانقاعادهانتفااي.حكمنيزمنتفيا ت،قيد

بلكهفقطشخصحكميراكهمدلول،طبيعتحكمنيست

كندوحكمدي ريرانفايخطابواقوشدها تنفيمي

گفتهمقيد اختنعصايرروايتپيشدر،بنابراين2.كندنمي

بيان رآوا تكهرفوحكمحرمت«مااصابتهالنار»بهقيد

باذهابثلثينفقطمترتبا تبارآنچاهمادلولخطااب

جاوشيعنيعصيريكهدراثرتماسباآتشباه؛واقوشده

،ليكندرصورتيكهتماسباآتشوجودنداشتهباشد.آيد

پستفصي يادشاده.نخواهدشدحكمحرمتنيزبرداشته

.برقرارا ت

احتارازا اتدالل¨برخيفقهاباهرغامپا يرشقاعاده

اهللخاوييدرتحليلايكاهآيات.پ يرنادگفتهرانمايپيش

 اازدكاهبرا اسمفهوموصف اماويافتهخاطرنشاومي

برطباقمفهاوم.وصفنيزمانندشرطدارايمفهاوما ات

صهازطبيعاتثاباتشاوداگرحكميبراييكح،وصف

ايدي ارازهمااوطبيعاتلزومًابهمعناينفيآوازحصه

گوناهداللتايزيراوصفبرانحصارعلتهيچ،نخواهدبود

قيادومقيادباررفاو،گفتهدرروايتپيش،بنابراين.ندارد

حكمحرمتدرصورتذهابثلثينازعصيريكهدراثار

ليكنهرگزرفاو.كندجوشآيدداللتميتماسباآتشبه

                                                           

 .13،18،21،22،صافارة القديرهماو؛.1

 .52،ص2،ج231،ص1ج،دروس في علم االصو .2

هاايدي ارعصايرازحكمحرمتباذهابثلثيندرحصه

.كنادقبي غلياوبنفسهيادراثرهواوخورشيدرانفينماي

پ يرا تكهعصيرخودجاوشنيازماننادپسكاماًلامكاو

عصيرجوشآمدهباآتشعلتحرمتيباشدكاهمغّيايباه

چهرويكردتفصي راچناو،افزووبراين.ذهابثلثينا ت

درنهايتبايدبينعصايريكاهدراثارتمااسباا،بپ يريم

آتشبهجوشآمدهوعصيريكهخودجوشبودهقائ باه

درصورتاولباذهاابثلثاينحكام:تفاوتشدوگفت

شودودرصورتدومبادووتبادي باهحرمتبرداشتهمي

باراماادرايانرويكاردهايچدليلاي.شاود ركهرفونمي

نجا تعصيريكهخودجاوشباودها اتاقاماهنشاده

پسچ ونهبهعدمارتفا حرماتبااذهاابثلثاين.ا ت

گويادكاهمحقاقهمادانيماي،ازاينرو3شود؟حكممي

تفصي درنجا تعصيربينغلياوباآتشوغلياوباغيار

اينتفصي تنهاا،برفرضصحت4.آتشبدوومستندا ت

ناگفتاه5.گرددنهدرنجا تآوريميدرحرمتعصيرجا

نماندكهبراياينتفصي باهروايااتدي اريماننادفقاه

امااايان،رضويوعمار اباطينيزا اتداللشادها ات

انادوقابا ا اتداللرواياتازحيث اندتضاعيفشاده

6.نيستند

ديدگاهصحيحكهموردپ يرشمشاهورا ات،بنابراين

اآوا تكهتفاوتيدرز والحرمتعصيرونجا اتآو

ابينغلياوباآتشوبا ايرعواما پاسبرفرضپ يرش

7.ازذهابثلثينوجودندارد

تبدي آوباهدوشااب،مطلبدي ردرموردآبان ور

ان اور¨فشرده¨ايا تكهازعصارهدوشابفرآورده.ا ت

پايشاز،آياچنانچهآبان ورجوشآماده8.شودتوليدمي

دوشابان ورمحكوم،ذهابثلثينبهدوشابتبدي گردد

                                                           

 .152،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .3

 .252،ص3،جمصباح الفقيه.4

 .153،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .5

 .155ا153صهماو، .6

 .155صهماو، .7

 .03،ص2،جمعارف گياهي.8



 
 

 انگور / 116
 

بهحليتوطهارتا تويامصرفآوحارامباودهودر

دوشاابآونيازبار،فرضپ يرشنجا تعصايران اور

نجا تبااقيا ات؟فقهااباراياثبااتحلياتدوشااب

:انداحتماالتيراطرحكرده

ا تليكندوشابجازء،موضو حرمتمشروبات.1

موضاو ،درخصاوصدوشااب،بناابراين.اكوالتا تم

حرمتبرطرفوتبدي بهامردي ريشدهكهدرآوشرب

دوشاابمحكاومباه،ازايانرو.عصيرتحققنيافتها ات

رغمآنكاهدرزيرابه،اينادعاقاب نقدا ت1.حليتا ت

برخيرواياتموضو حرمتعصيرنوشيدنيعناواوشاده

تشاربماالاميغا فااذاغاال»:گويادميمانندروايتيكه

ليكندراغلبروايااتموضاو حرماتنفاس،«فالتشربه

عبداهللبن ناوكهذكرآو¨مانندروايتحسنه،عصيرا ت

اطالقاينقبي رواياتشام صورتيكه،بنابراين.گ شت

كاهداللاتچنااو.شودعصيرتبدي بهدوشابگرددنيزمي

عصيريكهباآتشتماسداشاتهباشادكندبراينكههرمي

2.چهتبدي بهدوشابب رددچهن ردد،گرددحراممي

اذاكاويخضاب»:درروايتعمربنزيدآمدها ت.2

گونها تكهدرصاورتا تداللاين¨شيوه3«.االناءفاشربه

بارايان.حصولدبسمسّلما ت،خضباناءوتلوينآو

اواًلهدفروايتبياوآوا تا تداللايرادشدها تكه

هايذهابثلثينا تناهاينكاهكهخضبظروفازنشانه

ثانياًاايانرواياتباامفهاومروايات.موجبحليتباشاد

اذاكااوحلاوا»:گويدمعاويةبنوهبمعارضا تكهمي

،قدذهابثلثااهوبقايالثلاث:يخضباالناءوقالصاحبه

كاهاگاردوامارحلوياتمفهومروايتآوا ات«.فاشربه

ثالثاًا.خاضهوذهابثلثيناتفاقنيفتدشربآوحراما ت

طورمطلقذهابثلثينرامعتباراينروايتبارواياتيكهبه

هازيرارواياتيادشدهكهتعدادآو.دانندمعارضا تمي

باراعتباارذهااب،باشاداندكنيستودرحدشهرتماي
                                                           

،0،جمنتقطد المنطاف   ؛122،120،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الطوثقي  .1

 .053ص

 .هماو .2

 .253،ص20،جوسائل الشيعة؛225،ص2،جالكافي .3

،بنابراين.بهدبسداللتدارندثلثينحتيدرصورتتبدي 

گفتهترجيحدارندوهايپيشرواياتمطلقهبهدلي ويژگي

مقتضاياص درمسئلهحرمت،هارانپ يريماگرترجيحآو

4.ا تزيرادرصورتغلياوحرمتثابتا ت

عصيريكهباهدوشاابتبادي شادهدرآوحالات.3

ابطهاارتوانقالبرخدادها توانقالبيكيازا اب

زيارا،دراينديدگاهنيزمناقشهشدها ات.باشدحليتمي

درا تحالهصورتنوعيهاز.انقالبباا تحالهتفاوتدارد

شاودوصاورتمنظرعقليوعرفيياعرفتنهانابودماي

عرفياهموضاو ¨اينصورتنوعياه.يابددي ريتكوينمي

اارتفاا شودوباديهيا اتكاهبااحكامشرعيواقومي

.يابادحكمجاي اهيبرايبروزوظهورنمي،موضو حكم

ليكنانقالبعبارتازتبدي يكوصفبهوصافدي ار

مانندتبدي گندمبهناوكه.بدووتغييرصورتنوعيها ت

هاادراوصاافآردوناوهماوگندما اتواخاتالفآو

درانقالبمقتضايهيچدليليطهارتياحليات.ها تآو

البتهخصوصانقالببه ركهكهموجبحليات.باشدنمي

،بناابراين5.ناصازاياندايارهخاارجا ات¨ا تبوا طه

صحيحآوا تكهگفتهشاودحرماتعصايردرصاورت

پساگارفارض.شودغلياوفقطباذهابثلثينبرطرفمي

شودكهآوعصايرباه اببشايرينيكاهدرآوا اتباه

نصورتناگزيربايادگفاتكاهدراي،دوشابقلبگردد

م ارآنكاهبارآومقاداريآب،محكومبهحرماتا ات

بريزندوبجوشانندتاادو اومشتبخيارگارددودرايان

چوودرارتفا حرمت.حالتمحكومبهحليتخواهدبود

جاوشكندكهعصيرخودشباهباذهابثلثينتفاوتينمي

زيارا،ريزنادمايآيدوياجوشدادوباآبيباشدكهبرآو

6.ماندتركيبيازآبوعصيرا تثلثيكهباقيمي

آبان ورآوا تكهآياحرمتو¨مطلبدي ردرباره

نيزرويكردنجا اتدرفارضپا يرشبارصارفغليااو

                                                           

 .058،ص0،جمنتقد المناف .4

 .120،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي .5

 .122،ص3،جالتنقيح في شرح العروة الوثقي؛25،ص1،جالعروة.6
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درکتاب«اشاتداد».متوقفا تيااشتدادنيزشرطا ات

برخياشتدادراباغلياو.مختلفيآمدها تفقهيبهمعاني

فخارالمحققينبارايانديادگاهادعااي.انديكساوپنداشته

اجما كردهوگفتها تكاهمارادازاشاتدادنازدجمهاور

اه  نت(شدتمطربهونزدامامياهبااالآمادووپاايين)

1.رفتنذراتعصارهدراثرغلياووياكفاناداختنا ات

غلظتو)شهيدثانيگفتها تكهاشتدادبهمعنايثخانت

ا توشهيداولاشاتدادو3وقوام2 فتو ختشدو(

محقاقثاانيباينغليااوو4.انادغلياورامالزمهمدانسته

،اشتدادبهتفاوتقائ شدهوگفتها تكهمارادازغليااو

انقالبوباالوپاايينآمادوذراتعصاارهدراثارشادت

وي.غلظاتوثخانااتا اات،جاوشومنظااورازاشااتداد

5.فاوتبينآودورابهاكثرفقهانسبتدادها ترويكردت

شيخشريعتاصفهانيدربحثيمبسوطتفسيراشتدادراباه

بنابرپا يرش،درهرصورت6.ثخانتوقوامردكردها ت

نجا تعصيرعنبايدرصاورتغليااووپايشازذهااب

:چهارديدگاهوجوددارد،گفتهثلثينراجوبهپر شپيش

ليااورادرترتابحرماتونجا اتگروهيصرفغ

اينديدگاهرارويكارد«مختلف»عالمهدر7.اندكافيدانسته

برخيهردوموردرابهتحقاق8.اكثرفقهاعنواوكردها ت

يعنيعصيردرصورتغلياوباا؛اندهردوامروابستهكرده

جمعيحرمات9.اشتدادمحكومبهحرمتونجا تا ت

صاحب10.اندترابهاشتدادمنوطكردهرابهغلياوونجا 

                                                           

افارطة  ؛220،ص3،ججطواهر الكطالم  ؛358و353،ص1،جكشف اللثام.1
 .35،صالقدير

 .32،صافارة القدير؛123،صالمقاصد العلية؛123،ص1،جالمسالك.2

 .153،ص5،جالرورة البنية.3

 .220،ص3،ججواهر الكالم؛110،ص1،جذكري.4

،افارة القدير؛220،ص3،ججواهر الكالم؛111،ص0،جالحدائق الناظرة.5

 .32،33ص

 .28-32،صافارة القدير.6

؛103،ص1،جتحرير االحكام؛13،صتلخيص المرام؛21،صالناظر نزهة.7

 .331،ص3،جشرائ  اإلسالم

 .225،ص1،جمختلف الشيعة.8

 .153،ص5،جاللمعة؛235،ص1،جارشاد االذهان.9

،2،جريا  المسطائل ؛222،ص1،جالمعتبر؛22،ص1،جشراي  االسالم.10
‘ 

يعنيهركادامازدوماورددر؛قائ بهتخييرا ت،جواهر

گفتنيا تكاهباراي11.حصولحرمتونجا تمؤثرند

زيارا.تواوبهاطالقنصوصا اتداللكاردديدگاهاولمي

نصوصاطالقداردوحكمراصرفًابرغلياومعلاقنماوده

اماا12.در ببتحريمنيامدها تا توذكريازاشتداد

13.براي ايرديدگاهدليليمعتبرياقامهنشدها ت

گفتهدرفرضيبودكهعصير اكرآورتماممطالبپيش

ناپااكو،اماافقهااعصايريراكاه اكرآورباشاد.نباشد

كساانيكاهدر،ازاينرو.اندمحكومبهحرمتعنواوكرده

،اندصيرعنبيرابرگزيدهگفتارهايپيشينديدگاهطهارتع

وكساانيكاه.هامبتنيبرصورتعدما كارا تقولآو

مرادشااواشاتداد،اندبيناشتدادوغيرآوتفصي قائ شده

يعنيمجردغلياوبنفسهمقتضيحرمتا ت؛مسكرها ت

ودرصورتيكهبااشاتدادهماراهگارددموجابنجا ات

ردرادلهمتوقفبرهمچنيناينكهچراتحريمعصي14.ا ت

غلياوشدهبهدلي آوا تكهعادتًاا كاربدووآوتحقاق

كهتعليقتحلي بهذهابثلثيننيازباهدليا چناو.يابدنمي

و.يابادآوا تكهعادتًاا كاردرآوصورتتحقاقنماي

بروزوظهاور¨زمينه،درصورتيكهذهابثلثيناتفاقنيفتد

تاواوباهاماچ وناهماي15.گرددمياشتدادوا كارتسريو

شيخشريعتاصفهاني.وجودا كاردرعصيرعنبيپيبرد

بهدلي گرميوحرارتيكهدرذاتعصايرنهفتاه:گويدمي

پسازمدتي،زمانيكهعصيربهخوديخودبجوشد،ا ت

خيازدوطعامآوباهصدايمو ومبهنشيشازآوبرماي

ايان.اندازدكندوكفميميزندورنگآوتغييرتنديمي

هااي اكرآوريعصايرآثارونشانه¨امورپنج انهدرزمره

ناگفتهنماندكهآثاريادشادهدرصاورتيماالزم.گنجدمي

ا كارا تكهازحرارتوگرمايموجوددرذاتعصاير

                                                                                      

 .102،ص1،جذخيرة المعاد؛82ص

 .253،ص0،جمنتقد المناف ؛222،ص3،جر الكالمجواه.11

 .33،ص0،جمنتقد المناف ؛155،ص5،جالرورة البنية.12

 .252،253،ص0،جمنتقد المناف .13

 .28،25،صافارة القدير.14

 .53،58صهماو،.15
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غلياوونشيشيكهازجوشاندوعصايرو،بنابراين،برخيزد

موجبشادتوباعاثتغييار،دشونگرمايآتشتوليدمي

همچناين.شاودوماالزما اكارنيساتدرطعموبونمي

شدتوضعف كرتابوقوتوضاعفحارارتموجاود

زمانيكهعصاير افيد،بهباوركارشنا او.درعصيرا ت

ضاعيف¨دارايمرتباه،فامباودهوگرماايآوزياادنباشاد

 ااكرآوريا ااتوهن اااميكااهزردشااودوبااه اارخي

 اكرآوري¨شودوبهمرتبهبرگرمايآوافزودهمي،ب رايد

گانهبابرخيدي ربرخيازامورپنج،بنابراين.ر دقويمي

چاووازياك.مالزمهمبودهوهم ينيزمالزما اكارند

 وحقيقاتا اكاراماريپوشايدهونامحساوسا اتو

شاودوازهايآوفقطهن امشربخمارظااهرماينشانه

،ازاينرو.دي رشربخمردرشريعتممنو ا ت وي

انادودردانشمنداودرصددكشفحقيقاتمساكربرآماده

جمااعتي.هابااختالفتوأمشدها اتبارهتعبيراتآواين

گروهاينشايشرا.انادبهذكرتغييرياتغييربواكتفاكارده

،كاهگ شاتچنااو،برخاي.انادا كارقلمدادنموده¨نشانه

اينيزعده.اندبهغيرآتشرامالزما كارعنواوكردهغلياو

1.اندبينغلياوبنفسهواشتدادجمونموده

حقيقات.هايان اورخمارا اتيكيازفرآوده:خمر

خمرچيست؟آياخمرناميبارايهارمساكرويااا امي

برايمسكرخاصا ت؟پژوهش راوا االمياتفااقنظار

خاودبجوشادويكهخودبهدارندكهآبان وردرصورت

مصداقواقعيخمر،اينجوشششدتوافزايشپيداكند

ا تكهمصرفشچهكموچاهزياادمحكاومباهحرمات

اهاالي.اماآناودرموارددي اراخاتالفنظاردارناد.ا ت

ياا«ق فزبد»ابوحنيفهوپيروانششرطمو ومبه،عراق

آناومصارفبساياري،ازاينرو.اندكفانداختنراافزوده

اهاليحجازوشافعيمعتقدند.اندازمسكراتراروادانسته

نزدگروهيخمارازآبان اور.كههرمسكريخمرا ت

گرددوياچيزيا تكهازان وروخرمااگرفتاهتوليدمي

شنا اواغلبمتا ثرازفتاوايما هبيديدگاهواژه.شودمي

                                                           

 .02ا05صهماو،.1

و«مغارب»كهصااحبناوچ.كنندا تكهازآوپيرويمي

باه،كهاوليحنفيودوميشافعيا ت«قاموس¨»نويسنده

معناايمتباادراز.انادترتيبرويكرداولودومرابرگزيده

ايآوا اتكاهخمارفارآورده”رواياتاه عصامت

زيرادررواياتخمرقسيمو.ا تكهازان ورتوليدگردد

عبداهللبان اناواز.دي رمسكراتقلمدادشدها ت¨نيمه

جعفار#طريقبرخياصحابنقا كاردها اتكاهاباي

انزلاهللفيالقارآوتحاريمالخماربعينهااو»:فرمودها ت

ك مسكرفاجازاهللذلكلهفياشاياء@حرمر ولاهلل

خداوناد؛كثيرةفماحرمر ولاهللفهوبمنزلةمااحارماهلل

ازجانبخداوندهرخمرراتحريمور ولخدانيزبااذو

تحاريم¨وتحاريمويباهمنزلاه.مساكريراتحاريمكارد

]خداونداختيارتحريمدي رمسكراترابه.خداوندا ت

بههماينمضاموورواياات«.ر ولشتفوي نمودها ت

عماار،زراره،شماريازراوياواه وثوقمانندابوبصايربي

2.ها اتا احاقبانعماارودي اراوواردشاد، اباطي

عماارباهصاراحتخمارقسايم¨همچنيندرروايتموثقه

:خاوانيمكاهمايچنااو، ايرمسكراتعناواوشادها ات

والتص فيثوبقد...التص فيبيتفيهخمروالمسكر»

پسباوجاودا اتعمال3«.اصابهخمراومسكرحتيتغسله

¨تاواوازآوارادهنماي،خمردرمعنايمقاب دي رمسكرات

بلكاهخمار،عمومنمودوبرهرمسكرياطالقخمركارد

4.گارددشوداطالقمايايكهازان ورتوليدميبرفرآورده

ارتكاازذهنايبسايارياز،همچنينمطابقرواياتر ايده

ايازآوباودهكاهمصارفپااره”بزرگاواصحابائماه

مسكراتبرگرفتهازغيران وربهميزانيكه كرآورنباشاد

باه«كافي»ازجملهدر.اآببرآوريختهشودرواا توي

كاوابوبصيرواصاحابه»:نق ازكليببنمعاويهآمدها ت

يشربووالنبي يكسرونهبالماءفحدثتاباعبداهلل#فقاللي

وكيفصارالماءيح المسكرمرهماليشربوومنهقلاياًلو
                                                           

 .30ا33صهماو،.2

 .32صهماو،.3

،تحريطر الوسطيلة  ؛225،ص3خميناي،ج،امامكتاب الونارة؛32صهماو،.4

 .235،ص2ج
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شرابتوليدشادهاز)ابوبصيرويارانشبرنبي «....الكثيرًا

نوشيدند]بهگماواينكهريختندوآوراميكشمش(آبمي

امام#ازموضو باخبرگرديادوآنااورااز.حاللا ت[

اينعم برح رداشتوفرمودمصرفآوولوباهمقادار

ازيك وآناوبهلغتومحااوراتآگااه.اندكروانيست

گويادتندكاهمايبودندوصرفًابهحكمشرعيعلامنداشا

پرواضاح،از ويدي ر.مقداراندكمسكرنيزحراما ت

ا تكهخمرچهكمباشدوچهزيادمحكاومباهحرمات

انادتااا توبهاينموضو مسلماناوعاميهمآگاهباوده

گياريمكاهنتيجاهماي،بنابراين.چهر دبهدانشمنداوآناو

تندكهخمربااآناوبرا اسمعنايلغويوعرفيجزمداش

1.كندمسكراتصدقنمي¨ويژگييادشدهبرهمه

عنواوخمارموضاو باراياحكاامتكليفايو،درفقه

محكاومنوشيدوخمر،ازحيثحكمتكليفي.وضعيا ت

ا توبرشاربخمرحدشرعيهشتادتازياناهحرمتبه

نجا توياا¨ازحيثحكموضعيدرباره2.شودجاريمي

حرماتنوشايدوخمااراز.شادها ااتطهاارتآوبحاث

ماننادخمارولينجا ات،مسّلماتدينمبينا الما ت

هرچندمشهورمياوفقهااو،حرمتآوازضرورياتنيست

و3،ا اتنجا تخماراماميهبلكهتماميم اهبا المي

6 انتو5قارآو4،اجماا يچاووبهداليلاآوبراياثبات

7.انادآوترديادكاردهليكنبرخيفقهادر،اندتمسككرده
                                                           

 .32،82،صافارة القدير.1

 .232،ص2،جتحرير الوسيلة.2

،السرائر؛21،ص1،جغنية النزوع؛32،ص1،المبسوط؛50،صالناصريات.3

،3،اماامخميناي،جكتطاب الونطارة  ؛152،صحبل المتطي  ؛232،ص3ج

 .233ص

كتاب ؛232،ص3،جالسرائر؛21،ص1،جوعغنية النز؛32،ص1،المبسوط.4
 .235،ص3،امامخميني،جالونارة

 .55¨ه،آيهمائد¨ وره.5

،225،ص3،جوسائل الشطيعة ؛250،ص3،ج213و223،ص2،ج،الكافي .6

،282،235،ص1،جتنكي  االحكام؛328،322،333،338،ص20ج،252

 .112،ص5،ج321،ص2ج

ذكطري  ؛232،ص1،جمختلطف الشطيعة  ؛32،ص1ج،م  اليحضره الفقيطه .7
؛122،ص0جمرتضاايانصاااري،،كتططاب الونططارة؛110،ص1،جالشططيعة

مطططدارك ؛238،ص1،جرو  الجنطططان؛150و153،ص0،جالحطططدائق
 .251،ص2،جاالحكام

نجا توهمچنينوجوددليا ¨اشكالدرادله،ترديد منش

از38بارايمثاالدربااب.تطهارتآوبودها برروايي

پنجحديثواردشدها ات،وسائل الشيعةابوابنجا ات

ياباآنچهکهحسنبانازجمله.كهبرطهارتداللتدارند

اگرلبا امگفتمصادق#بهامامجعفر»:کندي ارهنق م

بااآوقبا ازشساتنتوانميآلودهبهخمرشدهباشدآيام

 8«.نداردياشکال:نمازبخوانم؟حضرتفرمودند
متعلقزکااترادرناه،رواياتنبوي:زكات در انگور

رواياات»هاارافقهااآو،وازايانروکنندچيزمنحصرمي

كريازان اورباهدررواياتحاصرهذ.خوانندمي«حاصره

لا ادر9،مياونيامدهوان وردرشمارآونهچيزقرارندارد

. خناوفقهايشيعهبحثزكاتان ورتصريحنشدها ات

توانادبرخيفقهامعتقدنادكاهان اورنيازماي،بااينحال

ايدرمتنكتاابگوياوجودگزاره.متعلقزكاتواقوشود

پيرامووزكاتدران ورآغازيبرايكاوشفقهياو،«عروه»

درمسئلهيكمازبخاشيزديطباطبايي يد.گرديدها ت

نخستازوجاوددوديادگاهپيراماووزمااو،زكاتغالت

وجوبزكاتغالتچهارگانهيادنمودهو پسبينماويز

كاهچنااو،با ايرغالتچهارگانهتفاوتقائ شدها ات

صادقعنااوينجووخرماارا،مالكتعلقزكاتبهگندم

گازاره،خودشاودانستهوبرايمعيارتعلقزكاتباهماويز

،بناابراين10.باردكارمايرابه«ان ور()صدقعنواوعنب»

زماووجاوبزكااترادرماويزهن اامي،«عروه» يددر

برخاي.داندكهاطالقعنواوان وربرميوهصادقباشادمي

مبناي اخن ايد،اندشرحن اشته«عروه»ازفقيهاوكهبر

اهللخوييآيت.انديزديراوجود هروايتمعتبرذكركرده

ن اردكهدرشرحكالمويمي،كهديدگاه يدرابرگزيده

اعتباردروجوببهحالعنبيت،برخيرواياتبرطبقمفاد

تعلقيعنيزماو؛حالزبيبيتا ت¨ودرنصاببهمالحظه

،کنادفبهعنبيتپيداميزکاتهماوموقعيا تکهاتصا
                                                           

؛5،123،ج285،ص1،جتنطكي  االحكطام  ؛231،ص3جوسائل الشيعة، .8

 .325الطهارة،ص

 .33¨جلسه، فاض لنكراني، ارج فقهتقريرات خ.9

 .285،ص2جالعروة الوثقي، .10
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وليبعدازعنبشدوبايدمويزهمبشودتاالازوماخاراج

بااوصافعنب،بهعبارتدي ر.زکاتازعنبکام شود

زمااووزكااتزمااوتعلاقاماا،متعلقزکاتا تعنبيت

ترينروايتيكاهفقهااباهآوعمده.يكينيستندوجوبادا

1:بان اعدا اترواياتصاحيحه اعد،انادا تنادكرده

محمدبنيعقوبکلينيعنعدةمناصحابناعنأحمدبن»

محمدعنالبرقيعن عدبن عداالشعريقال  لتأباا

عنأق ماتجبفياهالزکااةمانالباروالشاعير#الحسن

«خمساةأو ااقبوصافالنباي»:#والتمروالزبيبفقاال

وها علاي:قلت؛« تووصاعًا»:#کمالو ققال:فقلت

نعام»:#العنبزکاةأويّنماتجبعليهاذا ّيرهزبيبًاقاال

2«.هاخرجزکاتهصاذاخر

.انادفقهادر ندوداللتايانرواياتمناقشاهنكارده

روايت عد:گويد ندآومي¨اهللفاض لنكرانيدربارهآيت

شعريازنظار اندرواياتصاحيحهمحساوبابن عد

اياننيازالشيعة وسائلتابکذكرآودرازترتيب.گرددمي

آوا اتكاهدرنويسانده¨زيراشيوه،شودمطلبمعلوممي

آغازهرباابيازاباوابكتاابشنخساتروايااتمعتبارو

باهنيازروايت اعدبان اعدكندوصحيحهراضبطمي

3.ذكرشدها ت،عنواواولينروايتباب

، اوالراوياندكاهدرپيرامووداللتاينروايتگفته

يعنايپر اشاز،ذكرشدهباالفوالمجنس«عنب¨»واژه

باهاصا بايدپا خامام#را،بنابراين.طبيعتعنبا ت

عنابوگفتكهطبيعاتوجوبزکاتدرعنببرگرداند

زکاتزماانيدرعنابواجابنهاينكه،ا تمتعلقزکات

تواوگفاتكاهمي،ازاينرو.کهبهزبيبتبدي شودشداب

يکيازعناوينمتعلقزکاتاماوقتادائشزمانينيزعنب

محسنحكايمنيازداللات4.ا تکهحالتزبيبيپيداکند

5.روايتيادشدهرابروجوبزكاتعنبپ يرفتها ت

                                                           

 .322،ص1جكتاب الزكاة(، ) شرح العروة الوثقي.1

 .130،ص5جوسائل الشيعة، ؛012،ص3،جالكافي .2

 .38¨جلسه، فاض لنكراني، تقريرات خارج فقه.3

 .285،ص2جالوثقي، العروة؛33¨هماو،جلسه.4

 .125،ص5جة الوثقي، مستمسك العرو.5

ويدو ؤالمطرحکاردهرا:اهللفاض افزودها تآيت

بااهغااالتويدر ااؤالاولاختصاااصزكااات.ا اات

دانادوازايانرورامسالممايچهارگانهوازجملهزبيب

عنابوقتاي،باهعباارتدي ار.پر دميمقدارشازفقط

زبيبشودبايادزکااتشرادادودرايانمطلابتبدي به

کاهكنادمايازوزنش اؤالل اتنها.نداردوجودترديدي

آيابرعناب:پر د ؤالدومميدر.کمترينوزنشچيست

عنبتاباهبرااينکهبماهوعنبهمزکاتواجبا ت؟ي

پا اخاماام؟عنواوزبيبيمطرحنشودزکاتيواجبنيست

معنايشاينا تکهدرخودعنببمااهاو،«نعم»:دهدمي

پر ااشجاواب#امااامااام؛عنابزکااتواجاابا ات

کاهشاودچراکهاگار اؤال؛دهداحتمالي ائ راهممي

ازکجابفهميمکاهاياندرخاتآووعنببردرختا ت

جوابشايانا ات،نصابمعتبردروجوبزکاترادارد

لغاتباهمعناايدر«خارس».«اذاخر هاخرجزکاتاه»که

يعنيهماوچيزيا تکهدرعارفاز،تقديربهظنا ت

وليعناواوتخمايندراماوري.شودآوبهتخمينتعبيرمي

عناواو.هااوزووکيا اعتباارداردمطرحا تکاهدرآو

ربوطبهموارديا تکاههايچراهايبارايتخريسهمم

وجاودنداشاتهتوزينوبهد تآوردووزوياکي واقعي

درختموبران ور¨ميوهانندمثالموضو بحثكهم.باشد

جاايوتخماينموضواينجا،#تعبيرامامطبق.قراردارد

کهاينان وريکهزدتخمينيعنيبايد،تقديربهظنا ت

اگرآومقادارتخريسايباه.ا تمقدارهستچهتاكبر

کنيمبهاينکاهپرداخاتزکااتحکممي،حدنصابر يد

6.واجبا تواالواجبنخواهدبود

كاهشاودا اتفادهماي«اذاخر اه»همچنينازعبارت

زبيببودوان وردرصورتيموجبتعلقزکاتبهان اور

اگماوومقدارآورابا تکهان وربردرختزبيببشود

ان وريرابچيندوخشککندآدميواالاگرتخمينبزنيم

بادووآو¨وزووپيماناه¨محا ابه،وعنواوزبيبيپيداکناد

وتخاريسمعناانادارددراينصورت.اشكالخواهدبود
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تقديربهظندروقتايزيرا،حتمًاتوزينواقعيشرطا ت

ينواقعايتاوزواينجااا تکهتوزينواقعيامکاوندارد

اگارکسايگياريمكاهنتيجهمي،بنابراين.پ يرا تامکاو

وياادر،دناچيبازدرختا تان وررادرحاليکهغوره

وحالتعنبيتشتحققپياداا تحاليکهعنببردرخت

وبرايفروشعرضهكندوياخشككناددنچيبکردهآورا

.گياردنميدراينمواردزكاتتعلق،وبهمويزتبدي نمايد

زكاتظهوردراينداردکهنصاب»خّر هزبيبًا«̈لهزيراجم

باهماويزا تکهبابودوبردرخاتان وريمربوطبهآو

ايا تکهازروايت عدبان اعدايننکته.تبدي گردد

باهفتاواياماامخمينايدرالبتاه1.شوداشعريا تفادهمي

حتيااطکننادوتوانناداماي،صورتتبدي بهزبيبكاردو

ولي،چراکهاحتياطمانعيندارد،زکاترااحتياطًابپردازند

ايناحتياطبهصورتاحتياطا تحبابيا تنهبهصاورت

2.احتياطوجوبي

 اعدبان اعدباا¨صحيحهکهممكنا تگفتهشود

رواياتحاصرهکاهمتعلاقزکااترادرناهچيازمنحصار

،هچيزخاارجا اتآونٍُِعنباززيرا،کنندمنافاتداردمي

کندکهبارعنابهامباادرحاليکهاينروايتداللتمي

اهللفاضا آيت.شرطتخريسوتخمينزکاتواجبا ت

ايکهروايت عدانشعريدرحقيقتتو اعهمعتقدا ت

بهاينصورتکاهمقصاوداززبياب؛زبيبا ت¨هريدردا

نکاهتخماينبلکاههماي،ايننيستکهبالفع زبيبشود

مقدارزبيبيهممطرحباشدبارايوجاوبزکااتکفايات

ناامعلوماشتحققپيدانکردهوهرچندوزوواقعي،کندمي

3.ا ت

مث شمالشهرهادربعضيازمطلبدي رآوا تكه

هااب ا ردبرخيازاقسامان ورهرچاهزمااوبارآوايراو

باهصاورتباگ شتزماوبلکه،شوندتبدي بهزبيبنمي

پر اشايان.دنشاوخشکيدهوپو يدهبرزمينريختهمي
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آياا.ا تچ ونهمواردبراينروايت عدداللتا تکه

قتعلاخواهدب ويادعناببمااهاوعنابماينروايتمي

يااايانتبدي بهزبيببشودوچهنشاودچه،زکاتا ت

وبعضاياز4مثا ميارزايقمايبرخيفقهااگونهنيست؟

کاهايانگوناهان ورهااهامزکااتمعتقدندمت خرفقهاي

وجوبزکاتمتعلقبهعنواوعنبا توفرقزيرا،دارند

.کندکهاينان ورچ ونهان وريباشدنمي

رواياتاختصااصباهآوعنباي،اهللفاض بهنظرآيت

داردکهاينصالحيتراداراباشدکهروزيبهعنواوزبيب

 اعدبان¨ونهکاهمااازصاحيحهچراکهآوگ؛تبدي شود

يعناي،«يذاخر اهزبيبااً»،کنايم عداالشعريا تفادهماي

اماا؛زبيبيدرآوان وروجودداشتهباشادتامکاوصيرور

بايدر يدوبهآو،چوودرزبيبنصابخاصيوجوددارد

نصابخاصراازراهتخريسوتقاديرباهظانمحا ابه

.اتدي رينيازوجاوددارددراثباتاينمطلبرواي.کنيم

با انادهعان»:هاروايتپنجمهمينبابا اتيکيازآو

 اعيد عدعنأحمدبنمحمادعانأبياهوالحساينبان

ازيدعنزرارهعانعميرعنعمربنبيامحمدبنجميعاًعن

ماانبتهاالرضمنالحنطةوالشعيروالتمر قال:#جعفرأبي

لو ق تووصاعاًًوماکااووالزبيبمابل خمسةأو اقوا

منهيسقيبالرشاوالدواليوالنواضخففيهنصفالعشاروماا

ففيهالعشرتاماًوليسفي، قطالسماءأوالسيوأوکاوبعاًل

مادووالثالثمائةصا شيءوليسفيماأنبتاهاالرضشايء

«.االفيه هاالربعة

ولهبارّئلهزبيابمثا مسائدربيناينچهارموردمس

خصوصايتيداردکاهباهبلكهزبياب،حنطهوشعيرنيست

هميشهبايدمسبوقبهعنبباشد،رويدنميتنهايياززمين

.شاودنماي يچيزيبهعنواوزبيبتبادنيزازغيرعنبو

گونهب وييمکهعنابهاممتعلاقزکااتبايداين،بنابراين

.کنددرصورتيکهنصابزبيبيدرآوتحققپيداماا؛ا ت

تقريبًابههمينمعنااداللاتنيزروايتهشتمازهمينباب

:ا اتآمدهروايتهفتمازهمينبابهمچنيندر.کندمي
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 اليماوبانخالاد(عانأباي)هشامبن المعن ليماو»

ليسفيالنخا صادقةحتاييبلا خمساة:قال#عبداهلل

«.أو اقوالعنبمث ذلکحتييکووخمسةأو اقزبيبًا

پاسباياد.زبيابا ات¨عنابمقدماه،راينروايتد

يعنايايانعناب؛روايتراباهماوتقديربهظنمعناکنيم

بايدباامظناهمحا ابهكاردكاه،زبيبيبر د¨اگربهمرحله

(خمساةأو ااق)حدنصاابمقدارزبيبحاص ازآوبه

عنبيکهبهعناواوزبيبايتحقاقدر،بنابراين.ر ديانهمي

اينيستکهروزگاريازآوزبيابوبهگونه،کنديپيدانم

 .نيستزکاتواجب،تهيهشود

بنديمطالابخاطرنشااو ااختهاهللفاض باجموآيت

شاودکاهطورکليازاينروايااتا اتفادهمايبها تكه

ايان.ازامورمتعلقزکاتقراردهايمطورمطلقبهراان ور

درهار؛تودي ريدرنفييکيدراثبا؛نکتهدوجنبهدارد

عنابايانلهرامالحظاهکنايمکاهآياادرئدوبايداينمس

واگارايان،صالحيتصيرورتزبيبايهساتياانيسات

نصاابزبياب¨آيازبيابشباهانادازه،صالحيتدرآوبود

¨جنباه.ر ادنصابزبيابنماي¨ر ديازبيبشبهاندازهمي

خواهادب وياداثباتياينروايتاينا تکهاگارکسايب

اينرواياتمخصوصًارواياتاول،عنباصاًلزکاتندارد

¨وجنباه؛کاماًلداللتداردبراينکهعنبمتعلقزکاتا ت

نفياينرواياتعبارتازاينا تکهاگرعنبيباشادکاه

توانيمازاياننمي،درآوصالحيتزبيبشدونداشتهباشد

ايننو ان اورتعلاقرواياتا تفادهکنيمکهزکاتهمبه

1.گيردمي

،هاايدينايبرا ااسروايات: انگطور در تمطدن  . سه

نخستينبارحضرتآدمابوالبشر#دوشااخهازدرخات

درعهاادعتيااقازهمچنااين2.ان ااوررادرزمااينكاشاات

يادشدها تكهتاكستاوداشاتودرآوحضرتنوح#

انيكاهديادگاهكسا،بها تناداينگازاره3.كردموكاريمي
                                                           

.35¨جلسه،فاض لنكرانيتقريرات خارج فقه، .1

دائرة المعارف قركن، ؛282،ص20جوسائل الشيعة، ؛353،ص2،جيالكاف .2
 .33،ص0ج

فرهنط   ؛33،ص0جدائرة المعطارف قطركن،   ؛5:25تكوينكتاب مقدس، .3
‘ 

.شاوددانندتقويتميخا ت اهموكاريراآ يايصغيرمي

مح بهزميننشستنكشاتيناوحكاوهكريمدرقرآوزيرا

:گويناداغلبمفسراومايو(11،22هود/)يادشدهجودي

.ا ات4(موصا نزدياك)آ ايايصاغيرجوديكوهيدر

هاايماوپراكنادگيبوتاه،باهبااورمحققااو،افزووبراين

همجوارآودر¨نخستينباردرآ يايصغيروناحيهوحشي

قفقازجنوبيويا اح غربيدريااي اياهگازارششاده

ان اوروموكااريآو،همچنينطبقشواهدموجود5.ا ت

همجاوار¨ناحياه ازپايشازمايالدچهاارم¨درحدودهزاره

بهدوكشورمصاروفلساطينمعرفاي(قفقاز)آ يايصغير

اياننظرياه،گفتهبنديدالي وشواهدپيشپسجمو6.شد

كندكهموكاريازآ يايصغيرنشا تگرفتاهراتقويتمي

.ا ت

برا ااس:هامختلفا تديرين يان ورروايت¨درباره

7.عنواوشادها اتبيشازنخ ان ورقدمت،برخيمنابو

باهقابلياتبشار،احتماااًلقبا ازپيادايشنخا ،بنابراين

.كنادوآورابرداشتميبرد وروحشيپيميخوراكيان

8.گارددآوبهعصرمفرغباازماي¨پيشينهدربرخيمنابونيز

دهندكهدرعصرمفرغدرخرا ااوشواهدموجودنشاومي

همچنااين9.كاشااتندباازرگوآ اايايميانااهان ااورمااي

هاايمتعلاقباهقطعاه افال،نسا¨شنا اودرمنطقهبا تاو

¨هامطاالبيدرباارهاندكهبررويآورايافتههايشرابيخم

تخميارو،انباارداري،برداشاتان اور،چ ون يتاكداري
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 1.شود ايرمواردديدهمي

شاناخت¨ليكنشاواهدحااكيازآوا اتكاهپيشاينه

طاوران ورفراترازعهدمفرغبودهوبهعصار انگوباه

ازكهازحدودهشتهزار القبا )خاصعصرنو ن ي

شودوحدود ههزاروپانصد االقبا ازميالدآغازمي

درايااراوشااواهد.گاارددبااازمااي2يابااد(ماايالدپاياااومااي

¨ اازيدرهازارهشناختيازكاربردان اوروشاراببا تاو

¨درماوزه.حكايتداردعصرنو ن ي()هفتمپيشازميالد

تهازارهفابقايايجام فالي،دانش اهپنسيلوانيايآمريكا

شنا ااوهاايبا اتاوشودكهازكاوشاين هداريمي اله

هاايزاگارسكشافحاجيفياروزدررشاتهكاوه¨درتپه

دانشمنداوايندانش اهباانجاامآزماايشبار.گرديدها ت

بهوجاودتركيبااتان اوردرآو،هاييازجاميادشدهتكه

،مصارشناختيترينشواهدبا تاوبرا اسكهن3.پيبردند

دراين رزمينان وروشرابازروزگاركهنوازهازاره

درعهاد،عصرنو ن ي() ومقب ازميالدياهزارهچهارم

وجزئيااات4،شااناختهشاادهبااوده،هاااياولودوم لسااله

هايهيروگليفيچ ون يكاشتوپرورشان وردرنوشته

5.قب ازميالدكشفشدها تچهارممصريدرقرو

هاايبسايارقاديمماوردان وراززمااو،هرصورتبه

هاايدرتمدو،پيشازا المكهچناو.توجهبشربودها ت

و6دادناداهميتبسيارميكاشتتاككهنآ ياوآفريقابه

هااومصارياوهم ايمطاالبيعبري،هايشام باب تمدو

پار اياو،همچناينازقاديم7.انادموكاارين اشاته¨درباره

هارات(وَمرگياناه)درَارياهمثاًل.اندموكاريداشتهمهارت
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3. World's Earliest Wine,V6,N5. 

؛383،388،ص1جر ايطران عنطد مغطو ،    کشاورزي و مناسبات ارري د.4

Sino-Iranica338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛225،ص. 
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 .15ص،«موالعه موکاري».7

ازموكاريپيش،كرمانيهپارسو،گرگاو()هيركانيه،مرو()

بهادعايبرخي،خاوردورمردماو8.ازا الميادشدها ت

ودر9،شاناختندتاكرانمايدومقب ازميالد¨منابوتا ده

 افير،اوليانوپاساز افرچااوكايقب ازميالد128

 غدوفرغانهدرآ يايمياناهباودكاه،خاقاوچينبهبلخ

مردمااوخااور،ويتاكراشناختوبابردوآوباهچاين

شااماتو10.هايآوآشاناكاردرابااينگياهوارزشدور

داشتنانوا ان اورشاهرت¨ديربازبهوا طهنيزازفلسطين

هماينيكايازباوريبرآوا اتكاهظااهرًااز11.داشتند

يونااو(وايتاليااراه)مناطقبودكهتاكان اورباههاالس

ودرآنجابه ااكناومغاربزماينمعرفايشادو12يافت

13.در را راروپارواجيافاتوريرومتامپرا پستو ط

العاربنيازپايشازظهاورا االممهاارت اكناوجزيارة

وردركهاناوا بسايارخاوبان اچناو14،اندموكاريداشته

موكااريازقديمشدوتوليدمي15حضرموت،يمن،حجاز

بودهعربستاو¨درشبهجزيرهيكفعاليتاقتصاديچشم ير

العاربباهخااطراهميتايكاهباهان اور اكناوجزيارةو

ألا »،«أشارفالفواكاه»،«حسنالفواكها»ازآوبه،دادندمي

ايدكااربردشا16.كردندميتعبير« لطاوالفواكه»و«الفواكه

اهمياتاقتصااديدلي ان وردربرخيازآياتقرآونيزبه

كاهكاافراومكاهچنااو،العربباشدآوبراي اكناوجزيرة

                                                           

دائطرة  ؛388،ص1ج ، کشاورزي و مناسبات ارري در ايران عنطد مغطو  .8
.338،ص12،جالمعارف بزرگ اسالمي

،دائرة المعارف بزرگ اسطالمي ؛321،صهاي كسياي مرکزي تاريخ تمدن.9

 .338،ص12ج

هاي چينطي و مغطولي    ؛ ايران و ماورا الننر در نوشته42نامه، ص هرمزد.10
 .338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛23،05صهاي ميانه،  سده

،12،جدائرة المعارف بطزرگ اسطالمي  ؛223صقاموس کتطاب مقدس، .11

 .338ص

12.Sino-Iranica338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛225،ص. 

دايططرة ؛338،ص1جر.ک: دائططرة المعططارف جططام  علططوم كشططاورزي، .13
پيطدايش انگطور در هطرات باسطتان،     ؛288،ص15جالمعارف بريتانيكطا،  

،12،جدائططرة المعططارف بططزرگ اسططالمي؛225،صSino-Iranica؛252ص

 .338ص

 .23صگياهان در قركن، .14

 .هماو.15

،ص.0جدائرة المعارف قركن، ؛01،ص3،جالتفسير الكبير .16
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هايخودبرايايماوآوردوبهپياامبر@شرطيكيازپيش

دارايبااغيازخرمااوان اورراآودانستندكاهحضارت

هاايفعاليات،هدردورهيادشد.(51ا13،55ا راء/)باشد

ازبرخيآيااتكهچناو،مرتبطباان ورنيزرايجبودها ت

شرابازان وردرصدرا الم¨آيدكهتهيهقرآوچنينبرمي

1.(12،23نح /)رواجداشتها ت

قلمروا االميتو اعهموكاريدر،پسازظهورا الم

درمدينهدوموكاريانوا ،درعهدنبوي@كهچناو.يافت

مو اومباهان ورايگونهو،ردر الگزارششدها تبا

آماده@باهعما مايةالنبيهايمدينمراوديدرتاكستاو

در،همچنينقدماازارقامفراواوان وركاهازقاديم2.ا ت

3.انادشادياادكاردهخرا اوبزرگوماوراءالنهرتوليدمي

يفراوانااز،زيساتهچهاارمقماريماي¨مقد يكهدر ده

بساياريازدرشامارآوهاايبايوتاكستاوان ورمرغوب

،بلاخ6،بدخشااو5،مرو4،نسفشهرهايايننواحيازقبي 

در:نويساديادنمودهوماي9نيشابورو8،خوارزم7، مرقند

روزانهبهارزشيكصدهزارنيشابورفص ان ورازدهيدر

واليت،هابرخيگزارش¨برپايه10.درمان وربرداشتكردند

باودهو12نو ان ور125لينقوبه11هراتمح توليدصد

                                                           

.38،ص0جدائرة المعارف قركن، .1

 .120صور  اقتصادي مدينه در عند نبوي، .2

مسطالک و  ؛325،353صصورة االر ، ؛131،135ا128صفارس نامه، .3
کشطاورزي و  ؛381،ص2جاحس  التقاسيم، ؛122،158،132صممالک، 

دائرة المعارف بطزرگ  ؛353،ص1جمناسبات ارري در ايران عند مغو ، 
.338،ص12،جاسالمي

،215،222،232،353،358،225،225،223،ص2جاحسطط  التقاسططيم،  .4

220. 

.338،ص12ج،دائرة المعارف بزرگ اسالمي؛هماو.5

،12،جدائطرة المعطارف بطزرگ اسطالمي    ؛225،ص2جاحس  التقاسطيم،  .6

.338ص

 .338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.7

 .32صاقتصاد خراسان در عند سلجوقيان، .8

 .238،235،صتاريخ بينق؛223،222،ص2جاحس  التقاسيم، .9

 .222،ص2جاحس  التقاسيم، .10

.250،صپيدايش انگور در هرات باستان؛112-113،صعةارشاد الزرا.11

پيطدايش انگطور در هطرات    ؛32صاقتصاد خراسان در عند سلجوقيان، .12
.250صباستان، 

14.هايفراواوداشتها تتاكستاو13( بزوارهرات)ا فزار

15.ر ايدرقاممايارقامتوليادان اورباههجاده،دربيهق

باهمختلافندان ورهاايِ ا¨درهدر،همچنيندرشبهقاره

¨عرضاهناواحيمركازيوغارباياراوآمادودرعم مي

كوزوكوبرخيمناطقآومانندبودهفراواومحصولان ور

16.دادها اتان ورمايچهارفص درازنواحيرامهرمز()

، ااوه،قام،قازوين،ارومياه،كاشامر()ازترشايزهمچنين

گرگاااوو،كرد ااتاو،لر ااتاو،عااراقعجاام،ياازد،همااداو

درگ شاتهياادشادهموكاريمازندراوبهعنواومراكزمهم

يازدهتا يزدهقماريهايجهان رداواروپايي ده17.ا ت

تبريزوارومياه،اصفهاو،ازكيفيتوتنو ان ورهايشيراز

درنواحيشاامات18.اندآميزتوصيفنموده تايش¨بهشيوه

وبعلباكهاايجبا عاما تاكساتاو،ومناطقهمجوارآو

شاهرهايو19كوهبصريدرشااموبودهمركزان ور،لبناو

در.انادداشاته21ان ورهايمرغاوبوصاادراتي20لسطينف

ازان اورگاوارايطاايفياادوباه،عربساتاو¨شبهجزيره

شهرهاي.اشارهشدها تايدريمن(ناحيه)تاكستاويمامه

هايفراواوان وربودهدرعراقدارايتاكستاو،بينالنهرين

ان ورهايكوهبصاريدرشااممرغاوبومحصاول.ا ت

درشامالآفريقاااز22.ا اترمصربسيارگرانبهابودهان و

درعاهو، جلما اه،قيارواو،هايفراواودرقابستاكستاو

همچناينمسالماناودر23. رزمينمغربياادشادها ات

                                                           

.323ص،8،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.13

 .205،ص2جاحس  التقاسيم، .14

.238،235،صتاريخ بينق15.

،021،031،003،032،082،252،252،215،ص2جاحسطط  التقاسططيم، .16

233،232،223،282،312. 

کشطاورزي و مناسطبات اررطي در    ؛02،80،122،125،صنزهةالقلوب.17
 .351-1،385جايران عند مغو ، 

؛05،158،صجكسططون() سططفرنامه؛322،ص2،جشططاردن() سططفرنامه.18

.220،صالئاريوس، بخش ايران() سفرنامه

 .112،132،121،125،131،252،212،232،ص1جاحس  التقاسيم، .19

 .220،225،221،228صهماو،.20

 .205،233،221صهماو،.21

 .112،132،121،125،131،252،212،232صهماو،.22

 .285،318،315،325،335،315صهماو،.23



 
 

 انگور / 161
 

دردرا اپانيايكناوني()برانادلسخودروزگارحاكميت

1.كردندوعرضهميشهرهايآوان ورفراواوتوليد

گفتنيا اتكاه،دان وردرمنابوپيشيناويادكر¨درباره

ا االميآرايبرخايحكماايشنا ايگيااهدرمتووكهن

پيشازظهاورا االمگازارششاده¨يوناومربوطبهدوره

¨تحقيقااتدانشامنداومسالماودربااره،بااينهمه2.ا ت

ايدرتمدوا االميباههايآو يرفزايندهوارزشان ور

پزشكدوراوخالفتامويااو،دمشقيكهچناو.خودگرفت

 اوم¨شناس دهمورخوگياه،دينوريفيلسوف¨وابوحنيفه

دركتااب3.انادكردهشنا يان وراهتمامبهريخت،هجري

ليفشادهدر ترينمتنجااموتاقديمي،«ةفردوسالحكم»

ربنطبريهن اماشارهبهخواصعموم،فنووطبا المي

چهاارم¨در اده4.(يادكاردها اتان ور)هاازعنبميوه

ا الميباه¨ترينكتابپزشكيدورهرازيدرجامو،هجري

از،هايكنونيكهتعدادمجلداتآودرچاپ،«الحاوي»نام

دردي ارآثاارشخاواصونيز،رودمجلدفراترميبيست

،درآثااربخااري،دراين ده5.نمودها تراضبطان ور

ذكريازخواصداروييان ورآمادهاهوازيومقد ينيز

تقاويم»دركتااب،بطالوبغاداديابن،درقروپنجم6.ا ت

بهروشابتكاريمطالبمرباوطباهان اورراباه،«ةالصح

هاييتنظيمكردهوخواصگوناگووآوراازصورتجدول

در7.نظرطبيو ايرعوام موثربهبحاثگ اشاتها ات

،كاهدرداروشنا اين اشاتهبيرونايدركتاابي،اينعصار

منعكسنموده،هايگ شت اورادرخصوصان ورديدگاه

وافادنيازازذكارخاواصآوغفلاتننماودهوابان.ا ت

                                                           

 .332،330،332صهماو،.1

الجططام  ؛230صعمططدة الوبيطط ، ؛2صتقططويم الصططحة، ¨ ر.ک: ترجمططه.2
 .121،ص3جلمفردات، 

 .322،صالصيدنة.3

 .381صفردوس الحكمة، .4

،111،112،113،118صالمنصوري في الوط ،  ؛125،ص21جالحاوي، .5

.83صم  اليحضره الوبي ، ؛55صاالغكية، ؛102

مطادة البقطا ،   ؛025،ص1ج، كامطل الصطناعة  ؛255صهداية المتعلمطي ،  .6
 .330ص

 .2،صقويم الصحةت¨ ترجمه.7

هاااوويژگااي، ااينابحااثمبسااوطيپيرامااووطبيعااتاباان

در8.نمايادهايداخلايبادومايخاصيتان وربراياندام

و9تماامورزيادهاشبيليبهذكراناوا ان اوراه،ششم¨ ده

10.هاياادنماودها اترشدازفضيلتآوبردي رميوهابن

كه،«خوارزمشاهي¨ذخيره» يدا ماعي جرجانيدركتاب

فار يدرطبقديمياد¨نامهتريندانشازآوبهعنواوجامو

مضاراتومصالحان اوررابيااو،منافو،طبيعت،گرددمي

ايازيقاتخالصاهكاهدرحق«اغاراض»نمودهودركتاب

درقروهفاتم11.نمايدكتابيادشدها تنيزازآويادمي

،بيطاردرمفارداتشوابن«مفرده¨دويهأ»انيتركمانيدرغّس

آراياطباي الفراپيراماووخاواص،«عنب»¨ذي مفرده

چغميناي،درقاروهشاتم12.اندگوناگووان ورضبطنموده

ومحمادبان13،ها اتخواصان ورراازنظردورنداشت

از،وقا امبانيو افابونصاريهاروي،يو فهروي

بهترتياب،دهمهجري¨شنا اوهراتدر دهحكماوگياه

درهماو14.اندازآويادنموده،بارويكردطبيوكشاورزي

داومشهورنيزدرعباراتيكهبرخايرياضي،بيرجندي¨ ده

،نيسات«ةالزراعاارشااد»شباهتبهماتنكتاابهابيازآو

پيوندوبرداشتدرختان ورباه،هايكاشتشيوه¨درباره

انطااكياناوا ،درقرويازدهم15.تفصي بحثنمودها ت

ودر16اناادان ااورومااومنخااواصآورابااازگونمااوده

هاايان اورباارهيافات،هايدوازدهامتااچهااردهم ده

ووپژوهااانيچااحكماااوگياااه¨موضااو مطالعااه،گوناااگوو

اهللورشايديواقاوفض حكيممحمد،حكيماعظم،عقيلي

هباهماتنينوريدرعباراتيشاب،دراينمياو17.شدها ت

                                                           

.25صكتاب األدوية المفرده، ؛322،صالصيدنة؛231،ص2جقانون، .8

.230صعمدة الوبي ، .9

 .355صالكليات في الو ، .10

 .053،صاألغرا  الوبية؛35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.11

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .12

 .121صخالصة القانون، .13

.150صارشاد الزراعة، ؛230،صبحر الجواهر.14

 .23،32،83،صمعرفت فالحت.15

.353،صتحفة المؤمني ؛222،ص1ج،تككرة أولي األلباب.16

،مخطزن المفطردات  ؛133،صاسطما  األدويطة  ؛225صمخزن األدويطة، .17
‘ 
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طبوكشااورزييااد،ازان وردرادبيات،«ةارشادالزراع»

هاايروايت،شنا يوطبافزووبرحوزهگياه1.كردها ت

هااوخاواصان اورازدينيفراوانايدرخصاوصارزش

ان اور¨يشواياودينيبهمار يدها تونيزفقيهاودربارهپ

ان اوردرروايااتوان اوردر‘)اندكاوشفقهينموده

.فقه(

 
2ايان اوريااتااكدرختچاه،نزدقدما: شناسي ريخت

هايشاخهوداراي4هايرشتهمانندباپيچك3،پيچندها ت

وداراي7ايگ آذينآوخوشهكه6،پهنيهايبرگو5بلند

                                                                                      

.385،ص2جعمدة المحتاج، ؛23ص

 .055-222،ص2جمفاتيح االرزاق، .1

،225صمخزن األدويطة، ؛250صحديقة االظنار، ؛230صدة الوبي ، عم.2

.222،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛321

.321صمخزن األدوية،؛802،صالصيدنة.3

 .802،صالصيدنة.4

.321صمخزن األدوية،؛312صعمدة الوبي ، ؛158،ص2جقانون، .5

 .321صمخزن األدوية،.6

.222،ص1،جمحيط اعظم؛312صي ، عمدة الوب؛158،ص2جقانون، .7

10هاايگونااگووِدررناگ9،خوشابو8،باريك،هايريزگ 

15،آوثمارومياوه.ا ات14 اياهو13زرد12، فيد11، رخ

هاايبداناهيارككهتبوده17مانندانجيرو16معروفبسيار

18.دادها ااتايصااورتخوشااهآوبيضااويبااهوكااروي

20مالياموآوشايرينِ¨ور ايده19عفوصاتآوترشوبا

. تا

«فقااحالكارم»و«عسااليج»هاايدرمنابوقادماازواژه

بااهترتياابعبااارتازكااهناازدعااربباارداريشاادهبهااره

همچنينازمكانيمو وم21.ا تآوُگ وتاكيهاپيچك

ايانبهگماوبيروني.نيزذكريآمدها ت« فالةالزنج»به

باان وربادورياز ويدي رخطا توامكانيدر،منطقه

شايريناماامحصاولش،عساليجآوپرآوازهباودها تكه

نخساتداناهو اپس،دهددر الدوبارميوهمي،نيست

22.شودبرگشظاهرمي

شنا ااودرخصاوصشاناختان اورمرغاوبازگياه

تعدادياز.اندهايمتفاوتيرابرگزيدهشاخص،ان ورزبوو

¨نا يميوهشدرانتخابان ورمرغوببهريختشنا اوگياه

،كامتخام،تارينان اورمرغوب:اندآوتوجهكردهوگفته

23.پو تناازكوداناهدرشاتا ات،شيرين¨دارايميوه
                                                           

 .321صمخزن األدوية،.8

 .321صمخزن األدوية،؛803،صالصيدنة.9

 .321صمخزن األدوية،.10

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛230صعمدة الوبي ، .11

.222،ص1،جمحيط اعظم؛231،ص2جقانون، ؛125،ص21جالحاوي، .12

 .23ص،مخزن المفردات؛321صمخزن األدوية،.13

؛23،صمخطزن المفطردات  ؛231،ص2جقانون، ؛125،ص21جالحاوي، .14

.222،ص1،جمحيط اعظم

معتمطد فطي األدويطة،    ؛250صحديقة االظنار، ؛230صعمدة الوبي ، .15
.222،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛225صمخزن األدوية،؛222ص

مخزن ؛322،ص1-2جتككرة أولي األلباب، ؛222صمعتمد في األدوية، .16
 .23،صالمفردات

 .220،صاالبنية.17

.321صمخزن األدوية،.18

 .هماو.19

.23،صمخزن المفردات؛321صمخزن األدوية،.20

 .802،803،صالصيدنة.21

 .هماو.22

مخطزن  ؛353،صتحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .23
‘ 



 
 

 انگور / 163
 

اگران ور فيدازلحاانرمايو:گويند يناميرازيوابن

ازآو،هااماننادان اور اياهباشادشيرينيو ايرويژگي

وويژگايتااكشنا اابرخيازگياه1.ترخواهدبودمرغوب

،اناادان ااورراشاااخصشنا اااييان ااورمرغااوبدانسااته

بهترينان اوررادارايرز،بيرونيبهنق ازبرخيهكچناو

2.كنادايآويختهعنواومايهاي بزوخوشهجوانه،كلفت

،ازمنظاروي.بههاردوويژگاينظارداشاتها اتعقيلي

،شااداب،هر ايد، فيدفام،تريننو ان وِرصيفيمرغوب

درمقدارمساويا تيهاينازكودارايتخمخردبادانه

وي.ياادهنباشاادتندرهاامباشااداماااآوكلفاات¨كاهخوشااه

تريناناوا لطيفراريشباباوكشمشي،صاحبي،عسكري

3.برميشماردان ور



                                                                                      

.222،ص1،جمحيط اعظم؛1152صقرابادي  کبير، ؛225صاألدوية،

،3جالجططام  لمفططردات، ؛231،ص2جقططانون، ؛125،ص21جالحططاوي، .1

الغطكا   ؛222،ص1،جمحيط اعظم؛222صالمعتمد في األدوية، ؛121ص
.255صبد  الدوا ، 

 .322صالصيدنة، .2

 .225صمخزن األدوية،.3

هايتاريخيازان ورهايگوناگونييادشادهدرنوشته

هاايمختلفايا ان وررويكردپيشينياونسبتبهانو4.ا ت

:انداتخاذنموده

ان وررابهلحاامح رويششنا اوازگياهگروهي.1

راازارقام6بستانيو5كوهي،دشتياندوبندينمودهتقسيم

شنا ايدرخصوصگيااهابوريحاوبيروني.اندآوذكركرده

دشاتي:گويدازديسقوريدوسحكيمميبهنق ،تاكدشتي

،خردتاارازتاااكمعمااولي¨دارايخفچااه«كاارمالبااري»يااا

،گلايماويآ اا،هاي ارخفاامبرگ،ترهايبزرگشاخه

آو¨فارآوردهو7باودههاايكوچاكايبهشك خوشهميوه

 پيد»يا«كرماالبي »ويازنوعيتاكبانام8.ا تمويز

ايا اتآو رخفاموخوشه¨كندكهميوهنيزيادمي«تاك

هااهاوپيچكازنظربرگ،چسبددرختكنارخودميوبه

 9.شبيهتاكباغيامازيباترازآوا ت

گفتهدارايانوا تابساتانيپيش¨گانههريكازاقسام ه

طورصاريحدركاالماگرچهاينگزارهبه.وزمستانيا ت

اماحكيماعظمبهآوتصاريحنماوده،شودعقيليديدهنمي

دارايانااوا واصاانافرتابسااتانيهمچنااينان ااو.ا اات

ان اور.ا اتهايگونااگووهاورنگدراندازهشماريبي

ر ادوبه ببضعفتابشآفتابخوبنميكهزمستاني

 فيدو ارخكاه:ا تدوصنفداراي،گرددشيريننمي

 10.مو وما ت«جبلي»دربغدادبه

رناگمحصاولمعياار،بناديدي اردريكتقسايم.2

ان اوررااشابيليكاهچناو.نيآوقلمدادشدها تگوناگو

قرمزگووو فيدرنگعنواونماودهو،دارايانوا  ياهفام

                                                           

 .353،ص1جکشاورزي و مناسبات ارري در ايران عند مغو ، .4

،2جالجططام  لمفططردات، ؛312صعمططدة الوبيطط ، ؛158ص،2جقططانون، .5

فرهن  داروهطا  ؛222،ص1،جمحيط اعظم؛802،صالصيدنة؛02،03ص
 .322صهاي دشوار،  و واژه

هطاي   فرهن  داروها و واژه؛222،ص1،جمحيط اعظم؛802،صالصيدنة.6
 .322صدشوار، 

 .802ص،الصيدنة.7

 .322صوار، هاي دش فرهن  داروها و واژه؛هماو.8

 .802،صالصيدنة.9

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛225صمخزن األدوية،.10
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 ياهفاام)عسلي:ندازااصنافان ور ياهعبارت:گويدمي

؛دانهدرشاتوخااكيتيارهرناگ()لناط؛ماي به رخي(

ايناهصاحبدا)نغرين؛(باقال¨ايبهاندازهدارايدانه)بجن

قرشي؛هماواصابوالع اريا ت()خنزيري؛بهقدرنخود(

اصابوالع اري؛شبيهلناطاماخردترازآووبسيارشيرين()

¨بهاندازه)وشوطي؛دارايپو تكلفتوبهبلنديبلوط()

ويهمچنايناز.قااب (تروجدًاامااندكيبزرگ،كر نه

كنادكاهازرمزيادميفتوحيبهعنواويكيازانوا ان ورق

تروبلندتروپو تآو خت رخاصابوالع اريدرشت

گويندزيراآورااصابوالقيناتنيزمي.ر دا توپاييزمي

اشبيليبااشاارهباه.ماندبهان شتاوخضابشدهبهحنامي

گويدكاهداراياناوا فاراواووفقطمي،ان ور فيد¨گونه

طاورمطلاقبارباه«كرم»،قاداشبيليبهاعت1.معروفيا ت

بلنادوگاردودشاتياطاالق،زرد، ياه،انوا ان ور فيد

گرددودشتيكاهدارايدوصانفا اتبرخايدارايمي

ديساقوريدوسازآودر.ميوهوبرخايبادوومياوها ات

انباالش»چهارمشيادكردها تكهبهزبااويونااني¨مقاله

يسقوريدوسوجالينوسگياهآوشودودخواندهمي«اغريا

در2.انادنيازخواناده«فر وفروو»اندوناميده«اغيروس»را

يااد«ان ور ياه»ايان ورمو ومبه خناوبيرونيازگونه

باهدرخات،هااييشابيهبارگلابالبداردبارگشدهكاه

گاوواشنخسات ابزفاامو اپس ايهخوشه،پيچدمي

ياهفاامودردرووباهرناگآوازبروو ا¨ريشه.گرددمي

و«عينالبقر»بيرونيازان ورهايمو ومبه3.شمشادا ت

بااواگااوييازهااراهوآوامباردنيازناا«اصاابوالعا اري»

رشاتهكاوهيدر)ابوحنيفهدينوري ياهفاموبومي رات

نيزان ور فيد«ري»در:افزايدعربستاو(عنواونمودهومي

اصابوالع اريباه.نامديدهشدها تتوفامباهماوكيفي

4.ر دهايشبهيكارشميدرازيبلوطبودهوخوشه

هن امشمارشاقساامان اور،شنا اوگروهيازگياه.3
                                                           

 .230صعمدة الوبي ، .1

 .312،313صهماو،.2

 .803،صالصيدنة.3

 .153،223صهماو،.4

ارشااد»هارويدر.اندهايمختلفآونظرداشتهبهويژگي

هااي افيدو اياهوازصدنو ان اوردررناگ«ةالزراع

نژادهايگوناگوووازجانس،مختلفهايدراندازه، رخ

،ديادهگااو،يااقوتي،نرومادهنامبردها تكهشاهان ور

ان شات، ارخقنادزي،بهشاتي،پستاومايش، مرقندي

انطااكينيازاز5.انادبلخيوقندهاريآزآوجمله،عروس

،گويدكهازحيثبزرگايكندوميان وريادمي¨انوا ميوه

رناگوحاالوت،داربودوآب،دانه،غلظتپو ت،بلندي

6.اندمتفاوت

تااك(افازوده)راباهكارم«شارابي»صهاپسوندابن.2

كننادتااعاربازآوروچناينماي:گويدبيرونيمي.ا ت

نظيارايان7.ابهامپيشنيايدواز ايراناوا متماايزگاردد

تقسيمان وربهشرابيومجلسيا تكهاماروزهدر،شيوه

 افانهاز ايانامارمت.شودهايان ورشنا يديدهمينوشته

رواجشيوهناپسندعادتمصرفيشرابدرنقاطيازجهاو

گا اريشادهناامناو پانزدههزارنزديكبه.حكايتدارد

هابرايتوليادشارابباهكااران وروجودداردكهاكثرآو

شاودكاهان ورهاايمجلسايباهدليا تصورمي.روندمي

بيشاتر.ترينارقامموباشندوو عتجهشقديميفراواني

تااآنتو ايانين(ونسابتاً)ارقامان ورمجلسيفاقدرن دانه

هاايدرشاتواينارقاامدارايمياوه.دانههستندبيكاماًل

اماروزه.هامتو طا اتپايينبودهوميزاوقندآو¨ا يديته

ودشاچندصدنو ان ورمجلسيدر را ردنياكشتماي

،داتيار،كالمرياا،تاواوباهآلمريااهامايترينآوكهازمهم

داناهفليمتوكايوتامپسووباي،ريبير،پرلت،مالگا،امپرور

ازتماميارقاامان اور،ازنظرتئوري.اشارهكرد( لطاني)

اماادرعما تنهاا.كشمشا تفادهكارد¨تواوبرايتهيهمي

تامپساوو.ادارنادچندنو خاصهستندكهاينويژگاير

يدرتماميمنااطقايا تكهتقريبًادانهيا لطانيگونهبي

كهبهتوليدكشمشاشتغالدارنددرحادو ايعيا اتفاده

                                                           

 .113،112،110،112،صارشاد الزراعة.5

.158،155،صالغكا  بد  الدوا ؛323،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .6

 .802،صالصيدنة.7
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رقممو كاتالكساندريارقمكشمشايغالاباما.شودمي

ايا اتكاهگوناه،بلاككاورينس.درچندكشورا ات

1.شودادهميدانهپرورشدبرايتوليدكشمشبيمنحصرًا

هاايهايمعاصرنيزازانوا ان ورباهناامدرنوشته.0

شاودكاهتصورماي.شودآمريكاييوغيرهيادمي،اروپايي

تجااريآو¨اينانوا بيشتربهلحاانژادان ورونيزجنباه

ايغالبياتنهاگوناه¨گونهبهعنواوان وراروپايياز.باشد

بهنظر2.شوديادميشودتميكهدراكثرنواحيجهاوكش

كننادهياادشادهگماراه¨ر دكهاطالقايننامبرگوناهمي

خا ت اهان ورآ ايايصاغيرو،زيرابهباورمحققاو.باشد

نواحيهمجوارآومانندقفقازواطرافدرياايخازرباوده

ا تو پستو ط اكناومشرقزمينباه اويمغارب

.تااريخي(¨پيشاينه:ريادباهبن )زمينگسترشيافتها ات

ر دكهان وراروپاييازتبااران اوريبهنظرمي،بنابراين

.باشدكهمنش آوخاورميانهوآ يايصغيربودها ت

باهكشاتوكاار،دراصاطالح:انگور در كشطاورزي 

نخسات،درموكااري3.شاوداطاالقماي«موكااري»ان ور

،ضارورتداردانتخابمكاومنا ببراياحدا تاكستاو

هايخااكزيراتعيينميزاو ازگاريارقامان وربهويژگي

 اپسالزما ات4.وشرايطاقليميتاكستاوبسات يدارد

ازبرخايگاهضرورتداردعملياتموكاريآغازشودوآو

عملياتموكاريبراياثرگ اريبر ازگاريارقامان ورباا

بتباهعمليااتپسازآونو.مح انتخابشدهاجراشود

مطالبايانبخاشدر اهزيار،بنابراين.ر دبرداشتمي

:گرددبنديميداشتوبرداشتد ته،بخشكاشت

موكااريدر،درمناابوكشااورزيا االمي:كاشت. 4

 ختونااهموارو، ن چال6،تيرهرنگ5،هايشنيزمين

همچنينكاشتتااكدر.مرطوبمنا بقلمدادشدها ت

                                                           

 .325،ص1،جدائرة المعارف جام  علوم كشاورزي.1

 .335صهماو،.2

 .333صهماو،.3

 .هماو.4

 .233،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛150صارشاد الزراعة، .5

 .18،صالمقن  في الفالحة؛هماو.6

زيارادرايان.هوايكوهستاني فارششادهشرايطآبو

شرايطبهعلتشيبزمينآببهخوبيدرتاكستاوجرياو

هايگودكاهبرخالفزمين7.گردديابدوتاكفا دنميمي

در،آوردبارمايهترشب¨از رماوگرماايمننبودهوميوه

ماواز ارماوگرماادرامااوا اتو،هاايمرتفاوزمين

 8.كندنعرضهميمحصولشيري
¨شايوه،گزينشخاكمنا بموكااريبرايافالطوواز

¨نخستبايدزماينراباهانادازه:خاصيروايتشدها ت

گاهمقداريازخاكتهآوحفرهرايكذر حفرنمودوآو

درظرفاايآب ينااهحاااويآبباااراوريخااتوهاامزدو

درايانحالاتاگارطعامآوشاور.گ اشتتاصافشود

آوخااكباراي،ددوبويكريهازآوباهمشاامنر ادن ر

شنا ااوازديدگاهتعاداديازگيااه9.موكاريمنا با ت

بستهبهنو ان ورمتفااوت،خاكمنا بموكاري،مسلماو

رنگ ياهو رخهوخاكبخاكروشن،ازاينرو.ا ت

خاكشاني10،برايرشدتاكان ور فيدودارايرطوبت

12،تاكزردخاك بكبراي11،ان ور ياهجهترشدتاك

¨نويسانده،افزووبارايان.منا با ت14ونيز فيد13 بز

،كنادهااتوصايهنمايموكاريرادركوهپايه«المقنو»كتاب

هايماوزيرا ي وجرياوتندآب ببعرياوشدوريشه

هاي ااحليباه اببرطاوبتيكاهداردخاكاما.شودمي

ب رتااك:گويدنوريمي15.گارا تبرايكاشتتاك از

شارايطآبو،هااتپاه،هااآورادركوه¨هاوديمهرادرباغ

وي16.كارنادهوايبهنسبت ردوخاكآفتاب يرشنيمي

شاودمعتقدا تكهموكاريديمهدراراضيشني ببمي

                                                           

 .233،ص2مفاتيحاالرزاق،ج؛150صارشاد الزراعة، .7

 .هماو.8

 .150،152صلزراعة، ارشاد ا.9

 .52صكتاب في علم الفالحة، ؛18،صالمقن  في الفالحة.10

 .18،صالمقن  في الفالحة.11

 .52صكتاب في علم الفالحة، ؛هماو.12

 .18،صالمقن  في الفالحة.13

 .52صكتاب في علم الفالحة، .14

 .15،صالمقن  في الفالحة.15

 .233،ص2جمفاتيح االرزاق، .16
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هايتاكرطوبتشانراجا بتادرشرايطكمآبيريشه

 1.رتاكگرددوباعثتغ يهبهتكند

جزئيااتمرباوطباهخااكوشارايطاقليمايتوجهبه

باه.گيارددركشاورزيمدرونيزمدنظرقارارمايتاكستاو

دارهاايشايبهاييكهدرزمينارزشتاكستاو،عنواومثال

اندباافزايشعرضجغرافياايياهمياتبيشاتريواقوشده

صاورتهازهكشيخااكبهتاردردامنه،بهعالوه.يابدمي

ترفعالدرختمو ريو،شودخاكزودترگرممي،گيردمي

فصا روياشعماالً،هواي ردازبوتهدورشده،شودمي

وجاودخااك.دهادبدوو رماراچندينهفتهافزايشماي

توانددرگرمشدو اريو ن الخيباخل وفرجزيادمي

هاايخاكدرطولروزوانتقالتابشحرارتيبهدرختچاه

تواننادهايتيرهرنگمايخاك.ودرشبمفيدواقوشودم

شرايطخرداقليماي، ببج ببيشتراشعهخورشيدشده

درشرايطآبوهوايي.اطرافدرختاومورامعتدل ازند

باد اتيابيريشاه،خشككهآببرايآبياريكميابا ت

امكااوپارورش،بهمنابوآبزيرزمينيموجاوددراعمااق

¨ايجاادالياه.آيادهايعميقباهوجاودمايخاكان وردر

تواناد ختبدووشكافگچيبرروي اطحزماينماي

ايان¨درنتيجاه.ميزاوتبخيرآبراازخاكمحادود اازد

هاي طحينيزتحاتشارايطمحايطخشاكريشه،عم 

2.توانندبهآبد ترسپيداكنندمي

نوباتاحادا ،بعدازتعاينمكااومنا ابموكااري

درمنابوكشااورزي،زماوموكاري¨درباره.ر دكستاوميتا

اواخار»:هايمختلفيمانعكسشادها اتا المينظرگاه

زمااوبعاداز»3؛«ا فند(وهن اموزيدوبااددباور)حوت

5،«هاايروماي(ماه اومازمااه)ماهايار»و4«چيدوان ور

بااولسو،اناادكااهبااهترتياابازافالطااووهاااييگاازاره

                                                           

 .255صهماو،.1

 .322،323،ص1،جدائرة المعارف جام  علوم كشاورزي.2

،2جمفطاتيح االرزاق،  ؛22،صمعرفطت فالحطت  ؛153صارشاد الزراعة، .3

 .238ص

 .21،صالمقن  في الفالحة.4

 .هماو.5

اطيسدرخصااوصبهتاارينزماااوموكااارينقاا ديميقاار

بغياة»شادهكاهويدركتاابنيزرواياتازيمني.اندشده

تااكدرآغاازبهااروقبا از¨قلماه:گويادماي«الفالحين

،شنا ااوشماريازگيااه6.فرار يدوپاييزنبايدكشتگردد

اندواينزماوبهترينزماوموكاريرافص پاييزذكركرده

زيرادر،كهآبكميابباشداهميتبيشتريدارددرجايي

هايتاكازرطوبتموجاوددرخااكريشه،بيآشرايطكم

،پژوهااوهمچنينگيااه7.يابندوا تحكامميكنندميتغ يه

اولتاا،دوروزآخارمااه،زماوموكاريرادوروزاولماه

حاوتتااپاانزده،زماوشرو  بزشدودرخات،ماه¨نيمه

چهاارروز8،بعدازبرداشتان ور،فروردين()حم هپانزد

.انادنيزعناواوكارده10(ارديبهشت)وپانزدهمثور9اولماه

و11نوريزمااواولتاانيماهمااهراراياكثرياتدانساته

ابونصريهارويوبيرجناديدوروزآخارمااهرااختياار

هاايزماوموكااريرادرزماين«المقنو»لفؤم12.اندنموده

ارديبهشات،هايمرطاوبودرزمين،فروردينماه،كخش

بعادازچيادوان اورضابط،زارهايشاورهماهودرزمين

وافزودهكهبرخيآوراهن اام ابزشادوبارگ13نموده

ازديادگاه.كارناددرختوگروهيزماوچيدوان اورماي

بهترينزمااوكاشات،ويهن اميكهقرصماهكام گردد

صااريهاارويزماااوبرياادوتاااكرادرابون14.تاااكا اات

همچناينباه15.حوتضبطنمودها اتپانزدهم،موكاري

تاككاهبارايكاشات¨قلمه،پژوهاواعتقادويودي رگياه

شودبايدازدرختيانتخابشودكهدارايدرنظرگرفتهمي

                                                           

 .233،238،ص2جمفاتيح االرزاق، .6

،2جمفطاتيح االرزاق،  ؛22،صمعرفطت فالحطت  ؛153صارشاد الزراعة، .7

 .238ص

 .هماو.8

 .238،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛22،صمعرفت فالحت.9

 .238،ص2جمفاتيح االرزاق، .10

 .هماو.11

 .22،صمعرفت فالحت؛153صارشاد الزراعة، .12
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،درشات،آوقلمهنبايدپهن1.محصولبهتروبيشتريا ت

باهعباارت4،وويازيادپيرباشدزيادجوا3،وفا د2 بك

دي رعمرآوازشش االكمتاروازبيسات االفراتار

صاورتمحصاولكمتاريتوليادچوودرغيرايان5،نرود

تاكبههم¨هايقلمهمياوگره¨فاصلهدهمچنينباي6.كندمي

باه،ازو طتااكاقادامشاود،نزديكباشدوبرايبريدو

بعد7.لگ شتهرانيزدربرگيردايكهبخشيازتاك اگونه

رندداهاازبريدوتاكالزما تآوراازگزند رمادورن 

خيرباياادتمهيااداتيبااراي درصااورتتاا.بكارناادوفااورًا

ازقبي قراردادوآودرووزميني،كاررودهن هداريتاكب

كهاندكيرطوبتداردويادرظرف فالينقادريخااك

كرادرووآونهنادومقاداريخااكوتاابريزنادنمناك

ودراينحالمواظبتنمايندتاامباادا،نمناكبرآوريزند

روزدرتاكرايكشابانه،همچنينهن امكاشتن. بزشود

8.دارندوبعدبكارندآبن ه

هاايشايوه،جستاردرمنابوكشااورزيا االمي¨برپايه

نادباودهديماهوپيو،عباارتازآباي،قدمااصليموكاري

تااكا اتفاده¨ازقلمهياهساته،درروشكاشتآبي.ا ت

.هايكاشتقلمهنيزمختلفذكرشدها تشودوشيوهمي

اماكاشتهستهدرصورتيا اتكاها اتفادهازشااخهو

هاايپيوناددردرعما پيونادازقلماه.قلمهميسرنباشاد

ريهااودركاشاتديماهازآببااراوبارايآبيااتاكستاو

آيادشارحيازجزئيااتآنچهدرپايماي.شودا تفادهمي

:ا تهاييادشدهدرگ شتهشيوه

¨نازدنويسانده:الف(موكاريآبايبااا اتفادهازقلماه

شاام ،آبايبااا اتفادهازقلماهموكااري¨شايوه،«المقنو»

                                                           

 .20،صمعرفت فالحت؛153صهماو،.1
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 .235ص،2جمفاتيح االرزاق، ؛15،صالمقن  في الفالحةهماو،.7

 .20،22،صمعرفت فالحت؛153صارشاد الزراعة، .8

موكااريمكاو ازيپاك:ندازاشودكهعبارتاقداماتيمي

تاكازو ط¨بريدوشاخه؛زو نگهايهرازوجودعلف

عماقشاشباههاادركوهپاياهكهايحفرهوغرسآودر

وجابچهاارتاا هبهارتفا هايپستودرزمين،وجب

در،هاتاكستاوهمچنينبستهبهاكولوژي.حفرگرديدها ت

هاباه امتشامالودرمنااطقهايگرمسيرتاكتاكستاو

و،طقمعتدلبه امتشارقدرمنا، رد يربهجهتقبله

9.شوندهاي ستبه ويغربغرسميدرخاك

گفتهچنيناظهاارنظرپيش¨شيوه¨دربارهابونصريهروي

درهرحفرهششقلماهودرهارجاناب اه:ا تنموده

هاا ارهاايآوايغرسشودكهآرايشپنكقلمهبهگونه

رزياردبهجهتايمنياز رماوهفتگرهتاك10بودهباال

مو اومباههاادران اورتاك¨فاصلهو11خاكمدفووشود

12.دوذر ودردي رارقامياكذر ونايمباشاد«اميري»

 اهودوقلماهنيااز،چهااار،برخايباهجااايشاشقلماه

وبارآونادبالفاصالهآبده،بعدازغرسقلمه13.اندگفته

باراي،ازديادگاهوي15.وحفرهراپاركنناد14خاكريزند

جويهبهعماقهشتاحدا ،دريكجريبزميناريموك

 ن ين(ويكذر درخاكنارم)دوذر درخاكمحكم

كمتارازهاجويهعمقكهزيراچناو،ا تونمناكضروري

يشودومحصولكماتاكزودپيرمي،يادشدهباشد¨اندازه

16.كندتوليدمي

مهموكاريآبيباا تفادهازقل¨نوريدرخصوصشيوه

¨دربهتاارينشاايوه:ن اااردچنااينمااي،فااارس اارزميندر

باهايا فندماه هاصالهقلماهتااكرادرحفاره،موكاري

كاهذر وعمقنيمذر وعرضيكذر ونايمپنجطول
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1.كارندمو وما تمي«لوله»و«جوي»اهاليفارسبهنزد

درروش.شاودكاشتآبيبهدوشايوهانجااممايدريمن

هاييباهطاول اهذر ازدرختخوشثمرقلمه،نخست

بههام،ودو رآورابهشك حلقهوكماو2كنندميجدا

قلماهحلقاهشادهراتاانصافحلقاهدر.نمايندوص مي

ايكاهباهگوناه،ارنادكايبهعمقيكذر ونيمميحفره

اتصالدو ارحلقاه¨هايتاكدر طحزمينونقطهچشم

اقداماتيازقبي پارنماودوانجام پس.شددرزيرزمينبا

زهكشايدرمااه،آبيااري،حفرهبازب كهنهوشنوخاك

در3.هايهرزضارورتداردووجينعلفكوددهي،مشش

رادر ابديپارازشادهرزخم¨شاخهوقلمه،روشدوم

،كارنادنرمومخلوطبهزب گاووگو فندمي¨خاكپاكيزه

و اطشااخه،طرفشاخهوص بهتاكايكهيكبهگونه

بعادازرشادو.در بدوطرفدي رخارجازخاكباشد

طرفوص باهاصا راقطاو،شاخهداخ  بد¨نموريشه

ودهنادمايدانتقالنوآوشاخهرابههرجابخواهكنندمي

 4.كارندمي

موكاريآبي¨درباره:ب(موكاريآبيباا تفادهازهسته

در:آمدها تچنين«مفاتيحاالرزاق»درازهستهباا تفاده

،كاوددهي،نخساتتاكساتاوراازحياثزهكشاي،فارس

ر ايده¨كنندو پسهساتهوجينوتسطيحزمينآمادهمي

كارنادوكاشتحبوباتدربرجآباوياآذرماي¨رابهشيوه

در.دهندوهماو اعتآبميكنندميكوچكايجاد¨كرزه

دودر اايراوقااتنكشاماينيازآبيااريد اتايامبارا

بعدازدو االقلماهياا5.دكننايدومرتبهآبياريميهفته

6.نمايندمينق وغرسخواهندبآورابههرجا¨ريشه

¨درخصاوصشايوه،مستوفيشايراز:ج(موكاريديمه

يهاهايتاكدرحفرهقلمهكاشتن،موكاريديمهدرفارس

                                                           

 .282،ص2جمفاتيح االرزاق، .1

 .288صهماو،.2

 .285صهماو،.3

 .255صهماو،.4

 .280صهماو،.5

 .282صهماو،.6

رابيااو هذر وعمقيكذر ¨بهفاصلهزمين ن الخي

هااحفاره پساقاداماتيالزما اتكاهپركاردو.كندمي

هاتاهن امرشدونموتاكچينياطرافقلمه نگ،باخاك

 ازيمحيطازوجودپاك،گرماضرر رماوبرايايمنياز

اطارافتااكوزهكشاي،هايهرزتارعنكبوتوروييدني

،آوريآببااراوبرايجماوزرگپيرامووآوب¨آب يرهايجاد

موكااريديماهدر¨شايوه¨نوريدربااره7.ازآوجملها ت

،محكام¨ هشاخه،آباوماه()درتشريناول:ن ارديمنمي

هاوبندهاينزديكباههامراكلفتودارايگره،عيببي

ايبهعرضدووجبوطولوعمق اهوجابدرحفره

درآوحفرهنخستشانوبعاد8.كارندمانندشك زيرمي

آوريآبجماوباراييريزندواطرافآوآب يارخاكمي

هتغ ياهازآببااراوهار االباراي.شودباراواحدا مي

9.كنندهاراشيارووجينميو طتاك

درخصااوص:پيونااد¨د(موكاااريباااا ااتفادهازقلمااه

ارشااد»شدردورو،هايپيونادموكاريباا تفادهازقلمه

كاهنويساندهروشنخستدر،گزارششدها ت«الزراعة

ايراازشااخه،دهدرابهقدمايزماوخويشنسبتميآو

ايمحكموبزرگازتاكچهار الهدوباشاخهنبرميانتها

تااكو¨تاتماسبيننسوجزنده،دننزياپنج الهپيوندمي

.هجزئيازتاكگارددايايجادشودكهشاخبهگونه،شاخه

،برايجلوگيريازگزند رماوممانعاتازخشاكشادو

وبارايعم پيونددر اقتاكصاورتگياردالزما ت

وجاينهاايتااكهر الهشاخهبايدمحصولخوبتوليد

يراجاواوتااك¨ماهشاخهارديبهشت،دوم¨درشيوه10.شود

زكيناوكناا،كنندانتخابمي،ان ورشظاهرشدهباشدكه

وازتراشاندمايوطارفدي ارشرانمايندميآوراقطو

يمياناهرا اتشااخهجاوانشاكافمح تراشيدهشدهبه

پيوناد،شادهزدودهآوزوائادغيرقابا پيوناددي اريكاه

وبااپيچانندميپيوندرادرمياوبرگشاخه پس.زنندمي
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وآ،پيوناد¨بعادازرشادقلماهكننادوريسمانيمحكممي

بعدازچناد،درصورتمواظبت. ازندريسماوراجدامي

 1.دهدروزان ورمي
هايپيونديادبيرجندينيزازموكاريباا تفادهازقلمه

بعضاايپهلااوي:نمااودهودراياانخصااوصآوردها اات

نيمگازازخااكخااليو اوراخ¨درختتاكرابهاندازه

دهندوآوموضاوراكنندوشاخپيوندرادرآوقرارميمي

گروهينيازپهلاويتااكرادر اطح.كنندازخاكپرمي

يادشدهرا¨بيرجنديدوشيوه.كنندزمين وراخوپيوندمي

¨هاايقلماهويژگي¨ودربارهداندميهايدي ربهترازروش

هاينزدياكباهشاخهپيوندبايددارايگره:گويدپيوندمي

اليتاكيكگازودرپاايينآودوپيونددربا¨اندازهوهم

پيونادباروخاورد الهبهترپيوندماييك¨شاخه.گزباشد

نشيندكهبارپاايينبهبارمييبااليدرختزودترازپيوند

الزم،برايجلوگيريازخشكشادوشااخه.درختباشد

پيوناادرادرمقااداري¨ا ااتنخسااتطاارفا ااف شاااخه

آورادرظرفاينهنادو رگينگاوياگ خالصآغشتهو

خاكنمناكبرآوريزندوياكهفتاهياادهروزهمچنااو

2.كننداقدامپيوندبهب  ارندوبعدازآو

هاااونياازامااروزهباارايكاشااتدرخااتدرتاكسااتاو

هاايپيونادشادها اتفادهازقلماه،مو¨جاي زينيدرختچه

ربراياطميناواززهكشيمنا بد،قب ازكاشت.شودمي

ممكنا تشخمعميقامريضروري،هايجديدتاكستاو

بستهبهلزوما تفادهازناو آبيااريورفاوآلاودگي.باشد

تساطيحزماينوضاد،شايدقاراردادولولاه،خاكزراعي

در.عفونيخاكعليهآفاتخاكزيضارورتداشاتهباشاد

جاواوماوابتادا¨د تآوردودرختچههبرايب،عم پيوند

ماووياا¨ االههاايكوتااهوياكهاييازشاخهبايدبخش

ايكاهدارايپيوندكمورددلخاواهراباررويپاياه¨جوانه

.هايزراعيمنا با اتپيونادزدمقاومتزيادوويژگي

هاادرازآو،ايجادتماسبيننسوجزنادهپيونادكوپاياه

                                                           

 .238صهماو،.1

 .33،صمعرفت فالحت.2

كنادوفاراهمآوردوآبمقاب خشكشدوحفاظاتماي

ريشاهوتساهي نفاوذ¨بهرشداوليه،كاشتكافيبههن ام

كاشت¨اگرحفره.كندريشهبهداخ خاكاطرافكمكمي

داروناصاافباشادوهاايزاوياهنامنسجمودارايكنااره

،باخاكيمشابهنو وبافتخاكتاكساتاوپارشاود پس

نفوذپ يريبهداخا خااكباا اهولتبيشاتريصاورت

پال تيكيبرايتحريكياتشاديدا تفادهازمالچ.گيردمي

هايهرزرشداوليهوگسترشريشهونيزكنترلرشدعلف

3.دراطرافدرختاوموجواوبسيارمفيدا ت

هاييبرايتربيتياااثرگا اريبارتااكدرقديمشيوه

درمناابوكشااورزي،ازايانرو.ان وركاربردداشتها ات

بارايتكاهويا الميذكريازجالينوسحكيمآمدها 

انجاماقداماتيمانناد،پيشازكاشت،دانهپرورشان وربي

باههام اپس،شكافتنو طتاكوخارجنمودومغزآو

هاوبستنمحكمتاكوآغشاتنآورابااچسباندوشكاف

درايانباارهابونصاري4.كنادكودگاوكار ازعناواوماي

تارميمبارايبااكاودگااوراپيازعنص يهرويجاي زين

همچناين5.دانادتارماياثاربخشهاايتااكزودترشكاف

پژوهاوا الميدرماوردشاكافتنوخاارجتعداديازگياه

بهجايكهچناو،دراينصورت:گويند اختنمغزتاكمي

آوتااك¨ازميوه،و پسبكارندندمشكقرارده،مغزتاك

در اايرتحقيقااات6.بااويمشااكمتصاااعدخواهاادشااد

برايتوليد هنو محصول:وهاوا الميآمدها تپژگياه

دوذر ¨ رتاك هدرختمختلفرابهاندازه،ازيكتاك

كننادكاهانادامايباهامتركيابمايوبهگونهشكافندمي

بندندو پسآورامي.هابه متداخ باشندداخليتاك

اي ازندوبهشايوهترگاووگ پاكآغشتهميبه رگين
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كارندكهياكذر آودرداخا خااكوياكذرعاشمي

پاشندآوآبمي¨بيرووازخاكباشدوهر هروزبرريشه

درصورتيكهمقداريشاكر1.تا بزشودومحصولدهد

وهامبيفزايناددومقداريآببااراوباداونرابرآتشنه

و اپس ارتااكيرا،بزنندتارنگآوبهتيرگايب راياد

 االدي اران اورآوتااك،باآومحلولبيااليناددونبرب

ان ورراباهمبكوبند¨چنانچهشكروتفاله2.ر دترميزود

وهن امغرستاكقادريازآورادرپهلاويماوبريزناد

اگرگا ان اوررابچيننادوب  ارنادتاا.هميناثررادارد

درايانصاورت،متعفنگارددودرپهلاويتااكبريزناد

همچنينچنانچهشااخهتااك3.ر دلتاكديرترميمحصو

طعاام،راباااروغاانزيتااووآغشااتهنمايناادوبعاادبكارنااد

 4.گرددمحصولآوگوارامي
كارتيندو:نادازاهايجديدترتربيتموعباارتروش

.تيوداربستيا كاتهناري.تو.تي.آر،الير،ژنوا¨رديفه

رتينپااركااروشهااايحاصاا ازهاااشاااخهدراياانروش

انادازيبارشاوندكاه اايهايقراردادهميانشعاببهگونه

تربياتروش،ازاينرو.رويبرگوميوهبهحداق بر د

¨آوردكهتواوبيشازحادوباالقوهشرايطيرابهوجودمي

هاايماونيرومنادو االمبتوانادباه امتافازايشبوته

،عما در.عملكردوبهبودكيفياتمياوه اوقدادهشاود

هاييادشادهموجابجاداشادووهادايتشامارروش

شاودودرنتيجاههاياصليبوتهماومايبيشتريازشاخه

افازايش. اازددريافتحداكثرنورخورشيدراميسارماي

باعاثجا بكاما ماواد،هاايان اوربيشازحدخوشه

هاايو ببمحدودشادوفعالياتشااخهگرددميغ ايي

تواننددرگروههايتربيتميروشيتاكثر.شودجانبيمي

بدينترتيبكهچاوبن هدارناده،تربيترا يقرارگيرند
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 هماو..3

 .22،صالمقن  في الفالحة.4

درگروهتربيتكرتيناي.كندراس(عبورمي)ازتاجمركزي

هاايتناهچوبن هدارندهدرطوليكياتعداديازشاخه

هااايپرورشاايراروش.گيااردهاااقاارارمااياصااليكاارتين

عماوديروباه)موقعيتشااخهتواوبرا اسهمچنينمي

،پاايين)ارتفا چترگياه،آويزاوياافقي(،باالياروبهپايين

.بناديكارداصليموطبقاه¨ياباال(وياتعدادتنه،ا تاندارد

،درهردرختمودرصورتباالباودوميازاوگاالطوقاه

روشكاشتمتراكم.امكاوايجادچندتنهاصليوجوددارد

پرهزينهبرايتنظيمقدرترويشايموجاوددرقديميولي

پانجتااچهاارشودكهدرهرهكتارحدودمومحسوبمي

هنوزهامدرروشايننو .شوددرختموكاشتهميهزار

امروزهبهمنظاور.هاياروپامتداولا تبسياريازقسمت

باراييهاايدي ارروش،كاهشهزيناهو ارعتعما 

هاادريكايازايانروش.شاودجوميوپرورشموجست

ماوو¨هايموجودباهجاايقطاوبوتاهپيوندبررويبوته

درايانروشقسامت.گيارداحدا مجددباغصورتمي

ياك¨ پسچنادشااخه،بااليدرختان وربرداشتهشده

اصالي¨ايازپيوندكمورددلخاواهباهتناه الهوياجوانه

ازپيوندكبههايحاص شاخه.شونددرختپيوندزدهمي

5.شوندصورتقسمتجديدباردهندهتربيتمي

هايزائدا توهرسعبارتازقطوشاخه:داشت. 2

تنظايمتوليادمياوهازطرياققبي درآواهدافمتفاوتياز

شااخه¨هايباردهاضافيوهدايترشداولياهح فجوانه

6.شودباردهندهدنبالمي¨باانتخابصحيحشاخه

كشاورزيا الميازجالينوسحكيمگفتااريدرمنابو

وي.هايزائدموگزارششادها اتپيرامووهرسشاخه

كاهازجوانابتااكاصاليبرآمدههايباريكشاخههرس

عملياتهرسونيزانجامباشندقادربهتوليدمحصولنمي

همچنين7.كندراتوصيهميآهنباد توپرهيزازكاربرد

هايكشاورزيا االميباهكشااورزاوآودرقديمازآموزه
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هاايوفقاطشااخهگ ارناددقاويرابااقيئازوابودهكه

 1.كنندضعيفوخشكراقطو،باريك

زماوهرستاكراحاد،شنا اوا الميديازگياهتعدا

2.انادا فندماه(عنواوكارده)ماه(وحوتبهمن)فاص دلو

كنندكاهرسمياندكهبرخيتاكراوقتيههمچنينآورده

«اولاي»ان ورراچيدهباشندوبرگتاكريزباشادوآورا

گياردومحصاولآوچراكهتاكقوتماي،كنندعنواومي

بهترا تتااكدر،بهاعتقادبرخيدي ر3.گرددپربارترمي

بايدازهرتاكي،شنا اوبهاعتقادگياهاما.خزاوهرسگردد

،دودانگآورادربهارببرنادچهاردانگآورادرخزاوو

زيراممكنا ت رمايزمستاودرموضوبريدهاثرنماياد

در.بافتياآوند(آوراخشكگرداند)ويكيادوچشمه

زيرابه ببترشحات،]آغاز[بهارنبايداقدامبههرسكرد

ممكنا ت رمادرآواثرنمايدوماورا،موهن امبريدو

4.ادربهتوليدمحصولنباشدضعيفگرداندوق

رادرهارستااكشاام  اهباغباومااهر¨نوريشيوه

عملايمو اومباه،نخسات¨مرحلاه:كنادمرحلهبيااوماي

شودكهطيآوبرايكاهشوزوتااكانجاممي«اصالحي»

هاايزائاددرآذرمااهشااخه،هايقويافزاييشاخهوتواو

اولبهمانمااهنيزما¨بازهدوم¨مرحله5.شودهرسميتاك

بارايدرايانمرحلاه.گياردآخرا فندماهرادربارمايتا

هايقويوضعيفازشاخه،افزايشباردهيوتقويتتاك

برجايماندهبهترتيبدوبندويكبندمتص به ااقهرا

دوزوائدراازو طبناددوميااو اطبنادنگ ارميباقي

سدربارجاردبهيشات ومهر¨مرحله.نمايند ومقطومي

هاايبارياكبادووثماردرشااخهوطيآوشودانجاممي

هاايهايتاكونيززوائدبرگو رشااخهاطرافوكناره

 6.شودهرسميبلند
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اواخار،زمااوعمليااتهارس،دربرخيمنابومعاصار

زياراانتخاابچاوب،هايزمستاوياپاييزعناواوشادهماه

هاابارايمارشتعدادجواناه الهمووياشهاييكشاخه

ن هداريبههن اميكاهدرخاتشااخوبارگخاودرااز

بااوجاوداياندربرخاي.ترخواهادباودد تدادهآ او

انجامهرسمجدددرفص تابستاومفيادگازارش،شرايط

.شدها ت

تواوبرايمحدود اختنمحصاولدرازاينروشمي

رودآنچاهانتظاارمايهايباروربيشترازشرايطيكهجوانه

توانادچنينروشيمايهمچنين.اندبهرهجستزندهمانده

،نورورطوبتخرداقليماطرافخوشاهرابهباودبخشايده

تنككردوگا .درنتيجه المتوكيفيتميوهراباالببرد

هاايمجااوربارگوهاايتحتاانيحا فبارگ،وشاخه

از،اندگرفتهقرارهايان وركهدرباالوپايينخوشهخوشه

.هايبسيارمر ومهرستابستانها تروش

زياراايان،هرسشاخهبايدبااحتياطكام انجامشود

دودرنتيجهموجابنجانبيرافعالك¨تواندجوانهعم مي

كاهشهيدراتكربندرگياهوباهتعوياقافتاادور ايدو

ابقاكثارمطا.موگردد¨ الههاييكشاخهوميوهوبال شد

گياهرانبايدبيشترياكمترازحدمعماول،هايتربيتيروش

هايجاانبيرافعاليتجوانه،هرسبيشازحد.هرسكرد

وكنادمايهاايجاادبيشتريبرايحبه¨ ايه،ددهميكاهش

هرسكمتاراز،برعكس.اندازدخيرمي ر يدوميوهرابهت

¨مرحلاه،دووهشاتواندموجبتوليدبيشازحدمياحدمي

وكيفيتدانهرابهشادتپااييناندازدر يدورابهت خير

رشادكاردهرا¨هايمختلفيازشاخهبرداشتنقسمت.آورد

متارازچيدوچند انتي.نامندآرا تندرختمياصطالحًا

توانادگلدهيماي¨هايدرحالرشددرمرحلهانتهايشاخه

بهبيماريكولورحساسبهميوهبستندرارقاميكهنسبت

7.هستندكمككند

هاايمختلفايبارايامروزهكارشنا اوتاكساتاوروش

هارس:بااردهيالاف(هارس:كننادهرسموتوصايهماي
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بلناادومخااتلط،هااايهاارسكوتاااهروشباااردهيشااام 

هاهايباردهآوهاييكهجوانهگونههرسكوتاهدر.شودمي

وهرسبلندبارجواناهينيشاخهقرارگرفتهيدرقسمتپا

هرسمخاتلط.شودباردهدرقسمتفوقانيشاخهانجاممي

:هرسكمينهب(1.نيزتركيبيازدوروشپييشگفتها ت

مااودرابتاادابااهصااورتكاارتيندوطرفااه،دراياانروش

شااودوپااسازآوهاارسكااردوا ا ااًاپاارورشدادهمااي

ويزماينشودكهتارهاييميمنحصربهكوتاهكردوشاخه

تاردراكثارمنااطقخشاككمينهكاههرس.اندامتداديافته

افازايشتوليادمنافعيداردكاها تراليابسيارمتداولا ت

هااوتساهي جوييدرهزينهصرفه،محصولوكيفيتميوه

ازآوجملاههايمكانيكيآوريميوهبهكمكد ت اهجمو

 2.ا ت
¨ماندهازشايرهباقي¨تفاله،هن امموكاري،قدما:كوددهي

ودرآوحفارهو.ريختندكاشتتاكمي¨ان وررادرحفره

مشتقارارپنجبهاندازه،هرتاكييك نگ¨دركنارريشه

وحفرهرابااخااكنمنااكيمخلاوطباا ارگيندادندمي

تااكرا، ارگين،بهاعتقاادقادما.كردندخشكگاوپرمي

وشاودميد بزشدوآوان ور ببزو¨تفاله،كندميگرم

وگيااهراازداردمايآورادرتابساتاوخناكن اه، نگ

ازانطرليوسنق شادهكاههن اام3.دهدتشن ينجاتمي

زارالزما اتازكاودحياوانيكاشتتاكدرخاكشاوره

آوا تكهدر اال«المقنو»¨اعتقادنويسنده4.ا تفادهشود

وبهترا تدردهندوانيبايدبهتاككودحي،دومموكاري

هايروشناززبا زاراززب بزودرخاكهايشورهخاك

گاوا تفادهشودوزب كبوترنيزدررشدتاكبسايارماوثر

در ال اوم:گويدمقداركوددهيمي¨نوريدرباره5.ا ت

ددادهشودمنكودگاووگو فنپانزدهبههرتاك،موكاري
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روش.كنادبااركفاياتمايكوكوددهيهاردو االيا

كوددهياينگونها تكهبعدازبي زدوپايتاكباهآو

راكاارآييكودهاايحياواني6.دنادهمايكودو پسآب

شودگفتهمي.كنندت ييدميامروزهنيزكارشنا اوكشاورزي

كودهايحيوانيعالوهبرآزاد ازيتدريجيماوادغا ايي

.هايآليرانيزداراهساتندتواوآزاد ازيشالت،غيرآلي

تركيباتاخيربهحف ون هداريموادغ اييغيارآلايدر

همچنينموجبايجاادو،كننداشكالقاب ج بكمكمي

دوويژگاي.شوندحف  اختماوخاكدانهوپوكيخاكمي

نفوذهاوا،دهدميتعدادخل وفرجخاكراافزايش،اخير

وميزاوفر ايشخااككنديموآبرابهداخ آوتسهي 

همچنيندانشمنداوعلومكشاورزي7.ر اندرابهحداق مي

،دهندرويهازكودهايشيمياييهشدارميا تفادهبي¨درباره

زيرامويكيازمعدودگياهاوبااغيا اتكاه االيانهباه

ايماوباهريشاهد ت اه.مقداراندكيموادغ ايينيازدارد

گياه،تواونفوذبهاعماقخاكرادارابودهايا تكهگونه

 اازدتااباهآبوماوادغا اييكاهخاارجازراقادرماي

. االها اتد اتيابادد ترسمحصوالتزراعايياك

باااحتيااطصاورتبايدكودهايشيمياييكاربرد،بنابراين

هاموجاباخاتاللدربيشازحدازآو¨زيراا تفاده،گيرد

اگرچاهاكثار.شودمانندپتا يمميييج بدي رموادغ ا

هايباالترازحادمعماولدرموادغ اييغيرآليباغلظت

اماافزايشقابليتد اترسعناصار،خاكغير ميهستند

.شاودكمنيازنظيررويبه رعتمنجربهمساموميتماي

پااييندرنقاطيكهميزاوموادآليموجوددرخااكنسابتاً

اثرگ اريبرقابليتد اترسوجا بتواوبرايمي،ا ت

بهترتيبباافازودو انگآهاكخارد،تو طدرختمو

.ا يديتهراافزايشياكااهشداد،شدهوياگوگردعنصري

،درنقاااطيكااهخاااكفاقاادمااوادغاا اييخاصاايباشااد

برداريبهينهمستلزمافزودوموادغا اييمنا ابودربهره
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1.زماومقتضيا ت

د تكاموجاوددو،آبياريقدما¨رشيوهجستا:آبياري

ايوباارانيرادرگ شاتهعمدهآبياريجاويپشاته¨شيوه

هاتاحديبها تفادهازهريكازاينشيوه.كندگزارشمي

درموكااري،ازايانرو.انتخابانوا موكاريبست يدارد

ايودرموكاريديمها اتفادهازآبيا تفادهازجويپشته

اياوقاتنيزتركيبايرانيعموميتداشتهودرپارهباروش

 اياقعبااراتماثالً.رفتاها اتازآودوشيوهبهكارمي

روشموكااريآبايباا¨ابونصريهرويهن امبيااوشايوه

زيراويبهضرورتاحادا ،ايهمخوانيداردجويپشته

هااينورينيزهن امبيااوشايوه2.جويهاشارهنمودها ت

روشايوآبيوديمهبهترتيابباهجاويپشاتهموكاري

تركيباينيازروشويبهكاربرد3.بارانياشارهنمودها ت

گويددرموكاريآبيدرپاييزوزمساتاووميكندمياشاره

بايدازآبياريبارانيا تفادهشودودردي رايامآبياريباه

بازرگ¨آب يرهروشهمچنينا تفادهاز4.باشدباغباو¨عهده

شاودتاانيزگزارششدها تكهپيرامووتاكاحدا ماي

5.آورينمايدآبباراوراجمو

ايوبااارانيجاازوجااويپشااته¨امااروزهنياازدوشاايوه

باشادودرآبياريدرپارورشان اورماي¨عمدههايروش

ا اتفادهاز.اينيزدرحالتو عها اتقطره¨كنارآوشيوه

كيفياتوقابليات،حديبههزيناههاتاهريكازاينشيوه

پساتيوبلناديتاكساتاوو،هاينصبهزينه،حصولآب

درشرايطپرياابيآبو.هايجنبيآوبست يداردا تفاده

ايدارايكمتارينآبياريجويپشاته،هايمسطحدرزمين

هااي ان ينبايادباااماادرخااك، يساتيا ت ت¨هزينه

خااك¨كاه ااختارخاكداناهاچار،احتياطبهكاربردهشود

انسادادخلا وفارجو،جاشدگيذراترسهمنجربهجاب

،مناطق رد ايردر.شودكاهشميزاونفوذپ يريخاكمي
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آبياريبارانيباعثحفاظتازگياهاودربرابريخبناداودر

آزاد،درشارايطيخبناداو.گردداواي بهارواواخرپاييزمي

خبستنآِبآبياريبررويدرختااوزماوبايشدوگرماهم

.شاودهايگياهميمانوازتشكي بلورهاييخدربافت،مو

چنانچهمقدارنمكموجوددرآببيشاترازحادمتعاارف

هاوياروزهايابريصورتآبياريبايدتنهادرشب،باشد

هااباهگيردتاتجموامالححاص ازتبخيردرميوهوبرگ

دارهاايشايبايبارايزمايناريقطارهآبيا.حداق بر د

آبياريمزاياايفراوانايدارد¨اينشيوه.شودترجيحدادهمي

امكااو،حاداكثركاارآييا اتفادهازآب:نادازاكهعباارت

جلاوگيري،هااكشآفتمازكودهايشيمياييوأتو¨ا تفاده

اجتنابازفر ايشومتراكم،ازفشردگيوفر ايشخاك

هاايهارزباهدودشدورشدتماميعلافمح،شدوخاك

ا تثنايآود تهكهتحم خشكسااليرادارنادوبااالخره

هايكمهاوزمينايدرخاكقابليتا تفادهازآبياريقطره

هادرنزديكي اطحخااكقارارعمقيكهآبشوردرآو

 6.دارد

ماو¨بوتاه.ا تتنشآب،زاهميتدرآبياريئحا¨نكته

تانشدرايان.يهبهتنشآبحسااسا اتدرمراح اول

پاس.آذينوتشكي ميوهداردمرحلهاثرمنفيبرالقايگ 

توانادبارايكمبودآببهمقادارانادكماي،ازدي رفامي

تحريااكبلااوغ،محاادود اااختنرشاادرويشااياضااافي

در.موور يدوحبهمفيدواقاوشاود¨ الههاييكشاخه

مو¨بوته،تدريجيتو عهيابدطورشرايطيكهكمبودآببه

باراي)كاهشفشارا امزي،تواندباافزايشرشدريشهمي

باراي)7هااكمكباهجا بآب(وتغييارواكانشروزناه

اثراتناشياز،رفتنآبازطريقتعرق(رجلوگيريازهد

تانش¨زماوباتو اعههم. ازداطورموقتخنثكمبودرابه

بساته،ناشيازعم تعارق¨كنندهآبوكاهشاثراتخنك

شاودتاادرجاهحارارتبارگباهها ببميشدوروزنه

،بناابراين.وبيشترازدمايمحيطشوديابد رعتافزايش
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بنديآبياارياهمياتپيشبينيايجادكمبودآببرايزماو

 1.داردايالعادهفوق

زماوكاهشياپاياوآبياريهن امشرو ،درمنابوقدما

گفتاه،ازايانرو.ار يدوميوهعنواوشدها تدهييگ 

باياد،شودچووترشيغورهبهشايرينيان اورب رايادمي

بر دوشيرينمقدارآبراكاهشدادوچووان وركاماًل

زياراباعاث،الزما اتآبيااريقطاوشاود،وآبدارگردد

همچنينبرخيكشااورزاو2.گرددنقصاوحالوتان ورمي

دارنادوزمااودهيآبراازتاكدري ميگ هن امشرو 

 3.كنندگ دادوبهدفعاتكمآبياريمي

بارايمباارزهباا،هاايدوردرگ شاته:مبارزهباآفاات

ازافالطاووحكايم.كودهايآليكاربردداشتها ت،آفات

آغشتندوطرفتاكباه،نق شدها تكههن امموكاري

همچناين4. اازديمانمايآورادرمقاب كارما،كودگاو

تخمايزردرناگوخوشابو()اگرمقدارياژغاوواندگفته

در،وبعدازقراردادوقلمهتاكدرحفارهبكوبندوبلوطرا

ماندومحصولفاراواوموازآفات الممي،پايآوبريزند

كاهماشوكاه،كاهجو،برخينيزكاهعدس5.كندتوليدمي

ريزنادتااتااكماي¨قلمه¨وبرريشهكنندميباقالراتركيب

بهاينمنظاورياككاف. رمايزمستاوبهآوآ يبنزند

«المقناو»مصانف6.بردندبرياوشدهرانيزبهكارميقاليبا

بلاوطوآردكر انهراكار ااز¨برايمبارزهباآفااتمياوه

كارآييزب وازانطرليوسيادكردهكهويشخصًا7دانسته

وحشايهازابن8.بارزهباآفاتتجربهنمودها تگاورادرم

نضالنيزنق شدها تكهآناوكاربردتركيبياززب وابن
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9.انادحيواناتراجهتمبارزهباآفاتكار ازقلمدادنموده

ا اتفادهازماواد،همچنيندرقديمبرايمباارزهبااآفاات

زيكايادر.شيمياييغيرآلينيازماوردتوجاهباودها ات

هايتاكراباهروغانقطاراوآغشاتهقلمه¨ريشه،هاروش

همچناين10.كردندتاازكارموعفوناتمحفاوابمانادمي

پژوهاودرگ شتهراهكارهايمختلفيبارايمباارزهبااگياه

هرستاكرابا اير¨ازجملهاگرو يله.اندآفاتانديشيده

كنندوآلودهنمايندوياآورابهخووخرسياوزغآغشته

ياباپيهخرسياپيهگاومخلوطبااروغانزيتاووچارب

كاربرندوياشاخهتاكيراكههنمايندوبرايهرستاكب

دراينصاورت،برندباپيهخرسياگرگضمادنمايندمي

وچنانچهبرتاكروغنزيتووو.گرددتاكازكرمايمنمي

دودكاردوزبا 11.كندزنبوررادفومي،ياپيهخرسبمالند

گاااوباااروغاانزيتااوودرتاكسااتاوباارايدفااوآالكلنااگ

رناگ ارخودارايدوشااخكهاي ميبالداربحشره)

پاا(ناافوا اتو اوزاندوجلباناهدرازوششد اتو

هايريزوگليباينگياهيباقامت هذر ودارايبرگ)

گااودرجاهاايمختلاف¨ فيدوزردرنگ(وزبا كهناه

گاردي)خايسكاردوبناگ.دهداكستاوآورافراريميت

هايشااهدانههاو رشاخه كرآوركهازمخلوطيازبرگ

روزدرآبو اپسمخلاوطگيرند(بهمدتيكشبانهمي

 ااسوكاك،كردوآوباا اركهوپاشايدوآوبارتااك

نق شدهكهبويخوشدرار طواز12.كشدتاكستاورامي

زيراباطبواينپرنده ازگار،دهدريميتاككركسرافرا

كهپاشيدوخاكسترچوبانجياراندهمچنينگفته13.نيست

ار انيك(در)ونيزخاكسترچوبانجيربازرنيخ14برتاك

وهمچنايندودكاردوگاوگردوگيااه15كناردرختتااك
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¨حّمروگ اذخرونيزپاشيدوتركيابادرارگااووافشاره

اگارتخام.داردازآفاتكارممحفاوامايتاكرا1،زيتوو

در،عااجواصا الساوس¨وبراده،شاهدانهباشاخبزماده

اگار2.دهدحيواناتوحشيرافراريمي،باغتاكدودشود

،كهازارهبريادهباشاندراچوبي¨پشك بزوتراشه،گوگرد

مااوازغنچااهوكاارممحفااوا،درپهلااويتاااكدودكننااد

3.ماندمي

زاغالبااًبرايمبارزهبااآفااتوعواما بيمااريامروزه

هايشيمياييغيرآليوعنصرينظير ولفاتمسكشآفت

هاويااموادشيمياييآليازقبي صابوووروغن،وگوگرد

هايحاص ازفع وانفعاالتبيولاوژيكيتوصايهمتابوليت

كاربردهايكودهايآلاينظياركودهاايحياواني.گرددمي

طورغيرمستقيمازطريقآزاد ازيتدريجيمواداندبهتومي

مااووبااهحااداق ر ااانيدوتوليااد¨غاا اييباارايا ااتفاده

زارابهخاودهايآبداركهاكثرآفاتوعوام بيماريبافت

.هاكمككندبهمبارزهعليهآو،كندجلبمي

شايمياييچنادين¨برايباالبردوكارآييعواما مباارزه

اجتناب:ندازاعبارتهاروشاين.طرحا تمجديدروش

ا اتفادهازترجيحااً،ازمخلوطكاردوتركيبااتنا اازگار

زيراآفاتباهتادريجباه)تركيباتشيمياييغيراختصاصي

محادودازتركيباات¨ا تفاده،شوند(اينتركيباتمقاوممي

،شاوند(هاامقااوممايباهآوبه ارعتكهآفات)دارويي

جهاتمحادود)وبتركيباتشيمياييمختلافكاربردمتنا

كاشاختصاصايوكاشوقاارچ اختنتجموموادحشره

ا اتفادهازشارايطاقليماي،كاهشاحتمالايجادمقاومت(

تاواوكهازاينطريقمي)هاآگهيظهوربيماريجهتپيش

،كاربردموادشايمياييغيرضاروريراباهحاداق ر ااند(

يكاهآبرابااقطاراتكوچاكهاايچكاوا تفادهازقطره

اينعم ميزاوپراكندگيتو طبااد¨كهدرنتيجه)بچكانند

ثير اموممفياد و اطحزيارپوشاشوتايابدميكاهش
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هاايجديادكنتارلبهكاارگيريروشو،يابد(افزايشمي

پرورشان ورباا تفادهازموادآلايزامانندعوام بيماري

ازمااًاأتواياانروشكااهدرمااديريتتلفيقاايآفاااتنياازو

هايمتدوالطبيعيوعوام مباارزهشايمياييا اتفادهشيوه

4.شودمي

،داشات¨يكيازمواردحائزاهميتدرمرحله:اكولوژي

آبوهاواودانشامنداومعتقدناد.توجهبهاكولوژيا ت

مو¨ايبررشدبوتهالعادهثيراتفوق توانندتشرايطخاكمي

كهنورخوشيدوشارايط،ازاينرو.  ارندور يدوحبهب

ثردرر ايدوؤعواما اصاليوما،حرارتيدراطرافبوته

ثيرمساتقيمو تا،خورشايدناور.شاوندميوهمحسوبماي

ثيرمستقيمناورخورشايداز ت.غيرمستقيمبرنموحبهدارد

ماورايبنفشصورت¨قرمزواشعه¨طريقتابشبيشتراشعه

،تابدنوريكهدرشرايط ايهبهگياهمي،برعكس.گيردمي

تابشمستقيمناورخورشايدباراي.امواجآبيبيشتريدارد

 ازيقنادر يدهوتوليدعطروذخيره¨ايجادرنگدرحبه

اشعهماورايبانفشباعاثرشاد.بسيارحائزاهميتا ت

هاارادرنتيجاهوقاو بيمااري،كوتيكولميوهوبرگشده

طورغيرمستقيمباعثگرماشعهخورشيدبه.دهدكاهشمي

و ارعتوميازاوكااهشا ايديتهدرشودميشدوميوه

افازايشحارارت ابب،بهعاالوه.دهدميوهراافزايشمي

 ااازيمااوادغاا اييمحمااولدرافاازايشتعاارقوذخيااره

گارفتندرمعارضقارار.شودآوندهايچوبوآبكشمي

هاارايوهو طحبرگنورخورشيدوبادنيزخشكشدوم

نمايدوازاينروازآلودهشدوگياهباهبساياريتسريومي

دانشامنداوا االمي5.كندزاجلوگيريميازعوام بيماري

درگ شتهبهاهميتت ثيراشعهخورشايددرر ايدوحباه

ترگ شتكهآناودر اخناوخاودپيش.اندان ورپيبرده

دكهمحصولان وردرتابستاوانبهاينموضو اشارهنموده

امادرزمستاوبه اببضاعفتاابش،بسيارمرغوبا ت
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ايانگازارهباه1.گرددر دوشيريننميآفتابخوبنمي

درگفتاردانشمنداوا المي،خوبيگوياياهميتاكولوژي

.ا ت

دربرخيمناابوكشااورزيا االمي:زمانيداشت¨بازه

زمانيپنج الهدرنظارگرفتاه¨داشتيكبازه¨برايمرحله

شدهوبرايهر الد تورخاصيبارايعمليااتداشات

:بياوشدها ت

،در الاوِلموكااري،الف(ازديدگاهابونصريهروي

باياد ارهايقلماهرااز،زمانيكهفص  رما پريشود

هااييراخاكخارج ازندتابهخوبيرشدنمايادوقلماه

هااييكاهباهمنظاورجااي زينيبادي اندبااكه بزنشده

البتاهناوريعما جااي زيني2.اندجاي زيننماينادكاشته

هاي المرادر الدومذكاركاردههايفا دباقلمهقلمه

4ازهرقلمهيكبنادالزما تبهنظرآناوهمچنين3.ا ت

در6.كنناددراقطاويوزواب  ارندباقي5دوبندوبهقولي

حادودياكمااهازآبيااري،ازمنظرابونصاري،اينحالت

خوداريشودوبعدازيكماهتاآخرمردادمااههاردهروز

شودتااتااككاامالًروزآبياريميپانزدهودرشهريورهر

7.بر دو رمايپاييزوزمستاوآورافا دنكند

كهدرجاويراهاييخاكالزما ت،در الدومب(

هااوخاكاطرافتاك ازندهامنتق هبهرويپشت،ريخته

ازهر ه،ر دوقتيا فندازراهميهمچنين8.كنندرانرم

هاينوبيشازيكيادوگرههرسقلمهيكقلمهوازگره

دردهام.شاودمانزبا گااوكاودهيانجااممايپنجوبا

دبرآمدهازگياههرسيزوا،فروردينآبياريودربيستمآو

آو¨تاكدر اايه¨شودتاقلمههاحف ميامابرگ،گرددمي

شاودواينعم هرهفتهتكرارمي.بهرشدخودادامهدهد
                                                           

 .222،ص1،جمحيط اعظم.1

 .158صارشاد الزراعة، .2
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 .155صارشاد الزراعة، .4

 .282،ص2جمفاتيح االرزاق، .5

 .282،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛155ص، ارشاد الزراعة.6

 .155صارشاد الزراعة، .7

 .282،ص2جمفاتيح االرزاق، .8

باارودرتياروآبياريآودراولوپانزدهمخردادماهيك

روزصااورتپااانزدهمااردادهااردهروزودرشااهريورهاار

تااك¨كنندتااقلماهميصبرمهر()گيردودربرجميزاومي

9.بر دكاماًل

ازدوقلمهكهدر،در ال ومچوومحصولبر دج(

دارايان اورخاوبومطلاوب¨قلماه،انديدهييكبوتهرو

دراينحالتازهرس10.شودضعيفقطومي¨حف وقلمه

12گارددپشتپ نيززهكشيماي11،تاكغفلتنشده¨قلمه

هاايتاقلمهورشاته13شوددرا فندماهكودهيانجامميو

وباااتصاالباهخااروخاسازكندآودرپشتپ رشد

مطااابقد ااتورنيازآبياااريآو.آ ايبباااددرامااوباشااد

14.گفتها تپيش

پشااتپاا را:گوياادهاارويمااي،د(در ااالچهااارم

¨وازتنهكنندميتاكراهرسوخاكرازهكشي،خارپشته

ان ور¨وههن اميكهمي.تاكجن رددنمايندميتاكمواظبت

بهمنظورتقويتريشاهتااكخااكياكباار،شيرينشود

گاارددوتااابيسااتروزآبيااارينياازدي اارزهكشاايمااي

،در الچهارمكا تتااك:افزايدامانوريمي15.شودنمي

هايبهدرازايپنجذر رادركفجويبهعمقيكشاخه

منزب گاوو20وبررويآو،ندخوابانذر ودوگرهمي

16.دهندآبميريزندومقداريخاكمي

هاايمختلافبستهبهان ورهروي، الپنجميندر(ه

ونوريچناين17هايهرسمختلفد توردادها تشيوه

تاكيراكهدر الچهاارمكاف الايندر:ن اشتها ت

از18ُر اته¨هارشااخه،گفتهخواباندنادجويبهشرحپيش
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 .هماو.10

 .283،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛115صهماو،.11
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ايبهطوليكذر ونايممحكامتاكخوابانيدهرابهپايه

همچنينازهرس ار.نمايندتاازآ يببادمحفوابماند

.كوددهيوآبياريغفلتنشاود،هايزائدبااليپشتهشاخه

دهيوكمالحالوتان ورآبيااريمطلقااًدرزماوگ البته

1.شودانجامنمي

انتخابزمااوبرداشاتمحصاوليكاياز:برداشت.3

رودكاهصميماتدربرنامهموكاريبهشمارمايترينتمهم

ثير حاصا ازآوتا¨برباالرفاتنكيفياتمياوهوفارآورده

شنا اوبات كيادودي رگياهابونصريهروي2.بسزاييدارد

اگاران اور:گوينادزمااوبرداشاتان اورمايبراهميات

وگا اردمي رمادرتاكزوداثر،زودهن امبرداشتشود

زمااوبرداشات.كندعدمحصولكمتريتوليدميدر الب

ان ورزمانيا تكهتخمآو ياهشودواگرتخمآو بز

.اگرچاهشايرينشادهباشاد،باشدوقتچيادنشنر ايده

طاوران وررافشاردهيموتخمآوباه¨همچنينهرگاهحبه

كاماا بياارووآياادوچياازيباااقينماناادوقااتچياادوآو

نهايتمحكامباشادآوراان وربي¨چنانچههسته.باشدمي

نبايدچيدوچوواندك ستيپيداكندوقاتبرداشاتآو

همچنينان وررابايددرروزيبرداشاتكاردكاه3.ا ت

هواصافوچهار ااعتازروزگ شاتهوزماينخشاك

چهار ااعتباهغاروب.باشدشبنمبرطرفنشدهوباشد

بايدتيزهمريدوان ورب¨و يله.د تبكشندنيزبايدمانده

 4.وُبرندهباشد

هاين هداريان وربرداشتشدهراروش،شنا اوگياه

چاووزمااوبرداشاتان اور:شامارنددرقديمچنينبرمي

الزما تزيردرختتاكريگخشكب سترانند،فرار د

ايكاهباهگوناه،آوخم اازند¨ان ورراباخوشه¨وشاخه

آو.وداماباآوتمااسپيادانكنادشاخهبهريگنزديكش

باهنحاويكاه،شاخهرابا و نو ايرگياهاوبپوشانند

                                                           

 .282،ص2جهماو،.1
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 .هماو.4

دراينصاورت.چنانچهباراوبباردقطراتشبهان ورنر د

اگرظرف فاليننودرپااي5.ماندآوان ورتابهارتازهمي

تاكراباان وردرآوظارفنهنادوآو¨تاكنهندوشاخه

پهلوبرزمايننهنادو ارآوراچنااومحكامظرفرابر

.مانادهمچنااوتاازهماي،نمايندكههوادرآونفاوذنكناد

اينهنادوكاوزهراباران اوررادركاوزه¨چنانچهخوشاه

عموديازعمودهايتاكببنددو رآورابااگاچمحكام

6.ماندوباطراوتمي ازندتابهارتازه

ياكاهعدسياكاهاژغوودرصورتيكهقدريكاهباقال

نانخواه(رابررويزمينپهننماينادوان اوررابارروي)

بعضيبراين هداريان ور7.ماندمدتيتازهمي،آوبچينند

ويكطاقهان وررادرآوقرارمالندميدرووظرفيراقير

چوبيتازهبريدهشاده¨وبررويآومخلوطتراشهدهندمي

¨ريزنادوباههماينمناوالطاقاهارزو(مي)وآردجاورس

نيزايعده.كنندتاظرفپرشودنهندوعم ميدي ررامي

كهمخلوطباا،براياينمنظورخوشهان ورراباآبنمك

وبعاادآورارويكاااهجااوكنناادماايآغشااته،خماارشااده

ايمعتقدندكاهقاراردادوان اوردرمعارضپاره.چينندمي

همچناينگروهايآب.داردراتازهن اهمايغبارگندمآو

آوتبخيرشودو اپسآو وميكجوشانندتاباراورامي

و8كننددارمياي(يا فالينلعابشيشه)رادرظرفآب ينه

هايان وررادرآوظارفخوشه،بعدازآنكهآب ردشد

درايان.كننادو رآوظرفراباگچمحكامماينهندمي

ايعاده.شاودماندومتغيارنمايان ورتازهميصورتآو

شراب(نهناد¨خمره)معتقدندكهاگرچوبيبر رخمخمر

باه،آوچاوبدرخامآويزناد¨و يلههان ورراب¨وخوشه

آوان اور،ايكهبهخمرنر دو رخمرابپوشاانندگونه

قوميبرايآنكهان ور9.مانددرطولفص زمستاوتازهمي

                                                           

 .هماو.5

 .هماو.6
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محصاولتاازهچيادهشادهرادرظارف،دتيتازهبمانادم

1.كنندنهندو رآوراباگچمحكممي فاليننومي

ان اورباهناو ورقامو¨شودكهر يدوحباهگفتهمي

مقداردماييبست يداردكهدرطولفصا رشاددريافات

تاواوازبينيزماوبرداشتمحصاولمايبرايپيش.كندمي

ميزاوباردهيگيااهنيازدر.گياها تفادهكردايننيازدمايي

،هرچقدربارگياهبيشترباشد.ا تموثر¨زماور يدوميوه

هااتاابارگا تبراير يدوميوهزماوبيشتريموردنياز

هاايهمچنينبيماري.موادغ اييوقندالزمراتهيهنمايند

گارددهاايدرخاتمايويرو يكهباعثلولهشدوبارگ

همچنينناو درخات.شودثت خيردرر يدوميوهميباع

يابيشترر يدوناورباهدرخاتمتروداربستكهباعثك

ان وردر¨همچنينميوه.ثرا تؤگردددرر يدوميوهممي

هاير اي ان ينهاي بكشنيدرمقايسهباخاكخاك

 2.ر دزودترمي
نهاات،ايهاييتجزياههقب ازقاب د ترسبودوشاخص

برر اي،توانستر يدوان ورراتعيينكنادروشيكهمي

گيريميزاوقنادواندازهاخيرًا.بافتوطعمميوهبود،رنگ

هاياصليتخمينزمااور ايدوا يدازروشانسبتقند

 .شوندان وروتاريختقريبيبرداشتمحصولمحسوبمي

برداشتمحصاولباهكماكد اتويااباهصاورت

روش،محصااولقاامر،لااببااهمااواردكاااربردمكااانيكياغ

درپساتيو.عوام توليدبسات يدارد¨پرورشونيزهزينه

هاااييباااشاايبتناادوياااويااژهدردامنااههباا،هااابلناادي

برداشاتمحصاول،عارضهايكامهاييبارديفتاكستاو

درنقاطيكهامكاوبرداشت.پ يرا تباد تامكاوصرفًا

تاواوازمزاياايماي،داشتهباشادمكانيكيمحصولوجود

مختلفيازجملهبرداشاتماداوممحصاولتحاتشارايط

.مناادشاادويااژه اارعتكاااربهاارههاقليماايمتفاااوتوباا

ماوياا¨هايبرداشتمحصولياابااتكااودادوتناهماشين

                                                                                      

 .255ص

 .82،صمعرفت فالحت؛221صارشاد الزراعة، .1

 .11صكشمش،  ¨روش تنيه.2

هاوياتلفيقيازاياندوروشمياوهراضربهزدوبهشاخه

بارايموهااييعمومااً،اهاتنهتكاو.كنندازدرختجدامي

هرسكوتا(هرسشاده)منا بهستندكهبهروشا پور

ثرنادكاهؤهابرايموهاييمدرحاليكهشاخهتكاو.باشند

3.هاصورتگرفتها تهرسطوي درآو

خاصيتان اورباراي¨پيشينياودرباره: خواص درماني

يانبرآينادا.انادانداممعدهتعبيرهايمختلفيبهكااربارده

.تعبيرهاگوياياثربخشيان وربراياندامياادشادها ات

و5وحشاي¨وبرخايگوناه4مطلاقان اور،ايچنانچهعده

بااگ شاتزمااوبخاشزيااديازايان وريراكهد ته

ديادگاهي.اندنافومعدهدانسته6،رفتهباشدتحلي شرطوبت

ادرباينقادم.آورابرايدردهايمعده ودمنديافتها ت

عقيلايهركادامباارويكاردي، يناودرمياومتا خراوابن

ان اورمادفوودررازي7.اندمتفاوتاينديدگاهرابرگزيده

ان وروعقيليوحكيماعظم8اشرامصلحر وباتافشره

نياز9.انادخوانادهمقاويمعادهراگاس¨قاهئباذازمستاني

ن اورا¨مياوهمهام خواص معدهازومحافظتد ت اهروده

گفتاهمخاالفديدگاهپيش،بااينهمه10.قلمدادشدها ت

طاورمطلاقان وررابه،نيزداردوبرخيازحكيماومت خر

ان اوركهدبلكهمعتقدن،دانندبرايانداممعده ودمندنمي

11.آورا تزياو،ضعيفومرطوب¨برايمعده

يااد12رياهو ينههايقدماازخواصان وربراياندام
                                                           

 .325،ص1،جدائرة المعارف جام  علوم كشاورزي.3
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زباروو2التهاابگلاو1، ارفه¨نمودهوآورابرايعارضه

ان اورباراي،بناابراين.اناددانساتهمفيد3منقطوشدوصدا

.ر دهايد ت اهتنفسي ودمندبهنظرميبرخياندام

درحاليكاهحكمااان اوررابارايكلياهكاهيكاياز

اينبراياندامدي ر4،اندهايمعدها تمفيديادكردهاندام

در5.انادآوردانساتهد ت اهيعنيمثانههران وريرازيااو

ان اوررا¨حكماامياوه،خصوص ودمنديآوبارايكلياه

نيازعناواو7پياهكلياه¨كار ازوافزايناده6 نگكليهبراي

اندومصرفهمراهباتخمهران اوريراكاهدوروزكرده

ليه اودمندازچيدوآوگ شتهباشدبرايدردهايامعاوك

تضعيفنيزشاده،گفتهدرموردمثانهديدگاهپيش8.انديافته

ان وردوروزهچيدهشدهراكه،كهحكيماعظمچناو،ا ت

ووائلاي9خوانادذكرشگ شتبرايمثانههم ودمندمي

 ينادربخشالبتهابن10.داندمفيدمي نگمثانهآورابراي

كهدردرماودردكليهومثاناههاييحب:ن ارداقرابادينمي

از،پس.گردندباآبان ور رشتهوتوليدميكاربرددارند

ان اورباه،برايدرماودردهاايكلياهومثاناه،ديدگاهوي

 ايناباهابان11.اوليهتوليادداروكااربرددارد¨صورتماده

هاايد ات اه ودمنديان وربرايبرخايدي ارازانادام

¨ناحياهردبارايدآورا،ازايانرو.كنديدفعينيزاشارهم

درودرجاييدي اران اوررا12مفيدذكركردها تمقعد

كاهبارايتساكيندردهااينماودهتركيبداروهاييضبط
                                                           

 .250صحديقة األزهار، .1

 .25ص، ةكتاب األدوية المفرد.2

 .221،220،ص3جقانون، .3

مخطزن  ؛353،صتحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبطاب تككر.4
.225صاألدوية،

المطوجز فطي الوط ،    ؛158صالغكا  بطد  الطدوا ،   ؛231،ص2جقانون، .5
 .222،ص1،جمحيط اعظم؛230،صبحر الجواهر؛131ص

 .152صالغكا  بد  الدوا ، .6

،1،جمحطيط اعظطم  ؛1152صقرابطادي  کبيطر،   ؛353،صتحفة المطؤمني  .7

 .222ص

 .220،ص1،جمحيط اعظم.8

 .220،ص1جهماو،.9

 .152،153،158صد  الدوا ، الغكا  ب.10

 .385،355،ص3جقانون، .11

 .158،ص2جهماو،.12

13.هاييدرمقعد(كاربرددارددانه)بوا ير

خاونيبااكيفيات¨فرآورده ازبودهوان ورخوو¨ميوه

ينحكيمااوناوعياتفااقنظارب،دراينباره.كندميتوليد

¨كنندهصافآوراهمچنينگروهيازحكما14.شودديدهمي

گفتنيا تكهدرماداركمعاصار15.اندنيزيادكردهخوو

نيزبهمانندقادماازبرخايخاواصان اوربارايد ات اه

گردشخوو خنبهمياوآمدها تكاهگوياايتقويات

بارايد ات اهديدگاهقدمادرخصوص اودمنديان اور

وان اور،دربرخيمنابو،بهعنواومثال.گردشخووا ت

مفيد18،خوو¨اوره17وكمخوني16،فشارخووبرايآبآو

هايان وروجودعنصركارومباهازويژگي.يادشدها ت

ميزاوقاب توجهدرآوا تكهباانسولينباعاث اوختن

 در خاوو نادق دهنده كاهش عنواو بهوشودميقنددربدو

 قرمازداراي ان اور آبهمچناين.ا ات ثرؤما افرادديابتي

ويژگاايجلااوگيريازشااكنندگيعااروقوپيشاا يرياز

 ان اور موجاوددر قنادهاي از اصالي درصد.ا تواريس

 اين.ا ت مشهور قندميوه نام به كه بوده فروكتوز به مربوط

 ستني مضر خوو قند داراي گلوكزبرايافراد مانند قند نو 

باهبااور19.باشاد گوناهافاراد ايان ¨ا تفاده مورد تواندميو

ا اتكاهازكنندهر وراتولترينتوليدان ورمهم،محققاو

بهشامارهايقلبيوعروقيبيماري¨كنندهعوام جلوگيري

موجببهبودعملكردقلاب،ن ورقرمزهمچنينا20.رودمي
                                                           

 .80،ص0جهماو،.13

؛182صهداية المتعلمي ، ؛025،ص1جكامل الصناعة، ؛55ص، ةاالغكي.14

 ¨ذخيططره؛222صمعتمططد فططي األدويططة، ؛2صتقططويم الصططحة، ¨ ترجمططه
،ؤمني تحفططة المطط؛230،صبحططر الجططواهر؛35،ص2،جخوارزمشططاهي

،محطيط اعظطم  ؛23،صمخزن المفردات؛225صمخزن األدوية،؛353ص

.222،220،ص1ج

،تحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبابتككر؛220،صاالبنية.15

مخططزن ؛1152صقرابططادي  کبيططر، ؛225صمخططزن األدويططة،؛353ص
؛255صالغكا  بد  الدوا ، ؛222،ص1،جمحيط اعظم؛23،صالمفردات

.200صهاي طبي و بنداشتي امام ررا  كموزه

 .152صالغكا  بد  الدوا ، ؛253،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة.16

 .152،صالغكا  بد  الدوا .17

 .202ص،  هاي طبي و بنداشتي امام ررا كموزه؛هماو.18

 .3صهاي ديني،  تغديه در كموزه.19

حتمالي متيل جازمونات اثر اتغييرات ميزان رسوراترو  در برگ و ميوه».20
‘ 
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1.شودوبرايتصلبشرايينمفيدا تمي

زيارا،جنسايمفيادا ات¨ربرايتقوياتغريازهان و

2.انادخوانادهبااه¨مقويقوهآورا،بسياريازحكمايطب

گ شتزماوحكيمنق شدهكهازديسقوريدوسهمچنين

وچنايندرباتحليا مايان وررابخشزياديازرطوبت

،افازووبارايان3.دهادمي جنسيراافزايشمايان وري

رانيازدارايايانخاصايتنوتاازهان اورشايري يناابن

عارضاهرابارايامالاهبااآو،ابنوافد4.عنواونمودها ت

ان ور،بنابراين5.مفيددانستها ت« يالورطوبتازرحم»

 .براياندامجنسيزنانهنيز ودمندا ت
كنندهعناواوان ورچاق،دراغلبا نادومداركقديم

زيدرچنااداثاارشازاياانرا،ازمياااوقادما6،شادها اات

اماروزهكلياتايان،بااينهماه7.خاصيتيادنمودها ت

هام،شودكهان اورزيراادعامي.ديدگاهدچارترديدا ت

بهاينترتيبكهاگرآورا،كنندها تالغركنندهوهمچاق

وچنانچاها اتازصبحتاظهرخاليمي كنندالغركنناده

 8.نندهخواهدبودكهمراهغ امصرفشودچاق

                                                                                      

علاوموفناووكشااورزيومناابو¨،نشريه«ايراني بر كن در دو رقم انگور

 .031ص،20طبيعي،ش

 .203،صهاي طبي و بنداشتي امام ررا  كموزه.1

،األغطرا  الوبيطة  ؛220،222،صاالبنيطة ؛102صالمنصوري في الو ، .2

؛222صاألدويطة،  المعتمطد فطي   ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛053ص

،بحر الجطواهر ؛22ص، مناف  النبات... و الرياحي ؛132تسهي المنافو،ص

.255ص، الغكا  بد  الدوا ؛222،ص1،جمحيط اعظم؛230ص

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .3

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛232،ص0جقانون، .4

 .25ص، ةكتاب األدوية المفرد.5

مط  اليحضطره   ؛102صالمنصوري فطي الوط ،   ؛125،ص21جالحاوي، .6
الكليات في ؛2ص، ةترجمه تقويم الصح؛220،صاالبنية؛83صالوبي ، 
،خوارزمشطاهي ¨ ذخيطره ؛32صالشفا ،  القوة و النشاط و؛355صالو ، 

؛222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛35،ص2ج

؛22صمنطاف  النبطات،   ؛150صارشطاد الزراعطة،   ؛230،صالجواهر بحر

مخطزن  ؛353،صتحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبطاب تككر
،222،ص1،جمحطيط اعظطم  ؛1152صقرابادي  کبيطر،  ؛225صاألدوية،

 .255،صالغكا  بد  الدوا ؛23،صمخزن المفردات؛220

مط  اليحضطره   ؛102صالمنصوري فطي الوط ،   ؛125،ص21جالحاوي، .7
 .83،صالوبي 

هطاي   اصو  تغكيه و رژيطم ؛183ا182صها،  ها و خوراکي خواص ميوه.8
‘ 

بااقاوت،بناابراين.ان اوراثارملايندارد،نزدحكماا

رودهراتساريو¨كارتخلياه،حرارتمعتدلورطوبتخود

شنا ااوازآوباهعناواودر خنطبيباووگيااه.نمايدمي

تاازه ينامعتقدا تكهوابن9يادشدها ت«ملينشكم»

ان اوراندكهنيزآورده10.اندازدآوشكمرابهكارمي¨چيده

طاورآوراباهنيازبرخي11.ا تبافتشكم¨كنندهمرطوب

14ياار ايده13آبداروباپو تنازكرقميعضوب12مطلق

ملاين15راكهپو تآوپژمردهباشادان وريوتازهونيز

عقيلايان اوررابااصافت،افزووبرايان.اندطبوخوانده

لاينباودوآونيازكاهگوياايم16توصيفنماوده«جالي»

¨زيرادرطاب انتيهاردارويجااليباهوا اطه،هست

17.ملينطبونيزهست،خاصيتيكهدارد

و18اندان وررامسه عنواونموده،تعداديازحكيماو

برخاايازآناااواياانويژگاايراازخااواصان ااورتااازه

شايدبتواوگفتاينخاصيتنيازباهويژگاي19.انددانسته

زيارااثارمساه باعاث،ورنزدياكا اتملينبودوان ا

هاازعروقو ايراعضابه ويامعاوشودكهرطوبتمي

.هاتحريكشودوماننداثرملينازبدودفوگرددروده

ا تيعنايافازووبارتساهي ادرارآورهمچنينان ور

ترشحادراررادرمجاريادرارينياز ارعت،روده¨تخليه

20.ا ات يناآورامدرياادكاردهابن،ازاينرو.بخشدمي

گرددكهبرايدرماومشكالتمجارياينويژگيباعثمي
                                                                                      

.28،صگياهان دارويياسرار؛123صغكايي، 

تسطنيل المنطاف ،   ؛250صحديقطة االظنطار،   ؛103صهداية المتعلمطي ،  .9
 .385،ص2جعمدة المحتاج، ؛128ص

 .231،ص2جقانون، .10

 .252،ص2ج، “الئمةموسوعة ط  ا.11

 .1152صقرابادي  کبير، ؛353،صتحفة المؤمني ؛230،صبحر الجواهر.12

 .025،ص1جكامل الصناعة، .13

.35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.14

 .225صمخزن األدوية،.15

 .هماو.16

 .28،ص15فص مخزن األدوية،؛25،ص2جر.ک: قانون، .17

خالصطة  ؛222صعتمد في األدويطة،  الم؛121،ص3جالجام  لمفردات، .18
 .3صهاي ديني،  تغديه در كموزه؛121صالقانون، 

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .19

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛158،ص2جقانون، .20
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ان اورباهخااطر:گويادرشيديماي.ادرارنيزتجويزشود

اماراضويژگيتلطيافواعتاداليكاهدرآوا اتباراي

شودهمچنينگفتهمي1.پو تيومجاريادراريمفيدا ت

بارايبيمااراودچاار،مدربودوآبان ورتازهبه ببكه

بارايمشاكالتامروزه2.نوشيدنيمنا بيا ت،ورمكليه

گارمان اوردرروزودردويستحدود،ادراريدرازمدت

گارمان اورتوصايهچهارصادروزانه،مشكالتبسيارحاد

ان اورجهاتدرمااودفاونيزدركشورهايغربي.شودمي

3.گرددادراردردناكتجويزمي

گرفت يمجراهاا¨ان ورشيرينخالصرابازكنندهرازي

شايدبتاواوچناينان اوريرادر،بنابراين4.يادكردها ت

دارويبازكنندهبهشمارآوردكاهدرطاب انتيباه¨زمره

 .مو وما ت«مفتح»

مقاويو5رامقويذكاركاردهان ورنفيسابنهمچنين

6.ها اتعناواوشادنيزوبهصورتكليمقويبدو،كبد

.گياردبخشقرارمايداروهايتواو¨ان وردرزمره،بنابراين

دواي،دارويمقاوي،هاايطاب انتيزيرابرا اسآموزه

بخشيا تكههي تومزاجاندامراازآ يبمصاووتواو

7.شودداردومانواثرگ اريموادزائدبرآومين همي

مان ااورراتناادهضاا¨ميااوه،اگرچااهبرخاايحكيماااو

،ر دمطلقان اورچناينباشادامابهنظرنمي8،اندخوانده

اهاوازيو9چنينا اتكمگوشتآو¨رازيميوهبلكهنزد

آوزدودهو اپسميا ¨ان وريكهجارموداناه:گويدمي

گرددوحركتنزوليآودرمعده ريوزودهضممي،شود

                                                           

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .1

 .203،صهاي طبي و بنداشتي امام ررا  كموزه.2

هطاي   اصو  تغكيه و رژيطم ؛183ا182،صو خوراکي هاها  خواص ميوه.3
 .123،صغكايي

 .113،102صالمنصوري في الو ، .4

 .131صالموجز في الو ، .5

 .252،ص2،ج“عة ط  االئمةوموس.6

 .33،ص2جر.ک: قانون، .7

 .225صمخزن األدوية،.8

 .102صالمنصوري في الو ، .9

تهدارايايانويژگايدانساافشرهآو يناابن10.خواهدبود

وگونه رخفاامشراتندهضم فيد¨گونهعقيلي11.ا ت

12.وشتويبانامجبليراكندهضمعنواوكردها ت

برخيچاووبخااري،افزاييان وردرخصوصحرارت

حرارتبادو14وتازه13شيرين ينامعتقدندكهان وروابن

مقاويحارارتنيازآورايو فهروي.نمايدميمين رات

ان اوررايارهمچناينوز15.ياادكاردها اتغريزيبادو

غا ايااداروياي،يعناي16؛ اتعنواوكردها«مسخنبدو»

كاالمرشايدي.بردا تكهحرارتعضويابدوراباالمي

زياراويان اوررا،افزاييان اورا اتنيزناظربهحرارت

اثاربخشذكاركاردهبراي اوختو اازماواددربادو

دربنادمرباوطباهيهارويابونصار،بااينهماه17.ا ت

18باردرابهكارمي«تسكينحرارت¨»گزاره،توصيفان ور

افزايايان اوركهگويايمخالفاتويبااديادگاهحارارت

مرادويبياوويژگيغوره، ياقكالم¨احتمااًلبقرينه.ا ت

.ان ور¨ا تنهميوه

برخاايعباااراتگويااايآوا ااتكااهان ااورازمياااو

صفراو ودا(ناافوخلاط،بلغم،خوو)انههايچهارگخلط

نوشايدومخلاوط:گويادمايوافادابان.خوووبلغما ت

ناشيازشكافتهشدوبرايخلطخوني،آوبا ركه¨عصاره

طبيبااو،درگ شاته،افازووبارايان19.هاخوبا ترگ

هاايوبرايتبكردندمييراباآبان ورتوليديهاقرص

برخيتعبيرهابادوو20.گرفتندكارميبهناشيازخلطبلغم

خلطخاصياشارهكنندآورابرايآنكهبه ودمنديان ور

                                                           

 .025،ص1جكامل الصناعة، .10

الغطكا  بطد  الطدوا ،    ؛222صمعتمد في األدويطة،  ؛231،ص2جون، قان.11
 .255ص

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛225صمخزن األدوية،.12

 .232،ص0جقانون، ؛015صهداية المتعلمي ، .13

 .232،ص0جقانون، .14

 .230،صبحر الجواهر.15

 .250صحديقة األزهار، .16

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .17

 .150صاعة، ارشاد الزر.18

 .25صكتاب األدوية المفرده، .19

 .382،383،ص3جقانون، .20
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كهتعاداديازچناو،اندطورمطلقنافواخالطبدودانستهبه

نيازعقيلي1.اندعنواونمودهخلط¨ وزانندهآورا،حكيماو

كهگوياايآوا اتكاهايانمياوه2خوانده«منضج»آورا

.ا تكنندهاخالطبدومتعادل

ان وربرايدرماوعدماعتدالمازاجكاه،درطب نتي

،ازايانرو.گردداثربخشا تموجببيماريشخصمي

يااد3هايغلي مزاج¨كنندهمتعادلآورا،تعداديازحكيماو

 ينانيزآورادرموردعدماعتادالمازاجكبادابن.اندكرده

ان ورگوشت افتكاهزيااد:گويدداندومي ودمندمي

شيريننباشدونيزان ورگسبرايبيماراومباتالباه اوء

رژيامان اور،رشيديازديدگاه4.ا تمزاجگرمكبدمفيد

صفراويوخشك،غ ايي ازگاربراياشخاصگرممزاج

5.كندهايداخليرابرطرفميواحتقاوانداما تمزاج

به.اندهامفيديادكرده ورمپيشينياوان وررابرايانوا

ورمگاارمدردناااكدر)كژدمااهان ااوربااراي،عنااواومثااال

تساكينآمااس7،ورم اردبيضاه6،ان شتنزديكناخن(

8ورمگرمالتهابينسوجمخااطيوزيارپو ات()فلغموني

بااآو¨تركيابعصااره ودمندعنواوشادهو،ورممفاص 

هايناشيايورممرهميبر،كميبرگگياهخطميمطبوخ

ناافوورمكلياهبارايآبان اورهمچنين9.ا تازضربه

10.ا ت

از.هاانيازكار اازا اتان وربرايعالجانوا زخام

آوبا اركهباراينواصاير¨مخلوطعصاره،وافدابنديدگاه

                                                           

مخطزن  ؛353،صتحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2جتككرة أولي األلبطاب،  .1
.23،صمخزن المفردات؛1152صقرابادي  کبير، ؛225صاألدوية،

 .225صمخزن األدوية،.2

مخطزن  ؛353ص،تحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبطاب تككر.3
؛222،ص1،جمحطيط اعظطم  ؛1152صقرابادي  کبيطر،  ؛225صاألدوية،

.255صالغكا  بد  الدوا ، 

 .253،ص2جقانون، .4

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .5

 .220،ص0جقانون، .6

 .222صهماو،.7

 .333،ص2جهماو،.8

 .253،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة.9

 .252،ص2جهماو،.10

،هاايمازمنزخام،هايورمكاردهوعفاونيشاده(زخم)

امالهباابودهودقروحخبيثه(مفي)هايبدوديرعالجزخم

11.ا تهايرودهآونافوزخم

ان وربرايبافتپو تنيز،هايطب نتيبرطبقداده

مفيدتركپو ت يناآورابرايكهابنچناو.خاصيتدارد

ان ااورباارايدرماااو،دربرخاايمنااابو12.دانسااتها اات

اينرشيديو13.هايپو تياثربخشيادشدها تبيماري

داندكهدراطرويژگيتلطيفواعتداليميخخاصيترابه

طاراوت،رژيمآبان وربرايتقويت14.ان وروجوددارد

بااكمايومخلاوطآنيازو15،كردورنگپو اتوروشن

كار ازعناواوبيماريپيسي¨نمكيابهتنهاييبرايمعالجه

 16.گرددمي
وياژهان وربرايكاوفت ياعضاايبادووباههمچنين

،ازايانرو.د ت اهحركتاي اودمندا اتبرايكوفت ي

وبارد اتوپاابكوبنادچنانچاهآورا:گويادبخاريمي

 ايناابن17.كندكوفت ياعضاييادشدهرادرماومي،بمالند

دررفت ايپايرگنيزآوراهمنافوكوفت يوهامرافاو

18.عنواوكردها ت

وپيشينياوازخاصيتآوبراياندامبينااييياادنماوده

دمويدرپلكچشام(ورم)19چشمدردوردنهمعتقدندكه

¨خوردگيگوشاهو(ورمملتحمه)20گريچشمورمدكهنه

آو¨عصاارهوباه ارمهكشايدو اازدراعالجمي21چشم

 يناآورادرتركيبهمچنينابن22.كندبيناييراتقويتمي

داروهاييضبطكردها تكهبرايعالجترشاحچاركاز

                                                           

 .25،صةألدوية المفردكتاب ا.11

 .150،ص3جقانون، .12

 .152،صالغكا  بد  الدوا ؛385،ص2جعمدة المحتاج، .13

 .385،ص2جهماو،.14

 .202،صهاي طبي و بنداشتي امام ررا  كموزه.15

 .252،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة.16

 .255،صهداية المتعلمي .17

 .015،ص2جقانون، .18

 .212،ص3جهماو،.19

 .220،ص1،جمحيط اعظم؛221،222،ص3جهماو،.20

 .220،ص1،جمحيط اعظم؛25،صةكتاب األدوية المفرد.21

 .25،صةكتاب األدوية المفرد.22
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وائلي1.دهاوكاربرددارد¨مداخ گوشوخورهزخ،گوش

باهرشادان ورتركيباتكلسيمموجوددرآب:آوردها ت

حكايماعظام2.ر ااندهايااريمايهايدنداوونموبافت

بارايمخااط،آو¨منعقادشاده¨عصااره¨جوشانده:افزايدمي

 3. ستشده ازگارا ت¨دوطرفحلقولثه،دهاو

درمناابو.كنادهارادرماوماينوا تبان وربرخيازا

و«2گا »هاايد تور رشتنوتوليدنماودوحاب،قدما

گازارشهاايمازمنباآبان وربرايعالجتب«1كاكنه»

ان اوربااپو ات:گويادمايعقيلايهمچنين4.شدها ت

و5.پژمردهبرايمبتالياوبهتبمازمنو اردمفيادا ات

تيفاوس()هاايمحرقاهبتاراجهتدرماورشيديان ور

 6.دانداثرگ ارمي

9، اردرد8،ا اهالناافوِو7ماواد اوداوي¨كننادهدفو

بارايوحشايآو¨گوناه11.ا اتدردهاايرودهو10قب 

ماننادانجيارو12. اودمندا اتحالتتهو وافساردگي

13.ا تمويزغ اي ازگارو ودمندبرايبيماراوج امي

براثرتماسباجيوهومسموميت،نقرس،براي وءهاضمه

هايالتهابيواحتقانيبيماري،  ريوي،مسروماتي، رب

وبهافراديكهباهكارهاايشااقمفيدا تود ت اهكبد

14.كناددهدواز ارطاوپيشا يريمايندنيروميامشغول

وپشقلابتاناافو،ضاد ام،ان ورضدالتهابهمچنين

ان اورناافوضاعفآب.ا تنآالمبيماراو رطانيمسّك
                                                           

 .220،ص1،جمحيط اعظم؛221،222،ص3جقانون، .1

 .152،153،158،صالغكا  بد  الدوا .2

 .220،ص1،جمحيط اعظم.3

 .382،383،385،355،ص3جقانون، .4

 .225صمخزن األدوية،.5

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .6

مخطزن  ؛353،صتحفطة المطؤمني   ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبطاب تككر.7
.23،صمخزن المفردات؛225صاألدوية،

 .2صتقويم الصحة، ¨ ترجمه.8

 .200،ص3جقانون، .9

 .152،153،158،صالغكا  بد  الدوا .10

 .231،ص2جقانون، .11

 .158صهماو،.12

 .211،ص2جهماو،.13

 .152،153،158صالغكا  بد  الدوا ، .14

¨وافزايناده ازگلاوكزدركبادذخيره،صفرا¨كنندهدفو،كبد

مخلوطآبان وربازعفراوغمرا.ا تترشحشيرمادراو

ويژگايدليا باه15.افزايدوشكيباييراميدهدميكاهش

،هاااالتهاااب،باارايبيماااريعصاابيآوواعتاادالييتلطيفاا

ومنااطقگرمسايرا اكنبراي ودمندو،هايمزمنبيماري

16.مفيدا ت

:انداشكالداروييغورهبهشرحذي : انگور¨ غوره

راغاورهيااان اورناارس،قدما:نارس انگور¨ ميوه. 4

،انادهاتوصيهنمودهايازبيماريبرايدرماوطيفگسترده

غاورهدرتمادوا االمي¨كهگويايكاربرددرمانيگسترده

هااايپيشااينياوپيرامااووتااهدرذياا شاارحيازياف.ا اات

:آيدهايداروييغورهميارزش

هايغاورهدرفهر تيكهپيشينياوپيرامووارزشيك( 

.شاودبرايانداممعدهخواصبيشتريديدهمي،انديادكرده

اناداممعادهعناواوالتهااب¨غورهراكاهنادهكهرازيچناو

اموايانانادحارارت¨كننادهخناك يناآوراابن17،نموده

ابونصريهرويبدوواشاره18.كندآونيزقلمدادميمصلح

حارارتذكاركاردهطاورمطلاقكاهنادهآورابه،بهمعده

هوبلغاممعادمقّطاغاورهرا¨حكيمماؤمنعصااره19.ا ت

كننادگيگوياغورهدارايخاصايتتقويات20.دانستها ت

زيااراشااماريازحكماااآورا،باارايمعاادهنياازهساات

وحكيممؤمن21اندزناوبارداريادنموده¨معدهكنندهتقويت

گفتاهرانيزديادگاهپايش22داندكهغورهرامقوياحشامي

زيارااحشااعباارتازاعضاايشاكم.تقويتنمودها ت

¨عصااره،افازووبارايان.رانيزدربرميگيرد،ا تومعده

.عنواوشدها ت23طوركليمقويبدوغورهبه

                                                           

 .252،258،ص،2ج، “موسوعة ط  االئمة.15

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .16

 .102،صتحفة المؤمني ؛132صالمنصوري في الو ، .17

 .302،ص3جقانون، .18

 .150صارشاد الزراعة، .19

 .102،صتحفة المؤمني .20

 .133،صبحر الجواهر؛302،ص3جقانون، ؛125،ص21جالحاوي، .21

 .102،صتحفة المؤمني .22

 .102،صتحفة المؤمني ؛133،صبحر الجواهر.23
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1اناديادكردهنافوا هالماغورهراتعداديازحكدو(

رادرمااوا هالناشياززخمروده: يناافزودها تابنو

3،آوردشكمرابندماي:اندهمچنينكسانيكهگفته2.كندمي

محمادبانيو اف.انددرواقواينديدگاهراتقويتكرده

نيزبهنوعيمؤيدايان4،يادنمودهقاب راغورهكههروي

زيارادرطاب انتيقااب صافتداروي.اها اتديدگ

5.آوردايا تكهمجراهارابندميگيرنده

حكماا،ازاينرو.غورهبرايصفرانيزمفيدا تسه(

قايناافو6،هاايصافراويتبآورابامفاهيميچوونافو

.اندتوصيفكرده9صفرا¨وكاهنده8دهندهپااليش7،صفراوي

:انطد از  ار غطوره عبطارت  شم چنار( ديگر خواص بي

كنناادهخلااطمااراريبرطاارف10،خااوو¨دهناادهپااااليش

13،دردناشايازگرمااو12 ردرد¨كنندهدرماو11،آزاردهنده

ونياز16عطاشرافاو15ِ،بخاش اردي14،مغزكنندهتقويت

20،دريازدگينافِو19،وخماري18،مسموميت17،حالتتهو 

                                                           

تحفة ؛133،صبحر الجواهر؛302،ص3جقانون، ؛125،ص21جالحاوي، .1
 .102،صالمؤمني 

 .255،ص2جقانون، .2

 .220،صبنيةاال؛102صالمنصوري في الو ، .3

 .133،صبحر الجواهر.4

 .32،ص2جقانون، .ر.ک:5

 .133،صبحر الجواهر.6

 .133صهماو،.7

،بحطر الجطواهر  ؛220،صاالبنيطة ؛132،102صالمنصوري فطي الوط ،   .8

 .102،صتحفة المؤمني ؛133ص

 .150صارشاد الزراعة، .9

،ر الجطواهر بحط ؛220،صاالبنيطة ؛132،102صالمنصوري في الوط ،  .10

 .102،صتحفة المؤمني ؛133ص

 .302،ص3جقانون، .11

 .23صخواص االشيا ، .12

 .302،ص3جقانون، .13

 .23صخواص االشيا ، .14

 .302،ص3جقانون، .15

؛222،صاالبنيطة ؛132صالمنصوري في الو ، ؛125،ص21جالحاوي، .16

؛133،صبحطر الجطواهر  ؛302،ص3جقطانون،  ؛121صخالصة القانون، 

 .102،صتحفة المؤمني 

.102،صتحفة المؤمني ؛222،صاالبنية.17

 .302،ص3جقانون، .18

 .102،صتحفة المؤمني ؛133،صبحر الجواهر؛23صخواص االشيا ، .19

ناو  يناابن22.بيناييو21هايريزو رخ(جوش)حصف

بسيارترشآورابرايبيمااري اوءمازاجكباد اودمند

نااظماالطبااءآوراادرارآوردانساتهو23.عنواوكردها ت

ممفيادساهاايعارقالنسااءورماتيبراينو حادبيماري

ضاامادخشااكآو:گوياادحكاايممااؤمنمااي24.نااددامااي

¨عصاره.جوشوخارشبدوا ت،بويعرق¨كنندهبرطرف

،ورمحنجاره،خّنااقناافوِ، ساتياعضاا¨كنندهبرطرفآو

درددهااو(و)وقاال ،خوودمااغ()رعاف،ا تفراغخوو

ماليدودارويرقيقاي.ما كها ت¨قوه¨كنندهتقويتآبآو

شيافآوبرايپاك،جهتدرماوبوا ير،ازآوبراندامدفو

هاايورمكردورحموا تعمالآوبا اركهجهاتزخام

آوبرايزخمرودهوترشحاترحام¨حقنه،كيكردهوچر

 25.مفيدا ت

قادماربيااشاربتغاورهرا:رب يا شربت غوره. 2

انادوهاامفياددانساتهبرايمحافظتازجنينودرماوتب

برايمحافظات28راغورهباعس 27ياشربت26ربتركيب

بااربحكماازدرآميخاتنآو29.اندتوصيهنمودهجنيناز

باودهناافوتابصافراوي اختندكاهييميداروميخوش

بارايشافايبيمااراوراربغورهباعس پختاهو30ا ت

دوحالتتبكهدرووگارمو)ايغيالوسوليغوريامبتالبه

عاالوهبار31.بردنادبهكارمايبروو ردوبالعكسا ت(

از اقطرابرايجلوگيريرازيشرابآو،گفتهمنافوپيش

                                                                                      

 .232،ص1جقانون، .20

 .133،صبحر الجواهر.21

 .133صهماو،.22

 .252،ص2جقانون، .23

 .88،صپزشكي نامه.24

 .102،صني تحفة المؤم.25

؛315،ص0جقطانون،  ؛222،صاالبنيطة ؛132صالمنصوري في الوط ،  .26

 .121صخالصة القانون، ؛102،صتحفة المؤمني 

 .315،ص0جقانون، .27

 .هماو.28

 .102،صتحفة المؤمني ؛هماو.29

 .102،صتحفة المؤمني .30

 .125،ص2جقانون، .31
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1.كندتجويزميروششكمدرماوجنينو

ر ددرقديمربياشربتغورهعاالوهباربهنظرمي

بهعنواواشتهاآوركاربردغ اييهامداشاته،كاربرددرماني

غاورهباا3يااشاربت2ربدرمنابوقادما،ازاينرو.ا ت

يادشدهورازيشارابآورا5اشتهاآور4،عس وياشراب

6.ها تبرايويارزناوآبستنتوصيهنمود

 ايناآبغاورهرادررژيامغا اييابان:كب غوره. 7

داردرناو بوس¨مصرفخيساندهبيماراوگنجاندها تو

باارايبيماااريكااهبااراثاارشاادتتاابوياااراآبغااوره

وياشخصيكهبراثرفسادكيموس7خونريزيغشنموده

همچنيناز8.ا تتوصيهنمودهمعدهبه ردردمبتالگشته

9،حارارتوتاببادو¨كنندهآبغورهبرطرف،ويگاهديد

و10،دردمعدهكهناشياز وءمزاجگرمباشد¨كنندهدرماو

12،آبله¨شفادهنده11،دارقزيادبيمارتبيعرت¨كنندهعالجنيز

رانافود ات اهتميميآبغوره.ا ت13ونافونيشزنبور

غليااومانوفسادخاوووگردشخوويادنمودهوگفتهكه

بارايرادوشااب(آو)ميپختاه،موفاقهاروي14.آوا ت

آو يدا اماعي جرجاانيآبو15دردكليهومثانه، رفه

16.اندرابراياشخاصصفراوي ودمندعنواونموده

هريكازاجزايدرختماو:تاك()درختموخواص

                                                           

 .125،ص21جالحاوي، .1

تحفة ؛315،ص0جقانون، ؛222،صاالبنية؛132ص، المنصوري في الو .2
 .121صخالصة القانون، ؛102،صالمؤمني 

 .315،ص0جقانون، .3

 .هماو.4

 .102،صتحفة المؤمني هماو،.5

 .125،ص21جالحاوي، .6

 .151،122،ص2جقانون، .7

 .33،ص3جهماو،.8

 .25،ص2جهماو،.9

 .32صهماو،.10

 .52،ص2جهماو،.11

 .255صهماو،.12

 .153،ص3جهماو،.13

 .325،صمادة البقا .14

.222،صاالبنية.15

 .35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.16

:دارايمصارفدرمانيبهشرحذي ا ت

تااك¨اگارريشاه،بهنظرحكمايطاب:ريشه تاك. 4

ماواد،دشتيرابپزندوهمراهباآبدرياياشراببياشامند

 17.ونافوا تسقاخواهدبودكندميآبكيراا هال

¨مخلاوطعصااره:ها و سطاقه خشطبي تطاك    شاخه. 2

ان وربا ركهوروغان¨تروتازهياخشكشدههايشاخه

مباراي اردردمفيادا اتوازباهوجاودآمادوور،گ 

هاايوبرايلثهوزخامكندميچركيندرچشمجلوگيري

وجاودآمادهدرانادامجنسايزنااوهديرعالج(ب)خبيث

تركيبااتموجاوددر،نزدحكيماوطاب18.شفابخشا ت

و19دارايخااواصجااالي،كاارم()درخااتان ااوريااامااو

هاي ينهود ت اه،هاي ركنندهبودهوقاب اندامخشك

¨ازمقالاه،عالوهبرخواصيادشاده20.گوارشودفوا ت

ششاامجااالينوسروايااتشاادهكااهتاااكدشااتيخاصاايت

كاهراكلفونمشوتماممواردمشاابهي.جالدهندهدارد

دهدوعالوهبارآوآيدشفاميدرظاهرجسمبهوجودمي

ازبولسنيزنقا شاده21.ا تكنندهدارايخاصيتدباغي

هاايزيارشاكمراويژهانادامهابهكهگ تاكدشتياندام

 اپيد»بيرونيازنوعيتااكبااعناواو22.نمايدتقويتمي

23.كنناديادنمودها تكهپو تراباآودباغيماي«تاك

¨همچنااينتاااكدشااتيرادرتهيااهداروهااايبندآورنااده

24.برندبهكارميخونريزيشديد

هااوعسااليجضامادبارگ: ها و عساليج تاك برگ. 7

نمساك1ّكنندهوقبضيكهدارندعلتخاصيت ردبه25مو

                                                           

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2جقططانون، ؛132،ص21جالحططاوي، .17

.322صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛03ص

 .03،ص2جالجام  لمفردات، ؛133،ص21جالحاوي، .18

 .321صمخزن األدوية،؛158،ص2جقانون، .19

 .321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني .20

 .03،ص2جالجام  لمفردات، ؛133،ص21جالحاوي، .21

 .133،ص21جالحاوي، .22

 .802،صالصيدنة.23

 .03،ص2جالجام  لمفردات، ؛133،ص21جالحاوي، .24

،2جقطانون،  ؛130ص ، المنصطوري فطي الوط   ؛132،ص21جالحاوي، .25

مخطزن  ؛305،صتحفطة المطؤمني   ؛02،ص2جالجام  لمفردات، ؛158ص
 .321صاألدوية،
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وچنانچه3هايگرمآوا توالتهابچشموورم2 ردرد

5،ياهمراهباآردجاوضامادگاردد4هابهتنهايييكيازآو

وجاودآمادهدرآوراتساكينهورمگرممعدهوالتهاببا

ايدرخااتان ااوردرآبزوائاادرشااتهاگاار6.خواهاادداد

بارايبارگان اور¨ونيزعصاره7آشاميدهشوندخيساندهو

و11ورحاام10دردمعااده9،زخاامروده8،خلااطخااوني

برگان ورناافوا اهال¨همچنينعصاره.ا ت12ديزانتري

خمااريوتقلاب¨كننادهبرطارف،ماانوا اتفراغ،صفراوي

13.كندواز قطجنينجلوگيريميا توادرارآور،نفس

قندبهعم آورنادبارايخفقااوچنانچهآبعساليجرابا

،تسكينتنديصافرا،دفوخماري،تحريكاشتها،صفراوي

.تهو (وا هالموادرقيقصفراوي اودمندا ات)غثياو

اطبابرگتاكراهمراهباآردجاودر ايالوفضاالتباه

وضامادآو15نمايندمعدهضمادميوالتهاب14 ويچشم

چووآورابا16.برندكارميبهرابرايدرماوگرميكبدنيز

                                                                                      

 .02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132،ص21جالحاوي، .1

،تحفة المؤمني ؛158،ص2جقانون، ؛130صالمنصوري في الو ، هماو،.2

 .321صمخزن األدوية،؛305ص

 .321صزن األدوية،مخ؛305،صتحفة المؤمني .3

.02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132،ص21جالحاوي، .4

مخطزن األدويطة،  ؛305،صتحفطة المطؤمني   ؛158،ص2جقطانون،  هماو،.5

 .321ص

،2جقططانون، ؛130صالمنصططوري فططي الوطط ، ؛132،ص21جالحططاوي، .6

.321صمخزن األدوية،؛02،ص2جالجام  لمفردات، ؛158ص

 .02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132ص،21جالحاوي، .7

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2جقططانون، ؛132،ص21جالحططاوي، .8

،گياهان دارويطي ؛321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛02ص

 .330،ص1ج

مخطزن األدويطة،  ؛02،ص2جالجام  لمفطردات،  ؛132،ص21جالحاوي، .9

 .321ص

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2ج قططانون،؛132،ص21جالحططاوي، .10

 .02ص

 .02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132،ص21جالحاوي، .11

 .330،ص1،جگياهان دارويي؛158،ص2جقانون، .12

 .321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني .13

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2جقططانون، ؛133،ص21جالحططاوي، .14

 .03ص

 .03،ص2جالجام  لمفردات، ؛133،ص21جالحاوي، .15

 .133،ص21جالحاوي، .16

ا تفادهاززغالدر فاليبساوزانندبارايدردهاايچشام

جراحتباين)داحس، ودمندخواهدبودوهمراهباعس 

اي ستشاده¨ولثه17چشم¨ونيزناخنه،ناخنوگوشت(

،انطااكي18.كنادكهخووازآوجريااودارددرمااومايرا

يعنايباضاماد،اندها تعساليجان وررادارويمفّجرخو

شاودوازهاباازماي رآو،هاوبثوركردوآوبررويورم

برگان ورضدالتهابامعا19.گردندچركوخووخاليمي

20.كندوگرفت يبينيرابازميا تواحشايبدو

آبتاااك(راچنانچااهباااشااراب)دمعاه:كب تططاك. 1

رادفاوو انگكلياه21طحالرابرطرفناراحتي،بنوشند

هاايپو اتيازقبيا بيمااري،ماليدوآوبراندام22.كندمي

قوباوجربچركينونيازجاربغيارچاركينرادرمااو

وپيشازماليدوداروالزما اتانادامراباا23خواهدكرد

طااال(از)توليااددوايرقيااق24.نطاارووشستشااودهنااد

و25ماوي¨ اترنده،آوباروغنزيتوو¨هايتروتازهشاخه

 26.ا تايهايمورچهزگي ¨كنندهبرطرف

و27اگرخاكستركنجارهياثف ان اور:خاكستر تاك. 1

،رابااا ااركهضاامادنماينااد28هااايتاااكخاكسااترشاااخه

و اگهاارو2گزشافعي1،پيچخوردوعصب29،بوا ير
                                                           

 .321صمخزن األدوية،؛03،ص2جالجام  لمفردات، ؛هماو.17

 .158،ص2جقانون، هماو،.18

 .385،ص2-1جتككرة أولي األلباب، .19

.258،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة.20

.321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني .21

،2جقطانون،  ؛130صالمنصطوري فطي الوط ،    ؛132ص،21جالحاوي، .22

گياهطان  ؛321صمخزن األدويطة، ؛02،ص2جالجام  لمفردات، ؛158ص
 .330،ص1،جدارويي

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2جقططانون، ؛132،ص21جالحططاوي، .23

.330،ص1،جگياهان دارويي؛321صمخزن األدوية،؛02ص

 .02،ص2جمفردات، الجام  ل؛132،ص21جالحاوي، .24

مخطزن األدويطة،  ؛305،صتحفطة المطؤمني   ؛158،ص2جقانون، ؛هماو.25

 .321ص

 .هماو.26

،2جالجططام  لمفططردات، ؛158،ص2جقططانون، ؛132،ص21جالحططاوي، .27

 .02ص

مخطزن األدويطة،  ؛02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132،ص21جالحاوي، .28

 .321ص

 .02،ص2جردات، الجام  لمف؛132،ص21جالحاوي، .29
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چنانچهآوراهماراه.رادرماوخواهدكرد3نيزورمغددي

باراي،  ابو ركهضمادنماينادو5 رخ4باروغنگ 

و7خاكسااترچااوب6.ورمگاارمطحااالمفياادخواهاادبااود

 وزاننده(كاربرد)داروهايكاوي¨برايتهيه8هايآوشاخه

 ومحّلاا، اانگكليااه¨وخاكسااترچااوبششااكننده9دارد

ترشاحاتچاوبدر10. اتاهايباردهبيضهوشقيقهورم

قوبااونياز،نماش،كلاف¨كننادهحال وختنگياهبرطرف

همچناينآبخاكساترآورادرماوارد11. تامو¨ ترنده

ونيازمساموميتناشايازخاوردوقاارچ امي12 قطه

هايآوراباپيهكهناهوچنانچهخاكسترشاخه13آشامندمي

ياا14ياروغنزيتووضمادنمايندبارايشاكافت يعضاله

و ختشدوعصب اودمند16و ستيمفاص 15عصب

17.بودخواهد

پيشينياوهستهان ورراباهعناواوپاادزهر:ان ور¨هسته

،ازايانرو.بردناد مانوا جاانوراوگزنادهباهكاارماي

ان ااوررابااهتنهاااييپااادزهر¨ اايناخاكسااترهسااتهاباان

آورانافوگزشحشراتو¨ورديدانهابنو18،مارگزيدگي

                                                                                      

 .321صمخزن األدوية،؛158،ص2جقانون، هماو،.1

،تحفطة المطؤمني   ؛02،ص2جالجام  لمفطردات،  ؛132،ص21جالحاوي، .2

 .321صمخزن األدوية،؛305ص

 .321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني .3

 .02،ص2جالجام  لمفردات، ؛132،ص21جالحاوي، هماو،.4

.321صدوية،مخزن األ.5

تحفططة ؛02،ص2جالجططام  لمفططردات، ؛132،ص21جالحططاوي، هماااو،.6
 .305،صالمؤمني 

 .133،ص21جالحاوي، .7

 .321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛158،ص2جقانون، .8

 .133،ص21جالحاوي، هماو،.9

 .225صمخزن األدوية،.10

 .321صهماو،.11

 .321صمخزن األدوية،؛133،ص21جالحاوي، .12

 .133،ص21جالحاوي، .13

.321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛158،ص2جقانون، .14

 .133،ص21جالحاوي، .15

مخطزن األدويطة،  ؛305،صتحفطة المطؤمني   ؛158،ص2جقانون، هماو،.16

 .321ص

 .321صمخزن األدوية،؛305،صتحفة المؤمني ؛133،ص21جالحاوي، .17

 .158،ص2جقانون، .18

 اركهان اورباا¨تركيابهساته19.اندكردهعنواوهاخزنده

ايهاايغادهبوا يروزائاده ينابرايداروييا تكهابن

مفياادلقااوهوبوا اايرورديباارايواباان20تجااويزنمااوده

ان اورراناافو¨انيتركماانيهساتهغّسهمچنين21.داندمي

تخمان ور،نزدحكيماعظم22.يادكردها تدردهاي ينه

آونافو¨هبندآورندهشكموادرارومنيو وختهشد،بادزا

23.هاا تبيشترجراحت

ان اوربارايرفاو¨نزدحكماروغنهسته:روغنان ور

وعقيليآوحكيممؤمن،ازاينرو.خست ياثربخشا ت

كاهداراياناددهوعنواوكاردهوافاز اعيانهايتمحّلبيرا

ا اتعمال24. اتاكننادهپو اتكنندهونارمگرمخاصيت

گرفت ايعضاالترا،ورزشايروغنان وربعدازتمرين

26.ا اتملينومحااف پو اتهمچنين25كندبرطرفمي

نياز اودمندآو¨ وخته،همچنينازديدگاهمؤمنوعقيلي

رطوبااتچشاموجاالي،هاجراحتدرماوجهتا تو

داروييكه:گويدعقيليمي،افزووبراين 27.كاربردداردديد

 ببنيرويقابضاهبه،شودگياهتوليدمي¨ازروغنشكوفه

بارايگرفت ايعاروقو،رادعاه(كاهدارد)ايوبازدارنده

،دياهامفيدوچنانچهباروغنكنجدبهعما آدرماوزخم

خسات ي¨كنندهندردهايعصبوعضالتوبرطرفمسّك

28.ا ت

كنندهخاووتوليد،شيرهيادوشابان وري:شيرهان ور

مصرفمداومآو. تكنندهوداروييمفتحاچاق،باكيفيت

تپش)بيماريخفقاو،باشيرتازهوبادامبرايالغريمفرط

                                                           

.22صمناف  النبات، .19

 .158،ص2جقانون، .20

.22صمناف  النبات، .21

 .223صالمعتمد في األدوية، .22

 .220،ص1،جمحيط اعظم.23

؛1152صقرابادي  کبيطر،  ؛225صمخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني .24

 .220،ص1،جمحيط اعظم

 .253،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة.25

 .253،ص2جهماو،.26

 .1152صقرابادي  کبير، ؛225صمخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني .27

 .322صمخزن األدوية،.28
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همچنايناطباا.نهايت ودمندا تدل(وضعفاحشابي

،مصرفدوشابراباكمي ركهبرايدرماويرقاوو پرز

وبامقداراندكيزعفراوبرايبرطرفكردوغموانادوهو

1.اندبدانستهغضبشديدوبا  اببرايصر مجر

،قدمادرخصاوصارزشغا ايي:ارزشغ اييان ور

:انددورويكردرابرگزيده

ان اورراازحياث،پژوهاوا االميبيشترحكماوگياه

ومعتقدندكاهميازاو2اندارزشغ اييبهانجيرتشبيهكرده

برخينيز3.هابيشترا تموادمغ يدرآودواز ايرميوه

دانندهابرترميميوه¨حيثارزشغ اييازهمهراازان ور

و5تاارينشاايرين4،هاااييچااووبهتاارينميااوهگاازارهوبااا

آورا8«الفواكاه ايد»و7برتارينثمار6،تارينمياوهمغ ي

ان وررابههماراهكهعليبنربنطبري.اندتوصيفكرده

9هاعناواونماودهانجيرازحيثارزشغ اييدرراسميوه

10.برترينميوها ت،ان ورازحيثارزشغ ايي:دگويمي

بسايارمقدارتوليدغ ايبدكيفيتدرآو، يناازديدگاهابن

ازحياثباخرمامقايسهنمودهورازيآورا11.ا تناچيز

داناادورطااب(مااي)ارزشغاا اييبرتاارازخرمااايتااازه

شاودخونيكهازخوردوان وردربدوتوليدماي:گويدمي
                                                           

 .22،ص1،جمحيط اعظم؛1152صقرابادي  کبير، .1

الكليطات فطي   ؛025،ص1،جكامطل الصطناعة  ؛381صفردوس الحكمة، .2
؛121،ص3جالجططام  لمفططردات، ؛231،ص2جقططانون، ؛355صالوطط ، 

الغطكا  بطد    ؛222،ص1،جمحطيط اعظطم  ؛222صالمعتمد في األدوية، 
 .255،صالدوا 

الكليطات فطي   ؛025،ص1،جكامطل الصطناعة  ؛381صفردوس الحكمة، .3
 .355صالو ، 

؛225صمخطزن األدويطة،  ؛353،تحفطة المطؤمني   ؛230،صبحر الجواهر.4

 .222،ص1،جمحيط اعظم؛1152صقرابادي  کبير، 

 .255،صالغكا  بد  الدوا ؛322،ص1-2ج، ة أولي األلبابتككر.5

؛255،صالغططكا  بططد  الططدوا ؛322،ص1-2جتططككرة أولططي األلبططاب، .6

 .252،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة

.250صحديقة األزهار، ؛53صكتاب في علم الفالحة، .7

.250صحديقة األزهار، .8

الكليطات فطي   ؛025،ص1،جعةكامطل الصطنا  ؛381صفردوس الحكمة، .9
 .355صالو ، 

 .381صفردوس الحكمة، .10

المعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .11
 .255،صالغكا  بد  الدوا ؛222ص

خرمااتكاوينمصارفكاهبااا اتازخونيتركيفيتبا

حكيماعظمآوردها تكهان وريكهپو تآو12.يابدمي

 13.ترازانجيرا تپژمردهباشدمغ ي

يبودومتو اط اهوازياينميوهراازلحااميزاومغ

،غ اييآونهزيادونهاندك¨يعنيماده،قلمدادنمودها ت

معتقدا تكاه،باوجوداين.ا تبلكهحدوا طايندو

غ اييان وررازقير يدهفراواوا توان وريكاه¨ماده

كاهجارمشمتاراكمديرين يآوبهزمستاوبر ددرحاالي

14.مغ يرابينانوا ان اورداراا ات¨بيشترينماده،باشد

15.ا اتمغ يان ورشيرينرافراواودانسته¨ماده،بخاري

ر يدهوشيرينراازنظرخاصايت،آفتبيان ور، يناابن

چنانچاه:ا اتهمچنينافزوده16.بهغ اتشبيهنمودها ت

مغ يومقاوي17،ان ورراآويزاونمايندتاپو تشبپژمرد

وردينيازمعتقدنادكاهنفيسوابانابن18.بدوخواهدبود

حكيماعظمميازاو19.كنديخوبتوليدمي مغ¨ان ورماده

وبااهنقاا از20دران ااورشاايرينرافااراواومااوادمغاا ي

مغ يان وردشتيوكوهيرااندك¨ميزاوماده،ما رجويه

 21.كنديادمي
برخيدانشمنداوعلمتغ يهان ورراازحياثهمچنين

كنناادوبرخاايدي اارارزشغاا اييباااشاايرمقايسااهمااي

درشايريافات،خواصيكهدران وروجوددارد:گويندمي

باموادپروتئينينيزمقايسهگرديادهودران ور22.شودنمي

دوبرابرگوشتدربادوانارژياينزمينهبراينباورندكه

،ماوادمعادني،هادراينميوهانوا ويتامين23.كندتوليدمي

                                                           

.255،صالغكا  بد  الدوا ؛220،ص1،جمحيط اعظم؛55،صاالغكية.12

 .220،ص1،جمحيط اعظم.13

.355صالكليات في الو ، ؛025،ص1،جاعةكامل الصن.14

 .015،صهداية المتعلمي .15

 .335،ص1جقانون، .16

 .121،ص3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .17

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛هماو.18

 .22صمناف  النبات، ؛131صالموجز في الو ، .19

 .222،ص1،جمحيط اعظم.20

 .220،ص1جهماو،.21

.253،ص2ج، “موسوعة ط  االئمة؛150،صلغكا  بد  الدوا ا.22

 .202،صهاي طبي و بنداشتي امام ررا  كموزه.23
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وصدگرمان اورتاازهمعاادل1قندهاوليپيدهاوجوددارد

2.كندكيلوكالريانرژيآزادمي235

زيارا،القواا تورازحيثطبيعتمختلفان :طبيعت

هاايمختلفايعناواوطباو،كمايطبباراياجازايآوح

:اندنموده

باوطدارايداران اورراگوشات¨اغلبمياوه،حكيماو

كلي¨ضابطهاز خنآناويكو3اندگرموترقلمدادنموده

داراي،ترباشادان ورهرچهشيرينقاب ا تخراجا تكه

4.ا تيترمگرطبيعت

بستهبهانوا گونااگووپيراموومزاجان ور،همهبااين

هادرطب نتيان ورونيزدرجاتمختلفيكهبرايمزاج

.اتخااذشادها اترويكردهاايدي ارينياز،وجوددارد

هاروي5.پناداردمطلقان وررامعتادلماي،هرازيكچناو

 افيدراان ورترشرادارايمزاج ردوخشكوان ور

بطاالوازقاولابان6.كنادعناواومايدارايانادكيگرماي

و7حكماييوناوآورامعتدلبهحرارتماي ضابطكارده

8.ا اترشدآورااندكيگرموتاِرمعتادلياادكاردهابن

9.معتدلخوانادها ات،ماليمودرتري،اندلسيدرگرمي

گرما اتدرآوگوشت:گويدمحمدبنيو فهرويمي

                                                           

.150،صالغكا  بد  الدوا .1

 .2صكشمش،  ¨روش تنيه.2

،النشاط والقطوة والشطفا   ؛231،ص2جقانون، ؛381صفردوس الحكمة، .3

؛121،ص3جالجططام  لمفططردات، ؛131صالمططوجز فططي الوطط ، ؛32ص

الكليطات فطي   ؛2،صتقويم الصحة¨ ترجمه؛222صالمعتمد في األدوية، 
،األغططرا  الوبيططة؛35،ص2،جخوارزمشططاهي¨ ذخيططره؛355صالوطط ، 

تطككرة أولطي   ؛230،صبحر الجطواهر ؛121صخالصة القانون، ؛053ص
؛225صمخزن األدوية،؛353،صتحفة المؤمني ؛322،ص1-2جاأللباب، 

.255،صلدوا الغكا  بد  ا

¨ ترجمطه ؛220صاالبينطه،  ؛55،صاالغكية؛102صالمنصوري في الو ، .4
مخططزن ؛35،58،ص2،جخوارزمشططاهي ¨ذخيططره؛2،صتقططويم الصططحة

.222،ص1،جمحيط اعظم؛225صاألدوية،

،1،جمحططيط اعظططم؛55،صاالغكيططة؛102صالمنصططوري فططي الوطط ، .5

.255،صالغكا  بد  الدوا ؛220ص

.220صاالبينه، .6

 .2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.7

 .355صالكليات في الو ، .8

 .32،صالنشاط والقوة والشفا .9

انطاكيان اور ارخ10.دوم¨درجهاولوترا تدر¨رجهد

كاهحكايمماؤمن11.نمودها ترابهنسبتمعتدلقلمداد

اش ردوعصاره:گويدمي12،درجكردهراگرموتران ور

انوا فاراواوكه،وحكيماعظمعقيلي13.خشكوترا ت

گرموراآومطلق،هايمختلفخواندهان وررادارايطبو

مياارزاعلاايرضاااخاااوطبياابآورا14.انااديااادكااردهتاار

15.بخشعنواوكردها ت ردي

اگرچهاغلبحكماپو اتان اوررادارايطباو ارد

وبعضاي17،امابرخيآورا ردوخشك16،اندعنواوكرده

بخشايگروهينيزرويكرد اردي.انديادكرده18 ردوتر

دا اماعي جرجااني اي،ازاينرو.اندآورااختيارنكرده

نفايسوابان19،گارموخشاكان وررادارايطبوپو ت

20.اندذكركردهورديتروخشكابن

ان ااوررادارايطبااو ااردو¨بسااياريازحكمااادانااه

گارمدارايطبيعتآورا يناتنهاابن21.اندخشكيادكرده

.اندقلمدادكرده23نفيستروخشكابنو22وتر

ان وررادردرجاتمختلاف¨عتغورهاغلبحكماطبي

                                                           

 .230،133،صبحر الجواهر.10

.255،صالغكا  بد  الدوا ؛322،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .11

 .102،صتحفة المؤمني .12

 .هماو.13

،1،جمحطيط اعظطم  ؛1152ص قرابطادي  کبيطر،  ؛225صمخزن األدوية،.14

.222ص

 .15صمجم  األدوية، .15

المعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .16
بحطر  ؛2،صتقطويم الصطحة  ¨ ترجمه؛158،صالغكا  بد  الدوا ؛222ص

 .150صارشاد الزراعة، ؛230،133،صالجواهر

المعتمد في األدوية، ؛121ص،3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .17
 .158،صالغكا  بد  الدوا ؛230،133،صبحر الجواهر؛222ص

 .150صارشاد الزراعة، .18

 .053،صاألغرا  الوبية.19

 .22،صمناف  النبات... و الرياحي ؛131صالموجز في الو ، .20

،بحطر الجطواهر  ؛053،صاألغرا  الوبيطة ؛2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.21

قرابطادي   ؛353،صتحفة المؤمني ،150صارشاد الزراعة، ؛230،133ص
 .1152صکبير، 

المعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .22
.158،صالغكا  بد  الدوا ؛222ص

 .131صالموجز في الو ، .23
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محمدبنيو فهرويتنها1.اند ردوخشكعنواوكرده

2.دومتروخشكا ت¨ان ورنارسدردرجه:ارد نمي

درخصوصمصارفان اورنازدقادماچهاار:مصرف

:نكتهگفتنيا ت

از خناوگروهيازقدماكهبرايان ورتاازهچياده.1

آيدكهان وربرايميچنينبر،انددهشدهخواصيرايادكر

باهعناواو.حف خواصبايدبهصورتتازهمصرفشاود

3.دانادمايتارمرغاوبآورا¨نفايستاازهر ايدهابن،مثال

دارايان اورتاازهرا،باهنقا ازديساقوريدوس،بيطارابن

تاازه اينان اشاتهكاهابن4.يادكردها تمسه خاصيت

يكاهان اوروچناين5انادازدكارمايآوشكمرابه¨چيده

6.قوهباها تافزاومقويحرارت،بادزا،نيزباشدشيرين

برايان اوريكاهازچيادوآو،گروهيدي رازحكما

ازديادگاهايان،بنابراين.نداچندروزيب  ردخواصقائ 

ماثاًل.شاودمصرفان وربهصورتتازهتوصيهنمي،د ته

ان وريكاهدوروزازچيادوآو:اندتهتعداديازحكماگف

از7.ازحيثخاصيتازتازهچيدهشدهبهتارا ات،ب  رد

ان وريكاهچنادروزيآويازاو:ما ويهنق شدها تابن

ارزشغا اييبيشاتريداردو،شودو پسمصرفگردد

8.كنندگيبيشاتريبارايبادوا اتدارايخاصيتتقويت

 وررابالفاصلهنبايدمصارفاندكهانهمچنينبرخيگفته

چنانچاه.بلكهبايدآويزاوكردتامدتيبرآوب ا رد،نمود

بلكاه،بالفاصلهنبايادمصارفنماود،ان وريقاب باشد

آورامادتيآويازاوالزما ات، اينابرا اسرهنمودابن

                                                           

 .102،صتحفة المؤمني ؛150صارشاد الزراعة، ؛220صاالبينه، .1

 .230،133،صحر الجواهرب.2

 .131صالموجز في الو ، .3

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .4

 .231،ص2جقانون، .5

 .232،ص0جهماو،.6

المعتمد في األدويطة،  ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛231،ص2جقانون، .7
غطكا  بطد    ال؛222،ص1،جمحيط اعظطم ؛230،صبحر الجواهر؛222ص

.255،صالدوا 

 .222،ص1،جمحيط اعظم.8

ان ورشيرينوتازههمو9.رودبتحلي نمايندتاقبضيتآو

 اينانفيسنيازباهماننادابانابن10.ا تبياوكردهبادزارا

ازبيطاااراباان11.داناادتاارماايپساانديدهراآو¨آوياازاوشااده

باهصاورتتاازهنبايادان ورنق نمودهكهديسقوريدوس

گ شاتزمااواما،ا تآورمسه ونفخمصرفشودزيرا

همچنينافزودهكهبا پريشادو12.كاهدازنفخان ورمي

وچناينرفتاهتحليا ان اوررطوبتزماوبخشزيادياز

درووراان اورچنانچاها تونيزان وريمصلحبيماري

ازطعامل يا ،كنندخودشن هداري¨ بويادرووعصاره

كننادوبرايكسانيكهخووا تفراغمايشودبرخوردارمي

13.مفيدا ت

امااالزم14خوانادهملاينراان اورتاازهاگرچهعقيلي

ازچيدودوروزشكيباييو اپسمصارفداندكهبعدمي

ان اوربااپو اتپژماردههمچنينمعتقدا تكاه15.كنند

¨برايمبتالياوباهتابمازمنو اردوبيماارانيكاهدوره

مصارف:افزايدويمي.كنندمفيدا تنقاهترا پريمي

بامويزهمراهباتخمآوبرايدردهاي،ان وردوروزمانده

16.ليهومثانه ودمندا تك،هاروده،معده

مصرفان اورشارحي¨حكيماعظمدرخصوصشيوه

وي.گفتهراجماونمايادتوانددوديدگاهپيشآوردهكهمي

ان وري:گويدخواندهمي«شارح»بهنق ازكسيكهويرا

الزما تباهمحا چيادو،كهدارايپو تنازكباشد

لايكن.نكنادمصرفشودتافا دن رددوطعامآوتغييار

مصارفآو،ان وريكهدارايپو توجرمكلفاتا ات

زيرادرايان،بعدازگ شتچندروزازچيدنشبهترا ت

رودوچنانچاهصورتبادونفخموجوددرآوتحليا ماي

                                                           

 .231،ص2جقانون، .9

 .232،ص0جهماو،.10

 .131صالموجز في الو ، .11

 .222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .12

 .هماو.13

 .225صمخزن األدوية،.14

 .1152صقرابادي  کبير، .15

 .225صمخزن األدوية،.16
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1.يابدآويزاونيزگرددكيفيتبهتريمي

االمكاوآيدكهان ورحتياز خنحكماچنينبرمي.2

بلكهبايادآبآورا،اشنبايدمصرفشودنهباپو تودا

زياراباهنظار.مي كنندوپو توتخمآورادوراندازند

شودكاهمصرفآوباپو توهمراهبادانهباعثمي،آناو

ودرايانصاورتطباقرهنماود2،ان ورديرهضمگاردد

اگران ورخوبهضمنشودغ اينار يدهوكاال، يناابن

ان وريباتوليدنفخباهچنانچهازمنظراطبا3.دكنتوليدمي

كشاشواحسااس)بدوزياوبر اندو ببتمديدشاكم

آورابااپو اتيااداناهنباياد،درددرناحيهمعده(گردد

تواومي،بهعنواومصلح،برايكاهشاثرنفخ.مصرفنمود

 4.نوشيدزيره(ويامقداريشرابكهنه)اندكيآبكموو

كنندگاوراازنوشيدوآبباررويمصرف،نياوپيشي.3

،نوشيدوآببررويآو:گوينددارندوميان وربرح رمي

ا تساقاوتابعفاوني¨باعثفسادان وروباروزعارضاه

دكهرويطعامنيزمصرفشوتوصيهميهمچنين.گرددمي

 5.د ردن

خاصيراباراي¨شيوه،بستهبهنو بيماري،حكيماو.2

رازيبهاشخاصگرممزاجكهاز:اندان ورن اشتهمصرف

كننادتوصايهشوندوتبميخوردوان وردچارعطشمي

كندكهرويآوشربت كنجبينبنوشندياترشيبمكندمي

مصارفان اور¨ يناشيوهابن6.داربخورندوياغ ايترشي

كنادكاهرابرايدرماوچشمدردوردنهاينگونهبياوماي

                                                           

 .222،ص1،جظممحيط اع.1

منططاف  النبططات... و ؛2،صتقططويم الصططحة¨ ترجمططه؛231،ص2جقططانون، .2
مخزن ؛353،تحفة المؤمني ؛158،صالغكا  بد  الدوا ؛22،صالرياحي 
 .222،ص1،جمحيط اعظم؛225صاألدوية،

،الغطكا  بطد  الططدوا   ؛222،ص1،جمحطيط اعظطم  ؛231،ص2جقطانون،  .3

 .158ص

المعتمطد فطي األدويطة،    ؛121،ص3جالجام  لمفطردات،  ؛55،صاالغكية.4
 .220،ص1،جمحيط اعظم؛222ص

مخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني ؛322،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .5

الغكا  بطد   ؛220،ص1،جمحيط اعظم؛1152صقرابادي  کبير، ؛225ص
.158،صالدوا 

المعتمطد فطي األدويطة،    ؛121ص،3جالجام  لمفطردات،  ؛55،صاالغكية.6
.158،صالغكا  بد  الدوا ؛222ص

تخممارغحارارت¨ان وررابازرده¨درآبمنعقدشدهُگ 

درمانيمنقطوشدوصادا¨درنسخه7.دهندوبرچشمنهند

درهمونيمزعفاراووياكدرهامازرب ه:آوردها ت

8،وبليساندكنندرينبياووكندربامربايان ورمخلوطيش

بان ورمنعقدشدهراباعسا آ،وبرايعالجزبريصدا

¨گاهجوشايدهآو،رآتشبجوشانندتاكفآوبرطرفشودب

وبهبيماردهندتاغرغرهكنندمحلولراباآبگرممخلوط

چنانچااهچناادروزيبااراياانداروب اا ردازتااازه.كنااد

،بارايتساكيندردبوا اير9.تارا اتاشاثربخش اخته

دوباانساايبهمهراباهم،شاهافسروكميزعفراو،بابونه

وبارمخلوطكننادكتاووآبمنعقدشدهان ورر لعابب

بهمنظاور10.بوا يرب  ارنديابمالندتادردآوتسكينيابد

مخلوطثمرآسباآبان ورغلي ¨جوشانده،درماوكژدمه

گ ارنادتااخاوبمايطورموضعيبركژدمهوپرمايهرابه

رشاتنشاراباز ،برايتسكيندردورمفلغموني11.شود

وكنندميمرهميتوليد،آبان وروكميموم،شيرينمزه

ودرتابساتاوآورارنادگ اميمقداريازآومرهمبرپشم

نهندتاادرمااو ردودرزمستاوبهحالتولرمبرورممي

جهتبهبودورمناشايازكاوفت يوازجااتكااو12.شود

وكمايمخلاوطآبان اوررابااشاراب،خوردوپيرگ

پشمناشستهرادرآوخايس، ركهوروغنزيتوو رشته

درعاالجتارك13.دهنادوبرموضوورمقرارمايكنندمي

مثقالونيمروغنكنجدرابهدهروزانه،طورعامپو تبه

ريزناادومصاارفماايان ااور¨درافشااره،ماادتچناادروز

د اتور،باهنقا ازانطوناوسحكايم، يناابن14.نمايندمي

 اختقرصتركيبيبرايدرماو ردردرااينگوناهبيااو

ماّروآب،افياوو، قمونيا،نمودها تكهثمردرختغار
                                                           

 .335،ص1جقانون، .7

 .221،ص3جهماو،.8

 .220صهماو،.9

 .80،ص0جهماو،.10

 .202صهماو،.11

 .333،ص2جهماو،.12

 .015صهماو،.13

 .150،ص3جهماو،.14
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زعفاراوو و انبر،ركارفس ب،مثقالچهاران ورهريك

از،مثقالرادر ركهبهمقداركاافي رشاتههشتهريك

درشارح1.مالناد ازندوبرپيشانيبيمارمايآوقرصمي

هاايگاريكيبدارويار طراطسبرايدرماوبيمااريتر

دوماس¨ اوخته:چركگوشوغيارهآوردها ات،چشم

فلف يك اوم،زاجهريكيكمثقال¨مّرو وخته،مثقال

آبان ورمنعقاد،اوقيهنهشراب،زعفراونيممثقال،مثقال

دراثنابر،داروهايخشكراكوبيده.اوقيهونيمچهارشده

،يدهيهرگاهخشكشدباآبان ور ا.پاشيمرابميآوش

وباارآتااشمالياامقااراررياازيمماايفاارآوردهرادرظرفااي

فمساينن هاداريرورادرظاآ اپس.دهيمتابپازدمي

ان اورراباهمنظاور¨مصارفمياوه¨عقيليشايوه2.كنيممي

كنادكاهآبآوراميا پيهكليهاينگونهبياومايافزايش

همچناينبارايشكساتن.دزنادوراندارا اتشوپوكنند

هايباردهبيضهوشقيقهوبوا اير نگكليهوتحلي ورم

ضاماد(ويااا اتعمال)مصرفآورابهصاورتخاارجي

ويبرايبندآوردو3.آشاميدو(تجويزنمودها ت)داخلي

جلوگيريازترششدوغ ادرد ت اه،تقويتمعده،خوو

مصاارف¨اناادازه،وافاازايشادراردرماااوا ااهال،گااوارش

گياهرادومثقاالذكارنماودهوافازودهكاهجهات¨عصاره

مثقاالازگيااهرا30مقدار،ا هالموادمرطوبوآبزرد

رباوآو،باآببپزندوبعدازتبخيرشادو اهچهاارمآو

همچنينازديدگاهويبرايبرطارف.طبيخ(مصرفگردد)

تساكين،برفاكدهااو،چشامهايگارموورمنمودوورم

ا تعمالخارجيآو،هايبدخيمالتهابمعدهودرماوزخم

4.كندبهصورتضمادكفايتمي

درخصااوص:كور نفططخ. 4: و مصططلحات مضططرات

زاييان وربينحكيماوطباتفاقنظروجاودخاصيتنفخ

از.انادليكنآناودرشرحجزئياتدچاراختالفشده،دارد

شودكاهخاصايتگونهبرداشتميناواينمجمو  خناوآ
                                                           

 .200صهماو،.1

 .221،222صهماو،.2

 .225صمخزن األدوية،.3

 .322صهماو،.4

،مصرفمربوطا ت¨ايخاصيابهشيوهگفتهبهگونهپيش

راان ور افيد،وهرويهردوعليبنربنطبريكهچناو

لاايكنرباانطباارينفااخآوراناااچيز.دانناادآورمااينفااخ

آورنفااخرازينياازان ااورشاايرينخااالصرا5.شااماردمااي

دار(نفخزياادگوشت)غلي ¨هگونهومعتقدا تك6دانسته

آورضابطماوادنفاخ¨بخاريآورادرزماره7.كندتوليدمي

راداراياينويژگيعناواوآو¨ يناتازهچيدهوابن8نموده

بااآب اردمصارفان اور،بطالوابنازديدگاه9.كندمي

مطلاقدرجايي يدا ماعي جرجاني10.كندتوليدنفخمي

جاييدي ران اورنايمر ايدهوتارشمازهراآوراودر

و12گوشاتكمان ورويهمچنين11.آورخواندها تنفخ

آوراداراينفخاندكقلمدادكرده¨چندروزه¨ياآونگشده

.كنادآونفخزياادتوليادماي¨آونگنشده،بنابراين13. تا

هااازباادرناج يدا ماعي جرجانيكسيراكهدرروده

و14داردخاوردوان اوربااپو اتشبرحا رمايبردازمي

زيارادرايانصاورتجادا،گويدباناونيزنبايدخوردمي

ابونصااريهااروي15.كااردوپو ااتشدشااوارخواهاادبااود

اشجوشااندوآوكنادوچاارهنفاخايجاادماي:گويادمي

باديازآوتكاوين،هن امهضم:ن ارداندلسيمي16.ا ت

شكموعضاالتپدياد¨درناحيهيابدكهازاثرآودرديمي

ايازآنكاهدربغادادگوناه:عقيليآوردها ات17.آوردمي

ازمعادهباه،ا تگس¨قهئشودودارايذاجبليناميدهمي

                                                           

 .220صاالبينه، ؛381صفردوس الحكمة، .5

.118،102صالمنصوري في الو ، .6

 .102صهماو،.7

 .205،صهداية المتعلمي .8

،الغكا  بد  الدوا ؛22،صمناف  النبات... و الرياحي ؛231،ص2جقانون، .9

 .158ص

 .2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.10

 .22،35ص،2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.11

 .220،222،صاالبنية؛102صالمنصوري في الو ، .12

.053،صاألغرا  الوبية؛35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.13

 .35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.14

 .35،ص2جهماو،.15

.150صارشاد الزراعة، .16

 .32،صالنشاط والقوة والشفا .17
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همچنينپو تان اور.آورا ترودونفخكنديپايينمي

 1.ا تزابسيارديرهضمونفخ

حكماااافااراطدرمصاارفان ااوررا: مضططر قططولنج. 2

انادومعتقدنادكاهمصارفزياادآوبارايآوردانستهاوزي

بيماريدردناكمربوطبهبخشاياز)قولنجاشخاصيكهاز

بيرووريختناياز¨ تبربهنامقولووكهمانودفوماده¨روده

2.آورا تزياو،برندگردد(باديرنجميمجرايطبيعيمي

،ن اورشخصيبعادازمصارفاكهچناو:گويد يناميابن

مساتعداباتالباهقاولنج،داشاتهباشادحركتنوشدوبآب

ومصارفان ااورنااارسبارايبيمااارقااولنجي3،گاارددماي

ان اورداناهوپو ات،بطالوازديدگاهابن4.آورا تزياو

 ايد5.آورا اتافرادقولنجيزياو¨ويژهمعدههبرايمعدهب

باردكسيكهازقولنجرنجماي:گويدا ماعي جرجانيمي

اماوماندوبرايدر،درغيراينصورت.دنبايدان وربخور

كماونيباا،پسازمصرفان ورالزما ت،آوعوارضاز

قاولنجحكيممؤمنوعقيليكهآوراباراي 6.پانيدبخورند

مصلحآوتخمكرفس:گويندمي،انديادكردهآورباديزياو

¨ان ورزمينهرويدرمصرفزياده:نويسدرشيديمي7.ا ت

 8.كندابتالبهانوا قولنجرافراهممي

گااهياشاخاصگارم،حكماا¨بهعقيده:عوش كور. 7

9كنندشوندوتبميمزاجازخوردوان وردچارعطشمي

بابناترشخواندهوافزودهكهآورعطشنيزآورابطالوابن

                                                           

 .225صمخزن األدوية،.1

؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛220،صية المتعلمي هدا؛55،صاالغكية.2

مخطزن األدويطة،  ؛353،تحفطة المطؤمني   ؛222صالمعتمد فطي األدويطة،   

الغكا  بطد   ؛220،ص1،جمحيط اعظم؛1152صقرابادي  کبير، ؛225ص
.158،صالدوا 

 .15،ص0جقانون، .3

 .23صهماو،.4

 .2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.5

 .22،35،ص2،جشاهيخوارزم¨ ذخيره.6

 .1152صقرابادي  کبير، ؛225صمخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني .7

 .385،ص2جعمدة المحتاج، .8

المعتمطد فطي األدويطة،    ؛121،ص3جالجام  لمفطردات،  ؛55،صاالغكية.9
.158،صالغكا  بد  الدوا ؛222ص

آورعطاشبرخينيزكاهآورا10.گردداينمضرتدفومي

يااد اكنجبينوغا اهايتارشرامصالحش،اندندهخوا

ان اورناارس¨عصااره:گويادماي،حكيممؤمن11.اندنموده

پيچهومصالحونيزمولدبادودل،آورعطش،باه¨مضرقوه

باهوتولياد¨دهيبهقوهدراينموردونيزدرموردزياوآو

سوريباادراينماواردانجيروبدلش،انيسوو،گلقند،باد

12.ترشيترنجا ت

رازيمعتقدا تكهمصرف:ديگر عوار  جانبي. 1

نيازيبه،رويوشيريندرصورتعدمزيادهان ورر يده

جرجاانيمعتقادا اتكاه يدا ماعي و13مصلحندارد

تاريترباشددارايعوارضجانبيكامان ورهرچهر يده

وريكاهدران ا:افزايادرازيمي،بااينهمه14.خواهدبود

 اردردايجااد¨عارضاه،اشمدتيدفنشودر وباتافشره

گرمكهياشخاص16.ونارسآوقاب شكما ت15كندمي

ياآبانارتارشيااتوانندباخوردو كنجبينمياندمزاج

همچناين17.نماينادرادفاووآثاارزيانباارآغ اهايترش

وسوتابكاب،درموردبيماراومبتالبهآبله،حكيمميسري

مصارفان اوررا،يكروزدرميااو(¨تبولرزنوبه)غب

¨بخااريبيمااراومباتالباهعارضاه18.آوردانستها تزياو

:دن اارهرويمي19.داردا تسقاراازمصرفآوبرح رمي

ايازآنكهگرميزياديداردممكنا تباعثباروزگونه

باه،وبطاالابان20.كنندهگردد كتهومرگمصرف¨عارضه

ج رهايبراياندامآوردها تكهان ور،نق ازجالينوس

                                                           

 .2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.10

؛1152صقرابادي  کبيطر،  ؛225صخزن األدوية،م؛353،تحفة المؤمني .11

 .155،صالغكا  بد  الدوا ؛222،ص1،جمحيط اعظم

 .102صهماو،.12

المعتمطد فطي األدويطة،    ؛121،ص3جالجام  لمفردات، ؛55،صاالغكية.13
.220،ص1،جمحيط اعظم؛222ص

 .053،صاألغرا  الوبية.14

.118،102صالمنصوري في الو ، .15

 .102ص،هماو.16

 .220،ص1ج،محيط اعظم؛22،35،ص2،جخوارزمشاهي¨ ذخيره.17

 .05،223،200،صدانشنامه در علوم پزشكي.18

 .205،صهداية المتعلمي .19

 .220،صاالبنية.20
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¨ان ورمدفوودرعصااره،بيطارابن1.آورا تزياووطحال

رابرايمثاناهو ارمضارعناواوآويانهادهشدهدر بو

¨غاوره:افزايادمايمحمدبنيو افهاروي2.ا تنموده

فماداومآومصار،آوران وربرايد ت اهتوليدمث زيااو

پيچااهومصاالحآودل¨كنناادهتولياادمعاادهو¨كنناادهضااعيف

وزياربارايآومضارتيقايا نيساتو3. كنجبينا ات

،قا مبانابونصاريهاروي4.كندبدلشراانجيرعنواومي

ياادآوردانستهومصلحآورانااوان وررابرايشانهزياو

لاداخاالطآومو¨پو اتوداناه:گويدانطاكيمي5.كندمي

الزما اتبخشوبرايجلوگيريازآثارزياو6غلي ا ت

ا اتعمال،ازديادگاهانطااكي7.با كنجبينجاي زينشود

و8آوربودهومصلحآونزدويعسا  رفه،عساليجان ور

بااردرموردآثارزيااوحكيممؤمن9.نزدعقيليصم ا ت

ذكاارآوآورباودوآنكاهمرطااوبونفاخ¨ان اوربارمعاده

10.ياادكاردها اتزيارهورازياناهشرامصالح،گ شت

يادنماودهامااآورطحالزياووبرايج ربطالوآوراابن

حكايممحماد11.مصلحآوتخامكارفسا اتن اشتهكه

دراينموردونيز،داندان وررامضرطحالميكهاهللفض 

بودومرطوبونيزبادزا¨درموردآثارزياوبخششبرمعده

،رازياناه)گلقنادو اونفامصلحشر،كهذكرشگ شت

12.بادياو(وبدلآورامويزپاكشادهعناواوكاردها ات

،بروزا هال¨افراطدرمصرفان ورزمينه:گويدرشيديمي

                                                           

.2،صتقويم الصحة¨ ترجمه.1

.222صالمعتمد في األدوية، ؛121،ص3جالجام  لمفردات، .2

.133،صبحر الجواهر.3

.250صحديقة األزهار، .4

.150صارشاد الزراعة، .5

.322،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .6

.322،ص1-2جهماو،.7

.321صمخزن األدوية،؛385،ص1-2جتككرة أولي األلباب، .8

.321صمخزن األدوية،.9

؛1152صقرابادي  کبيطر،  ؛225صمخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني .10

.155،صالغكا  بد  الدوا ؛222،ص1ج،محيط اعظم

.222،ص1،جمحيط اعظم؛225صمخزن األدوية،؛353،تحفة المؤمني .11

.23،صمخزن المفردات.12

13.كندفراهمميديزانتريونوعيازتيتنوسرا

قادما¨شايوه: هاي توليد كن هاي انگور و شيوه فركورده

¨مرحلاه:ا اتايدومرحلاهفراينادواقودر،مويز¨هتهيدر

گياهبهخوشهونيمخشككردو¨قطوجرياوشيره،نخست

دومراهكارهااييبارايتولياد¨مرحلاهآوبردرختماوو

داغكاردو،تعداديازمنابوبرا اس.فراوردهمرغوبا ت

ايكهخوشاهازدرخاتانتهايخوشهباآهنتافتهبهشيوه

 رددونيمهخشاككاردوآوباردرخاتو اپسجدان

طاوركاما تاآبآوباهچيدووآويزاوكردوآودر ايه

14.نخسااتا اات¨ازجملااهاقااداماتمرحلااه،تحلياا رود

،در ايههاهاوتحلي رفتنآبآوپژمردهشدواندكحبه

،ان ورشنا ااونازد،مرحلاهدراين.آغازمرحلهدوما ت

هااازهمادي روخوشاهقبي جدانمودوانجاماقداماتياز

آوچناد¨كوزهيا بوييكهبردهاناهوودرهاوآودداقرار

اناادوهمچنااينباارگان ااورگ اشااتهوباااِگاا پوشااانده

دورازدودوجرياوهاواهبن اهداريآودرمكاوخنكو

،ان ورشنا اااوودي اارازدياادگاهرازي.ضاارورتدارد

غاياتمرغاوبوهب،شودوهتوليدميمويزيكهبهاينشي

هاايشايوه15.باودهومانادگاريزيااديداردخوشطعام

نيزبرايتوليدمويزيااكشامشمرغاوبگازارشيدي ر

،اشابيلينزد.شدها تكهروشتوليدبههمنزديكا ت

الزم،مو اومباهارزقمرغوبايكشمشگونهتوليدبراي

ومحلولراكنندح درآبراخاكستروپو تانارا ت

درحاالرادرمحلاولهايان اورخوشه پس،جوشانندب

دتاخشاكنناگسترمي،نمودهخارج پسوداخ ،وشج

خاكساترچاوبَبانرابااچنانچه،نوريازديدگاه16.شود

بعدب  ارندكاهآب اردو،وبجوشانندكنندآبمخلوط

ادرآوهاايان اوررخوشاه اپس،نشينگرددخاكسترته

                                                           

.385،ص2جعمدة المحتاج، .13

؛82،صمعرفت فالحطت ؛33،صالمقن  في الفالحةص؛ارشاد الزراعة، .14

.053،ص2جمفاتيح االرزاق، 

،المقنط  فطي الفالحطة   ص؛ارشاد الزراعة، ؛222،223صمفيد الخاص، .15

.053،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛82،صمعرفت فالحت؛33ص

.32،صالمقن  في الفالحة.16
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درايان،در اايهبياويزنادونمايندوبيرووآورنادداخ 

1.شودايدرغايتلطافتتوليدميوردهآفرصورت

هاايخااصتولياداناوا پژوهااوازشايوهبرخيگيااه

درهرات،ازديدگاهبيروني.اندكشمشومويزنيزيادكرده

ايكشمش فيدازخشككاردوان اوردرگونه،و رات

وكشامش،كشمشزردازآويزاوكردوآو،رضآفتابمع

ناوري2.شاود بزازپهنكردوان اوردر اايهتهياهماي

هابارمويز بزوقرمزازنيمخشككردوخوشه:افزايدمي

هادرآفتابوبارزماينرياگتاكو پسپهننمودوآو

هايان وربهريگوپهنمويز ياهازآميختنخوشهبومو

وچنانچاهبعاداز.آيادد تميبهآودربرابرآفتابكردو

زمينريگبوممرتفوانتقاالهرابهاخوشه،تحلي رطوبت

،كنندوهرروزبهمدتپانزدهروزآوراپشتورو،دهند

بهشدتايفرآوردهدراينصورت،دگردكهخوبخشك

3.آيدفامبهعم مي ياه

«دوشااب»ياا«دباس»،ان اور¨درطب نتيباهشايره

ان ورياخرمايااتاوت¨فشرده¨گويندوآوراازعصارهمي

امامطلقآومنظوردوشابان اوروخرماا،گيرند فيدمي

آبان اورشايرينو،دوشاابان اوري¨برايتهياه.ا ت

جوشاانندتاا اهكننادومايصافمي،گيرندر يدهرامي

پاسازآو.مبماندچهارمآوبراثرتبخيربرودويكچهار

خاكمخصوصيمو ومبهخاكدوشابراكهنوعيخاك

نشاينوگ ارندتاُدردآوتاهزنندوميرسا تبهآومي

،گاردداگرخاكنزنندبهخاوبيشايريننماي.شيرينشود

دوشابيكاهباه.بلكهطعمترشيداردوكميناصافا ت

كه4ما تزنندبهربان وروميبختجمو وآوخاكنمي

،برايگارفتنوتهياهميپخاتج5.فار يا ت¨معربميپخته

پزنادكاهبايشازدو اومآوآبان وررابهمقداريماي

                                                           

.053،ص2جمفاتيح االرزاق، .1

.322،صالصيدنة.2

.053،052،ص2جمفاتيح االرزاق، .3

،مني تحفطة المططؤ ؛1152صقرابططادي  کبيطر،  ؛20،ص2،جمحطيط اعظطم  .4

.150ص

.1153صقرابادي  کبير، .5

پاسوجاهتماايز7.وغلي وماي به ارخيگاردد6برود

دوشااب¨خاكر يا تكهبرايتهيه،دوشابازميپخته

.شودميپختها تفادهنمي¨امابرايتهيه،رودبهكارمي

توليددوشابتو طد ات اهيمو اوم¨نوريازشيوه

دراينشيوهدوحوض ن يباشيب.كندبهكرشيادمي

شاودكاهنااودانيدركافحاوضاولمتفاوت اختهمي

آبان ور¨درواقوايندوحوضبرايتهيه.گرددتعبيهمي

گفتهدوشابان وريباروشپيش¨تهيه¨كاربردداردوشيوه

بعدازگرفتنآبان ور،بهعنواومثال.تفاوتزياديندارد

مقادارپاانزدهكننادوآوراصافمي،تو طد ت اهكرش

ي (تديگياپا)پزيدرظرفشيرهرامنازآبصافشده

پيشازآنكهبه،بعدازگرمشدو.كنندوگرممي،ريزندمي

يكمان،اگران ورشيرينباشد،حدغلياووجوشبر د

تارشكمايواگار،گ  فيدكهمخصوصآوعم ا ت

مهاريزنادوباهماييكونيممنگ درآوظارف،باشد

آبان اوررانيازدرظارف¨بقياه.زنندتااكافنمايادمي

 اازيظارفازا افالوپاكبعداز.ريزندتاگرمشودمي

جوشاانندكاهذهاابقدرمايراآوشدهآبصاف،اخالط

تاا ارددهنادانتقالمايظرفيبهرا پسآو،ثلثينشود

8.كنندهامنتق ميگاهبهداخ خيكآو.شود

انادهايان وركهحكماازآويادكاردهيكيازفرآورده

،گويادرچيستيآواختالفنظاروجاوددارد.مثلثا ت

مثلثآبان وريا تكاهدوثلاث،زيراازديدگاهعقيلي

يكثلثبماندودرحينطابخكافآوبراثرطبخبرودو

ليكنويازشارحكلياتايالقيوشيخ.آوراگرفتهباشند

مثلثازنظرطبيآب،كندكهازديدگاهآناوالرئيسيادمي

ان وريا تكهبهنسبت هجزءآبان وروياكجازء

آبخالصمخلوطوجوشانيدهشودتاياكثلاثبارودو

9.دوثلثبماند

                                                           

مفطاتيح  ؛22صيادگار در دانش پزشطکي،  ؛32صخواص االشيا ، هماو،.6
.012،ص2جاالرزاق، 

.012،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛1153صقرابادي  کبير، .7

.013،012،ص2جمفاتيح االرزاق، .8

.1153صقرابادي  کبير، .9
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راتكاراران اور¨شكوفهروغن¨تهيه¨نشيوهحكيممؤم

وروغانزيتاووهايان اوردرتفالهآبوعم جوشاندو

قاراردادوآوبيااوآفتاابمعارضوياادرنماودوصاف

دراينبارهگفتارينيازازديساقوريدوسحكايم1.كندمي

هاايخوشابويان اورراشاكوفه:گويدشودكهمينق مي

بعدازهام.ريزندغنزيتوونارسميبعدازپژمردودررو

باهمادتدوروزرهاا،زدووتكاودادوباانيارويزيااد

فشارندوروغانراا اتخراج پسفرآوردهرامي.كنندمي

2.كنندمي

:كردنادشايوه اركهراتوليادمايدوگويادرقديمبه

باارهدوروشقابا دراين:الف(باا تفادهازتخميران ور

نخستان وررا:ابونصريهرويآوردها ت.1:ذكرا ت

روغانيكاهداخا آورادرخما،درپانزدهمميزاوشسته

باه اپس.نماينادويكهفتهصابرمايريزنداندميماليده

ريزندوميزانيكهتمامان وررافراگيردبررويآوآبمي

خواهنادباگار.جاوزا اركهبر اددرمااهكنندتاصبرمي

¨ريزندوپودناهدرخمدي رميرانمايندآوصافا ركهر

.اندازناددرخاممايوكنندباغيرادر ايهنيمخشكمي

دهندميايقراركيسهدر،دارچينيوفلف راكوفته،زنجبي 

باهاي اركه،درايانصاورت.آويزنددرمياو ركهميو

دراگار.آيادبهعم مايخوشطعمولطيف،غايتمفيد

غايتترشنباشادقادريثخاينان اوركاهكهبهايركه 

ان ورترششايريندرآو¨خشكباشدبريزندو هخوشه

،ظرفنهندو رآوظرفرامحكمكنندو هماهب  ارند

آبان ور،همچنيندرروشدي ر.32.بهغايتترششود

كنندويابدوواينكهصافكنندبااگيرندوصافميرامي

همهرادرخمي فاليياچينيكاهدرووآو،هايآوهتفال

 اپسمعاادلدهدرصادوزو.ريزندراپيهماليدهباشندمي

ريزناادو اارآوراخااوبدرخااممااي¨آبان ااور ااركه

گ ارنادگيرندودرآفتابياجايگرممايِگ مي،پوشانده

                                                           

.225صاألدوية،مخزن ؛353،تحفة المؤمني .1

.52صالحاوي، کتاب ¨خالصه.2

.222صارشادالزراعة، .3

4.تابر د

بعااداز،دراياانروش:باااا ااتفادهازا ااتحالهشااراب

بلكاه،ريزنادازابتدا اركهنماي،ريختنآبان وردرخم

گ ارندتاآبان ورخوبجوشآيدوبهخمارتبادي مي

گ ارنادتااريزندومي پسدرآو ركهونمكمي.شود

بر دوترشگرددوياآنكهخمرخودباهخاودا اتحاله

گياريباارازينيازاز اركه5.يابدوتبدي به ركهشاود

برايتبدي شرابباه:گويدكندوميا تحالهيادميروش

مقداريريشهچغندرشستهشادهراباه،ايترشمزه ركه

هاارادرخامشارابكننادوآوهايريازتبادي مايتكه

كننادتااشاراباندازندو هتاچهار اعتصابرمايمي

6.تبدي به ركهگردد

 :انگور در هنر و كداب و رسوم. ( ه
،يخيتار¨هازنظرخا ت اهوپيشين: انگور در هنرالف( 

گوياااآرابسااكگياااهيازصااورتخياااليدرخااتان ااور

،َعَرِبس ااك،آراِبس ااكياااَاَرِبس ااك. رچشاامهگرفتااها اات

هاايهايدقياقهند ايونقاشايازتزيينباشك شيوه

ا اتيليزهوقاراردادي(ودورازطبيعات)گياهي ادهشده

هايمتقاطووموزووومكاررا اتپيچوخمانتزاعي(با)

،زنايقلام،باريگاچ،بافيقالي، ازيكاشي،كهدرت هيب

هاايهناريباهكاارريودي ارزميناهاحجا،كااريمنبت

7.رودمي

هااينسابتاًماياهنقاش،درهنرهايكهنپيشازا االم

هنارا االمينياز8.شودناتوراليستيدرختان ورديدهمي

هاراگرفتهوبهيارينبوغرياضيآوراكماليهماايننقش

¨كاهدرتزيينااتچناداثارهناريدورهچناو.بخشيدها ت

از:خاوريما المينيزبهطرحدرختان ورياتااكبرماي

كاااخ،الُمَشااّتي(،الَمَشااّتي)همااهمشااهورترقصاارالَمْشااتي

                                                           

.053،ص2جمفاتيح االرزاق، ؛153،ص3ج، ةخالصة الحکم.4

هماو..5

.225صمفيد الخاص، .6

دائطرة  ؛23صكونطل(،  ) هنطر اسطالمي  ؛28صبورکنارت(، ) هنر اسالمي.7
 .233،ص1،جالمعارف بزرگ اسالمي

.230،ص1،جف بزرگ اسالميدائرة المعار.8
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م320ق/123وليددوما اتكاهدر،يامو¨هزمستانيخليف

در.كيلومتريشرقبحرالميت اختهشادها ات چهدر

1.ا ت«درختزندگي»اينجاتاكدركنارجانداراويادآور

مبااه251ق/32 اااختهشاادهدر)همچناايندرقبةالصااخره

 ااخته)فرماوعبدالملك(ومحرابجاامواماويدمشاق

مبهفرمااوولياداول(ومساجدجاامو352ق/83شدهدر

اماطارحتزييناي.شودديدهميقيرواودرتونسنقشتاك

هاايكنادوگوناهانتزاعيآرابسكبهنقشتاكبسندهنمي

گااهتااكرادركناار.آميزدگياهيگوناگوورابههمدرمي

نشااندوگااهازآواليهاود(مايشوكة)انجيروكن ر،نخ 

2.آوردكاجوگ بهبارمي¨هميو،انار

هااپيوندلفظايآورغمبه،هايآرابسكوا ليمينقش

درآثارهنريپيشازا الم،بنابرمشهور()باعربوا الم

وياژهاگارباه،رفتها اتهابهكارميدي رمل و رزمين

هابهيكدي رياهاووپيوندبرگگ¨هآرابسكراشك ا تيليز

هايبساياركهانمعرفايايازدورهتوانيمنمونهمي،بدانيم

ايازجلوسآشوربااانيپالالنهرينصحناهندربيمثاًل:كنيم

يبااالدرمو¨هيليزا ت¨ه(بادو اقپيشازميالد225-222)

هااوهمراهبابارگ، راوكهبهدودرختا تيليزهپيو ته

3.هايان وربهنمايشگ اشتهشدها تخوشه

ا ااالمينقااشا االيميراهناار¨همچناايندرعرصااه

¨دورهتاكومتا ثرازهنارويژهنمودارتجريديدرختوبه

آورابرگرفتاهازنقاشدرخاتزنادگي¨وريشه4 ا اني

ايبسياركهندراعتقاداتوهنرايرانياندكهپيشينهدانسته

هايان وروشاخوبرگتاكرادرآثاارنقشخوشه.دارد

ا ااالمي¨پاايشازا ااالمو ااپسدردوره¨هنااريدوره

 5.تواوديدخوبيميبه

                                                           

؛15،23صكونطل(،  ) هنطر اسطالمي  ؛28صبورکنطارت(،  ) هنر اسالمي.1

،دائرة المعارف بزرگ اسطالمي ؛55،51،113صراهنماي صناي  اسالمي، 

 233،ص1ج

.252،ص2جتاريخ عمومي هنرهاي مصور، هماو،.2

.232،ص1،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.3

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛131-125صاني در هنر اسالمي، تأثير هنر ساس.4
.321،ص12،جاسالمي

.82صشاهکارهاي هنر ايران، هماو،.5

درا ااطيرو: ب( انگور در فرهن  و كداب و رسوم

بار6.هاياوليهازان وريادشدها تدربسياريازدا تاو

درآغاااز،هااايدينايايرانايپاايشازا االمطباقروايات

مو ومبهگاويكتاا)آفرينشوپسازمرگنخستينجانور

دايراناي(وبركناارروجهااوكاانوو)آفريده(درايراناويج

ازتناوگياهاوگوناگونيپديادآمادكاه،ا اطيريدائيتي

همچنااينبرخااياز7.هااابااودآو¨درخااتان ااورازجملااه

شناختتااكوان اورراباهپادشااهاو،هايايرانيروايت

ازاعقااب،ازجملاهباهشااهيباهناامشاميراو،ايافسانه

درايااراوبا ااتاوتاااكرادر8.دهناادنساابتمااي،جمشاايد

همراهباودهتاكاغلبباچنار9.آويختندهشاهاوميخواب ا

برخيچناررانماادشااهوتااكرامظهار،روازاين.ا ت

شاهيازطريقاندكهخووهمسراوودوام لطنتدانسته

درمتاووكهانباه10.ر ايدها اتآوبهنسا دي ارماي

دارياشارهشدها تكهمعمواًلتاكرابهچنارپيونادتاك

هايايرانيان ورنماددرا طوره،از ويدي ر11.زدندمي

¨دردوره12.نماادنيارويزنادگانيا ات،روخوووازايان

ان ور پيدهاييازجملهبا تاوموبداودرروزمهرگاوميوه

آوردندواعتقادداشتندكهخوردوبرايپادشاهبهارمغاومي

13.داردهابسياريازآفاتوباليارادورميآو

با اتاوتااكراگيااهزنادگيدرواقودر را ارشارق

اينگياهازآِوايزداوبزرگباودوايازدباانوي.دانستندمي

نازد 14.داشتنام«رز¨همادرياايزدبانويبوت»درآغاز،مادر

تاكدرختكيهانيوخدايروشناييوفرزان اي،مندايياو

                                                           

.152،صالغكا  بد  الدوا ؛153،صفرهن  اساطير.6

.338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛88-82صبندهش، .7

ئطرة المعطارف   دا؛220-223الصطدور، ص  راحة؛153،صفرهن  اساطير.8
.338،ص12،جبزرگ اسالمي

،12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛33،32،صكيي  شنرياري در شرق.9

.321ص

.321،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛153،صفرهن  اساطير.10

شطناختي از کشطاورزي سطنتي ايطران،     ؛222صيواقيت العلوم، همااو،.11
.23ص

.321،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛153،صفرهن  اساطير.12

.2،2251جفرهن  جنانگيري، هماو،.13

.232صرساله در تاريخ  اديان، .14
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.هشدها اتمندايحيه(وبنزندگيدانست)بخشوحيات

درا اطيريوناوهمرزنماِدگياهيزنادگانيجاويادباوده

بينيكردكهيهودادرگويندحضرتيعقوبپيشمي1.ا ت

شاودكاهگفتهميهمچنين2.تربيتتاكمشهورخواهدبود

ظااهرًااز،معرفيتاكبهعنواودرختآگاهيازنيكوبد

3.تها تهايا الميراهيافمتوويهوديبهتاريخ

،هايآودرزندگيماردمنقشچشم يرتاكوفرآورده

همچنينباورهاتصويرهايشاعرانهوهنريويپيداي بب

درن ااهشااعراواز.بسيارمرتبطباآوشدها اتوعقايد

شاادي«ازِقَبا »ا تكهخداآورا«مي» وتاكمادريك

رگ¨رياهوگ4،ا تآو¨هوخرميوشادي رچشم،آفريده

ههماااوشاارابا ااتودراياانرگپيو ااتههزارباااد،آو

تاككهدرباغآفرينشگاهد اتبار.ناخوردهماندها ت

باه اببظااهروناو باليادوو،نهادهايغم ينميدل

نمادتكيدگي،هاگاهآويزاوشدنشبهدرختاومجاوروتكيه

5.و ربارگيهمبودها ت

حكمايعربنيزكااربردان وردراصطالحاتشعراو

هانيازجاي ااهرفياوداشاتهدرجشن6.بسياريداشتها ت

هن اام،هااينصااراازجشان،كهجشنصليبچناو،ا ت

،نيا ¨كرانهوياجشنچليپابر7شودچيدوان وربرگزارمي

 ارانجامآنكاهتاا8.زماوپاياوشيرينشادوان اورا ات

برا ااس9.شداشتهميان وررمزحكمتان ،دوراومت خر

نخستينچيازيكاهآدموحاوادربهشاتتنااول،روايات

الجرمدرعايشونشااطافتادنادوآخار.كردندان وربود

                                                           

.321،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛230صهماو،.1

.153،صفرهن  اساطير.2

البطد  والتطاريخ،   بهنقا از:321،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.3
.53،ص2ج

.35صشناختي از کشاورزي سنتي ايران، هماو،.4

دائرة المعطارف بطزرگ   ؛233،ص2،ج252،ص1جفرهن  اشعار صائ ، .5
.321،ص12،جاسالمي

،ص0جدائرة المعارف قركن، ؛300،ص23جتاريخ دمشق، .6

.203،ص1جاحس  التقاسيم، .7

.250صهماو،.8

،12،جئرة المعطارف بطزرگ اسطالمي   دا؛230صرساله در تاريخ  اديان، .9

.321ص

ناچاردرهاايغاموغصاهرا،چيزيكهخوردندگندمبود

اندكاهان اور اببگفته،ازاينرو.بررويخودگشادند

10.محنتاندوهو¨شاديوراحتا توگندممايه

بهان ورمعمواًلبههمراهدرخاتباريازدهقرآومجيد

در«عناابا»وجموآو«عنب»مفردهوبهصورت،خرما

هايآفارينشاشاارههاينيكووبهشتيوش فتيميوه¨هزمر

ماوردمرباوطباههفاتحدود،ازاينتعداد11.كندمي
بهشتياو¨ميوهيكموردآوبهعنواو،ان ورزمينيا ت
همچناين12.داردمواردمفاهيممختلفاي¨يادشدهوبقيه

(2،55انعام/)ان ورقرآوكريمبهبارنشستنور يدو
(تفااوتآو12،11نحا /)ورويشآوراباآبباراو

بارهاايباغساتاووبرتارينسابيآورابادي رمياوه
كاهداردراهايدي اروخاواصممتاازيبرخيميوه

مؤمنااووهاايخداونادبارايشاانه(ازن13،2رعد/)
رويشدرختاوان اوروخرماادرزمينايوخردمنداو

حيااتهايخداي بحاوبرمردهوخشكراازنشانه
قرآومجيد.(32ا32،33يس/)شماردپسازمرگمي

كسااانيراكااهازرويرياااوهمااوارهبااامنااتوآزار
زرگيكندكهباغبكنندبهشخصيتشبيهميبخششمي

ازان وروخرمااداردوخاودپيارا اتوفرزناداني
 اوزاندناتواوداردوناگهاوگردباديآتشينآورامي

“همچنايندرروايااتاها عصامت.(2،222بقره/)

¨مياوه14،متناو ¨تغ ياه13،حضارتر اولبهارامتان ور

باا16.غمواندوهعنواوشدها ت¨كنندهوبرطرف15بهشتي

                                                           

.153،صفرهن  اساطير.10

قركن و ؛25،21گياهان در قركن، ؛38،ص0جدائرة المعارف قركن کريم، .11
.120،صط 

.213،صقركن و ط .12

موسطوعة طط    ؛132،صمكارم االخطالق ؛322،ص20جبحار االنوار، .13
هططاي طبططي و  كمططوزه؛23،صططط  النبططي ؛253،ص2،ج“االئمططة

.203،صبنداشتي امام ررا 

؛250،ص2،ج“موسطوعة طط  االئمطة   ؛322،ص20جبحار االنوار، .14

.132،صمكارم االخالق

.253،ص2،ج“موسوعة ط  االئمة؛288،ص1،جالخصا .15

،252،ص2،ج“موسطوعة طط  االئمطة   ؛322،ص20جبحار االنوار، .16

موسطوعة  ؛028،ص2،جمحاس ال؛305،301،ص2،جالكافي؛253،252
‘ 
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نزد، ببشهادتامامرضا#باان ورمسمومبه،همهاين

شيعياوازارجوقاربايانمياوهكا اتهشادهوحتايدر

ان اوربارزماين¨باورهايمردميت كيدشدها تكهداناه

كندوبيختاكهمچناونهايالبته1.افتادهرابايدباپالهكرد

.آبان وربدووذهابثلثينپاكنيسات،درفقه2.شودمي

حضرتنوحتاكيداشتوروزانهاز:گويندنبارهميدراي

كاردابليسكه هميازآوطلبمياما،كردآومراقبتمي

 رانجامنوحقبولكرد.انداختوبرزمينميكندميآورا

شاودكاهگفتهمي،ازاينرو.كهدودورهازآِوابليسباشد

لابلايسا اتپااكوحاال هِمبدووذهابدوثلثكه

وبهروايتيابليسدركناردرختتاكباولكارد.شودنمي

درادبيات3.گرددتادوثلثآونرودحاللنمي بباينبه

فار يان ورمضامينبديوومتناوعيرادرذهانشااعراو

جاكهبرخيشاعراوقصايدمفصليتاآو،پديدآوردها ت

درادبكهايانناو اشاعار4انددرتوصيفان ورپرداخته

5.فار يبهخمريهشهرتيافتها ت

ازجملاهماواردپار،تعبيرديدوتاكوان وردرخواب

¨نخساتيناشااره.گازاريا اتهايخواببسامددركتاب

¨هشااهمااددرباار،خوابآ اتياگ،تاريخيبهاينموضو 

گيتاي¨ييدوتاكازشكمدخترشوگستردوآودرپهناهرو

راباهزادوفرزناديجهان شااگازاراوآوا تكهخاواب

هايان وروبرخيفرآورده،برايديدوتاك6.اندتعبيركرده

غامو، ارما،تعبيرهايمختلفايازبيمااري،آودرخواب

ماال،باهد اتآوردوزونيكاو،تاشافايبيمااري،زياو

                                                                                      

،“طط  االئمطة  ؛132،صمكطارم االخطالق  ؛223،صاالحادي  الوبية
.52،صط  الررا ؛25ص

.321،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.1

،دائرة المعارف بزرگ اسطالمي ؛4177؛ نيرنگستان، ص422کتاب کوچه، .2

.321،ص12ج

.514،ص2جمفاتيح االرزاق، .3

.8،35صديوان منوچنري، ؛183صوان خاقاني، دي.ر.ک:4

.153،158،صفرهن  اساطير.5

،12،جدائططرة المعططارف بططزرگ اسططالمي؛152،ص1ج، هططرودت تططاريخ.6

.321ص

7.اندجاهومقاموباراوآورده، ود،علم،روزي،حالل

ان ورازديرباازنقاشمهمايدر¨ميوه:ان وردراقتصاد

هااخاراجتاكساتاوازرقمباالي.داشتها تتمدوا المي

اهميتان اورتواوبهمي8ودهدرهمبكهدهدرصدرا الم

هاايدورازگ شتههمچنين.پيبردصدرا المدراقتصاد

درباينمسالماناويكفعاليتاقتصاديچشام يرموكاري

مناطقدرآمدمردمبهناوعيباهودربرخي9محسوبشده

بانحكايتشادها اتكاه اعد.ا ت10آووابستهبوده

ايمو ومبهعقيقمحصولان ورخاودراوقاصدرمنطقه

عبا ياوان وراز¨همچنيندردوره11.بههزاردينارفروخت

دانااوجغرافايهايازگزارش12.ها تهابودترينميوهمهم

توليدان اوردريرخايمنااطقمسلماوچنينبرميآيدكه

جغرافياايا االميداراياهادافتجااريوكساب¨حوزه

مقد اايدرقااروچهااارمهجاارياز.درآماادبااودها اات

ازقبيا هاايباالدمختلافا االميمحصاوالتتاكساتاو

يااد17هراتوبلخ16،عراق15،شوشتر14،طايف13،فلسطين

يبرايتوليادوصاادراتمحصاولهايكردها تكهمكاو

درايراونيازان اوراهميات.ان وربهبالددي ربودها ت

ميازاواينمهماز.چشم يريدراقتصادجامعهداشتها ت

هاادرمقايساهباامحصاوالتمالياتاخ شدهازتاكساتاو

باهماننادهاياوليههجري دهدر18.آيدبهد تميدي ر

كشاورهادرايانميزاوخراجتاكستاو،دي رمناطقا المي

                                                           

،12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛130،132،صالتحبير في علم التعبير.7

.321ص

.335،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.8

.23صهان در قركن، گيا.9

،ص0جدائرة المعارف قركن، ؛01،ص3،جالتفسير الكبير .10

.120صور  اقتصادي مدينه در عند نبوي، .11

.338،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.12

.221،ص1جاحس  التقاسيم، .13

هماو..14

.252،ص2جاحس  التقاسيم، .15

.085صهماو،.16

.230صهماو،.17

دائرة المعارف ؛85،صمالک و زارع در ايران؛150صعالق النفيسة، الا.18
.335،ص12،جبزرگ اسالمي
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صافويههام¨هكهتادور1درهم(راداشتده)باالترينرقم

محصاولان اوردر¨گويااتوليادوعرضاه2.شاودديدهمي

برا ااس.برخيمناطقاين رزمينبسيارزيادباودها ات

شاهرنيشاابورده¨ياكروزازياكدروازه،روايتمقد ي

قهمچنيندربرخيمنااط3.هزارباران وربهشهرواردشد

كهدرشيرازازهارچناو.هازيادبودها تبازدهيتاكستاو

4.آمادها اتدرمان وربهعما ماي1220جريبكشتزار

نباودهثير تبيفراواوان وردركاهشقيمتآو¨گوياعرضه

گويادكاهدرناواحيمركازيوكهمقد يميچناو؛ا ت

منان اورباهارزشياكداناقدادو اتدغربيايراويك

¨اقتصاادان اوردراياراودوره،هماهباايان5.ها تشدمي

هايبعادكهدرآثارمهمدورهچناو،رانيزتجربهكردها ت

كااريناواحيتااك¨همطالبروشانيدرباار،مغولهتاحمل

برخيشواهدپراكنادهنشااو6.شودمختلفايراوديدهنمي

 بباز،غولحتيپيشازم،دهندكههجوماقوامبي انهمي

داريدرمناطقينظير واح خزروگرگاومياورفتنتاك

هاايازفهر تيكاهبرخايازنويساندگاو اده7.شدهبود

8،دهنادازمراكزمهمكشاتتااكمايهفتموهشتمقمري

كااريدراياراوتااايانزمااوروباهموآيدكهبرميچنين

يختاار¨هيسانددرحاليكهنو،براينمونه.نقصاونهادهبود

يان اوردرنيشاابوراشاارهفراوانبهم12/ق2¨هبيهقدر د

حماداهللمساتوفيكاهازهشتمقمريهوليدر د9،كندمي

،كناديادمي،ازنواحيمجاورنيشابور،ان وربيهقوجوين

                                                           

هماو..1

دائرة المعارف ؛113-153،صتاريخ قم؛252،صمالک و زارع در ايران.2
.335،ص12،جبزرگ اسالمي

.223،ص2جاحس  التقاسيم، .3

.231صهماو،.4

.085صهماو،.5

دائطرة  ؛355،ص1جناسبات ارري در ايران عنطد مغطو ،   کشاورزي و م.6
.335و338،ص12،جالمعارف بزرگ اسالمي

.335،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛353صصورة االر ، .7

کشططاورزي و مناسططبات اررططي در ؛02،80،122،125،صنزهططةالقلوب.8
،12،جالميدائرة المعارف بزرگ اس؛351-385،ص1جايران عند مغو ، 

.335ص

.335،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛235-238،صتاريخ بينق.9

باهنظار،بااايانهماه10.آوردمياونميازنيشابوربه خني

غولدراحيايكشاورزيخاومر دكهاصالحاتغازاومي

داريتا ثيركبرتاششموهفتمقمريهايوآبياريدر ده

رشايدالدين¨هوقاذماثاًلدرفهر اتآ.ها تمطلوبداشت

هاايتااكمشااهدهنقاشمهاماناوا فارآورده11،اهللفض 

آميازجهاان رداوهااي اتايشهمچناينتوصايف.شودمي

وتنااو مازكيفياات15-13ق/13-11هاااياروپااايي ااده

ازبهباودنسابي12،نو ان ور يووجودان ورهايايراو

ركاودحكايات¨موكاريدرايراووپشت رگ اشتندوره

گوشاتيدر¨تارينمياوهان اورمهام،رصاورتهابه.دارد

.ناارخفزايناادهداردتولياادجهاانيآوامااروزهو13دنيا ات

جادولشاماره)14هاايآمااريفاائوهبرا اسدادكهچناو

ميلياووتاندر5/22ازميزاوتوليدان وردرجهااو،يك(

ر يده2555ميليووتندر ال2/23ميالديبه1521 ال

چاينو،ايتالياادر االياواخيار،طبقآمارهايفاائو.ا ت

درجهااوترينتوليدكننادگاوان اورعمده¨آمريكادرزمره

گاوكننادجزوبرترينعرضاه،مصروتركيه،ايراواندوبوده

.روندميدربينكشورهايا الميبهشماراينمحصول


1جدولشماره
تن()ك توليدان وردرجهاوميالدي() ال

152122583505

153102352533

158121231151

155102505201

255121222523

255523221555

                                                           

کشاورزي و مناسبات ارري در ايران عند ؛105،صنزهةالقلوبهمااو،.10
.351-385،ص1جمغو ، 

.155،252،253،253صمکاتبات رشيدي، .11

 سفرنامه؛05،158،صجكسون() سفرنامه؛220صالئاريوس(، ) سفرنامه.12
.335،ص12،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي؛322،ص2،جشاردن()

.338،ص1،جدائرة المعارف جام  علوم كشاورزي.13

هاي كماري سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل  ر.ک: پايگاه داده.14
.م2141متحد در سا  
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هرويعليموفقبن،األبنية ع  حقائق األدويةقركن كريم؛ : مناب 

(،تصااحيح:احماادبهمنيااار،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،0ق)م.

،«برگ مو بر قلط  پرفيطوز شطده قورباغطه    ¨ عصاره اثر»؛ش1322

طبيابشارق،زاهاداو،دانشا اه¨غريبناصري،نشريه محمدكاظم

احسط   ؛ش1382،زمساتاو2علومپزشكيزاهداو، الپانجم،ش

ترجمه:علينقيمنزوي،تهراو،ق(،385)م.احمدمقد ي،التقاسيم

،األدويطة المفطردة  ؛ش1321شركتمؤلفاوومترجماواياراو،اول،

ق(،تحقياق:احماد225)م.وافاداندلسايمحمدابنعبدالرحمنبن

،ارشاد الزراعة؛ق1225حسنبسج،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

ي،تهاراو،ق(،بهاهتمام:محمدمشير521)م.يو فهرويقا مبن

احمادحااجيشاريفي،،اسرار گياهان دارويي؛ش1302اميركبير،

حكايماعظام،أسطما  األدويطة  ؛ش1385تهراو،حاف نوين،هفتم،

مطالعااتتااريخپزشاكي،طاب¨م(،تهاراو،مؤ ساه1551)م.خاو

،هطاي غطكايي   اصو  تغكيطه و رژيطم  ؛تاا الميومكم ،اّول،بي

،األعطالق النفيسطة  ؛ش1331لماه،اول،مهدينوري،تهراو،نشارك

م(،1555)م.كوشش:ميخايي يااودخوياهر ته،بهعمربناحمدبن

،األغكية منافعنطا و مضطارها   ؛م1851هلند،ليدو،انتشاراتگياب،

ق(،بيروت،دارالكتبالعلمياة،اول،313)م.زكريايرازيمحمدبن

حسانا اماعي بان،األغرا  الوبية و المباح  العالئية؛ق1223

اقتصطاد  ؛ش1320ق(،تهراو،بنيادفرهنگاياراو،031)م.جرجاني

 ارگئيآقاجاانوف،ترجماه:لقمااو،خراسان در عند سطلجوقيان 

؛ش1382،ا افند32و31اف،كتاابمااهعلاوموفناوو،شبايمت

محمدحسينپاپلييزدي،مجيادلبااف،ش4736، «اقليم و فرهن »

هاي طبي  كموزه؛،پاييز22حقيقاتجغرافيايي،شت¨خانيكي،فصلنامه

محمددريايي،تهراو، افيراردهاال،اول،،و بنداشتي امام ررا 

هططاي چينططي و مغططولي  ايططران و مططاورا الننر در نوشططته؛ش1385

زاده،تهاراو،اميليبرتشنايدر،ترجماه:هاشامرجاب،هاي ميانه سده

كيطي  شطنرياري در   ؛ش1381بنيادموقوفاتدكترمحماودافشاار،

اي،تهراو،بن اهترجماهو موئي ادي،ترجمه:فريدووبدره،شرق

گرگاوار،شناسطي در كسطياي مركطزي    باستان؛ش1323نشركتاب،

؛ش1332تخارجه،اول،رفرامكين،ترجمه:صادقشهميرزادي،وزا

ق(،بيروت،دارالتعاارف،1115)م.محمدباقرمجلسي،بحاراألنوار

زنادهدر)يو افهارويمحمادبان،بحر الجطواهر ؛ق1221اول،

الادين،اول،احياءطبطبيعاي،قام،جاالل¨ق(،تحقيق:مو سه538

ق(،پاريس،2قرو)طاهرمقد يمطهربن،البد  و التاريخ؛ش1383

¨ تطري  روش تنيطه   بررسي و تعيطي  مناسط   ؛م1855كلماوهاوار،

و، اازماوتحقيقااتناصرفصحياو،تهرا،دانه كشمش از انگور بي

،بنططدهش؛ش80،1332آمااوزشوتاارويجكشاااورزي،نشااريهش

گردآورنااده:فرنباا دادگااي،ترجمااه:مهااردادبهااار،تهااراو،تااوس،

اكبرخااو،تهاراو،كتابفروشايخياام،علاي،نامطه  پزشكي؛ش1325

الادينصاديقي،جاالل،پيدايش انگور در هرات باسطتان ؛ق1313

تأثير هنر ساساني در ؛ش1303،خرداد122وحيد،ش¨تهراو،مجله

؛ش1300عباسزماني،تهراو،وزارتفرهناگوهنار،،هنر اسالمي

ق(،احمادبهمنياار،تهاراو،020)م.زيدبيهقيعليبن،تاريخ بينق

پيونادهايفرا اوي،تاريخ تمدن و فرهن  جنطان ؛ش1313اول،

سطوي  تاريخ تمدن و فرهن  جنطان، پيونطدهاي فرا  ؛زماوومكاو

راسئاي.داوودي اراو،ترجماه:عبدالحساين،4زمان و مكان، ج

محماد،تطاريخ طبرسطتان  ؛ش1382آذرنگ،تهراو،طارحناو،اول،

كوشاش:عبااساقباال،تهاراو،ق(،باه8قارو)ا فنديارحسنبنبن

علاي،تاريخ عمومي هنرهاي مصور؛ش1325ادبياتتهراو،خطي،

حسان،تطاريخ قطم  ؛ش1325و،نقيوزيري،تهراو،دانشا اهتهارا

كوشاش:جااللالادينعليقمي،بهمحمدقمي،ترجمه:حسنبنبن

¨ تاريخ مدينطه ؛ق1303مجلسشورايملي،¨طهراني،تهراو،چاپخانه

كوشش:عليشايري،ق(،به031)م.عليعساكرحسنبنابن،دمشق

هارودت،ترجماه:هاادي،تطاريخ ؛ق1210بيروت،دارالفكار،اول،

،التحبير فطي علطم التعبيطر   ؛ش1332يتي،تهراو،دانش اهتهراو،هدا

كوشش:ايارجافشاار،ق(،به252)م.عمررازيفخرالدينمحمدبن

محمادماؤمن،تحفة المطؤمني  ؛ش1302تهراو،بنيادفرهنگايراو،

ق(،تصحيحوتحقيق:روجارحيميوهمكااراو،تهاراو،11قرو)م.

أولططي األلبططاب و الجططام  للعجطط  تططككرة ؛ش1382شااهر،اول،

ق(،بياروت،مو ساةعاز1558)م.عمرانطااكيداوودبن،العجاب

بطااالومختاااراباان،تقططويم الصططحة¨ ترجمططه؛ق1211الاادين،اول،

ق(،ترجمه:مجهاول،تهاراو،انتشااراتعلمايو200)م.عبدووبن

،تسطنيل المنطاف  فطي الوط  و الحكمطة     ؛ش1322فرهن ي،دوم،

هطاي   توبيق نام؛ق1318عبدالرحمناالرزق،مصر،االدبيه،بنابراهيم

،1واحمدرضااخوت،جقهرماواحمد،هاي علمي كن  گياهان با نام

،«هاي دينطي  تغكيه در كموزه»؛ش1383تهراو،دانش اهتهراو،اول،

تغييطرات  »؛ش1385،آذر225ا اتاندارد،ش ¨مسعودخبااز،ماهناماه

گ و ميوه اثر احتمالي متيل جازمونات بطر  ميزان رسوراترو  در بر

¨پوروهمكاراو،نشريهعقي محمودي،«كن در دو رقم انگور ايراني

،اصافهاو،دانشا اه20علوموفنووكشاورزيومناابوطبيعاي،ش

فخرالادينمحماد،التفسطير الكبيطر  ؛ش1383صنعتياصفهاو،پاييز

؛ق1213المي،چهارم،ق(،قم،دفترتبليغاتا 252)م.عمررازيبن

ناصرمكارمشيرازي،تهراو،دارالكتباال المية، اي،تفسير نمونه

تقرياردرس،التنقيح في شرح العطروة الطوثقي  ؛ش1388وچهارم،

ا االميخاويي،¨آيتاهللخويي،محمدكاظميزدي،عراق،مو ساه
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القيبيطارعبداهللمابنالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛ق1235

ها، درختطان و   جنگل؛تا،خطيجا،الزاهيةالزاهرة،بيق(،بي222)م.

اهللثاابتي،يازد،دانشا اهيازد، اوم،حبياب،هطاي ايطران   درختچه

ق(،325)م.زكرياايرازيمحمادبان،الحاوي في الو ؛ش1382

پااور،فرهن سااتاوعلااوم،ترجمااهوتحقيااق: االيماوافشاااري25ج

حديقة األزهار فطي  ؛ش1382ايراو،اول،پزشكيجمهوريا المي

اباراهيمالغساانيمحمادبانأبوالقا امبان،ماهية العش  و العقطار 

مطالعاتتاريخپزشكيطابا االمي،¨ق(،تهراو،مو سه1515)م.

ق(،قام،381)م.الصادوقعلايمحمدبان،الخصا ؛ش1382اول،

،الحكمطه خالصطة  ؛ش1322قم،اول،¨علميه¨مدر ينحوزه¨جامعه

ق(،قام،ا اماعيلياو،اول،12قرو)م.محمدحسينعقيليخرا اني

محمادچغميناي،محماودبان،خالصة القانون في الو ؛ش1382

¨ خالصه؛ق1222تحقيق:مجتبيهاتف،بيروت،مؤ سةالابالغ،اول،

مشهد،دانشا اهق(،313)م.زكريايرازيمحمدبن،كتاب الحاوي

حكيماباوعلي،،خواص األشيا ؛ش1388،علومپزشكيمشهد،اول

ق(،قاام،مجمااوذخااائر313)م.زكريااايرازيترجمااه:محماادباان

مهارداد،هطا  هطا و خطوراكي   خواص ميطوه ؛ش1388ا المي،اول،

،دائرة المعارف بريتانيكطا ؛ش1333مهرين،تهراو،خشايار،چهارم،

زيرنظر،يدائرة المعارف بزرگ اسالم؛م1535ويليامبنتوو،آمريكا،

معاصار(،تهاراو،مركازدائارة) يدمحمدكاظممو اويبجناوردي

رة المعارف جام  دائ؛ش1332ا1380المعارفبزرگا المي،دوم،

زيرنظارچاارلزجايآرنتازو،ترجماه: ايداحمد،علوم كشاورزي

رة دائط ؛ش1335علويوهمكاراو،تهراو،وزارتكشااورزي،دوم،

هناگومعاارفقارآو،قام،بو اتاومركزفر،المعارف قركن كريم

ميساري،تهاراو،،دانشنامه در علوم پزشطكي ؛ش1382كتاب،دوم،

؛ش1322مطالعاااتا ااالميدانشاا اهمااكگياا ،¨مو سااه¨شااعبه

معاصار(،)زيرنظار يدمصاطفيمير اليم،جنطان اسطالم  ¨ دانشنامه

دسطتور زبطان   ؛ش1330المعاارفا االمي،دوم،تهراو،بنياددايارة

بيدي،تهراو،فرهن ساتاوحسنرضاييباغ،پنلوي اشكاني() پارتي

دوران برنطز در خراسطان و مطاورا     ؛ش1381زباووادبفار ي،

،و.م.ما وو،ترجمه:صادقملكشهميرزادي،تهاراو،1ج،كمودريا

قااوصمنااوچهرياحماادباان،ديططوان؛ش1332وزارتخارجااه،

راو،زوار،كوشااش: اايدمحمددبياار ااياقي،تهااق(،بااه232)م.

ق(،تصااحيح:050)م.علاايخاقااانيباادي باان،ديططوان؛ش1323

،خوارزمشطاهي ¨ ذخيطره ؛ش1338ضياءالدين جادي،تهراو،زوار،

ق(،تصااحيح:محمدرضااامحاارري،232)م. يدا ااماعي جرجاااني

راحة الصطدور و كيطة   ؛1382تهراو،فرهن ستاوعلومپزشكي،اول،

 اليماوراونادي،علايباندبنمحم،سلجوق السرور در تاريخ ك 

؛ش1322كوشش:محمداقبالومجتبيميناوي،تهاراو،اميركبيار،به

ماوريسا اووديماناد،ترجماه:عباداهلل،راهنماي صناي  اسالمي

رساله در تطاريخ  ؛ش1332فريار،تهراو،بن اهترجمهونشركتاب،

راو،م(،ترجمااه:جااالل ااتاري،تهاا1582)م.ميرچاااالياااده،اديططان

آبراهاااموالنتاااين،ويليااامزجكساان،،سططفرنامه؛ش1332 ااروش،

؛ش1303اي،تهراو،خاوارزمي،ترجمه:منوچهراميري،فريدووبدره

بخشايراو،آدامالئاريوس،ترجماه:احمادبهپاور،تهاراو،،سفرنامه

م(،ترجماه:اقباال1313)م.ژاوشااردو،سفرنامه؛ش1323ابتكاار،

آرتوراپهاام،شاهكارهاي هنر ايران؛ش1332وس،يغمايي،تهراو،ت

عليشااه،پوپ،ترجماه:پرويازناتا خاانلري،تهاراو،بن ااهصافي

احمادرضاايااوري،،شناختي از كشاورزي سنتي ايران؛ش1338

محماد،صطورة االر  ؛ش1305تهراو،بن اهترجمهونشركتاب،

؛م1538،كوشاش:كرامارس،ليادو،بريا ق(،به2قرو)م.حوق بن

ق(،ترجماه:بااقر225)م.ابوريحااوبيروناي،الصيدنة فطي الوط   

؛ش1383مظفرزاده،تهاراو،فرهن ساتاوزبااووادبفار اي،اول،

ق(،كويت،نشرااللفاين،اول،1222)م.عبداهللشبر، “طّ  االئمة

ق(،قام،232)م.محمدمساتغفريجعفربن،ط  النبي ؛ق1215

نصيرالدين،  و بنداشت از امام ررا ط؛ش1322رضي،اول،

عمطدة الوبيط  فطي    ؛ش1381اميرصادقي،تهراو،معراجي،ششم،

مطالعاات¨ق(،تهراو،مو سه2قرو)م.ابوالخيراشبيلي،معرفة النبات

عمدة المحتاج ؛ش1382تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

شيدي،بيروت،عليرحسنبناحمدبن،في علمي األدوية و العالج

احمدوائلي،قام،طياار،،الغكا  بد  الدوا ؛ق1222دارالفكر،اول،

ق(،تصاحيح:گااي2قارو)م.بلخايابان،نامطه  فارس؛ق1228اول،

فطردوس  ؛ش1323ليسترانجورينولدنيكلسوو،تهراو،دنيايكتاب،

ق(،تحقيق:محمدزبير230)م.طبريربنعليبن،الحكمة في الو 

،فرهنطط  اسططاطير؛م1528آفتاااب،دوم،¨،باارلين،مطبعااهصااديقي

فرهنط  اشطعار   ؛ش1325محمدجعفرياحقي،تهراو، روش،اول،

؛ش1333احماادگلچااينمعاااني،تهااراو،اميركبياار، ااوم،،صططائ 

كوشش:رحايمعفيفاي،حسنانجو،بهحسينبن،فرهن  جنانگيري

،هاي دشوار فرهن  داروها و واژه؛ش1301مشهد،دانش اهمشهد،

،فرهن  عميطد ؛ش1303منوچهراميري،تهراو،بنيادفرهنگاياراو،

فرهنطط  ؛ش1325ش(،تهااراو،اميركبياار،1308)م.حساانعميااد

ش(،تهااراو،اميركبياار،هيجاادهم،1305)م.محماادمعااين،فارسططي

جيمزهاكس،بيروت،آمريكاائي،،قاموس كتطاب مقدس؛ش1385

ق(،228)م. اينامعاروفباهابانعباداهللحسينبن،قانون؛م1528

 يدمحمدحساين،قرابطادي  كبيطر  ؛ش1385تهراو، روش،دهام،

مطالعااتتااريخپزشاكي،طاب¨ق(،تهراو،مو سه12قرو)عقيلي
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راهنمايپژوهشدرقرآو،قركن و ط ؛تاا الميومكم ،اول،بي

دارق(،تهاراو،325)م.يعقوبكلينيمحمدبن،الكافي؛وعلومروز

علااي،كامططل الصططناعة الوبيططة؛ش1320الكتااباال ااالميه،اول،

احيااءطاب¨ق(،تحقيق:مو ساه382)م.عباسمجو ياهوازيبن

،كتطاب فطي علطم الفالحطة    ؛ش1383الدين،اول،طبيعي،قم،جالل

نماينادگيولايفقياه،وزارتجهااد¨يو فافنديمكروي،حاوزه

،احمادشااملو،تهاراو،حرفالاف،كتاب كوچه؛ ازندگي،خطي

ترجمه:ولايمگلانقسايساكساي،،كتاب مقدس؛ش1333مازيار،

كشاورزي و مناسطبات  ؛ق1232لندو،كاخ لطنتي،وليمواطلاس،

ايلياپااولوويچپطروشفساكي،ترجماه:،ارري در ايران عند مغو 

مطالعاااتوتحقيقاااتاجتماااعي،¨كااريمكشاااورز،تهااراو،مو سااه

،المصولحات الوبية العربيهفي الو  م  معجم الكليات ؛ش1322

ق(،مقدماهوشارح:محمادعاباد050)م.احمادرشدمحمدبنابن

گياهان ؛م1555الجابري،بيروت،مركزدرا اتالوحدةالعربية،اول،

؛ش1323معاصار(،تهاراو،اميركبيار،دوم،)علايزرگاري،دارويي

ترجمه:احمدنماائي،محمداقتدارحسينفاروقي،،گياهان در قركن

هاايا االميآ اتاوقادسرضاوي،پانجم،مشهد،بنياادپاژوهش

مادة البقا  في اصالح فساد النوا  و التحطرز مط  رطرر    ؛ش1383

ق(،تحقياق:يحيايشاعار،335)م.احمادتميمايمحمدبن،االوبا 

ا.ك.،مالك و زارع در ايران؛ق1225القاهرة،المخطوطاتالعربية،

مه:منوچهراميري،تهاراو،بن ااهترجماهونشاركتااب،لمتن،ترج

مطالعاات¨عليرضااخاو،تهاراو،مو ساه،مجم  األدويطة ؛ش1335

مجمط  البيطان   ؛ش1382تاريخپزشكي،طبا الميومكم ،اول،

ق(،بياروت،دار028)م.حسانطبر ايفض بن،في تفسير القركن

خالادبرقايبانمحماداحمادبان،المحاس ؛ق1252المعرفة،اول،

،محطيط اعظطم  ؛ق1331ق(،قم،دارالكتابا االميه،اول،232)م.

مطالعاتتااريخ¨ق(،تهراو،مو سه1313)م.خاوحكيممحمداعظم

،مخطزن األدويطة  ؛ش1382پزشكي،طابا االميومكما ،اول،

ق(،تهاراو،انتشااراتو12قارو)م.محمدحسينعقيلايخرا ااني

مخزن المفردات معروف به ؛ش1331دوم،آموزشانقالبا المي،

ق(،تهااراو،12قاارو)م.اهللصااديقيمحماادفضاا ،جططام  األدويططة

مركطز  ؛ش1382تاريخپزشكيطبا الميومكما ،اول،¨مو سه

مشاهد،بنيااد،تخصصي قركن و علوم روز¨ رساني و كتابخانه اطالع

مسططالك و ؛ش1380هااايقرآناايحااوزهودانشاا اه،اول،پاژوهش

كوشاش:ايارجافشاار،ق(،باه322)م.اباراهيماصاطخري،ممالك

،«موالعطه موكطاري  »؛ش1328تهراو،انتشاراتعلمايوفرهن اي،

تحقيق: عداهللا كندريور ولكنعاني،وزارتكشاورزي،مارداد

ش(،تهاراو،1352)م.حساينميرحيادر،معارف گيطاهي ؛ش1335

،مد في األدوية المفطردة المعت؛ش1383نشرفرهنگا المي،ششم،

ق(،بيااروت،دارالمعرفااة، ااوم،252)م.عماارغسااانييو اافباان

كوشش:ق(،به532)م.عبدالعليبيرجندي،معرفت فالحت؛ق1350

مفطاتيح االرزاق  ؛ش1338ايرجافشار،تهراو،ميرا مكتاوب،اول،

معاصار(،تهاراو،)محمديو افناوري،هاي گنر يا كليد در گنج

مفيد الخاص في علطم  ؛ش1381ارومفاخرفرهن ي،اول،انجمنآث

ق(،مشهد،دانش اهعلاوم325)م.زكريايرازيمحمدبن،الخواص

محماداحمادبان،المقن  في الفالحة؛ش1388پزشكيمشهد،اول،

حجاجاالشبيلي،تحقياق:صاالحجارارحا ار،اردو،منشاوراتبن

رشايدالدين،تبات رشيديمكا؛ق1252مجمواللغةالعربيةاالردناي،

هاوري،الكوشش:محمدابرقوهيومحمدشفيوهمداني،بههللافض 

حسن،مكارم االخالق؛م1520پنجاب،¨الهور، لسلهنشرياتكليه

؛ش1335ق(،قم،شاريفرضاي،چهاارم،028)م.فض طبر يبن

ق(،تعلياق:325)م.زكرياايرازيمحمدبان،م  اليحضره الوبي 

منطاف   ؛ق1225ضناوي،بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،محمدامين

مظفارعماربان،النبات و الثمار و البقطو  و الفواكطه و الريطاحي    

؛ق1223الوردي،تحقيق:محمادعبدالساالم،بياروت،دارالنادي،بن

ق(،تحقياق:325)م.زكرياايرازيمحمدبن،المنصوري في الو 

المخطوطااتالعربياة،اول،حازمالبكاريالصاديقي،كويات،معهاد

ق(،283)م.أبيالحازمقرشايعليبن،الموجز في الو ؛ق1258

،موسوعة االحادي  الوبيه؛ق1220بيروت،دارالكتبالعلمية،اول،

؛ق1222معاصاار(،دارالحااديث،دوم،)شااهريمحماادمحمااديري

ق(،1252)م. يدمحمدحساينطباطباايي،الميزان في تفسير القركن

مسااتوفي،هللحماادا،نزهططةالقلوب؛ق1353وت،اعلمااي، ااوم،بياار

النشطاط و القطوة و   ؛م1510كوشش:گايليسترانج،ليادو،بريا ،به

زهراندلسي،بيروت،دارالكتبالعلمية،دوم،ابن،الشفا  في األغكية

ق(،تهاراو،اميركبيار،1335)م.صادقهادايت،نيرنگستان؛ق1222

احماداخاوينيربياوبان،ي الوط  هداية المتعلمطي  فط  ؛ش1332

هرس عملطي  ؛ش1331ق(،مشهد،دانش اهفردو اي،دوم،313)م.

 ياوشاصالني،معاونتامورباغبانيوزارتكشااورزي،،در انگور

معاصار(،تهاراو،انجمان)ابراهيمپاورداوود،هرمزد نامه؛ش1333

ارنستكون ،ترجمه:هوشانگ،هنر اسالمي؛ش1331شنا ي،ايراو

بوركهاارتتيتاوس،،هنر اسالمي؛ش1323 ينا،طاهري،تهراو،ابن

پنلطوي  ¨ نامه واژه؛ش1320نيا،تهراو، روش،ترجمه:مسعودرجب

هنري ازماوتبليغاتا االمي،¨ عيدعرياو،تهراو،حوزه،ط پازند

محمدصادقكيا،تهراو،انجمنايراناويج،،طبري¨ نامه واژه؛ش1333

ق(،1152)م.عاامليحارحسانمحمدبن،شيعةوسايل ال؛ش1312

ور  اقتصادي مدينطه در  ؛ق1255،اول،“قم،مؤ سةآلالبيات
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تاريخ¨ادريس،ترجمه:شهالبختياري،مجلهعبدالعزيزبن،عند نبوي

يادگططار در دانططش پزشططكي و   ؛ش1382،پاااييز23ا ااالم،ش

ا الميمطالعات¨ يدا ماعي جرجاني،تهراو،مو سه،داروشناسي

،يواقيت العلوم و دراري النجطوم ؛ش1381دانش اهمكگي ،اول،

 .ش1322پژوه،تهراو،كوشش:محمدتقيدانشمجهول،به

Persepolis Fortification Tablets, Hallock, R. T. , Chicago, 1969; 

Sino-Iranica, Laufer, B. , Taipei, 1967; W. Eilers, M. 

Mayrhofer, "kurdisch buz und die indogermonisehe "Buchen"-

Sippe... ", Mitteilungen fur Die Anthropologische Gesellshaft 

Wien, 92 (1962); W. Eilers, V. Schapka, "Mitteliranische 

Mundarten" aus der Sammlung W. Eilers 1: Die Mundart von 

Chunsar , Wiesbaden 1976; World's Earliest Wine,V6,N5. 

 يدطالبعلوي

نيان ب

عنبالدب(‘)انگور خرس

نيان ب
عنبالثعلب(‘)انگور روباه

نيان ب
غرب(‘)اوجا
نيان ب
زباوگنجشک(‘)اهر
نيان ب

هليله(‘)اهليلج
نيان ب

هليلهکابلی(‘)اهليلج کابلی
نيان ب
 و ن(‘)ايرسا
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ارغيطوو(‘)باباكدم

نيان ب

امغيالو(‘)بابل

نيان ب

خشخاش(‘)بابلس

 ادب

 باد

 گانه هاي هفت نقش بادها در پيدايش كسمان

 نقش بادها در كفرينش زمي 

اهميت باد در كشاورزي

هايبادالف( ودمندي 

هايبادب(زيانمندي

 :باد در قركن. يك

ن اهيبهآياتباد

 :باد در روايات. دو

رواياتتفسيري.1

رواياتآموزشي.2

 باد در فقه. سه

 باد در تمدن. چنار

باددرا اطيروفرهنگعامه

ن اهيگ رابهباددرادبياتپار ي

 :كشنايي با چند اصوالح مرتبط با باد

 رعتباد.1

جهتباد.2

گردبادياچرخباد.3

 بادخورشيدي.2 

طوفاو.0

توفند.2

فر ايشبادي.3

بادشكن.8

 انسان و استفاده از انرژي باد

 بنتري  نوع انرژي تجديدپكير، انرژي باد

 
بهحركتطبيعيافقيهوابر اطحزماين:(wind) باد

¨(بساته)¨جاييمكاانيياكتاودهيابرفرازآوونيزبهجابه

وزشبادهايپردامناهبار اطح.شودگفتهمي«باد»هوايي

همااوگوناهكاهدر؛زمينناشيازاختالففشارجّوا ت

هوانياز،كنددارآبازباالبهپايينحركتمي طوحشيب

ايايكهفشارجّودرآوبيشترا تبهطرفناحيهازناحيه

،بادهاا¨همه.كندحركتمي،كهفشارجّودرآوكمترا ت

( اختوstorm)هاايهايماليمگرفتهتاطوفااوازنسيم

در.آينادپديادماي،مينا ااسبره،(hurrieane)توفندها

ايراكهدرآوفشارجاّونسابتاصطالحهواشنا يناحيه

ايراكاهدرآو(وناحيهhigh)بهاطرافبيشترا تفرابار

(depression)فشارجّونسبتبهاطرافكمترا تفروباار

عباارتا اتاز،جاوّ¨بادهايزودگ روپردامنه.نامندمي

مجاورفراباروفروباركهبه ابب¨ناحيهجرياوهوابيندو

اصاطكاكباا،عوام دي ريچووحركاتوضاعيزماين

حركات،عوام محلايمانناددمااوهمرفات، طحزمين

پساتيوبلنادي()هاايهاواوتوپاوگرافيهايتاودهجبهه

.پ يردتغييرمي،زمين

تحتانيجّوبهشارحزيار¨توزيوعموميبادهادرناحيه

بادهايبساماوكاهاز،آرام اوا توايي¨دهايمنطقهبا:ا ت

شاماليازشامالشارقودر¨گرماداريدرنيمكاره¨منطقه

بادهاايغارب؛وزنادجنوبيازجناوبشارقماي¨نيمكره

وزانيكهنسبتبهبادهاايبسااماودرطارفقطابقارار
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شاماليازجناوبغربايودر¨كارهدارندوعمدتًادرنايم

بادهايقطبيكهدر؛وزندازشمالغربميجنوبي¨نيمكره

جنااوبياز¨شااماليازشاامالشاارقودرنيمكااره¨نيمكااره

ايايننحوهتوزيوبادهادرهر ّياره.وزندجنوبشرقمي

برقارار،كههمانندزميندارايجّووحركتوضعيباشاد

بادهااي»،وباههماينجهاتبادهاايياادشادهرا،ا ت

هاايرواوياارياگ،باادديوبادوما ه1.نامندمي«اي ياره

هايبياباانيازنتاايجهاوتغييرپستيوبلنديزمينتلما ه

برهن ااي¨بااادازجملااهعواماا اوليااه.عملكااردبااادا اات

(denudacionا ت).درزنادگي،ت ثيرباددرخشككردو

در.نيزت ثيرآودرانتقاالهاوااهميتايبسازادارد،روزمره

هااوهااوگا افشاانير اتنيگارده،زابرهايباراوتلقيحا

گرداندو،نيزازنيرويآودرقايقراني؛گياهاومددكارا ت

درعينحالممكنا ت.شودهايباديا تفادهميآ ياب

ايفاايچناين،بااد2. ببخطرهاوخساراتفاحششاود

حيااتآو¨هاييراپاسازخلقاتجهااوودراداماهنقش

اماازنقشعظيمباددرخلقاتجهااو،شدها تدارعهده

.نيزنبايدغاف بود

حضارت: گانه هاي هفت نقش بادها در پيدايش كسمان

نخستنهاجالبالغاهكاهدرآواز¨اميرمؤمناو#درخطبه

باه،خلقتآ ماووزمينوحضرتآدم# اخنگفتاه

هايكوهوارباهنقشمؤثربادهايطوفانيدران يزشموج

:گانهتصريحفرمودها تهايهفتورخلقتآ ماومنظ

 پسخداي بحاوطبقاتفضاراشكافتواطاراف»

آورابازكردوهوايبهآ ماووزمينراهيافتهراآفريدو

آبيكهامواجماتالطمآوشاكننده،درآوآبيرواو اخت

آبرابر]پشت[باادي.نشستكهيكيبردي ريمي؛بود

بنياوكن واركاردوباادراباهبازگردانادوآوطوفانيو

داريآبمسّلط اختوحّدومرزآوفرماودادوبهن ه

فضادرزيرتندبادوآببربااالي.رابهخوبيتعيينفرمود

 پسخداي بحاوطوفانيبران يخت»،آودرحركتبود

                                                           

.322،323،ص1،جدائرة المعارف فارسي.1

.هماو.2

.كهآبرامتالطم اختوامواجآبراپياپيبههمكوبيد

ايدوردوبارهآغاازوفاودرنهايتشدتوزيدوازنقطهط

گاهبهطوفاوامرفرمودتاامواجدرياهارابههر اوآو.شد

رواوكندوبرهامكوبادوبااهمااوشادتكاهدرفضاا

]باد[ازاولآببار.ورگرددهاحملهبرامواجآب،وزيدمي

باههااي ااكنراوآب،ريخاتداشتوبهآخرشميمي

هاارويهامقاراركاهآبچنااو؛امواج ركشمبدلكرد

،اماواجتنادآب.هابااالآمدنادهايكوهگرفتندوچووقله

هارادرهوايبازوفضايگساتردههايبرآمدهازآبكف

3«.كهازآوهفتآ ماوراپديدآورد،باالبرد

حضارتامااممحماد: نقش بادها در كفطرينش زمطي   

چ ون يآفرينشزمينونقشبادهاادرآو¨رهباقر#دربا

أمارالريااح،أويخلاقانرضلماأرادالّلاه»:فرمودها ت

واحدًاثمأزبدفصارزبدًا،فضربنمتنالماءحتيصارموجًا

ثامدحاا،ثمجعلهجباًلمانزباد،فجمعهفيموضوالبيت

ِللّناِس  َبيٍت ُوِرَ  او ِإن  »:وهوقولالّلاه،انرضمنتحته
فا ولبقعاةخلقات(3،52آلعمراو/)،«َللَِّكي ِبَبکََّة ُمباَرکًا

گاهكاهخاداآو4؛ثممدتانرضمنها،منانرضالکعبة

بادهايچهارگانهرافرماووزش،آفرينشزمينراارادهكرد

هااامااوجبادهاااباار ااطحآبچناااووزيدناادكااهآب،داد

ندچناوكهتمامآببههاكفبرآورد پسموج،برداشت

هاارادرمحا كعباهآوگاهخداوندكاف.كفتبدي شد

 پسزماين،جموكردكهازآوكوهيازكف ربرآورد

وآو خنخدايتبااركوتعاالي،هاگستردرااززيركف

ايكهبرايماردمقاراردادهنخستينخانه»:ا تكهفرمود

پسنخساتين«...هماوا تكهدر رزمينمكها ت،شد

 اپسزمايناز،كعبهبود،جاي اهيكهآفريدهشداززمين

حضارتاماام،درروايتيدي ر«.آوجاي اهگسترشيافت

جعفرصادق#باهنقاشبادهاادرآفارينشآ اماودنياا

5.تصريحفرمودها ت

                                                           

.21،ص1محمددشتي،خ¨،ترجمهالبالغهننج .3

.82،252،ص02جبحار االنوار، ؛221،ص2،جم  اليحضره الفقيه.4

 .331،ص02جبحار االنوار، .5
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ت ثيرباددرمراحا مختلاف: اهميت باد در كشاورزي

چناوكهمثاّلهارچاه.ترويشورشدگياهاومتفاوتا 

ترباشندخطرافتادومياوهباراثارباادبيشاترهار يدهميوه

دراينزمينهباددارايمنافوومضاّريا تكبداو.ا ت

.پردازيممي

افشاانيباادماليامدرگارده:هاايباادالف( ودمندي

نيزايدرمحصوالتومحصوالتكشاورزيوتبادلتهويه

ازكاهآوباهروش انتيوگندموجو¨انهدرجداكردود

درمواقاو.كمكبهخشاكانيدوعلوفاهبسايارمفيادا ات

،هايتشعشاعيويژهدر رمازدگيبه، رمازدگيويخبنداو

بااادمالياامباعااثجلااوگيرياز اارمازدگيمحصااوالت

همچنينباددرانتشااربا رهاباهوياژه.شودكشاورزيمي

مثا با ر،دارايكركهساتندهاييكهب رهاي بكوآو

مثا ،هاييكاهدارايباالهساتندوآو،پنبه،تبريزي،لويي

هااوچراگااه¨ونيزدرتو عه،ناروووعرعر،گنجشكزباو

.نمايدهاكمكمؤثريميجن  

هايمكانيكيبادشام زيانمندي: هايبادب(زيانمندي

،يرتاجدرختااوتغي،هاجوانه،هابرگ،هاميوه،هاريختنگ 

خوابانيادومحصاوالت،درختااو¨هااوتناهشكستنشاخه

كااهشدرفتو انتزماواد،مث شااليوغاالت،كشاورزي

غ اييوتجموموادخشكگياهوپوشيدهشدونباتاتباه

افازايششادتباادموجابممانعاتاز.شنا ت¨و يله

حركاتدادو،كندودرختااو،عملياتكوددهيو مپاشي

ارويمحصااوالتكشاااورزيوفر ااايشخاااكيهااباارف

نياازآبايگيااهافازايش،همچنينباافزايشتبخير.شودمي

يابدكهدرصورتنبودآبياريبهموقومنجرباهازباينمي

ايهاازناحياهجاييا پورقارچنيزجابه.شودرفتنگياهمي

ايبهقارهدي رباراثاروزشدي روحتيازقاره¨بهناحيه

آشاناييكشااورزاو1.باددربرخيمواردگزارششدها ت

هاهايعمليكاهشخسارتبادمث احدا بادشكنباراه

(wind braekوتغييردرعملياتزراعي)،خساارتباادرا

فر اايش،تا ثيردي اربااددرخااك.ر ااندبهحداق مي

                                                           

.32و33،صهواشناسي و محصوالت كشاورزي.1

(erosionآوا ت).هايهمراهباگردوغبارازمهمطوفاو

2.شوندترينعوام فر ايشخاكمحسوبمي

درزباو«ريح»معادلواژه«باد»واژه: باد در قركن. يك

هاييراكهدرقرآوكاريمباهمفهاومباادواژه3.عربيا ت

هاييكهبارواژه.1:اندهاشارهدارندبه هد تهتقسيمكرد

در«رياح»:انادازهاعبارتاينواژه؛مطلقبادداللتدارند

32،12 اب /؛22،15ياونس/؛3،113آلعمراو/:هاي وره

هاييكاهواژه.42.كهبهترتيبدرهفدهودهآيهآمدها ت

بادشاديدي)«حاصب»مانند،ايازبادداللتدارندبرگونه

،28ا اراء/:هايدر وره5كهباخاكو نگهمراها ت(

،23،13ملاااك/؛02،32قمااار/؛25،25عنكباااوت/؛13

¨در اوره6بادهمراهباگاردوغباار(وگردبااد)«اعصار»و

منا ابتيدرمعنااو¨هاييكهبهقرينهواژه.2،222.3بقره/

هاابرخيمفسراوآو،بعضيروايات¨مضمووآيهبهضميمه

«ذاريااات»ماننااد؛اناادرابااهمعنااايبااادتفساايركاارده

حما )«امالتحا»؛01،1ذارياات/¨در وره7پراكنندگاو()

رواو)«جاريااات»؛01،2ذاريااات/¨در ااوره8كنناادگاو(

قسامت)«مقسامات»؛01،3ذاريات/¨در وره9شوندگاو(

«مر ااااالت»؛01،2ذارياااات/¨در اااوره10كننااادگاو(

تناد)«عاصافات»،33،1مر الت/¨در وره11فر تادگاو()

«ناشااارات»؛33،2مر اااالت/¨در اااوره12رونااادگاو(

«فارقااات»؛33،3مر ااالت/¨در ااوره13(گسااترانندگاو)

القاا)«ملقيات»و33،2مر الت/¨در وره14جداكنندگاو()

                                                           

.32.هماو،ص2

 .1351،ص2ج، محمدمعينفرهن  فارسي، .3

 .815و813،ص2،جالمعجم االحصائي؛322،صالمعجم المفنرس.4

 .158،ص3،جلسان العرب.5

 .238،ص5.هماو،ج6

 .252،ص3،جالتحقيق في كلمات القركن؛235،ص5،جمجم  البيان.7

 .208،صمفردات راغ .8

 .152.هماو،ص9

 .235.هماو،ص10

 .302.هماو،ص11

 .228،ص15،جمجم  البيان.12

 .850،صمفردات راغ .13

 .233هماو،ص.14
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.33،0مر الت/¨در وره1كنندگاو(

در«طوفاااو»هااايواژه¨همچنااينآياااتدربردارنااده

باه«ماوج»؛25،12عنكباوت/؛3،133هااياعاراف/ وره

عناواونموناهبه«برق»،11،22هود/¨عنواونمونهدر وره

¨بهعناواونموناهدر اوره«صاعقه»و2،15بقره/¨در وره

،آينادكهمعمواًلهمراهباوزشبادپديدمي21،13فصلت/

هااقريببهاتفاقآياتيكهدرآو.بامفهومبادارتباطدارند

آثاربادرادرجاي اهنعماتو،ا تفادهشده«رياح¨»ازواژه

واژه¨بيشترآياتدربردارناده.كننديرحمتخداوندبياوم

وآيااتي21،12فصالت/؛13،25ا اراء/¨مانند وره«ريح»

مانند،بهكاررفته«اعصار»و«حاصب»هايهاواژهكهدرآو

كااركرد2،222وبقره/13،28ا راء/؛23،13ملك/¨ وره

درگروهآياتيكه2.دهندبادرادرع ابكافراوتوضيحمي

هااي اوره¨در اهآياه،بهكااررفتاه«ريح¨»هاواژهآودر

فرماااانروايي38،32وص/32،12 اااب /؛21،81انبيااااء/

ازمجماو . (بربادباازگوشادها ات)حضرت ليماو

درهفتآيهازباددرمقاامتمثيا ا اتفادهشاده،آياتباد

؛3،113آلعماراو/؛2،222بقاره/:انادازا تكهعباارت

22،31حج/؛18،20كهف/؛12،18ابراهيم/؛3،03ف/اعرا

،حاامالت،هايذارياتدرآياتمتضمنواژه30،5وفاطر/

،فارقاات،ناشارات،عاصفات،مر الت،مقسمات،جاريات

3.وملقياتنيزبهباد وگنديادشدها ت

َِأايس نَممَواِتأأأأ». او : نگاهي بطه كيطات بطاد    اِلْ أِفنيأَخْين
َ ِضيأِفيأاْيَبح نِضأأَوا عر ِ أَو َُمِرأَواْيُفْيِكأاْيِميأََ اخ ِممعِفأايْيت ِلأَوايْ 

َْأايس نَممءمأِمنْأم نمءأفعمعح َتنمأِبنِهأأأأأأأ ََ عأايّيهمأِمن ِبَممأَيْفع مأايْ مَسأَوَممأاع 
َُمأِمْأُكنلِّأَ بب نٍةأَوََص نِضيِفأايُضَينمِ أأأأأ َُمأَوَبْثأِفت ُ َدأَمو َِ ا ر َ أَب

ُ ِقُينو عأأأأَوايس َحمِ  َْأايس َممءأَوا عر ِ أآلَينمٍتأيِّقعنو ٍمأَي  اْيممَسُخِضأَبت 
وآمادوشاد،هاوزمايندرآفرينشآ ماو؛(2،122بقره/)

هاييكاهدردريااباه اودماردمدروكشتي،شبوروز

وبااآو،وآبيكهخداوندازآ ماونازلكارده،اندحركت

                                                           

 .320هماو،ص.1

 .0،جدائرة المعارف قركن كريم.2

 هماو..3

واناوا جنبنادگاورادر،زندهنموده،زمينراپسازمرگ

و]همچنين[درتغييرمسيربادهاوابرهاييكاه،آوگسترده

]ازذاتپااكهاييا تنشانه،مياوآ ماووزمينمسخرند

«.انديشندكهعق دارندوميخداوي ان ياو[برايمردمي

بادهااخداونادازگاردشعماومي،شاريف¨دراينآيه

(wind circulation)،ياااد«تصااريفالرياااح»رعنااواوزياا

ايازبزرگيوحكمتخاالقهساتيفرمودهوآورانشانه

، ارعت،جهات،حركات؛نزدمردمخردمنددانستها ات

الهاي¨حكيماناه¨مقداروتوزياوجغرافيااييبادهااباهاراده

بادهامنافومتعددينهفتها تدراينگردشعمومي.ا ت

:هاعبارتا تازكهاهمآو

دماا(ورطوباتهاواراتعادي )بادهاگرماو رما.1

.كنندمي

 اازندوهاواراهارادرجاّومساتهلكمايعفونت.2

.كنندتصفيهمي

كاهنادوهاوگياهاوميازحرارتخورشيدبربرگ.3

.كنندازآفتاب وخت يجلوگيريمي

هايدرختاوراباهبرگ¨اكسيژوتوليدشدهبهو يله.2

بازدم¨ر انندوگازگربنيكتوليدشدهبهو يلههاميساوان

.كنندهارابهگياهاوهديهميانساو

هاينرومادهگرده،بسياريازگياهاوراتلقيحكرده.0

.دهندرابههمپيوندمي

هايباديوجداكاردوخارمنعام حركتآ ياب.2

.ازخسوخاشاكهستند

چووباغباني،طقب رخيزحركتدادهب رهاراازمنا.3

.گسترانندهاوصحراهاميدلسوزدر رتا ربياباو

هااايبادبااانيرابااهنقاااطمختلاافحركااتكشااتي.8

دهندحتيامروزهكهو اي ماشينيجانشيننيرويباادمي

بازهموزشبادهايمخالفياموافقدرپيشرفتياا،شده

.ا تهابسيارمؤثركنديحركتكشتي

هاايبااديازحركاتباازنيروگااه،اگرباادنباشاد.5

زنادگيدر،اگروزشبادهانباشد،دريكجمله4.مانندمي
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.غيرممكنخواهدبود،زمين¨كره

َُمأ». دوم ِِأاْيَحَتمِةأايدُّ  َتمأكعَمثعِلأِريٍحأِفت ُِنِذ َمثعُلأَممأيمِْفُقو عأِفيأ
ُم مأايّينهمأأِصضٌّأاعَصمَبت أَحض ثعألعو ٍمأظعيع ُ يع عم همأَوَممأظعيعَم ُم  أفعمع مموْاأاع ُفَس
ُم  أَيْظِيممو ع ْ أاع ُفَس هاادرآنچاهآو؛(3،113آلعمراو/)َويعنِ 

همانندبااد اوزاني،كننداينزندگيپستدنيويانفاقمي

كهبرخود اتمكارده]ودرغيارا تكهبهزراعتقومي

باوزدوآوراناابود،[انادكشتكرده،مح ووقتمنا ب

هاخودبهخويشاتنبلكهآو،ها تمنكردهخدابهآو. ازد

«.كنند تممي

هايكافراوراكاهانفاق،اينآيهكهبهمنظورتنبيها ت

ايبهباد ردياگرمباهشادتگدازناده،بههدفدنيا ت

.كنادآوراناابودماي،تشبيهكردهكهوقتيبهزراعتيبر د

نهبااد،شدتدر رماياگرما؛بهمعنايشدتا ت«صّر»

رابهمعناي رمايشاديد«صّر»اگرچهبيشترمفسراو،تند

َُنمأِصنضٌّأأأأ»¨امااايانكلماهدرآياه1.داننادمي «كعَمثعنِلأِرينٍحأِفت

(بهمعنايبادتندوتيزيا اتكاهدر3،113عمراو/آل)

2.شديدا تآو رديياگرمي

ُمَوأا»: سوم َْأَيَدي أَرح َمِمِهأَحم يأَو ْيِذيأيمض ِسُلأايُضَيمَ أبمش ضاِّأَبت 
َْمأِبِهأاْيَمنمءأفعمعخ َضج َْنمأأأ ََْي ِمأِيَبيعٍدأم ُتٍتأفعمع  اِلذعاأاعلعْيت أَسَحمبمِّأِثقعم ِّأسمْقَْم
َُْيُ ن  أََنذعْكضمو عأأأأأأ أِبِهأِمْأُكلِّأايْثَمنَضاِتأكعنِذِيَكأ مخ نِضامأاْيمنو ََيأيع

اوكسيا تكهبادهاارابشاارتدهناده؛(3،03/اعراف)

بااررافر تدتاابرهاي ن ينپيشاپيش]باراو[رحمتشمي

هاايهاراباه اويزماين] پس[ماآو؛]بردوش[كشند

آب]حيااتبخاش[را،هااآو¨وبهو يله؛فر تيممردهمي

وواي]ازخاِكتيره[بيرهرگونهميوه،وباآو؛كنيمنازلمي

هاايماردهرازنادهكارديم[اينگونه]كهزماين؛آوريممي

«.شايدمت كرشويد،كنيممردگاورا]نيزدرقيامت[زندهمي

بخاشدراينآيهبهكاركردبادبهعناواوبشايروماژده

خادابارشباراووكارگزاريتصاريحشادهكاهازجاناب

هااراآوباررابردوشكشدووظيفهداردتاابرهاي ن ين

                                                           

روح ؛128،ص2،جالجام  الحكطام القطركن  ؛818،ص2ا1،جمجم  البيان.1
 .03،ص2،جالمعاني

 .212،213،ص10جتسنيم، .2

هاايهايخشكومردهانتقالدهدتابارزماينبه رزمين

هاوهابهرويشبوتهحياتونشاطآو¨افسردهبباردومايه

م مورالهيا تكهدربرپاايي،باد،بنابراين.علفزارهاشود

باهدممسايحايي،ر تاخيزحياتدنيويايفاينقشكارده

هماو؛دمدخاكميخودحياتوشورونشاطدرتنمرده

يابندحياتمجددمي،مردگاو،گونهكهدرر تاخيزاخروي

.آورند ربرمي،الهيازدلخاك¨وبهاراده

ُمَوأاْيِذيأيمَسُتضمُك  أِفيأاْيَبُضأَواْيَبح ِضأَحم نيأاِلذعاأُكْنمم  أأأ». چنارم
ُِ أِبِضيٍحأطعُتَبنٍةأَوفعِضحمنواْأأ َْأِب َُنمأِرينٌحأأأأأِفيأاْيُفْيِكأَوَجَضي  َُنمأَجمءَ  ِب

ُِن  أأأأ ُمن  أُاِحنتطعأِب ُم مأاْيَمو امأِمْأُكلِّأَم عمٍ أَوظعُّوْاأاع   َْمِصٌفأَوَجمء
َْأأأ ْ أِمن ِِأيعَُْ نوَ  َُنِذ ْ أ ْ أاعجنعت َمَْمأِم َْأيعِئ َْومْاأايّيَهأممخ ِيِصنَيأيعهمأايُدي  َ

َْ اوكسايا اتكاهشامارادر؛(15،22يونس/)ايش مِكِضي

هااقارارزماانيكاهدركشاتي؛دهديودريا يرميخشك

رانادوباداوگيريدوايشااوراباهبادهاايموافاقمايمي

وامواج،وزدناگهاوطوفاوشديديمي،شوندخوشحالمي

كننادهاالكوگمااوماي؛آيادهاميازهر وبه راغآو

خااداراازروياخااالص،درآوهن ااام؛خواهناادشااد

حتماًا،اگرماراازاينگرفتارينجاتدهي»:خوانندكهمي

«.از پا  زاراوخواهيمبود

نفاوذواحاطاهو،اينآيهشريفاشارهداردبهقادرت

هانافا وهاومحيطحال¨تسلطپروردگارمتعالكهدرهمه

چناوكهانساونبايدازديدوخوشيوآ ايش؛حاكما ت

پروردگاار¨رتوارادهازاحاطهونفوذقد،وو عتروزي

آزادوصاااحب،غفلااتكناادوخااودرادرامااورواعمااال

¨ازدوچهاره،خادايمتعاالدرايانهشادار3.اختياربداند

،ا ت«ريحطيب»يادكردهكهگاهبهصورت«باد»متفاوت

هايبادباانيكاهكشتي¨يعنيبادراموآراموحركتدهنده

ريااح»هبااهصااورتوگااا،كنناادكاااالومسااافرحماا مااي

هاييعنيبادهايتندوطوفانيكهازهر وموج،«عاصف

آورنادكاهازهاولوشكنبهوجاودمايپيكروكشتيكوه

باددر،بنابراين.ر انندجاوبهلبمسافراودريامي،هراس

هام،اينآيهبهعناواونيرويايازنيروهاايفرماانبرالهاي

                                                           

 .322،ص15جتفسير روش ، .3



 
 

 باد / 141
 

تشاويش¨توانادماياهمايآرامشخاطروهم¨تواندمايهمي

.ع ابونيستيشود¨بلكهمايه،خاطر

ُم  أكعَضَممٍ أاش َمد ت أِبنِهأأ».پنجم ْ َممُي ُِ  أاع َْأكعفعضموْاأِبَضُب م ثعُلأاْيِذي
َْيِنيأَشي ٍءأِذِينَكأأ َْمِصٍفأْ أَيْقِدرمو عأِمم مأكعَسبموْاأ ايُضيحمأِفيأَيو ٍمأ

ُِتدم اعماالكساانيكاهباه؛(12،18باراهيم/ا)ُمَوأايض معُ أاْيَب

همچووخاكستريا تدربرابر،پروردگارشاوكافرشدند

تارينهاتوانااييندارنادكامآو،تندباددريكروزطوفاني

وايانهمااو؛بهد تآورند،اندهچيزيازآنچهانجامداد

«.گمراهيدورودرازا ت

وروزيا ااتكااهدرآوبادهااايتنااد،روزعاصااف

آيهاعمالكفارراازاينجهتكاهباهنتيجاه.طوفانيبوزد

بهخاكساتريمثا ،ر دواثر عادتيبرايآناونداردنمي

درياكلحظاهناابود،زندكهدچاربادهاايتنادگشاتهمي

 اابب،قاارارگاارفتنخاكسااتردربراباارتناادباد1.شااودمااي

؛«...اِصاف ِفيَياو مخعَ¨»اماآيهباجمله،شودپراكندگيآومي

زيارااگار؛بارآوت كيادكاردها ات،دريكروزطوفاني

ممكنا تخاكساتريرااز،محدودوموقتباشد،تندباد

اماا،اينهچناداودوربريازددرمنطقه،ايبلندكندونقطه

روزطوفانيباشدكهازصبحتاشببادهااازهار،اگرروز

ريچناوپراكندهبديهيا تكهچنينخاكست،وزند ومي

،دورد تيخواهدافتاد¨ايازآودرنقطهشودكههرذرهمي

2.تواوآوراجموكردبهطوريكهباهيچقدرتينمي

َْأايس نَممءمأَمنمًءأأأأأأأ».ششم ََْيَْنمأِمن َواعر َسْيَْمأايُضَينمَ أيعنَواِلَحأفعمع 
مابادهارا؛(10،22حجر/)«فعمعس قعت َْمُكمموِمأَوَممأاع مم  أيعهمأِبَخمِهِ نَي

وازآ اماو،برايبارور اختن]ابرهاوگياهاو[فر تاديم

درحاالي؛وشماراباآو يراب ااختيم،آبينازلكرديم

«.كهشماتواناييحف ون هداريآورانداشتيد

اباروبااراو،شريفازبادهاا¨خداي بحاودراينآيه

آوراباارش¨ابرونتيجاه¨ خنگفتهوبادهاراباروركننده

جماو،«لاواقح». ازيماردمدانساتها اتباراوو يراب

بهمعنايباروركنندهودراينجااشاارهباهبادهاايي،«القح»

                                                           

 .28،ص12جالميزان، ¨ ترجمه.1

 .355،ص15،جر نمونهتفسي.2

دهنادوابرهارابههامپيونادماي¨ا تكهقطعاتپراكنده

برخاايمفسااراو. ااازندبااارشباااراومااي¨هاااراآمااادهآو

ارهباهتلقايحگياهااوازطرياقاندايانآياهرااشاخوا ته

افشانيتو طبادهابدانندوآوراباهيكايازمساائ گرده

ماوردتوجاهجواماوبشاري،كهدرعصرنزولقرآوعلمي

،قارآوبشامارندوازدالي اعجازعلمي3تفسيركنند،نبوده

ايوليدرعينقبولاينواقعيتكهوزشبادهااثرگسترده

،هادارنادهايگياهاووبارور اختنآوجاييگردهدرجابه

شاام آونياز«لاواقح«كهجموآمدوتلقيحبهصورتچناو

؛تواوآيهفوقراصرفًااشارهبهآودانساتامانمي،شودمي

بالفاصلهنازلشدوبااراوازآ اماو،زيراپسازاينكلمه

يتفريوذكارشادهكاهنشااو«فا»با«فا قيناكموه¨»باكلمه

4.دهدتلقيحكردوبادهابهمنظورنزولباراوا تيم

ايباينباادوابارتاقب ازقروهجادهمايالديرابطاه

بلكهدرنظربسياريازدانشمنداو،كشفواعالمنشدهبود

آمدكهابرازجنسبخاروهاواباشادودرعاينمحالمي

ياازجانسآبباشادودر،حالشك ثابتيبهخودب يرد

قروبيستمبودكهمعلومشدابار¨درآ تانه.امعلقبماندهو

بلكاهابار،متماايزنيساتند¨وباددوجسمجداودوپدياده

در5.درحالتقطيرا ت¨باالرونده¨ايازهوايوزندهمنظره

 خنيازحضرتاماممجتبي#نيزبهايانمطلاباشااره

 ايدهكهپرحضرتدرپا خبه ؤالمردشامي.شدها ت

تر(ازدهچيزدي رقوي،شديدتر)دهچيزكه ختتر:بود

واشااّدماانالماااء...»:چيساات؟ازجملااهفرمااود،ا اات

واشاّدمانالساحابالاريحيحما ،السحابيحم الماء

ابرا اتكاهحاما ،تر(ازآبقوي)شديدتر؛«...السحاب

م بادا تكهح،قويتر(ازابر)وشديدتر،باشدآبمي

اماروزاين خنرااگربهزبااوعلماي«6باشدابرمي¨كننده

بادمرطوبتقطيرشده،ابر»:چنينخواهيمگفت،برگردانيم

راحتو،اينمطلبامروزهبرايمامث آبخوردو«ا ت
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امانديديمتاقروهجدهمميالديكسيآورا،بديهيا ت

1.دانستهياگفتهباشد

روياشگياهااوو،زولبااراوبديهيا تكهپسازنا

افشانيوبارور ازيآناوتو طبادهاانيازپسازآوگرده

نيزناظرباههار«لواقح¨»شايدجموآمدوواژه؛دهدرخمي

.دومعناباشد

دانشامنداوباهچ اون ي،امروزهباپيشارفتفنااوري

گيريابرهاوتكوينقطراتباراوونقشباارزبادهااشك 

بادهايحام ذراتناامرئيبخاارآباز.انددهدرآوپيبر

هارابهطبقاتباااليآوبهآرامي،ها طحدرياهاواقيانوس

امااايانذراتباهمنظاورتجمياوو.كننادجّوهدايتماي

زيارا؛زااحتيااجباهتلقايحبااددارنادتشكي ابرهايباراو

بادهايطبقاتبااليجّوبهطاوردائامحاما ذراتدودو

.هساتند«aerosol»بارونمكبسيارريزونارمآئرو ا غ

گاهكهدرطبقاتبااليجّوكهدمايهوابسياراينذراتآو

شااوذراتبخاارآبپيراماوو،گيرنادقرارمي،پايينا ت

ابرهااييتاتشكي قطراتدهندودرنتيجاهشوندجمومي

هارشوندكههزاراوتنوزودارنادوبارتشكي مي ن ين

2.بارندمي،جاكهمشيتالهيتعلقگيرد

جديدمسلمشادها اتكاهآبهايعلميدرپژوهش

هااييا اتكاهباريادهحاص باراو،زمين¨موجوددركره

خاود،قادماكاهمعتقادبودنادآب¨برخالفعقيده؛ا ت

ايا تناقصكهبيشتر طحزمينراپوشاندها توكره

3. تيكيازعناصرچهارگانها

َْيعنت ُ   أأأ».هفتم ُِتَدُك  أِفتِهأََمَرةِّأُاخ َضيأفعتمض ِسنلعأ اعم أاعِمْمم  أاع أيم
َْيعت َْمأِبنِهأأ َِدموْاأيعُ   أ َْأايُضيِحأفعتمغ ِضلعُ  أِبَممأكعفعض َم  أُث  أ عأََ لعمِصفمأُم

كهايمنهستيدكاهبااردي اريااين؛(13،25ا راء/)«ََِبتُمِّ

ايبارشاماوتنادبادكوبناده،باازگردانادشمارابهدرياا

 پسدادخواه،وشمارابه ببكفرتاوغرقكند،بفر تد

«.وخونخواهيدربرابرماپيدانكنيد
                                                           

 .132و133،صباد و باران در قركن.1

گيري ابر و بارش بطاران و   مراحل شكل»؛23ا08،صباد و باران در قركن.2
.32،ص3شي،وحيمنس¨،مجله«گتگر

 .212و213،ص12جالميزان، ¨ ترجمه.3

هارادرهامدراينآيهبهتندبادهاي ركشيكهكشتي

؛تصريحشدها ت، ازدشكندومسافرانشراغرقميمي

نوخردكردوشديدوبهمعنايشكست«قصف»چهآوكه

هااراهاو اختماوبهمعنايباديا تكهكشتي«قاصف»

4.شكنددرهممي

َْأأأأأ». هشتم ِمأِمن ََْيَْنم ُم أم ثعلعأاْيَحَتمِةأايندُّ  َتمأكعَمنمٍءأاع  َواض ِض  أيع
َُِشتممِّأََنْذرموِمأايُضَينم مأأأ ايس َممءمأفعمخ َميعطعأِبِهأَ َبمتمأا عر ِ أفعمعص َبَحأ

َْيننِنيأُكننلِّأَشنني ٍءأمُّْقَمننِدراَِّوكعنن ]اي؛(18،20كهااف/)«م عأاهلُلأ

پيامبر[زندگيدنيارابرايآناوباهآبايتشابيهكانكاهاز

گياهاااوزمااين،آو¨وباهو اايله؛فر ااتيمآ اماوفاارومااي

اماابعادازمادتي.رودشودو[درهمفروماي] ر بزمي

و؛كنادمايوبادهاآوراباههار اوپراكناده،خشكدمي

«.خداوندبرهمهچيزتوانا ت

خدايتعاليدراينآيهازبادبهعنواويكايازعناصار

هااوكهچ ونهگ كندواينقدرتخوددرطبيعتيادمي

خاردو،گياهاوزمينپسازرنگبااختنوخشاكشادو

.شوندتو طبادهابههر وپراكندهمي

َ نِضيأأَْمِصفعةِّأايُضيَحأَوِيسميعت َمم ع». ننم أا عر ِ أاِليعنيأأِبنمعم ِضِِأأََ
َُمأَبمَرْكَْمأاْيِمي 21انبيااء/)«َْنمِيِمنيَأأَشي ٍءأِبُ لِّأَوُكْ مأِفت ،81) و؛

كهبهفرمااواوباه اوي،تندبادرامسخر ليماو اختيم

و؛يافتجرياومي، رزمينيكهآوراپربركتكردهبوديم

«.يماماازهمهچيزآگاهبوده

بهجزاين،درموضو ارتباطحضرت ليماو#باباد

،38وص/32،12 اب /)دي رنيزدردو اوره¨دوآيه،آيه

.اناد(چ ون ياينارتباطرابهروشنيتوضيحداده32ا32

¨شودكهدرپرتوعلموارادهازمجمو اينآياتا تفادهمي

امبربزرگبودهوتحتفرماواينپي،هاييازبادگونه،الهي

چنااوكاهباا؛كاردهازانرژيبادا اتفادهماي،آوحضرت

صبح اهاومسيريكماهوعصرگاهااو،ايازاينبادگونه

همچنينبهخوا تاو.پيمودها تنيزمسيريكماهرامي

اكه اليماودر بادهايتندبه وي رزمينپربركتشام

اجرياوميآومي وكهبادهايماليمنيازچنا؛يافتزيست

                                                           

 .213،ص13هماو،ج.4
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.(38،32ص/)بهفرماو ليماوبود

ُمَو». دهم َْأأبمش نضاِّأأايُضَينم َأأاعر َسلعأاْيِذيأَو أَرح َمِمنهِأأَينَدي أأَبنت 
ََْيَْم َْأَواع  ُموراِّأَممًءأايس َممءمأِم أَو مس نِقَتهمأأم ت منمِّأأَبْينَدةِّأأِبِهأِيْمح ِتَيأ٭أطع
َُمممِّأَخيعْقَْمأِمم م اوكسي؛(20،28،25فرقاو/)«كعِثرياِّأمِسي َواعَ أاع  

واز،ا تكهبادهارابشارت راوپيشازرحماتشفر اتاد

،آو¨تااباهو ايله،آبايپااككننادهناازلكارديم،آ ماو

وآوراباهمخلوقااتيكاه،ايرازنادهكنايم رزمينمرده

در«.نوشاانيمهايدي راميايماچهارپاياووانساوآفريده

ازبادهااباهعناواو،اينآيهنيزهمچووبرخيآياتدي ار

.آوراونويدبخشنزولباراويادشدها تپيام

أِفنيأأفعَتب سمُطهمأَسَحمبمِّأفعممِثريمأايُضَيمَ أيمض ِسُلأاْيِذيأاهلُل». يازدهم
َُُيهمأَيَشمُءأكعت َفأايس َممء  َ ْ أَيخ ضمامأاْيَو  َقأفعَمَضيأِكَسفمِّأَوَي أمعِينهِأِخأِم
ْ أَيَشننمُءأَمننْأِبننِهأاعَصننمَ أفعننِذذعا ِِأِمنن «َيس َمب ِشننضمو عأُمنن  أاِلذعاأَِْبننمِ 

خداوناادهماااوكساايا ااتكااهبادهااارا؛(35،28روم/)

هاارادرپسآو،فر تدتاابرهاييرابهحركتدرآورندمي

گساتراندومتاراكمآ ماوآوگوناهكاهبخواهادماي¨پهنه

بينايكاهازهاايبااراورامايمداناهدراينهن ا؛ ازدمي

كااهاياان]باااراوهن ااامي؛شااوداليآوخااارجماايالبااه

،بخش[رابههركسازبندگانشكهبخواهدبر ااندحيات

«.شوندناگهاوخوشحالمي

خداوندار البادهارابهخودمنتسبكرده،دراينآيه

نيدوآوگسترا،بهحركتدرآوردوابرها¨گانه ه¨كهوظيفه

در.هارابهعهدهدارنادآ ماوومتراكم اختنآو¨درپهنه

هاايماردهوخوشاحالبخِشزمينباراوحيات،اينفرايند

هاايماردمدهقاناووكشاورزاوودامداراووگاروه¨كننده

.آيدپديدمي

ْ ».دوازدهم ِمأمِّرِمحيأاعر َسْيَْمأَويعِئ ِِأِمْأْيظعيُّواأممص فعّضاِّأفعَضاعو  ُ ِد أَب
35روم/)«َيْ ُفضمو ع ،01) و؛ ]داغ بفر تيم بادي اگر و

پژمرده و زرد را خود باغ زراعتو آو اثر بر و  وزاو[

بينند مي، پيش]م يوس كفراو راه آو از پس و شوند[

«.گيرندمي

دراينآيهازبادهاي وزاوياابسايار اردباهعناواو

كشاتوزر راناابودهاايمياوهوآفتييادشدهكاهبااغ

هااكاافراووبادهاييكهخدايتعاليباار الآو؛ ازدمي

.كندنا پا اوراتنبيهمي

َُمأَيم». سيزدهم َْأاعيُّ ُ َمنةعأأاْذُكضمواأبَمْمواأاْيِذي أاِلْذأَْيعنت ُ   أأاهللمأِ 
ُِ  أفعمعر َسْيَْمأجمْموٌ أَجمءَ ُ    أاهلُلأَوكعنم عأأَُنمأَََضو أْي  أَوجمْمو اِّأِرحيمِّأَْيعت 

ُ َمُيو عأِبَمم ايكساانيكاهايمااو؛(33،5احازاب/)«َبِصرياِّأََ

ايد!نعمتخدارابرخودبهيادآورياددرآوهن اامآورده

ولايمااباادو؛كهلشكرهايي]عظيم[به راغشماآمدناد

هااراطوفاو ختيبرآناوفر اتاديمولشاكرهاييكاهآو

و؛هاارادرهامشكساتيم[و ايلهآوديديد]وبهاياننمي

«.دهيدبينابودها تخداوندهميشهبهآنچهانجاممي

خداوناد،احازابا ات¨كهناظرباهغازوه،دراينآيه

ار االبادهااي¨درهمشكستنلشكردشمنراباهوا اطه

نعمتيازجانبخويشدانسته،طوفانيونيروهايناديدني

.يادداشتهوشكرگزارباشندكهمسلماناوبايدآورابه

ُِ  أفعمعر َسْيَْم».پانزدهم أ  ِحَسنمتٍأأاعي نممٍأأِفيأَصض َصضاِّأِرحيمِّأَْيعت 
ُم   َ ِيأَْذعاَ أيِّْمِذيقع َُذعا مأايدُّ  َتمأاْيَحَتمِةأِفيأاْيِخ ََيأأأَويع أاعخ ن أاآلِخنَضِة
ُم    رانجامتندباديشاديد؛(21،12فصلت/)«يمَْصضمو عأ عأَو

ان يزو ردو ختدرروزهاييشوموپرغباربارلوهو

فر تاديمتاع ابخواركننادهرادرزنادگيدنيااباههاآو

ترا توع ابآخرتازآوهمخواركننده؛هابچشانيمآو

«.شوندو]ازهيچطرف[يارينمي

هااآو.قومعادنازلشادها ات¨شريفدرباره¨اينآيه

ازنااواحي«احقاااف»زمينجمعيتاايبودناادكااهدر اار

از.كردناددرجنوبجزيرةالعربزندگيمي«حضرموت»

تمكنماليفوق،تمدوماديكمنظير،قدرتجسمانيباال

هاايمحكامبرخاورداروباهقصرهايزيباوقلعاه،العاده

ايانشاوكتو.عاالوهمردماانيخشانوجن جاوبودناد

اوكاهچنا،قدرتظاهريآناورا ختمغروركاردهباود

پنداشاتندوناپ يروبرترازهمهميخودراگروهيشكست

به ركشيو«هود»بههميندلي دربرابرخداوپيامبرشاو

خادايتعااليبارآنااو، رانجام.تك يبوعنادپرداختند

تندباديبسيار ختوشديدوهولان يزفر تادكهآنااو

هاايچناوتناه؛تكوفكردوبرزمينميرااززمينبلندمي



 
 

 باد / 143
 

اينتندبادبرهر1.درختخرماكهازريشهكندهشدهباشد

هااايپو اايدهآوراهمچااووا ااتخواو،گ شااتچياازمااي

اينتندبادهفاتشابو.(21،22،01ذاريات/) اختمي

(و02،2،3حاقاه/)وزيادهاميهشتروزپيدرپيبرآو

هامكوبيادوتمامزندگياينقومخودخواهومغروررادر

(22،22،20احقااف/)ايازآوقصرهايباشكوهجزويرانه

2.باقينماند،وزندگيمرفهواموالفراواو

مشتركدارندو¨ريشه«ريح»و«روح»كهباتوجهبهاين

هايدينيايندوواژهاغلببهجاييكدي رباهدرفرهنگ

نزديكايدرقرآوونيزدركتابمقدسازاين،اندكاررفته

وقتيحضارت.بسيارشدها ت¨هاا تفادهمعناهاومصداق

اشبااگشاتهيعقوبنبيدرقرآوازشنيدوبوييو فگم

،جاامنظورازريحدرايان،كنديادمي«ريحيو ف»عبارت

نيازوقتاير اولخادا@.شنيدوبويجاويو فا ت

اناياشامنفحاات»:فرمايادهن اميادكرداويسقرنيماي

بوي،مقصوداوازنفحهوبووباد،«الرحماومنقب اليمن

:خوشرحمترحمانيا ت

هاركاهقادر/ نگوگ راكندازيمننظرلع وعقيق

3.نفسباديمانيدانست

ازباادتحاتدرروايااتا االمي: باد در روايات. دو

اينرواياتياناظربهد ته.عناوينمتعددييادشدها ت

،هانظردارناديابهكاركردهاوفوايدآو،ادهاهستندبنديب

يابهمطالبيدي ار،انديابهمنظورتفسيرآياتبادبياوشده

تاواوباهبهطاورخالصاهروايااتباادراماي.پردازندمي

:هايزيرتقسيمكردد ته

اياند اتهازروايااتباهمنظاور: روايات تفسيري.1

چنااو.اندابهامآياتبياوشدهتفسيرآياتياتوضيحورفو

هالكتقومعاداكهآياتآوگ شاتا¨كهدرموردنحوه

گياريهيچباديبدوواندازه:ا الم@فرمودر ولگرامي

حسابوكتاب(خارجنشدها تم اردرزمااوقاومبي)
                                                           

 .233،238،ص25،جتفسير نمونه.1

 .238هماو،ص.2

اپژوهشايعلاومانساانيعلمي¨فصلنامه،«رمز پردازي باد در كثار سنايي».3

 .38،35ص،02،03،ش’دانش اهالزهراء

 اوراخ اوزو¨كهازموكالوباد رپيچيدوبهاندازه،عاد

دررواياات«.ههالكاتر ااندخارجشدوقومعاادرابا

مقدار اعة)ان شتر¨ وراخحلقه¨مقدارآوبهاندازه،دي ر

4.الخاتم(بياوشدها ت

،درروايتابوبصايرازحضارتامااممحمادبااقر#

خدايعزوجا رالشاكريازبادها اتو:حضرتفرمود

بر.كندكاراوراكهبخواهدع ابميهاهركسازگنهبداو

ايگماردهشادها اتفرشته،زاينبادهايع ابهريكا

باه،كههرگاهخدايتعاليبخواهدگروهيراع ابكناد

فرشتهنيز.كندگماردهشدهبرآونو ازبادوحيمي¨فرشته

بادهايع اب،درپيآو.دهدبهآونو بادفرماوحملهمي

5.آيندهمچووشيراوخشم ينبهغرشدرمي

َُِقتَ »تفسيرعباسدرابن (01،21،22ذاريات/)«ايُضيَحأاْي

كندبادشديديا تكهنهدرختيراتلقيحمي»:گفتها ت

بركتومنفعتيدرآونيساتوازآوبااراني،ونهابريرا

6«.يابدشودودرختيلقاحنمينازلنمي

درمجلسيمارديبرخا ات»:گويدخالدبنعرعرهمي

از،(33،2مر ااالت/)«يُمصننفمتأْصننفمِّا¨ »ودرمااوردآيااه

فر تادگاوپيدرپي اختتوفناده:اميرمؤمناو#پر يد

عبااساباوداودازابان«.بادها ت:چيست؟حضرتفرمود

ِمأأ»: خنخدايتعالي¨شنيدها تكهقوميدرباره فعيعم نمأَرَعو 
  ُِ اباري:(گفتند22،22،20احقاف/)«َْمِرض مأمُّس َمْقِبلعأَعو ِ َيِم

ُمنَوأَمنمأأأأ»:پيامبرشاوگفات.ا تكهباراوبههمراهدارد َبنْلأ
َْذعاٌ أَعِيتٌ  َُمأ ََْيمم أِبِهأِريٌحأِفت  ُ ¨ونخستيننشاانه.هماو()«اس َم

ع ابكاهمشااهدهكردنادايانباودكاهديدنادمارداوو

از.كننادچهارپايانشاومث پربهآ ماوصعودو قوطمي

هايخودخزيدندودرهااراقفا خانهازترسبه،اينرو

امابادهايع ابر يدودرهاراگشودوآناوزيار.كردند

هاهفتشبوهشتروزپيدرپيمدفووشدندكاهشن

 اپسخداونادباهبااد.ر يدشاوبهگوشمينالهوزاري

                                                           

.52،ص8،جالكافي؛2،12،13،25،ص25جبحار االنوار، .4

.12،13،صكتاب السما  و العالم،25جبحار االنوار، .5

 .25،ص12جبحار االنوار، ؛110،ص2،جالدر المنثور.6
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هايشااوشاوبرگيردوجنازههاراازمنازلفرماودادكهشن

واين اخنخاداي ابحاوا اتكاه؛ندرابهدريابيفك

ُم  أاِلْ أيمننَضيأ عأفعمعص ننَبحموا... »:فرمااود ،22احقاااف/) ...َمَسننمِكْم

هايشاوهاصبحكردنددرحاليكهچيزيجزخانهآو1؛(20

«.خوردبهچشمنمي

ابوغريفازاميرمؤمناو#نق كردها تكهدرتفسير

2.هابادهاهستندوآ:(فرمود01،1ذاريات/)«الكاريات»

عبااسنقا عنترهبهروايتازپدرشازابانهارووبن

َُم... »: خنخداوند¨كردهكهدرباره ْ َصمٌرأفعمعَصمَب أَ نمرٌأأِفتنهِأأاِل
«اعصاار»منظاوراز:(گفتها ات2،222بقره/)« ...فعمح َمَضلعت 

نياز3.باديا اتكاهدرآوگرماايشاديديوجاوددارد

َُمأِريٍح...¨»آيه¨درباره 3آلعماراو/)«...ِصنضٌّأأِفت (گفتاه113،

4.باديا تكه رمايشديديرابههمراهدارد:ا ت

اينروايااتباهمنظاورآماوزش:روايات كموزشي.2

ماننادآماوزش.انادبرخيمفاهيممرتبطبابادهابياوشاده

فواياد،نهياز ببادها،ويژهدرهن اموزشبادها¨ادعيه

دراداماهباهماروربرخايازايان.بادهااوغيارهوجوهر

.پردازيمرواياتمي

عاري باودم¨باامامباقر#درمنطقه»:گويدراويمي

.حضرتشرو كردباهتكبيارگفاتن.كهباديشديدوزيد

:واداماهداد،كنادتكبيارباادرابرطارفماي: پسفرمود

پاس.يارحمتا تيااعا اب،خداوندهرباديبفر تد

ازتاوخيار،خدايا:اگرباباديمواجهشديدچنيندعاكنيد

كنايمدرخوا تمي،آووخيرآنچهرابرايشفر تادهشده

بهتوپناه،وازشرآووشرآنچهبهمنظورآوفر تادهشده

وتكبيرب وييدوصدايتاورا: پسحضرتافزود.بريممي

5«.تبادها ¨بهتكبيربلندكنيدكهشكننده

كنادا الم@نق ماي ليمازر ولگراميصفواوبن

بلكهازشرآوبهخاداپنااه،بهبادنا زان وييد»:كهفرمود

                                                           

 .138-133،صكتاب المور و الرعد و البرق و الريح.1

 .123،103هماو،ص.2

 .103،108هماو،ص.3

 .108هماو،ص.4

.2،ص25جنوار، بحار اال.5

6«.ببريد

ر اول،مارديباادرالعناتكارد»:گويدعباسميابن

.زيراما مورا ات،بادرالعنتنكن:خدا@بهويفرمود

لعنات،نباشدلعنت¨هركسچيزيرالعنتكندكهشايسته

7«.ويبهخودشبازخواهدگشت

كندكاهر اولشعيبازپدروجدشنق ميعمروبن

¨چهاارد اته؛انادبادهاهشتد ته»:خدا@فرمودها ت

.هااماياهرحماتا اتآو¨ع ابوچهارد ته¨هامايهآو

،(15،22يااونس/)عاصااف:اناادازبادهااايعاا ابعبااارت

قاصااف،(01،21ذاريااات/)عقاايم،(25،2حاقااه/)صرصاار

ناشارات:انادازبادهايرحمتنيزعبارت،(13،25ا راء/)

مر اااالت،(35،22روم/)مبشااارات،(33،3مر اااالت/)

خااداي،(01،1ذاريااات/)وذاريااات،(33،1مر ااالت/)

.ان يزندهاابريرابرميفر تدوآو بحاومر الترامي

.كنندبرراتلقيحميهاآوافر تدوآو پسمبشراترامي

. اازندفر تدكهآواباررابااردارماي پسذارياترامي

شايردهپساتانشپار¨چناوكهناقه،شودپسابرپرمايومي

هاابادهااياين.كندوبعدشرو بهبارشمي،گرددشيرمي

هااهارفر اتدوآودرپيآوناشراتراماي.لواقحهستند

8«.دهندانتشارمي،دهباشدكهخداارادهكرراآنچه

شابيكاهباادر اولخادا@در»:گويدابوالدرداءمي

كاهباادآرامپناه ااهشمساجدباودتااهن اامي،وزيدمي

9«....گرفتمي

ر ولخدا@هن اموزشبادچناين»:گويدعايشهمي

كانموخيارازتوخيرآوراطلابماي،خدايا:كرددعامي

وازشرآووشرآنچاهدرآو،شدهآنچهرابرايشفر تاده

باهتاوپنااه،ا توشرآنچهبهمنظاورآوفر اتادهشاده

پنداشاتندكردكاهمايوهرگاهابريرامشاهدهمي،برممي

،نشساتايستادومي را يمهمي،باريدخواهدباريدونمي

¨وقتيدرباره.پريداشميرفتورنگازچهرهآمدوميمي
                                                           

 .18،15،ص25ج، هماو.6

 .122،ص1،جالدر المنثورهماو؛.7

 .253،ص2،جالدر المنثور؛21،ص25جبحار االنوار، .8

 .132،صكتاب المور و الرعد و البرق و الريح.9
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تر اممثا ماي:فرمودمي،كرديمزاو ؤالمياينحالتا

اينابريا ت:گاهكهباديدوابريگفتندقومعادباشيمآو

َْمِرٌ أمُّم ِطضمَ م»باردكهبرمامي «.(22،22احقاف/)«َُذعاأ

حضارتاميرمؤمنااو»:فرماودحضرتامامباقر#ماي

اگار،خادايا:كردعلي#درهن اموزشبادچنيندعامي

مارانيازدرجماورحمات،آورابرايرحماتفر اتادي

مارانياز،واگرآورابرايع ابفر تادي،شدگاوقرارده

1«.قرارده،درجموآناوكهازع ابمصونشاوداشتي

كنادكاهحضارتعباسازر ولخدا@نق مايابن

پيروزگرديادم(وقاود)منبهبادصباياريشدم»:فرموده

2«.ورهالكگرديدعادبهباددب

احزابكهدرآومشركاو¨اين خناشارهداردبهغزوه

 اليموبناي،ا ادبناي،غطفااو،قريشباقباي بنينضاير

پيماوشدندتاا االمومسالماناوراريشاهكانمنافقاوهم

كنندوپيامبرا الم@رابهقت بر انندوبهزعمخودباه

ايانجريااودر.صشاوندمسلماناوخال¨كليازشرغائله

قارآو.احزاببهتفصي بيااوشادها ات¨ه ور¨هفدهآيه

،كنادكريماينماجرارانخساتدرياكآياهخالصاهماي

.پردازددي ربهبياوخصوصياتآومي¨ پسدرشانزدهآيه

َُمأَيم»:فرمايداحزابمي¨در وره َْأاعيُّ ُ َمنةعأأاْذُكضمواأبَمْمواأاْيِذي أِ 
ُِ  أأفعمعر َسْيَْمأجمْموٌ أَجمءَ ُ   أاِلْذأيعت ُ   َْأاهللم أْين  أأَوجمْمنو اِّأأِرحينمِّأأَْيعنت 

َُم ُ َمُيو عأِبَممأاهلُلأَوكعم عأَََضو  ايكساني؛ (9، 33امزاب/) َبِصرياِّأََ

نعمتخدارابرخودبهياادآورياددر،ايدكهايماوآورده

وليما،ندآوهن امكهلشكرهايي]عظيم[به راغشماآمد

هاابادوطوفاو ختيبرآناوفر تاديمولشكريانيكاهآو

هاارادرهامشكساتيم[و]وبهاينو يلهآوديديدرانمي

درهماين«.دهيدبينا اتخداوندهميشهبهآنچهانجاممي

ا غزوهبودكهحضرتاميرمؤمناوعلي#عمروبنعبدود

ازپاايدرآوردوآوقهرماومعروفاراباشاجاعتتماام

3.ترسووحشتعجيبيدردل پاهكفرانداخت

                                                           

 .121،122هماو،ص.1

 .025،ص2،جصحيح بخاري؛125هماو،ص.2

 .221ا210،ص13،جتفسير نمونه.3

يكاياز.انادبادهاپنجد اته»:حضرتعلي#فرمود

ر ول.بريمهابادعقيما تكهازشرآوبهخداپناهميآو

رن شتغيير،وزيد رخيا ياهمي،خدا@هرگاهبادزرد

بسايارگرفتكاهشدوحالتكسيراميكردوزردميمي

كاه،باريادايباراوازآ ماوميكهقطرهتر يدهباشدتاآو

رحمتالهايرا:فرمودگشتومياشبازميرنگبهچهره

4«.برايشماآوردها ت

¨حضرتامامصادق#دربااره،دركتابتوحيدمفض 

اي»:هااومناافوآوباهمفضا چناينفرماودبادوويژگي

بيناينماي.كنمهايآوآگاهمييمفض !توراازبادوويژگ

ايكهبهگونه؛شودچهمصيبتيبهپامي،كههن امركودباد

 الماورادربستر،گيرندهادرمعرضهالكتقرارميجاو

هااومياوه؛افكنادبيماريوبيماراورادربسترهالكتماي

 ازدوماردمراهارافا دوغالترادچارآفتمي بزي

پسوزشبادهااازتادبيرخادايحكايم.كنداميدچاروب

...افتادا تكهبهمنظورصالحكارآفريدگاوبهجرياومي

هاراخناكوابرهاابادبدو.بادوزندهنيزازجنسهوا ت

شاوباههماهببارندونفو،كندتامتراكمشدهراجابهجامي

،كنادپراهماينباادابرهااراماي،گاهكهباريادوآو؛بر د

هااراباهحركاتدركنادوكشاتيهاراتلقيحمايدرخت

آبرا اردوآتاشرابرافروختاه،غ ارالطياف؛آوردمي

وخالصههرآنچاهرا؛خشكاندچيزهايتررامي؛ ازدمي

اگااربااادنبااودگياهاااو.كناادزناادهمااي،درزمااينا اات

مردندوهمهچيزتفتيادهوخارابجانوراومي؛پژمردندمي

5«.شديم

درروايتيآمدها تكهر ولاكارم@هن ااموزش

ريح(رادرخوا ات)رياح(ونوزيدوباد)وزيدوبادها،باد

وزشبادهاي:اندبرخيدرتوضيحاين خنگفته6.كردمي

حاصالي،اماوزشبااد،بارشباراورابهدنبالدارد،متعدد

7.شودندارديا ببخسارتمي
                                                           

 .2،ص25جبحار االنوار، .4

.2،3هماو،ص.5

 .233،ص1،جكشف االسرار و عدة االبرار.6

 .220،ص2،جمجم  البحري .7
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رتالهايباهعناواويكايازعواما دررواياتازنص

پياامبراكارم@در.يادشدها ات‚پيروزيامامعصر

قائماه بيت#مانباهنصارت»:اينزمينهفرمودها ت

بخشايازامادادهاي،نيروهايطبيعي1«.شودالهيت ييدمي

رعادو،بااد،نيروهاييچووابر؛غيبيدرعصرظهورا ت

يازپياامبراونيازباودهاينعواما درخادمتبرخا.غيره

تساخيرعواما طبيعايتو اط¨چنااوكاهدرزميناه،ا ت

َوِيسمنيعت َمم عأأ»،قرآوكريمفرماودها ات،حضرت ليماو#
َُنمأَوُكْ نمأأأ َعر ِ أاْيِميأَبمَرْكَْمأِفت ِِأاِليعيأاْي َعم ِض َ ِضيأِب َْمِصفعةِّأََ ايُضيَحأ

َْمِيِمنَي ادرامساخر اليماووتنادب؛(21انبيااء/) ِبُ لِّأَشي ٍءأ

كهبهفرماواوباه اوي ارزمينيكاهآوراپار، اختيم

وماازهمهچيازآگااه،يافتجرياومي،بركتكردهبوديم

دررواياتازجملهامادادهايالهايباهحضارت«.ايمبوده

¨مسااخر اااختنعواماا طبيعاايتحااتاراده‚مهاادي

ا االم@دربيااوچناوكهر اولگراماي؛حضرتا ت

:حواد شبمعراجبهنق ازخداوندچنينفرمودها ات

آورموگردنكشااو اخترابادهارابهتسخيراودرماي»

برموبالشكرواورابرنردباوترقيباالمي، ازمراماومي

ر اانمتااكانموباافرشات انمماددماياشميخودياري

2«.دعوتمراآشكاركند

يااورنخساتقياام313¨حضرتامامصادق#درباره

...»:ضمن خنيفرمودها ات‚جهانيحضرتحجت

آو¨برشمشيرهايآناوهزاركلمهنوشتهشدهكههاركلماه

باادرادرهار،وآوحضارت،دي را ات¨كليدهزاركلمه

ا تكهقضاوت‚اينمهدي:ايبفر تدكهنداكنددره

وحكومتشهمچووقضااوتوحكوماتداودو اليماو

3«.خواهدا توگواهيازمتخلفاونمي

حضرتامامصادق#درپا اخباه،درروايتيمفص 

حاواد هن اام¨دربااره،عمارهايمتعددمفض بان ؤال

بهدوكااركرددي اربااد‚ظهورحضرتصاحبالزماو

                                                           

 .203،ص1،جكما  الدي .1

 .312،ص02،جبحار االنوار؛202،ص1هماو،ج.2

.023،ص3،جاثباة النداة؛282،ص02،جبحار االنوار.3

‚حضرتمهدي،دركاركردنخست.اشارهفرمودها ت

رويايشااورابااكندكهدشمناوپيشبهباد ياهيامرمي

پاسازآنكاه،دركااركرددي ار4.وزيدوخودازبينببرد

رابااردرختااي“برخاايدشاامناواهاا بياات،حضاارت

دهدتاابرخيازدوبهآتشيازقعرزمينفرماومي،آويخت

گااهآو.آناورابههمراهدرخاتبساوزاندوخاكساتركناد

رياادهدتاخاكسترشااوراباهدحضرتبهباديفرماومي

5.بيفكند

اصالي¨معصوم#ازنقشبادهايچهارگانه،درروايتي

:درتكمي خلقتحضرتآدم#چناينياادكاردها ات

بهبادهايچهارگاناه،گ آدمرا رشتگاهكهخداوندآو»

بادهاوزيدندوگا آدم# رشات.فرماودادبراوبوزند

6«.بادهايچهارگانهراگرفت

درهر:فرمايد خنيميضمن،حضرتامامصادق#

بهوياژههن ااموزشبادهااصالواتبارر اول،موقعيتي

نيازآوحضارتدرضامن7.ا الم@واجبا تگرامي

هااراهن ااميكيازآو،ا تجابتدعا¨شمارشاوقاتويژه

8.وزشبادهابياوكردها ت

هاايازباددرفقهبهمنا ابتدربااب: باد در فقه. سه

، ابقورماياه،حاج،صاالت،هاارتمتعدديهمچاووط

در.غصبوديات خنرفتاها ات،صيدوذباحه،نكاح

:پردازيمادامهبهمروربرخيازاين خناومي

از9.انادبرخيقدمابادرامث آفتابازمطهراتشمرده

،شرايطحصولطهارتبهآفتابآوا تكاهخشاكانيدو

الاتبااددرخشاككهآيادخامادراين،مستندبهآوباشد

اخاتالف،ر اانديااناهبهحصولطهارتزياوماي،كردو

10.وجوددارد

                                                           

 .13،ص03،جبحار االنوار.4

 .12هماو،ص.5

 .350،ص08هماو،ج.6

 .02،ص33هماو،ج.7

 .322،320،ص55هماو،ج.8

 .82،ص2،جمستمسك العروة.9

 .83،82،ص2،جمستمسك العروة؛135،ص1،جالعروة الوثقي.10
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مشاهورفقيهاااو1.ادراركاردوروبااهباادكراهااتدارد

هاي رخو اياههن اموزشبادهايشديدبهرنگ،شيعه

خواندونمازآيااترا،وزردكهموجبوحشتمردمشود

تحبابآوفتاوااماافقيهااو انيباها ا،داننادواجبماي

توجهبه،هايقبلهدرصورتندانستنآوازنشانه2.اندداده

،ماراد.صباودباورا ات،جنوب،شمال¨بادهايچهارگانه

جهتوزشاينبادها اتكاهمكلافبااا اتقبالباهآو

محا .يابادتقريبايراماي¨قبلاه،ايخاصبهگونه،جهت

¨ اتارهحدفاصا ميااومشارقاعتادالي،وزشبادجنوب

،محا وزشباادشامال، هي ومشرقاعتداليخورشايد

جهات،جديتامغرباعتداليخورشيد¨مياو تاره¨فاصله

و،وزشبادصباحدفاص مياومشرقخورشايدوجادي

¨حدفاص مغربخورشايدو اتاره،وزشباددبور¨ناحيه

باه،دربرخيكتبفقهيباراي ااكناوشاام3. هي ا ت

ازجملاهقارار؛هاييذكرشدها تافتنقبلهنشانهمنظوري

چپوبادشمالبركتاف¨دادومح وزشبادصبابرگونه

برايماردميماننيازقاراردادومحا وزشبااد4.را ت

5.جنوببركتفرا تازعالئمقبلهشمردهشدها ت

برخيفقيهاوقراردادومح وزشبادصابابارگاوش

چاپ¨چشمرا توباددبوربرگونهرا توبادشمالبر

،بحارين،وبادجنوببيندوچشمرابراي ااكناوبصاره

فااارسو يسااتاووبلوچساااتاواز،خوز ااتاو،يمامااه

برخينيزمح وزشبادصبابار6.اندهايقبلهدانستهنشانه

وبااددباوربارگاوش،روبهرو،را توبادشمال¨گونه

، اند،فرابراي اكناوهنادچپوبادجنوببيندوكت

البتاه7.انادهايقبلهدانستههاازنشانهكاب ومانندآو،ملتاو

،هايقبلهبرخيازفقيهاوايننشانهرانسبتبهدي رنشانه

                                                           

 .20،ص2،ججواهر الكالم.1

 .315،ص1،جالفقه علي المكاه  االربعة؛253،ص11هماو،ج.2

 .332،ص3،جكالمجواهر ال.3

 .201،202،ص1،جشرائ  اإلسالم.4

 هماو..5

 .323،328،ص3،ججواهر الكالم.6

 هماو..7

هاااززيراشنا ااييبادهااوتفكياكآو،اندضعيفدانسته

اگارچياز8.كاريدشوارا ت،آوراطميناو¨يكدي ربهگونه

بادبابدوُمحِرمتماسپيداكنادكفااره¨شبوييبهو يلهخو

باهنظار9.وليجداكردوآوازبادوواجابا ات،ندارد

،برخيفقيهاودخالتداشتنباددراصاابتتيارباههادف

آميزشكردوهن ام10.زندتيراندازينمي¨ضرريبهمسابقه

تياريكاه11.و ياهمكروها ت،زرد،وزشبادهاي رخ

چهبادآورابهشكاربر اندچناو،رفشكاررهاشدهبهط

،زنادودخالتبادضاررينماي،حاللا ت،وكشتهشود

12.كاردهرچنددرصورتنبودبادتيربهشكاراصابتنمي

ولايبااد،كسيكهدرملكخوددرحدنيازآتشافروخته

،آورابهملكدي ري رايتدادهوخساراتيبهبارآورده

امااگرافروختنآتشهن ااموزشباادتناد،ننيستضام

برخيفقيهااوبارضاماوويتصاريح،صورتگرفتهباشد

باهرويدي اري،اگرفرديبراثروزشتنادباد13.اندكرده

¨ضمانيمتوجهفرد قوطكننادهوعاقلاه،بيفتدواوبميرد

14.اونيست

،دانشامنداومسالماوبارايبااد: باد در تمطدن . چنار

چنااوكاه.انادريفيشبيهتعااريفاماروزيبيااوكاردهتع

قروچهارمهجري(بادراحركتهاوا)ابوالحسنمسعودي

چهاارماخاواو¨ودرر اله15وبهتالطمدرآمدوآودانسته

امواجهواوبهحركاتدرآمادوآوباهجهاات،الصفاباد

دريافتاهدانشامنداوا االمي16.گانهگزارششدها تشش

تداوموزشبادهايروزانهازت ثيراتپاايينجاّوبودندكه

حارارتآو¨درهن امروزبه ببتابشخورشيدودرجاه

آغازباهگارم،كندخورشيدصبح اهاوكهطلو مي.ا ت

                                                           

 .122،ص3،جمفتاح الكرامة.8

 .220،ص10،جالحدائق الناظرة.9

 .331،ص8،ججام  المقاصد.10

 .03،ص25،ججواهر الكالم.11

 .23،ص32هماو،ج.12

 .22ا25،ص33هماو،ج.13

 .32،ص23هماو،ج.14

 .11،صالتنبيه و االشراف.15

 .31،صرسائل اخوان الصفا.16
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برخيامااكنبايشازدي ارجاهاا،كردو طحزمينكرده

خورشيد¨شودواينبه ببعملكردانعكاساشعهگرممي

تبهمكاودي ارباراثاراخاتالفرناگدريكمكاونسب

باه¨ طحزمينوطبيعتواختالفرطوبتخاكوشايوه

1.كارگيريآوزمينوغيرآوبست يدارد

جريانيازهوايگرمباهبااالصاعود،باباالآمدوروز

هوايباالروندهدرآوزماوباجريااوهاوايپاايين.كندمي

عتزيادجايخودراشودكهبافشارو رروندهمقاب مي

هواييكهاز طحهمواريبهبااال،بنابراين.كنندعوضمي

دانشمنداومسلماو2.يابد رعتآوافزايشمي،متوجهشده

ازروزگاااراوقااديمپيوناادمياااووزشبادهااايروزانااهو

هايهواييباالروندهوپايينروندهراكهدرارتبااطجرياو

يكاي.ا تدرككردهبودندباميان ينگرماي طحزمين

باالرفتن:ازدالي وزشبادهانزداخواوالصفاچنينا ت

بخاراز طحدرياهاوصحراهايخشكواراضيبايآب

 بببرخا تنبخاارمرطاوبازدرياهااو،براثرحرارت

شودودرهاواراضيبيآبميگردوغبارخشكازدشت

بارايهاردوناو بخاارنتيجههوابههرطرفراندهوجا

حالاگرگاردوغباارخشاكبيشاتر؛شودباالروندهبازمي

كهبعدازآو،زيراايناجزايخشك،آيدبادپديدمي،باشد

زمهريارماانو¨شودوكرهر دوخشكمينسيممي¨بهكره

گارددوهاواراباهبهپايينبارماي،شودهاميباالرفتنآو

كهازآوبادهايگوناگونيحاص راندجهاتچهارگانهمي

3.آيدمي

چيساتي¨(دربارهق2قرو)شرفالدينمحمدمسعودي

:تاري اخنگفتاها اتبادوعل وزشآوبهنحودقيق

وپديدآمدو،ببايددانستنكهحقيقتبادهوا تمتحرك»

هحركتيدرهواحاد شاودكآن،يك:آوبردووجها ت

هجوهرهواحاد گشتهباشادابيآنك،به ببيازا باب

ادوم آنكهجاوهرهاواوحركاتآوحااد ،كهيادكنيم

                                                           

 .55،صموسوعة الحضارة االسالمية.1

 هماو..2

 .31،صرسائل اخوان الصفا.3

پسپديدآمدوبادراباروجاهاولدو ابب...گشتهباشد

گشاتن،ودي ار،يكيحاد گشتنحرارتيدرهوا:ا ت

اما بب.برودتيو وم ببيازخارجكهمحركآوباشد

اياددانساتكاهفعا ب،پديدآمدوحرارتدرهاوا()اول

بسطدادووگساتراندو(و)تفريقوتبسيطكردو،حرارت

جماوكاردووفاراهم،وفع برودت،پراكندهكردوا ت

پسهرگاهجااييازجوانابهاوادرتابساتاوباه.كشيدو

 ببتابشآفتابنيكگرمگرددوانبسااطيدرآوپدياد

،رددوبدين ببحجامآوبيشاترگا،آيدومتخلخ شود

پسهواييراكهمماسومجاورا تدفوكندتاجايآو

درنتيجهحركتيدرهاواپديادآيادوآوهاواي،راب يرد

حاد گشتنبارودتدر)اما ببدوم...متحركبادباشد

جااآوآو،چووجاييازجوانبهوانيك ردشود...هوا(

رامنقب گرداندوخويشتنبههامدركشادوحجامآو

درنتيجاههاواييكاهمجااوراو؛دين بباندكترشودب

باشددرجهتاوحركتكندتاآوموضوراكهازاوخالي

پسمعلومشدكهحرارتوبارودتهاوا.ب يرد،گرددمي

اماآو ببخاارجاز.گرددباد(مي) ببحدو حركت

آوباشدكاهبخاارياز،كندجوهرهواكهاوراتحريكمي

،چووبهمركاززمهريارر اد.خا تهبههوابرشودزمينبر

 رماي ختبراوزندوآوراابريگرداندغلي وثقيا 

بهناچاار.وبه رعتعظيمازباالبه ويزمينبازگردد

دفوكندوراهخاويشرابااز،هواييراكهدرزيراوباشد

بادايجادشاود()كندوبداو ببحركتيدرهواپديدآيد

ابتادايجساتنووزشاواز،وهربادكهبدين ببباود

4«....باالبود

دانشمنداومسلماودريافتهبودندكاهريازش،بهعالوه

حرارت طحزمينودوبرابر¨هادرپايينتريندرجهباراو

باه،هايهواييباالروندهوپايينروندهشدونيرويجرياو

هادر طحآووزشچهعلتباعثنقصاو رعتبادهاو

آنچهبعادازبااراوكمتار:گويدمرزوقيمي.گرددزمينمي

آوزماانيكاهزماينازبااراو؛ا تگردوغباروبادا ت

                                                           

.123،122،صهوا شناخت.4
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زيرااززمينبخارهاايخشاككاهايجااد،شود يرابمي

آرامشبادهااهن اام،بنابراين.خيزدبرنمي،بادا ت¨كننده

اياننظارمرزوقاي¨ربارهد1.ريزشباراووپسازآوا ت

هاايجديادهواشنا اينيازهمهاتفاقنظردارندوبايافته

.موافقا ت

،باادصابا،مهمترينبادهانزدعرب:گويدابنقتيبهمي

بادصباباديا تكاه2.بادشمالوجنوبا ت،باددبور

زيراروباهروي،اندناميده«قبول»وزدوآوراازمشرقمي

:گوياداجادابيمايابان3.وزدمي،آيدزمشرقميكسيكها

هايشاورادربرابربادصاباوطلاو خورشايدهاخانهعرب

زيرابادصبابارايآنااوبااديمبااركباوده،دادندقرارمي

اماباددبوركهوزش اهشازمغرببه متقطاب4.ا ت

جنوبا تدرواقواز متپشت ركسيكهازمشرق

اينباادباه اببشادتوزشوازباين5.وزدمي،آيدمي

اماامرزوقاي6.نيزخوانادهشادها ات«محوه»بردوابرها

ابرهاارا:گويدمي،رابهبادشمالداده«محوه»اصفهانينام

محوه،بهگماواصمعي:گويداجدابيميابن7.بردازبينمي

،امابادشامالكاهآوراشام ل8.هايبادشمالا تازنام

از متشمالكسيكهاز،اندشمي وشمولنوشته،شم 

ا تكه«حدواء»هاياينبادازنام9.وزدمي،آيدمشرقمي

نامدي ربااد«نسو»و«مسو».كندراندودفوميابرهارامي

يابادودروزشبادشمالدرروزشدتمي10.شمالا ت

العاالوهباربادشم:گويدقتيبهميابن11.گيردشبآراممي

باعاث ارديهاوانياز،كنادكهابرهااراپراكنادهماياين

                                                           

 .82،ص1،جكتاب االزمنة و االمكنة.1

 .108،صكتاب االنوا  في مواسم العرب.2

 .31،صصفارسائل اخوان ال.3

 .30،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة.4

 .32هماو،ص.5

 .135هماو،ص.6

 .28هماو،ص.7

 .135،صاالزمنة و االنوا .8

 .32،33،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة.9

 .121،صكتاب االنوا  في مواسم العرب.10

 .132،صاالزمنة واالنوا .11

اگرشخصيدر:گويدابوالحسنمسعوديهممي12.شودمي

ان شتربهد اتاو،بسترخودخفتهباشدوبادشمالبوزد

جماو،زيراتاناوازوزشايانبااد،شود ردوگشادمي

الدرلطافتبادشم،باتوجهبهمطالبيادشده13.گرددمي

كاهچنااو.وتعدي هوايبسياريازشهرهامؤثربودها ت

درايراوهموزشايانباادباعاثنظافاتوخنكايهاوا

باهمعناايبااد«شارطه¨»شدهودرادبياتايراونيزواژهمي

ايبزرگازناواحياماشرطهظاهرًاناحيه.شمالآمدها ت

رهقارارداشاتهدرعراقبودهكهمياووا طوبصا«وا ط»

الياهشامالخلايجفاارسچوواينناحيهدرمنتهاا14.ا ت

باااديكااهازاياانناحيااهبااه ااوي ااواح خلاايج،بااوده

15.بادشرطهوبادشمالنامداشتها ت،وزيدهمي

زيراوزشا اهآو،يمني(ا ت)يمانيباد،امابادجنوب

«ازيب»هاياينبادنام.در رزمينيدرمجاورتيمنا ت

بادمردمحجااز،اينباد.ا ت«هيف»و«نعامي«»ارنب»يا

باااردوروزهايشاااوراپاااكيزههاااماايا ااتكااهباارايآو

ناميادهو«هياف»هامباادجناوبراقتيباهابان 16.كنادمي

باديگارمو اوزاومنساوبباه ارزمينيمان:گويدمي

:نويسادهماززباوبقاراطمايابوالحسنمسعودي17.ا ت

درياهاورودهااو.قتيبادجنوببوزدهواراذوبكندو»

رنگوحالتهمهچياز.چيزهايمرطوبراگرمكند¨همه

¨تنوعصبيترا ستكنادوماياه،اينباد.راتغييردهد

هارا ن ينكندوچشامراكامقاّوتتنبليشودوگوش

عصابي¨زيراصفراراتحلي بردورطوبترابهريشاه،كند

داونوشاتههماينجغرافاي18«.فارودآورد،هدرآنجا تك

يعنياز؛اينبادحيواناتراازحالتيبهحالتدي ر»:ا ت

گرمابه رماوازخشكيبهتري]درطبو[وازخوشحالي

                                                           

 .122،صكتاب االنوا  في مواسم العرب.12

 .221،ص2،جمروج الكه .13

 .230،ص3،جمعجم البلدان.14

 .02،03،ص3يادگار،ش¨،مجله«بح  لغوي باد شرطه.»15

 .135،131،صاالزمنة و االنوا .16

 .121هماو،ص.17

 .225،ص2،جمروج الكه .18
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كهاثا خانهراازحبوباتوعس وهمچناو.بردبهغممي

دربغادادازاينبااد1«.دهدنقرهوشرابوروغنتغييرمي

درايان،پاييندجلهوازمجاورتوا اطوبصارهوزياده

بااد2.باريادها اتكردهوباراومايهن امدجلهطغياومي

وبهزبااوقبطاي3اندناميدهجنوبرامردممصرمريسيهمي

ماريسدرجناوب¨اينبادازمنطقه4.گفتندآوراكيهكمي

 رزميننوبه¨قطهمريسدردورترينن.وزيدها تمصرمي

واقاوباوده،صعيدمصار¨ومجاور رزمينا واودرناحيه

باد رديا تكهابرهااراپراكنادهو،باديادشده5.ا ت

و...وزددرتابستاوچه روزپياپيمي،كندهواراصافمي

زماووزشبادهااي6.شودبيماريوباپيدامي،اگردواميابد

بادهايبوارحدرعراقا اتكاههمزماوباوزش،مريسيه

وزدوتا ثيردرماهحزيراوماي؛آونيزچه روزادامهدارد

باديرا مسعودي7.آوهمانندبادهايمريسيهدرمصرا ت

بادشهري،وزدوزدودرشهريدي رنميكهدرشهريمي

اماابااديكاهميااودوباادازبادهااي8.دانادمحلي(ماي)

باادي9.معروفا ات«نكباء»وزدبهمييادشده¨چهارگانه

ماثاًل،ا تكهازوزش اهخودبرگشتهومياودوباددي ار

باه)هرگاهحركتبادبه متباال10.وزدصباوشمالمي

كاههمااو.معاروفا ات«اعصار»به، ويآ ماو(باشد

12.اندوعامهآورازوبعهناميده11باشد ياهباد(مي)گردباد

از،اصليكهبيااوشاد¨وهبربادهايچهارگانهعال مسعودي

گا اريجديادچهارباددي رناامباردها اتكاهدرناام

جنااوب،دانشامنداوهواشنا ايبااابادهاايشاامالشارقي

                                                           

 هماو..1

 .18،صالتنبيه و االشراف.2

 .131،صاالزمنة و االنوا .3

 .18،صاالشراف التنبيه و.4

 .131،صاالزمنة و االنوا .5

 .13،صالتنبيه واالشراف.6

 .131،صاالزمنة و االنوا .7

 .221،ص2،جمروج الكه .8

 .132،ص2،جصبح االعشي؛31،ص2¨،ر الهاخوان الصفا¨ رساله.9

 .105،صكتاب االنوا  في مواسم العرب.10

 .132،133،ص2،جصبح االعشي.11

 .85،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة؛هماو.12

باهقاول.شمالغربيوجنوبغربيمطابقاتدارد،شرقي

معماواًل،آيادمشرقماي¨مردمهرباديراكهازناحيه،وي

گويندوهرباديراكهازطرفمي«صبا»دهندوتعميممي

باادشامالنيازباه¨درباره.خوانندمي«دبور»،آيدمغربمي

اندوهرباديراكهازجانبقطابهمينروشعم كرده

بااد¨ناميادهودربااره«شمال»،آيدشمالومجاورتآومي

13.اندجنوبنيزچنينكرده

واوازهامابنماجدمح وزشبادهاراباادقاتفارا

شادتوزشو¨هارابارا ااسدرجاهمتمايز اختهوآو

 اارعتو اامت(درجاادوليبياااوكاارده)جهااتوزش

بادهاادر»:زارينيزدرهمينزمينهنوشتها ت ِفا14َ.ا ت

،اگرازجانبمشارقباوزد.آيندجوانبعالمپديدمي¨همه

باادآورا،اگرازجانبمغربباشاد.آورابادصباخوانند

آوراباادشامال،اگاردرجانابشامالوزد.دبورخوانند

.آورابادجناوبخوانناد،اگرازجانبجنوبوزد.گويند

مشارقو¨مياوبادصباوشمالدوباادباشادكاهاززاوياه

شمالآيندكهيكيباهباادصاباودي اريباهباادشامال

باادهمچنينمياوبادشمالوباددباوردو.ترا تنزديك

شمالومغربآيندكهيكيباهشامالو¨ا تكهاززاويه

بادهاادوازدهبااد¨وجمله...ترا تدي ريبهدبورنزديك

و...وزد]اصلي[كهازچهارجهتعالممايچهارباد؛ا ت

ومياو،يعنيمياومشرقوشمال؛هشتازاينچهارزاويه

مغاربووميااو،ومياومشرقوجناوب،مغربوشمال

وزدكاهدوباددي را تكهيكياز ويباالماي.جنوب

گردباد(خوانندوباددي رصرصرا تكهاز)آورازوبعه

وهماينبااد،بياياد،زمهريركهبااليكرهنسيما ات¨كره

قومعادراهالك،روزيخودا تكهباوزشهشتشبانه

 هالواصاولابن15.بادهاچهاردهبادا ت¨پسجمله.كرد

هريكرابه هقسامكاردهودر،بادهاراچهارباددانسته

16.داندهارادوازدهبادميمجمو آو
                                                           

 .13،18،صالتنبيه و االشراف.13

 .135صثالث ازهار في معرفة البحار، .14

 .05،صهوا شناخت.15

 .155هماو،ص.16
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بادهارابه بباخاتالفدر ارعتو،درزباوعربي

معينايكننادباهدنباالهامباها اامياثريكهايجاادماي

باديا تكه،درنزدقلقشندي«نسيم»1.اندگ اريكردهنام

ولياگرشارو وزشآو.ارايوزشضعيفوآراما تد

اگارحركاتبااد2.شودگفتهمي«نافجه»بهآو،شديدباشد

هارا ختبهحركاتدرآوردودرختااوراريشاهشاخه

ولايبااديكاهباا3.شاودگفتهماي«زعز »بهآو،كنكند

4.شودخواندهمي«حاصبه»، ن ريزههمراهباشد

بوهوايينشاودادهكاهبيشاترازهايجديدآبرر ي

بخارآبيكهبرجاهايخشكبهصاورتبااراودرصد55

دانشامنداو.هاايماداريا اتريزداز اطحآبفرومي

هااايمساالماواياانحقيقااترادريافتااهبودناادكااهجرياااو

جااييباهجاباه،شاودهاايجادميآو¨كهبادبهو يلهمهمي

5.كنادينكمكفراواوميبخارآبوتوزيوآودر طحزم

هابرفارازگردشبادهاومقصودازآو¨اخواوالصفادرباره

آوابريا اتكاهاز:گويندهاومناطق احليمياقيانوس

هاايهاايدوروبيابااو واح درياهاباه اوي ارزمين

خاصيت¨دانشمنداومسلماودرباره6.شودراندهمي...خشك

 اخن،وزيدهلفجهاوا المميبادهاييكهدرمناطقمخت

هاراهن اموزشوآثاريراكاهباهاندودگرگونيآوگفته

چناوكهمساعوديبااد؛اندروشنكرده،اندآوردهوجودمي

بادجنوبراگرمومرطوبوبااد،شمالرا ردوخشك

اينبياوويباحقايقآبو7.داندصباراگرموخشكمي

باادشامالكاهدر.ياديموافقتداردهواييجديدتاحدز

¨زيارامنشا آوتاوده، ردوخشكا ات،وزدزمستاومي

قطبيپربار ردوخشكيا تكهازمراكزپرفشارجاّوي

وزدكاهآومنااطق اردوبااليرو يهومشرقاروپاماي

                                                           

 .80ا30،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة.1

 .132،ص2،جصبح االعشي.2

 .132،ص2،جصبح االعشي؛81،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة.3

 .81،ص2،جكتاب االزمنة و االمكنة.4

 .155،صموسوعة الحضارة االسالمية.5

 .31ص، رساله چنارم، 2رسائل اخوان الصفا، ج.6

 .12،صالتنبيه و االشراف.7

بادورا»،وهماوگونهكهمسعوديبياوكرده؛خشكا ت

حواسرابهترنمايد،خوبرنگپو توچهرهرا، خت

كه رفهودرد ينهجزآو؛ودماغوشهوترانيروبخشد

8«.پديدآورد

تارانادزيراابرهارامي،داندابنقتيبهبادشمالرابدمي

بااد»كاهعاربباهآو تهمازاينرو9.آوردو رمامي

ادها ي با¨مردمقبيلاه:گويدقتيبهمينيزابن.اندگفته«عقيم

كهوقتيشرو بهوزشچهآو؛دانندشمالرابادخشكمي

ازايانروباهآو،كنادپراكندومحوميكندابرهاراميمي

اماا10.زننادگويندودر رديبهآوتف لبدميمي«محوه»

بادجنوبدرنزدمردمنجدوحجاازازبادهاايخاوبو

دمحجازبادمر،بادجنوب:گويدمسعوديمي.بارشيا ت

هااراپااكيزهوخوشابوبااردوآوچووبرايشاومي،ا ت

باادجناوبباادماوافقي،امابرايمردمغيرحجااز.كندمي

،كهدرجنوبعراقهرگاهبادجناوبباوزدچناو11.نيست

رنگوحالتهماهچيازرا،كنددرياهاورودهاراگرممي

وكساالتكندهاواعصابرا ستميبدو،دهدتغييرمي

هاارا ان ينوچشامراكامناورگوش،آوردوتنبليمي

¨باردورطوباتراباهريشاهصفراراتحليا ماي،نمايدمي

اينمسئله12.دهدنفوذمي،عصبيكهاحساسدرآنجاا ت

ناشاايازوزشبادهاااييا ااتكااهبااهبادهااايمو اامي

وزشاينبادهاكاهدرشامالخلايجفاارسو.اندمعروف

بيارتباطبابادهااي،وزندزماوميراقبهطورهمجنوبع

13.اقيانوسهندنيستمو مي

مسلماناوبهدادو تدباهندوچيناشاتغالداشاتندو

هايتجاريآناودريايعربواقياانوسهنادرادركشتي

ماالگارا¨بلكهبعضيازآناوخليجبن الوتن ه،نورديدمي

كردندوگاهباه امتطيميبه ويدريايچينجنوبي

                                                           

 .221،ص2،جمروج الكه .8

 .108،صكتاب االنوا  في مواسم العرب.9

 .120هماو،ص.10

 .18،صالتنبيه و االشراف.11

 .225،ص2،جج الكه مرو.12

.152،مو وعةالحضارةاال المية،ص«الرياح».13
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بهطوريكهبرخاي.آوردندشمالو واح چينرويمي

مسالماناوتااحادودبنادر،دهادازمنابوعربيگواهيماي

1.اندكانتوودر واح چينرفته

اشتغالمسلماناوباهدرياانورديدراقياانوسهنادباه

گردبادهااو،بادهاايمو امي¨شاودربارهفراوانياطالعات

آمدوحركاتجازرهاييكهدرآواقيانوسپديدميفاوطو

،درضامن.كاردكمكماي،ومديكهدرمعرضآوبودند

آبوهاواودرياانورديابااوجاود¨دانشفراوانيدرباره

نداشاتنآالتوا ابابالزمآوادرآورفاتوآمادهاي

كسانيكاهدر،بنابراين2.بردندكارميبه،درياييكسبكرده

مو اموزشبادهااو،شادندودرياها واربركشتيمايآ

شناختندواينهمهراباهعاادتوهاراميخصوصياتآو

3.دانساتندتجربهوآگاهيازگفتااروكاردارپيشاينياوماي

مسعودياز رشتبادهايمداريكاهدردرياايعاربو

 اخنگفتاهوزيدهووزشبادهايمو مياقيانوسهندمي

دريانورديبرا اساوقاتوزشبادهااي¨دربارهوآنچهاو

اوگردبادهايمداريراكاه.اهميتدارد،بياوكردهمو مي

شادهازهايشديددراقيانوسهندحاد مايبراثرطوفاو

درايان:زباومسافراووبازرگاناوچنينبياوداشاتها ات

¨هانادكاهازآوزبانادرياگاهتكهابر فيدكوچكيراديده

 فيديخارجشدهكهبهآبدريامتص بودهوباههماين

جهتآبدريااباهجاوشوغليااوآمادهوازآوگردبااد

آو،آوگردبادبههرچيازيب ا رد.بزرگيبلندشدها ت

باردكهدرآوكندوبهدنبالآوباراوبدبوييميرانابودمي

4.انوا خسوخاشاكدرياييوجوددارد

ديوبااد()گردبااد¨پدياده¨ ااوينيازدربااره هالوابن

آورابهتازيزوبعهگويندوآوباديا اتكاه»:گويدمي

هاابيشاترازايجاادآو؛ايگرددچوومناارهبرخويشتنمي

بادهاييا تكهاز ويباالبازگردنادودرراهباهاباري

،پسازآوپايچ،رپيچانندررابهنيرويخودبر ندوآواب
                                                           

 .82،80،صدريانوري عرب در درياي هند.1

 .153،مو وعةالحضارةاال المية،ص«الرياح».2

 .128،ص1،جمروج الكه .3

 .133،ص1هماو،ج.4

پسهمچناوگارداوباهزماين،ردشيدرايشاوپديدآيدگ

شاوخودپيچيادهر ندوباشدكهمنف وره  ربرجهيدو

بادباشادتتمااماز¨وگاهزوبعهازآوبودكهماده...باشد

كهاززمينبازچناو،باالبهزيرآيدوزمينرا ختبكوبد

آيدوهاردوپسباديدي رپياپياواز ويباالدر،جهد

حركتيگاردپدياد،برهمپيچندوازپيچيدوايشاوبرهم

ونيزباشدكهدوباد ختازدو ويمختلففراهم.آيد

ايباشدوآوزوبعه،ر ندوبرهمپيچندوزوبعهپديدآيد

كهبه ختي]وقدرت[چناوبودكهكشتيراازرويدريا

ايازاباِروباشدكهپاره؛ددرُربايدوگرداوبه ويباالبر

پسزوبعهپيراموواودرآيدواورا،درازدرره  راوآيد

5«.پردگردشدهدوچناونمايدكهاژدهاييدرهوامي

هاايطوفاو¨هابسياريازاطالعاتخودرادربارهغربي

؛اناددريايعربواقيانوسهندازميارا ا االميگرفتاه

monsson))يمو ميدرزباوان ليسايچناوكهنامبادها

وناامگردبادهااياقياانوسهناد«مو اميه»عربي¨ازكلمه

(Typhoonازكلمه)«¨مساعودي6.گرفتهشدها ت«طوفاو

كندكهدرياانورداووبازرگانااومسالماودرغارببياومي

ماه)زمانيكهخورشيددربرجقوس¨اقيانوسهنددرفاصله

هااييكاهباهچاينكشاتي.كردندورديميآذر(بودهدريان

هايايلاولوقب ازشدتگرفتنگردبادهادرماه،رفتندمي

اآباو()تشريناول كردنادوازازآنجاعباورمايشهريور

 اپس.گرفتنادزمانيبهرهماي¨بادهايشماليدرآوفاصله

دريااايعااربواقيااانوسهناادرادرماااهتشااريندوم

زمساتانيشامالشارقيادهاايمو اميپيمودنادوازبمي

 فربه ااح ماالبااردرهناد¨بعدآماده.كردندا تفادهمي

.شدندوكمترازيكماهبراياين فرفرصاتداشاتندمي

آذرودي( را يمهتمامكارهااي)گاهدرماهكانوواولآو

 پسدرآخارآومااه.ر اندندتجاريخودرابهانجاممي

،ر يدهيمداريدراقيانوسهندبهپاياوميكهوزشبادها

ازخلايجبن اال،هاا فرشااورااداماهدادهبرخيازكشتي

                                                           

 .55،صهوا شناخت.5

.152مو وعةالحضارةاال المية،ص، «الرياح».6
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ماالگارابه ويدريايچينجنوبيطاي¨تن ه،عبوركرده

تابستانيجنوبكهدردريايكردندوازبادهايمو ميمي

كماك،وزيادهشماليبه اوي اواح شارقيچاينماي

گاهپساز پريشدوفصا تابساتاودردوآو.گرفتندمي

 فربازگشتخودراباكمكگارفتناز،كانوواولودوم

شماليكهباشرو ماهايلاولوتشاريناولبادهايمو مي

گاهازخليجبن الدرمااهآو.كردندشرو مي،شدهآغازمي

بعداقيانوسهندودريايعربرابا،كانوودومعبوركرده

زمستانيجناوبكاهدرآورفتنازبادهايمو ميكمكگ

1.كردندطيمي،وزيدهفص مي

هاايدانيمكههوايآلودهموجببروزبرخيبيماريمي

عروقيوتنفسيشادهو،هايقلبيازجملهبيماري،عفوني

 اليانهصدهاانساودرشهرهايصنعتيبهموجبآلاودگي

از،المقد اايمحماادبااناحماادالتميمااي.ميرناادهااوامااي

يكيازعوام آلاودگيهاوا،دانشمنداوقروچهارمهجري

ويآنجاكاه.داندومحليميراوزشبرخيبادهاياقليمي

بادهااي،كنادهوادرمصارياادماي¨ازبادهايآلودهكننده

هاايرودنيا درآفريقااراكاهدارايبرخا تهازدرياچاه

عواما منا ابحرارتورطوبتباالييهساتنداز¨درجه

اوبهنقا از2.كندهايميكروبيمعرفيميپيدايشآلودگي

تندبادهايجنوبدربيماراو:دانشمنداويونانينوشتها ت

،ضاعفبيناايي،وناتواناوموجاب ان ينيگاوشو ار

،شودوتندبادهايشمالموجب ارفه ستيوكسالتمي

دشاواري،حلقوشكمدرافرادخشكمزاج¨درددرناحيه

هااو اينهدناده¨تغييررنگپو تودرددرناحياه،ادرار

3.گرددمي

باات ما درا ااطير: باد در اساطير و فرهنط  عامطه  

هاايباهنموناه،ازدوراوپيشازا االمتاااماروز،ايراني

خوريمكهدرمعناامتعدديازعناصرفرهن ينمادينبرمي

.گيرنادرادربرمايهايبزرگانسانيگستره،وشك خود

                                                           

 .151،صدريانوردي عرب در درياي هند؛152هماو،ص.1

.21.صمادة البقا .2

 .50هماو،ص.3

¨باديكيازاينا اطيرا تكهنهفقاطدرحاوزه¨ا طوره

بلكهدربعديگستردهتاردر،بزرگفرهنگهندواروپايي

ايانمفهاومدر4.هاوادياوجهانيجاايدارد ايرفرهنگ

هاايماننادفرهناگ،ايراوبا تاووهمتاياوغيرايرانايآو

هايدورچاينوآمريكااينگنزديكهندواروپاييوفره

5.ايا تهايمعناييگستردهدارايشباهت،پيشازكلمب

.بادازتقدسبرخوردارباودها ات،درمياواقوامكهن

،هاايبااددانستندوالههحتيبرخيازايشاوبادراخدامي

شاايديكاياز.انادهااراداشاتهبخشيازاختياراتآ ماو

ناديادني،اقوامبادراخدابنامنادعلليكهموجبشدهاين

كهازمياوچهارعنصرخاكوآبوچهآو،بودوآوا ت

آتشكهديدنيهستندتنهاعنصارباادا اتكاهناديادني

موجااودينادياادنيكااهازقاادرتيخااارقالعاااده؛ا اات

اينچهارعنصرازروزگاراوبساياركهان6.برخوردارا ت

شايدبه ببقائ .اندبودهدرنزداقوامازتقدسبرخوردار

شدوهميناحترامفوقالعادهبرايعناصرچهارگانها ات

ان اشاتنددفانكهزرتشتياواجسادمردگاوراكهناپاكماي

.دادنادهاقرارميهايابلندايكوهبلكهدردخمه،كردندنمي

و،تاوهينباهآتاش، وزاندو،توهينبهخاك،دفنكردو

توهينبهاينعناصار،گاوبهآبياباد پردوخاكسترمرد

زاد پرمنيزچهارمينپنادازانادرزهاي7.رفتبهشمارمي

يعناي،نيايش(چهارماادراو)پيشواياودينيرايزش¨گانهده

داندكهآفرينشآفريدگاومااديازچهارعنصريادشدهمي

كاهبرخايپژوهشا راوچنااو8.هانشائتگرفتاها اتآو

هدادوبهعناصرطبيعيباهمنظاوربااروريوفدي،معتقدند

فشانيبرخاكورفوعطاشمردگااووجرعه،هابركتآو

آيينيادبودامواتنيزدرارتبااطبااتقادسونياايشايان

انساوا اطيرياباهوياژه¨عناصردرديدگاهجاندارپندارانه

                                                           

علاوماجتمااعي،¨ناماه¨،مجلاه«سياسطي ¨ تحليلي ساختي از يك اسطووره ».4

 .128،ص12ش

.133هماو،ص.5

 .35،صرمز پردازي باد در كثار سنايي.6

 .35و22،صتحليل نمادينگي عناصر خاك و باد در....7

 .38،صزادسپرم،نك:22هماو،ص.8
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1.درعصركشاورزياشك گرفتها ت

:رباادشاناختهشادهباودچهاا،درمياويونانياوقاديم

بااد(boreas)باورهآس؛بادغربايzephyrus))زفوروس

يااEros))وِاروس؛(باادجناوبيnotos)نوتوس؛شمالي

هااباادخادايانيايان2.(بادشارقيApeliotes)آپهليوِتس

ازميااو.بودندكهدرمقاب چهارجهتاصليقرارداشاتند

بادماليمولطيفخواندهشادههابادغربيگاهبهعنواوآو

3.ا ت

اخورشايدخادايآرياايياميتارارا درتصويرميتارا

دادندكاهمااريگاهيباتصويريعرياووايستادهنشاومي

درنقااوشبرجسااتهودر.بااهدورباادنشپيچياادها اات

منطقةالبروجبهشك بيضيپيرامووآوراگرفتاه،هانقاشي

4.رحالوزيدوهستندهادوچهارباددرگوشه

ا اممخصاوصپروردگاارو،در انسكريتواو اتا

عنصربادا تكهنخستينپروردگاريا تكه¨ويژه،ايزد

،گاهيبرايا امخااصايازد«ودا»در.پ يردن رهارامي

دررواياتتاريخيازدون هبااوبااديااد.آمدها ت«باد»

دبخشودياوين هباوهوايپاكو او¨فرشته؛شدها ت

5.آورا تكهمظهرهوايناپاكوزياو

كاهدر،هابادهمچوودي رپديده،بهباورايرانياوكهن

دوچهرهدارد،زماوومكاوجهاوخاكيآفريدهشده¨حيطه

ان اره)اهاورايي(وشايطاني)كهمتعلقبهدوقطبايزدي

زاينادهو،اينيكاوبااخصااليپسانديدهچهره.مينو(ا ت

،خشان،ايكرياهوچهره،وزد ودمندكهازخلدبرينمي

آيدوابليسراياارينابودگرونا ودمندكهازدوزخبرمي

يشتپانزدهماو تابهطاوركاما باه،راميشت6.دهدمي

باد(اختصاصداردوتعلقآورابهكاركردمنفيهند)واي
                                                           

 .31ا323،صاي در تاريخ اديان رساله.1

 .253،صاي نمادها در هنر شرق و غرب فرهن  نگاره.2

 .33،صرمز پردازي باد در كثار سنايي.3

 .383،صاي نمادها در هنر شرق و غرب فرهن  نگاره.4

 .38،صسنائي رمز پردازي باد در كثار؛118،صفرهن  اساطير.5

تحليلطي  »؛25،ص3كنادوج،ش¨،مجلاه«وا( در فرهن  مردم گيالن) باد».6
،12علاوماجتمااعي،ش¨ناماه¨،مجلاه«سياسطي ¨ ساختي از يطك اسطووره  

 .102ص

:دهدوايرانيبهخوبينشاومي

ناام، اخت/ناممنا ات،تندترين،تناممنا ،تند

بهيكباارگيشاكننده/ناممنا ت، ختترين،منا ت

باه اتيزگي/شاكننااممانا ات اتيزه/ناممانا ات

...كشاندهنااممانا اتزباناه/...شوندهناممنا تچيره

 ارتيز¨نيازه،ناممانا ات، رتيز¨نيزه.(23ا22بندهاي)

پهان¨نيازه،نااممانا ات،پهن¨ناممنا ت/نيزه،دارنده

،آزناده¨نيازه،ناممنا ت،آخته¨ناممنا ت/نيزه،دارنده

ناممان،بسيارفرهمند،ناممنا ت،ناممنا ت/فرهمند

وقتايدر،هايمرابخواوايزرتشتپااكا ت/وايننام

،تشنهباهخاوو]باشاي[ودرميااوصافرزم،مياولشكر

دوقومي(كهبهضادهام)مملكتيمرتبشدهدرمياودو

.(5ا8بندهاي،مهريشت:نيز،25ا28ايبنده)«جن ندمي

بااد(درديان)اگرچهايندوگان يدرشخصيتواي

اماهماينامارآوراباهاديااو،مزداييامريا تثناييا ت

كاهدرقارآوكاريمباادچنااو؛توحيدينزديككردها ت

،كهگ شتچناو.منفيا تمثبتو¨ريح(دارايدوچهره)

گاه؛شود(يادمي15،22يونس/)ريحطيبه()گاهازبادنيك

گارددبادبامفهاومباويخاوشوعطارآگينتركيابماي

مفهومباد.(02،85واقعه/؛12،52يو ف/؛00،12رحمن/)

(ودر22،33شاوري/)گاهمعنايآراماشرادرخاوددارد

نشانيازقدرتپروردگااربسياريمواردآيتيا تالهيو

(وروزيدهناده2،122بقاره/)چووگاردششابوروز

يعناي،آو¨گاهنيزمثبتبودوباددرثماره.(35،22روم/)

ياباادبارناادگيوباااروريزمااينبااهبركااتآبنمااودمااي

،35روم/؛20،28فرقااو/؛10،22حجار/؛3،03اعراف/)

القادرتيمخاربوامابااددرعاينحا.(30،5فاطر/؛28

 اردو،تناد،عا ابالايم،بااد.كنادمنفيرانيزحم مي

آورد ااختا ااتكااهخداوناادباارقااومعااادفاارودمااي

،25حاقاه/؛02،15قمر/؛21،12فصلت/؛22،22احقاف/)

ريااح»يعنااي،(ومجااازاتي ااختوهمااراهباااطوفاااو2

(و22،31حاج/؛12،18اباراهيم/؛15،22يونس/)«عاصف
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1.(3،113آلعمراو/)ربوويران رمخ

انادر،اندرچهري:باددرا اطيرايرانيچندگونها ت

فارودآهانج، ودمند()فراروو،جاوهنج،فضايي()وايي

آوركاهدرمرگ)بزغ،مد(¨ ازنده)برآهنج،جزر(¨ ازنده)

دارباادجااو،ايساتد(هاايزماينمايهايبدوورگاهرگ

2.رواو()

ياخداي«َادد».اندبادهادوچهره،هايجهاورهدرا طو

بلكهبااراوزنادگيبخاشرا،هواخدا(نهفقططوفاو)هوا

در3.نمادشآذرخشوحيوانشگااوباود.كردنيزمهارمي

باد(اولجزء هخدايوداييباودودر)وايو،ا اطيرهند

خداييويران روتندخوا تكهدرآ ماووزماين،وداها

پسربااد،هانوماو،دراينا اطير4.دهدههرجاجوالوميب

توانادباها توازچناوقدرتيبرخاوردارا اتكاهماي

زمينرابجويدودلياريو¨هاپروازكندوهرگوشهآ ماو

هاانووخاداا.اشنيساتتراززورمندياشكمهوشمندي

اوميماووخاداييا اتكاهبااگارز حيواوا اطيرهند

،بااد()پادرشواياو.شاودآفرينايندرامجروحمايقهصاع

آنااوراباه،باواردشدوبهجسمخاداياو،خشم ينشده

طلبادوباد(پوزشماي)ايندراازوايو. ازدقولنجمبتالمي

5.بخشدبهجبراوخطايخودبههانوماوعمرجاوداومي

دانستهوبداو وگندياادزندگيمي¨ كاهابادرانشانه

،گاودي،وزبارباد رزمين اكاهادارايزيار.اندكردهمي

درياون هدارجاومردموگو فنداوا توهارچيازرا

كاهويهن اامي،ُگماشگي ¨درافسانه6.هنجارازبادا ت

غاول¨كندتااپنجاهدرپنجاهعزمرفتنبهجن   درهمي

حاداوباامت،ن هباواينجن ا انباوهدرافكناد«هومبابا»

،مانناادبادهااايشاامال،نيرومنااديازجملااهبادهااايوزاو

                                                           

علاوماجتمااعي،¨ناماه¨،مجلاه«سياسطي ¨ تحليلي ساختي از يك اسطووره ».1

 .102،100،ص12ش

 .32،صبندهش.2

 .33،صالننري  هاي بي  اسووره.3

 .122،صشناخت اساطير هند.4

 .30،صهاي خاور دور اسووره.5

 .30،32،صكفرينش خدايان.6

بادمنجمدكننادهوبادهااي اوزاوهماراه،طوفاو،گردباد

درا اطيربينالنهارين7.گرددشودو رانجامپيروزميمي

ازت ثيرويران ربادهادرطوفاني اختنوبرآشفتنتيامت

،اينا ااطيردر8.ياهماودرياهايآبشوريادشدها ت

ازديوهايييادشدهكهبادهايشنِيويران ررادرصحراها

(باخادايanzu)هايانزوودرجنگ9دارندبهتكاپووامي

10.آورندويرانيوشرارتبهبارمي،(ninurta)نينورته

ايهرياكدراتااقخاوابخاودمجسامه،قومآشور

غرباي ن يياگچيازدياومخاربباادجناوب،برنزي

،بهاعتقادآنااو.ناميدندداشتندوآوراطلسمبادجنوبمي

هااواينطلسمقدرتداشتتااينبادراكهانوا بيمااري

آوردونيزارواحخبياثراازآنااووهارابههمراهميتب

11.شاودورداردخانماو

افزارقدرتخداياود ت،هايبسياركهنبادهااززماو

شاااودرمقابلاهبااادشامناوورقيباااوروياژهوجناگافاازا

¨االهاه«تيامت»خدايجواوباب چووبا«مردوك».اندبوده

باهمجادلاه،مادراكهبهشك ماهييااژدهاييبزرگباود

بهاومجال خنگفتننادادوباهمجارددهااو،پرداخت

بادهاراباهدرووگلاووشاكماوفر اتادوتكاه،گشودو

،بدنشبخشيازجهااوآفارينش¨دوازهرپارهاشكرپاره

12.راپديدآورد...زمينو،آ ماو

آوردودرزازنادگيمايوايو(كهدرابرباراو،واي)باد

يكيازا رارآميزترينخداياوهنادوايراناي،مرگ،طوفاو

وياز:آوآمدها ات¨دريكيازمتووهنديدرباره.ا ت

زبدواو اختهشادهپياداشادهنفسغولجهانيكهدنياا

تيزروييكهآوراصدياحتيهزارا اب¨برگردونه؛ا ت

او تكهنورهايگل وويعنيبارق؛ وارا ت،كشندمي

.كنددمراهويداميراايجادو پيده

                                                           

 .221،صكشور كن .7

 .03،صهاي بي  الننري  اسووره.8

 .30،صاديان كسيايي.9

 .33،53،ص2اها جنان اسووره.10

 .35،صكشور كن .11

.203،صقدرت اسووره.12
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بادشخصيتبزرگودرعاينحاالمعماايي،درايراو

كندوهمياهورامزدا(قربانيم)براياوهمآفريدگار.ا ت

آفريادگاربارتختايزرياندرزيار.ان ارهميناو()شيطاو

هايزرينپوشاندها تهارا ايباوهايزرينكهآو توو

براياوقربانيكردوازاوخوا تتاآفريادگاوشايطاورا

دعاايآفريادگار.نابودوآفريادگاوخاوبراحفا كناد

.آوردهنشادشايطاوبار¨امااميالويران راناه،مستجابشد

بهخصاوصدر؛كنندباد(دعامي)آدمياونيزبهدرگاهواي

زيرااوجن جويي همناكوفراخ اينها ات،موقوخطر

ايتياازونبااردباارتاانداردومساالحبااهنياازه¨كااهجامااه

كندتاادرتعقيبدشمناوخطرمي.افزاريزرينا تجنگ

پا ادارياهريمنراناابود اازدوآفارينشاهاورامزدارا

1.كند

هرمازد¨هجادهمينآفرياده،باد،هايايرانيدرا طوره

ا تكهپسازخوابوپيشازدادمنديبهحالتميناوي

نيزناامبيساتودوماينروزاز ايروزمااه.آفريدهشد

اشبهجهااوميناويچوواهريمندرنخستينجمله.ا ت

،مانادبهگيجيازكارافتادو ههازار االدرآوحالات

ازروشانيباي.هرمزدآفريدگاورادرصورتماديآفريد

¨زمينوهمه،وازآب؛آب،ازباد؛باد،ازآتش؛آتش،كراو

باادراماننادتانَماردجاواوپاانزده.هستيماديراآفريد

گو فندومردپار اوهرچياز،گياه،ايآفريدكهآب اله

همكاار،وازشت(وابر)بادهمراهآتش.دي ريرابپروراند

زماانيكاه. پهبدشرقا تويارخارداد«تيشتر»وياور

َاپوش(درجدالبودتاباراوبباراندو)تيشترباديوخشكي

اهاريمنباهدياواو،زمينراازپليديبپااليدوبارور ازد

دالوِرهرمازد¨]ايانبااد[چياره؛اينباادرابميرانياد:گفت

¨گااههماهآو،اگارشاماباادرابميرانيادزيراكه.آفريدهرا

پسديواوازپِيبادباهكوشاش.آفريدگاوراميراندهباشيد

پسبادبهتن.فرازرفتندوبادرانيزآلودندو ستكردند

كشورهانيامدوتكاهتكاه¨بداوشتاببرهمه،خود¨خسته

چووباه.همهچيزرانظمزمانهازبادا ت:نيزگويند.شد

                                                           

 .30،32،صر ايرانشناخت اساطي.1

وچااووبااه،خواننااد«فاارارووباااد»آورا، ااودمنديوزد

زيراهمهچيزباداو،خوانند«باِدجاوهنج»،منديوزدزياو

جانادارترينتصاوير،درزاد پرم2.تباهو ستكردهشود

مينويبادبهشاك مارددر»:كندارائهمي«مينويباد»رااز

ايماوزه،[بلندوبهآياين]متنا اب،روشن؛زمينپيداشد

زمينرايكسرهفراوزياد¨وبادهمه...چوبينبهپايداشت

3«.وآبرابغلتانيدوبهاطرافزمينافكند

درا اطيركهنايرانايآمادها اتكاهدياوانيباادرا

توبر را رآفرينشفرمانروايي:فريبدادندوبهاوگفتند

پااِس،بگرشا ،بااينهمه.وكسيرابرتوبرترينيست

تند،بادچوواين خناوراشنيد.ديواووپاستوراندارد

هااييراكاهبار اردرختاووبيشاه،وپرخروشفراجهيد

راهشبودندازجايكندوچناوگردوخاكبهپاكردكاه

كااهبااهاماااهن ااامي.جهاااودرتاااريكيمطلااقفاارورفاات

.دنتوانساتپااياورااززماينجاداكنا،گرشا بر يد

گرشا ببادرابرزمينكوفتوباهردوپايشبارشاكم

بادبهناچارپيماوبستكاهباهزيارزماينفارو.اوايستاد

«فئيلين»هايكهنچينينيزآمدها تكهدرافسانه4.رود

،ديااوبااادوهمد ااتاواهريمنااياودر اارزمينجنااوب

باه«ياائو»شاهنشااه.هاوبادهاي ختيبران يختنادطوفاو

كماندارخداييفرماودادتاآوديوتباهكاررابار«ييشين»

تيريبه ويدياوباادپرتاابكاردو«يي». رعق آورد

 اختوتياردي اريباهزاناوياوفارواورازخمي¨ ينه

كوفتواوراناگزير اخت رتساليمفارودآوردوازاو

فاروقولگرفتكهكارهاياهريمنيوزيانباارخاويشرا

باااددريكااياز¨ويژگاايا ااطوره،چناايننقلااي5.ب اا ارد

باادتو اط¨شودكهالهههايرو يهنيزمحسوبميافسانه

6.شودتاتباهكااريراپاين ياردقهرماوافسانهد ت يرمي

عنصريا تدرد تائاول،شنا ييونانيباددرا طوره

                                                           

 .53،صبندهش.2

 .5،صزادسپرم.3

.112،صتاريخ طبرستان؛30،32،صكفرينش خدايان.4

 .112،صتاريخ طبرستان.5

.1520،1522،صباد¨ اسووره.6
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«Eole
كااهفناپاا يربااودو«Hippotas»پساارهيپوتاااس«

 لطهبربادهارابهاو پردواوبادهارادر،«Zeus»زئوس

خاداياوگااه¨غاريحبسكردوبهميا خاوديااباهاراده

خدايبااد«وايو»،درفرهنگا اطيرهند1.كردرهايشاومي

«َاناَدرَ»ايبااواياوتااانادازه،درايانمفهاوم.وهواا ت

هااهاوصااعقهاراوَانَدَرخدايجّوا تكهب.نزديكيدارد

بارندگيوزاياش¨او رچشمه.وبادهازيرفرماواوهستند

در انت2.منبوطوفاوا اتوهاراسان ياز؛زمينا ت

امسيحي ايالهيونمادينازخشامنشانه،طوفاو،يهودي

پروردگارومجازاتيا اتكاهيهاوهباربادكرداراوناازل

امثال)او تازنافرماناو(وانتقام20¨/آيه23ارمياء)كندمي

(ونفرينومصيبتيكهيهوه1¨/آيه10ا12عاموس؛1/آيه23

(طوفاواغلبباگردباد20¨/آيه32ارمياء)كندنثاركافراومي

بيدينااورا¨شودكهريشههمراها توبهآتشيتشبيهمي

نيازدر3.(83¨/آياه10زباور؛22¨/آياه10اشاعياء) وزاندمي

بهعنواوعام مرگان يزيكاه،دشديدبيابانيتوراتازبا

4.بهبدييادشدها ت،گيردجاوجواناورامي

 خنازباددرا اطيروفرهناگملا بسايار،خالصه

اينمقال¨هاازحوصلهآو¨درازدامنا توا تقصايهمه

آشكارگرديدكهباددرجهاو،ازآنچهگ شت.خارجا ت

هاايهاوافسانههرها تودرا طورهآفرينشدارايدوچ

كاهدربساياريازچنااو؛عامهدارايجاي اهيويژها ات

اوقاتپهلواناووخداياوبهمنظور ركوبكاردوورامو

پردازنادوهاامايآرام اختنبادهاياهريمنيبهنبردباآو

5.كشندگاهبهبندشاومي

ادبيااتودردر: نگاهي گكرا به باد در ادبيات پارسي

 خنگفتنازبادو،شعرفار يوتاريخادبياتدي رمل 

يكايازمشاهورترين.ايديارينداردخطابباهآو اابقه

                                                           

علاوماجتمااعي،¨ناماه¨،مجلاه«سياسطي ¨ تحليلي ساختي از يك اسطووره ».1

 .101،ص12ش

 .102هماو،ص.2

 .100،102هماو،ص.3

 .15¨،كتابايوب،باباول،آيهعند عتيق.4

 .23،ص3كندوج،ش¨،مجله«وا( در فرهن  مردم گيالن) باد».5

در«اكاواودياو»دا اتاو،ديوباد()هايمرتبطبهباددا تاو

،دراياندا اتاو.حكيمابوالقا مفردو ايا ات¨شاهنامه

ساروپديادارا اباوكيخ¨گورخريشا فتان يازدررماه

ايانحياواو.انادازدشودكها باوويراباهخااكمايمي

خارقالعادهرنگزردياطالييوخطوط ياهيبر اطح

:كندبدوخودداردكهآوراازدي رچهارپاياومتمايزمي

 اپهرشبااهزرآب/همااورناگخورشايددارددر ات

زمشاك/يكيبركشيدهخطازياالاوي/گوييبشست

باه/درخشندهزرينيكيبارهباود/...يهتابهدنبالاوي 

6.چرماندرووزشتپتيارهبود

اماهيچتيروشمشيريدراينحيواوكاارگرنيساتو

كاههارگااهدرچناو؛تواناييتغييرماهيتخودرانيزدارد

تناد؛آوردخودرابهصورتباددرماي،گيردتن ناقرارمي

،ر تم.هرمانعيرااز رراهخودبرداردتواندباديكهمي

رودواكواواورااززماينبلنادخستهوناكامبهخوابمي

باردوازباههاواماي،مث پركاهيدرمسيرتندباد،كندمي

ر تمشناكناوخودرابه اح .كندآنجابهدرياپرتابمي

 ارشاوداينبارموفقماي،ر اندودرنبرديبااكواومي

اينكته؛واكواوهماوديوبادا ت؛ديوراازتنشجداكند

كهفردو يخودنيزدرمشابهتايانموجاودفراطبيعايو

:كندبداواشارهمي،عنصرباد

چوباادشاماليبارو/چهارمبديدشگرازاوبهدشت

7.برگ شت

يادر ااتمبخاي/چاوبااادازخامخااامر اتمبجساات

8.پشتد تهمي

ببايساتشازباادتيغاي/ايننشايدبدو،يوجزاكواود

9.زدو

هااييا اتكاهدرمتاووايندا تاوازجملهدا اتاو

وجودنداشتهوفردو ياحتمااًلآوراازمنابوها نامه  خداي

ايندا تاواصليچينايدارد.دي ريبهد تآوردها ت
                                                           

 .352،ص2،جشاهنامه.6

 .353هماو،ص.7

 بيتالحاقي(.)هماو،.8

 .352هماو،ص.9



 
 

 باد / 172
 

،درا اطيرچينياقتباسشدها ت«روحباد¨»وازا طوره

(feilin)«لاينفئاي»،تارباهاشاارهگ شاتكاهپايشناوچ

¨ديوباديا تكهشك گاوزوودمماارداردوباهانادازه

ايباهوزشدرتواندباادراباههارگوناهپلنگا تومي

گاهكاهباهآو؛بياوردوماننداكواوتواناييتغييرشك دارد

ماانيرداييزردبرتنداردوز،آيدصورتپيرمرديدرمي

گيردكاهباادازآوباهبيارووايبهخودميكهشك كيسه

،كويااجي¨باهگفتاه.باهرناگزردو افيدا ات،وزدمي

1.فئايلايناخا شادها ات¨دا تاواكواوقطعًاازافساانه

فردو يخودنيزبهايناقتباسآگاها اتوحقيقاتايان

:كندچينيآشكارميديورااززباوحكيمي

 اتيكيدا اتانيزده/پا خكهدانايچينچنينداد

2.اندرين

خطاببهباد،يم او¨حكيمآواره،ناصرخسروقبادياني

:جويدازاوياريمي،دلافروزخرا انيكرده

باريكايمانادهباه/ب  رايباددلافاروزخرا ااني

3.يم اودرهزنداني

انادتوبريفرضكردهكهمايانوريبادراچاپاريانامه

:اه خرا اورابهخاقاوترك مرقندبر اند¨نامه

اه خرا ااو¨نامه/به مرقنداگرب  ريايباد حر

4.بهَبِرخاقاوَبر

 اخت،هايحاف و عديوموالنانيزبااددر روده

مثبات¨بادباچهاره،گريداردواغلبدرشعرفار يجلوه

،شاوقراداردوروشنوزيبايخاودكاهعطاروخبارمع

:شودظاهرمي

ايمرحباااازَبااِريااارآمااده/اينفااسخاارمبااادصاابا

. عدي()

مقايسه در آو¨ ت ثير و ميبادها معلوم بادها كه شود

مياوشاعراومغربزمين لطيفدر خوشو غربي»، «باد

                                                           

.5ا2،صهاي ايران و چي  باستان ها و افسانه كيي .1

¨،فصالنامه«نمادينگي عناصر خطاك و بطاد   تحليل.»352،ص2،جشاهنامه.2

.30،32،ص15ادبپژوهي،ش

 .230،صديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني.3

 .122،صمفلس كيميا فروش.4

ُو ِشا تكه آوگفتّلردزور و كنندوگومييبا حال،

ايرا شاعراو مياو در شرقيآنكه باد كه)ني ا ت صبا(

5.ر دخوشا تولطيفوبويعشقازآوبهمشاممي

باديا تكه حرگاهاودروقتطلو آفتاباز،صبا

خنااكو،بااادمالياام؛وزدشاامالخاااوري(مااي)شاارق

هااازآوخاوشداردكاهگا ايانباادنسايمي6.خوشايند

7.گويندشكفندوعاشقاوبااورازميمي

كردگ وگوهربرمانثاار/گاهيارديبهشتباد حر

.منوچهريدامغاني()

وصافجماالآو/خبردلستاوب وي،ايبادصبحدم

. عدي()بتنامهرباوب وي

باديا تكهممكنا تدرنيمشبنيزبوي،اينباد

:بهاررابهمشامشاعربيداربر اند

باادحّبا ا/باويبهاارآوردبااد،دوشوقتنيمشب

.فرخي()شمالوخّرمابويبهار

:پر دچناوكهشاعرحالبستاورانيزازآومي

كزبلابالوبار/ايبادنوبهاري،چووا تحالبستاو

.آمدفريادبيقراري

گااه،برا توهامروحبادهمنامه،درغزلياتموالنا

الادينآوردوگااهنيازاخباارشامسخبرگ راازباغماي

گاااهيوزشروححقيقااتا ااتكااهحيااات.ياازيراتبر

:ها تغرقكشتي¨بخشدوگاهبادصرصرا تكهمايهمي

،آبستنميوه تي/كزبادكهرقصاني،دانيايباغهمي

گرزاوكهتوايان،اينروحچراداري/ رمستگلستاني

اال/كاههماهجاانيگرزاو،ويننقشچرابندي/جسمي

،خداوندموليداني/الدينبياراخبارشمس،ايبادشب يرم

بنفشاهزار،زبادحضرتقد ي/توازا رارشمسالدين

/شاد؟هايحقايقازآوبهارچاهمايدرخت/شدچهمي

صدهزاراو/اينچهبادصرصرا تازآ ماوپوياوشده

مخلصكشتيزبااد/كشتيازويمستو رگرداوشده

                                                           

 .25ص«رمز پردازي باد در كثار سنايي».5

 ،مدخ صبا.فرهن  معاصر فارسي.6

 .118،ص1،جنامه حافظ.7
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همبدوزندهشدها توهمبدوبي/ادكشتيزب¨وغرقه

.جاوشده

برخيپژوهش راوعقيدهدارندكهدرديواوهيچيكاز

لساو ديواو اندازه به زباو فار ي حاف شاعراو الغيب

نسيمعطر»و«بادخوشنسيم»و«هوايخوش»شيرازياز

 خنبهمياونيامدها توباد«بادصبا»و«صبا»و«گرداو

يكيازقهرماناووموجوداتشعريفعالديواوحاف صبا

1:ا ت

نفاسباهباوي/چوبادعزم ركوييارخواهمكارد

مشاكفشااو،نفسبادصبا/خوششمشكبارخواهمكرد

 احرباا/عالمپيردگربارهجواوخواهدشد/خواهدشد

جوابآمدكهواثقشوباه/گفتمحديثآرزومنديبادمي

.نديالطافخداو

بارودر152درديواو عدي،بار138درديواوحاف 

بهكاررفتاها اتكاهجاز«باد¨»بارواژه323ديواوموالنا

معانيمجازيروحونفاسوَدمهامدر،معنايحقيقيباد

كهپرا تعمالترينشاك كااربردچناو؛شودهاديدهميآو

:آودرمعنايدعاييا ت

زخاوبيرويخوبات/باادجمالتآفتاابهارنظار

.تربادخوب

يادبادآوروزگاراويااد/روزوص دو تداراويادباد

.باد

مننيزدلباهبااد/دوشآگهيزيار فركردهدادباد

.هرچهبادباد،دهم

:قزدارينيزدرهمينمعناخوش رودها ت¨رابعه

كاهزهيباادي/باد، يموزر،فشانداز و نوگ 

.رحمتبادبرباد

همانناد اعديو،غزلياتخود¨ نايينيزدرمجموعه

بروپيكميااوعاشاقومعشاوقبادرانامه،حاف وموالنا

:داندمي

آِبآتاشريخاترناگ/بادعنبربويخاككويتاو

                                                           

 .115هماو،ص.1

2.رويتو

هماهلشاكرگه/بيزآماداالبرخيزمهروياكهبادمشك

ر اوليكان،االيابادشبي يري/غمرامفاجاوگريزآمد

3.بانگخيزخيزآمد،هنوزايندلنياراميد/ ويمؤذو

 ناييدريكيازقصايدديواوكهدر تايشامامزكاي

بلخيونكوهشا عدهرويا تنيازباه¨الدينبنحمزه

اخباار،كشتيناوحا ات¨بادخطابيداردوازاوكهراننده

:پر دامامحرمرامي

/را پردهزيرقادمعالمي/بادصبحآمداز وادعراق

چه/َجم¨ايقايدطليعه:گفتم/نوح¨اي ايق فينه:گفتم

4؟چهاثرداريازامامحرم/خبرداريازامامرئيس

باادرادفتار اخنحديقطة الحقيقطة   ناييدرابتداي

:گويدآنجاكهدرصفتخداوندي خنمي؛داندمي

5.بادرادفتر خنكردو/تنكردو،اندزخاكآنكهد

هااراشاعربادرابهدفتريتشبيهكردها تكه اخن

داندكاهاگارباادوهاواشايدشاعرمي.كنندبرآوثبتمي

كاهچنااو،ر ايدايباهگاوشكساينمايهيچكلمه،نبود

حضرتامامصادق#نيزدرتوحيدمفض باهاياننكتاه

صاداهاو¨دانادكاههماهوگوييماي6،تصريحكردها ت

دفتريبارايثباتكاردودارنادكاه،آوازهاو خناوبشر

اصاواترا¨همه،پاياوناپ يرداردوازآغازتاامروزحجمي

درخودمحفوان اهداشتها تورازداريا تكههايچ

7:كندرازيرانزددي راوافشانمي

هايچرويتاوباهكاس/ازن شااييرتوبهكسهيچ

8.ننمايي

ن ارش،نمايدآثار ناييبرجستهمي¨آنچهدرمجموعه

ويابيااتزيااديدر.باادا ات¨خاصشااعرباهپدياده

                                                           

 .1552،صان سناييكليات ديو.2

 .82هماو،ص.3

 .383هماو،ص.4

 .1،صحديقة الحقيقة.5

 .115،ص3،جبحار االنوار.6

 .22ص«رمز پردازي باد در كثار سنايي».7

 .عقلنامه.8
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ازايان.بااددارد¨دربارهسير العبادوبلخ¨ كارنامه،عقلنامه

صابحو»كاهخاقاانيدرشاعرفار ايباهشااعرچناو،رو

بهجهاتكثارتتواند نايينيزمي،شهرها ت«خورشيد

.شاودناميده«شاعرباد»،توجهبهبادوتعبيراتمختلفآو

درحقيقاتچيازيجازبادناماه«عقلناماه¨»اصواًلمنظوماه

ويازابتداتاانتهابه خنگفتنبا،دراينمنظومه.نيست

بخشادونشيندوآورابر هعنصردي ربرتريميبادمي

تان،دانادكاهبادووآوآوراياورجاوووزيرنفاسماي

:شودروحوجاوميبي

باي،ازطرياقشامار/جاوماراتوهارنفاسماددي

درتنازهجارتاو/يكدمازوص تونيايدجاو/عددي

زآنكهچووهر/نفسراوزيريتو¨خواجه/شودبيجاو

1.دوبينظيريتو

،كهدرشعرفار ايپايشوپاساز اناييخالصهآو

بريدوچاپاريا تكهاخباارعاشاقراباهمعشاوق«باد»

هاودردهايشاعربهدادخاواهيباهر انايناله؛ر اندمي

منادا اتكاهدرابتاداي اناييعالقاه.ها تدورد ت

ويازميااو.وگوييبابادداشتهباشدهايخودگفتمثنوي

ايناامرئيكاهچهاره؛گزينادرابرماي«باد»مظاهرطبيعت

،هماهجااييداردور االتويباهايانعنصارحضوري

بخشدكهشااعرراخيالان يزوچنداليهمي،صورتيمبهم

داردتاآورابهعنواونمادروححقيقتبپا يردوبرآومي

2.درآثارشبااووازاو خنگويد

 كشنايي با چند اصوالح مرتبط با باد
افتيعباارتازمقادارمسا، رعتبااد: سرعت باد. 4

 ارعت3.پيمايادمايهوادرواحدزماو¨ا تكهيكتوده

هرگرهبرابار.شودگزارشمي«گره»يا«نات»بادبرا اس

فاوت(بار2585هرماي معادل) رعتيكماي دريايي

 ارعتبااددر.متربرثانيها ت01/5 اعتيادرحدود

باهطاوربلكه،ماندزمانينسبتًاطوالنيثابتنمي¨يكدوره

                                                           

 .23،صهاي حكيم سنايي مثنوي.1

 .23،28ص«رمز پردازي باد در كثار سنايي».2

 .32،صهواشناسي و محصوالت كشاورزي.3

كندواينتغييرگاهبهطورناگهانيمتو طبازماوتغييرمي

اي(تغيياراتناگهاانيرالحظه)بادهايگا تي.دهدرخمي

نظاموزشبي¨تناوبودامنه¨كنندكهازنظردورهميايجاد

گيري رعتباد اطحد ت اهيكهبهمنظوراندازه.ا ت

(Anemometer)آنماومتررودباد انجياازمينبهكارماي

4.شودناميدهمي

هاي ينوپتيكاياراومعماواًلدر رعتباددرايست اه

وليباا،شودارتفا دهمترياز طحزميناندازهگيريمي

 رعتباددرارتفا ،كهدرمطالعاتكشاورزيتوجهبهآو

بهمنظاورتبادي  ارعتبااداز،دومتريموردنيازا ت

V320/5=(2)V(15)¨دهمتاريباهدومتاريازرابطاهارتفا 

 ارعتبااددرارتفاا دوV(2)كهدرآو،شودا تفادهمي

اهميات. رعتباددرارتفا دهمتريا تV(15)متريو

درياانورديو،هواپيماايي،هاييچاوونظااميباددربخش

5.كشاورزيبسيارزيادا ت
گيري ارعتظوراندازههايموردا تفادهبهمند ت اه

.شوندبادبهدونو اصليتقسيممي

:باد انجچرخشايالاف(:سنج باد هاي سرعت دستگاه

معموليتريند ت اهباد نجا تكهبداوباد نجفنجااني

اينباد نجاز اهظارففنجاانيشاك ياا.گويندنيزمي

بيشتركهبهطورقريناهنصابشادهوهارياكباامحاور

.تشاكي شادها ات، اازندقائمهماي¨خودزاويهعمودي

هابست يبهميزاو رعتبادداشته رعتچرخشفنجاو

،هاابااچارخشخاودفنجااو.ومستق ازجهتبادا ت

آورندكه رعتبادايرابهحركتدرميمكانيزمشمارنده

اينيزازنو باد نجپره.باا تفادهازآوقاب محا بها ت

نماادرمقابا باادپرهتو طجهت.اد نجچرخشيا تب

¨شودوچرخشپارهباهواحادنشااودهنادهن هداشتهمي

6.گرددد ت اهمنتق مي

نمااجهت،درايننو باد نج:باد نجلولهفشاريب(

                                                           

 .151،صشناسي هوا و اقليم.4

.32،33،صهواشناسي و محصوالت كشاورزي.5

 .151،152،صشناسي هوا و اقليم.6
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مقابا ،ايا تكهازيكطارفباازشادهبااليدك لوله

هشادهباهداخا ايانبادوزيد.شودداريميوزشبادن ه

گارددباالولهكهموجابافازايشفشااردرداخا آوماي

اينافزايشفشاارتو اطهمااو. رعتبادمتنا با ت

.شاود رعتبادمنتق ماي¨فشاربهواحدنشاودهنده¨لوله

داراي،نماادر اتدرزيارجهات،ايد ات اهجداره¨لوله

داخ هشدهبههايكوچكزياديا تكهبادوزيد وراخ

شاودوفشااردرووآوباههاخاارجمايآوازاين وراخ

¨اياناثارتو اطلولاه.يابادنسبت رعتبادكااهشماي

همچناين.شاودايبهواحدنشاودهنادهمنتقا مايمكنده

ايكهحركتآوتو طمكاانيزمي رعتبادراروينقشه

هاردوناو .تواوثبتنمودمي،شودنظير اعتكنترلمي

هابرايا تفادهازثبتمداوم رعتبادبهكااراينباد نج

 رعتبادرابهطورماداومباد نجخودكاريكه.روندمي

نامياده(anemograph)«بادن ار»كندگيريوثبتمياندازه

 1.شودمي
 رعتبادراباه:(Beaufort)مقياس بيفور يا بوفورت

تارين ااده.اندازهگياريكاردتواوهايگوناگووميروش

ديدهبانيمستقيماثرباد طحزمينبدووتو  باه،روش

مقياسبيفاورازايان.گيري رعتا تهاياندازهد ت اه

مآو1550نو بودكهدريا االرفرانسيسبوفورتدر ال

اين،هايبعددر ال.دريانورداوابدا كرد¨رابرايا تفاده

بهتدريجبا.نيزموردا تفادهقرارگرفتمقياسدرخشكي

تكمي جدولبوفورتديدهبانااوهواشنا اينيازازايان

اگرچاه.مقياسبهمنظورتخمين رعتبادا تفادهكردند

هااايباد اانجونياازامااروزهبااه ااببا ااتفادهازد اات اه

هواشنا ااوازايان،بادن اار()هايثبت رعتبادد ت اه

امااا اتفادهازمقيااسجادولي،انادشادهنياازمقياسباي

روش،چااهد اات اهيدرد ااترسنباشاادبوفااورتچناااو

تواندديدهباوهواشناسبامشاهداتخودمي.مفيديا ت

2. رعتبادراتخمينبزند،باا تفادهازجدولبوفورت

                                                           

 .153هماو،ص.1

 .153،152هماو،ص.2

پراكنش و مباحثآلودگيهوا در دانستن رعتباد

اآالينده مهم جنبه  ه از  تها اين: ازاول انتشار هر كه

،منبوباضريبيمتنا ببا رعتباديكهازمنبوب  رد

مي شودرقيق دوم؛ مكانيكي، آشفت ي و، اختالط  بب

آاليندهرقيق مي ازي باد تو ط گرددها  وم؛ منبو، يك

شناوراداغيا ردادربادهاييبا رعتبيشترزودتربه

درنزديكيمنبوآلودگيبهزمينآيدوحالتافقيدرمي

ر دمي زمين. اصطكاكبا  طحزمين، در را  رعتباد

دهدكاهشمي بنابراين، نوكدودكشيك، در  رعتباد

3.هوابيشترازپايآوا ت¨واحدصنعتيآلودهكننده

 امت(باادباه امتياطاالق)جهات: جنت باد. 2

بارا ااسجهاتبااد.وزدشودكهبادازآو متمايمي

شودكهمبدأآوشمالجغرافياييا اتودردرجهبياومي

باه.ياباددرجاتآوافازايشماي،هاي اعتجهتعقربه

هااارقاامگيريجهتبااددرايسات اهمنظورگزارشاندازه

معمواًل متباد اطح.شوددرجها تفادهمي325صفرتا

4.شودادهمي(نشاودweather van)«بادنما¨»زمينبهو يله

ايا تكهباهمنظاورنشااودادوجهاتباادبادنماو يله

شاودوشاام پيكاانيا اتكاهدرانتهاايآوا تفادهمي

،ايقراردادهشدهوباگاردشدرجهاتوزشباادصفحه

5.كندجهتآورامشخصمي

هااومباارزهبااانتشاروپراكنادگيآلاودگي¨درمسئله

درتعياين.ايدارداهمياتوياژهدانستن امتبااد،هاآو

رودآلاودگيمنباوباهآواياززميننيزكهانتظارميمنطقه

باهد اتآوردومياان ين امتباادداراي،برخوردكند

6.اهميتاصوليا ت

بادهااباهاناوا ،بنديمشهوردريكد ته: انواع بادها

:اندزيرتقسيمشده

كام¨محادودهبادهاايمحلايكاهدر:الف(بادهايمحلاي

باراثارتغييارات،وزناديعنيدر طحمحلايماي،و عت
                                                           

.283،صكلودگي هوا، مناب ، اثرات و كنتر .3

.155،151،صشناسي هوا و اقليم.4

.235،صفرهن  اصوالحات جغرافياي طبيعي.5

 .283،صودگي هوا، مناب ، اثرات و كنتر كل.6



 
 

 جدو  بوفورت() تعيي  سرعت باد بدون دستگاه
 

 ور  هوا
 شدت

 متر در ثانيه() 
شماره مقياس 

 با () به فورت
 اثرات جريان هوا روي اشيا 

شاودرودوشكافيكههن امحركتقايقدرآبتوليادمايدودبهطورقائمباالمي،خوردهايدرختاوتكاونميبرگ،حركتا تعقربهبادنمابي صفر 1ط1/1 هواي كرام

.ماندتقريبامدتيباقيمي

.تواووجودجرياوهواراتشخيصدادو يلهحركتدودميفقطبه،حركتبادنمامحسوسنيست 4 6/1ط  3/4 هواي سبك

.خورندوبرخوردهوابهصورتمحسوسا تهايدرختاوخيليآرامتكاوميبرگ،كندبادنماحركتمي 2 8/4ط  7/7 نسيم ماليم

.توانندازبادباوا تفادهنمايندهايباديميكنندوكشتيهايدرختاوحركتميبرگ،حركتبادكاماًلمحسوسا ت 7 1/7ط  2/1 نسيم دلكش

.افتدهامياوكشتيآوردوبهطوركام دربادبدرميبادپرچمرابهحركت،خورندًاتكاوميهاينازكدرختاودائمهاوشاخهبرگ 1 7/1ط 1/3 نسيم معتد 

.شودگردوخاكتوليدشدهواجسام بكوقطعاتكاغ وكاهبههوابلندمي،آيندهايبزرگدرختاوبهحركتدرميشاخه 1 1/3ط  8/1 نسيم خنك

.گردندامواجظاهرمي،خورندورويآبزكدرختاوتكاومي اقهنا 6 1/1ط  1/42 نسيم قوي

.تواودرد تن هداشتآيدوچتررابهزحمتميهايتل رافبهصدادرمي يم،خورنددرختاوخشكوبزرگتكاومي 3 1/42ط  2/41 باد معتد 

.گرددشوندوموقوحركتدرمقاب بادمقاومتياحساسميهاخمميآوهايبزرگشاخه،آيندتنهدرختاوبهحركتدرمي 8 7/41ط  2/48 باد سرد

.شودكندودرياكوالكميشدتحركتميهاوتنهدرختاوخشكبهشاخه 1 7/48ط 1/24 باد سخت

.ادنيستوليتخريبآوزي،شكندكندودرختاوراميبادكالهود تمالرابههوابلندمي 41 6/24ط  4/21 باد شديد

.تخريببادمشخصبودهوبارعدوبرقشديدهمراها ت،شونددرختاوازريشهكندهمي 44 2/21ط  21 تند باد

.آوردبارميكندوخرابيبهبادخسارتبسيارواردمي 42 21بيشتر از  طوفان



 
 

 باد / 173

ناوعي، يساتاو¨روزه125بااد1.آيندپديدميفشار¨روزانه

هايهايافغانستاوبه متبياباوتكهازكوها بادمحلي

زماووزشآوازارديبهشتتاامارداد.وزدشرقيايراومي

كيلومتردر اعتافازايش115 رعتآوگاهتا.ماها ت

نسيمدريا2.شودكنشدودرختاومييابدكه ببريشهمي

(sea breeze)،نسيمخشكي(land breeze)،باادكوهساتاو

باااددشااتياااآناباتيااك،(katabatic wind)تاباتيااكياااكا

(anabatic wind)وبادفوو(Foehn)
ازانوا بادهايمحلاي

3.شوندمحسوبمي

بادهااااي:(monsson winds)بادهاااايمو اااميب(

هاايزمايندرتابساتاووبراثرگرمشدوخشاكيمو مي

درتابساتاوكاه.آينادهادرزمستاوپديدماي ردشدوآو

ازبادهاايمو امي،هااهساتندترازاقيانوسهاگرمخشكي

جريااو،درزمساتاو.وزناداقيانوسبه متخشاكيماي

ازبادهااي.ازخشكيبه متدريااا اتبادهايمو مي

بادهايمانساووا اتكاه اببباارش،معروفمو مي

.شاودهايشديددرجنوبوجنوبشرقيآ ايامايباراو

ايان.سووازفروردينتاآبااوا اتزماووزشبادهايمان

جناوباياراوتا ثير¨بادهادرتابستاوبرآبوهوايناحيه

4.شوندگ ارندو بببارندگيدربرخينواحيآوميمي

اينبادهاااز:(trade wind)بادهايتجارتيياآليزهج(

شاماليوجناوبيباه¨كرهنيم¨درجه35پرفشارمدار¨منطقه

جريااووزشايان.وزنادمفشارا اتوامايك¨ متمنطقه

هايدوردريانورداودرگ شته،ازاينرو.ا تبادهادائمي

هايبادباانيخاودباربهمنظوربهحركتدرآوردوكشتي

كردندوبههميندلي اينبادهااباهبادهاايهاتكيهميآو

جهتوزشاينبادهاادرهاردو.اندتجارتيمعروفشده

اينبادهاتحتت ثيرنيروي5.شرقبهغربا تكرهازنيم

نيرويحاص ازچرخشزمين(قرارگرفتهودر)كوريولي

                                                           

 .222،صشناسي هوا و اقليم.1

 .123،صهاي تجديدپكير نوي  انرژي.2

 .222ا225،صشناسي هوا و اقليم.3

 .123،صهاي تجديدپكير نوي  انرژي.4

 هماو..5

هاازشمالشرقباهجناوبشماليجهتوزشآو¨كرهنيم

جنوبيازجنوبشرقيبهشامالغرباي¨كرهغربودرنيم

جهتوزشاينبادهاباتغييراتفصاليوتغيياردر.ا ت

ورشاايددرارتباااطبااودهودرطااول ااالتااابشخ¨زاويااه

6.تغييراتيدارند

¨اياانبادهاااازمنطقااه:(westerlies)بادهااايغرباايج(

كامفشاارشصات¨پرفشارمدار يدرجهبه متمنطقه

شاماليازجناوبغربايودر¨كارهدرنايم.وزنددرجهمي

بادهاايغرباي.اندجنوبيازشمالغربيدرحركت¨كرهنيم

اي(وآنتي ايكلونيچرخه)هاي يكلونيحالتگاهيدر

¨هاياكمنطقاهدرچرخه.آينداي(نيزبهوجودميواچرخه)

ازايانرو.شاودپرفشاراحاطهماي¨فشاراز ويمنطقهكم

پرفشارخارجيباهشاك ماارپيچدراطاراف¨هواازمنطقه

جهاتحركات.يابادكمفشاارداخلايجريااوماي¨منطقه

هايخالفجهتحركتعقربه،شمالي¨كرهنيمهادرچرخه

هاايجنوبيدرجهاتحركاتعقرباه¨كره اعتودرنيم

. اعتا ت

¨اطرافياكمنطقاه،فشاركم¨يكمنطقه،هادرواچرخه

پرفشاارداخلايباه¨گيردوهاواازمنطقاهپرفشاررافرامي

كامفشاارخاارجيحركات¨شك مارپيچبه متمنطقاه

شماليدرجهتحركت¨كرهتواچرخهدرنيمحرك.كندمي

خاالفحركات،جناوبي¨كارههاي ااعتودرنايمعقربه

بادهايغربيازنظرجهاتوزش7.هاي اعتا تعقربه

هااايهااادراقيااانوسدرزمسااتاو.وا ااتمرارآومتغيرنااد

داراينيارويقاوي،هاايمياناهباهوياژهدرشارقعرض

وزشاينبادهاادرزمساتاوبهطوركليدرمناطق.هستند

وآ ماوپوشيدهازابرو،دارايرطوبت،هوااغلبطوفاني

كارهدرتيرمااهباهاينبادهادرهاردونايم.بارندگيا ت

وزنادودرجهتشمالودرديماهبه متجناوبماي

¨هاي يتاچها درجاهدرعرض،نتيجهدرهردونيمكره

ايراپديادباهمديتراناهمعاروفهاتيپاقليمايغربقاره

                                                           

.251،صفرهن  اصوالحات جغرافياي طبيعي.6

 .123،122،صهاي تجديدپكير نوي  انرژي.7
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1.آورندمي

 توو: (tornado, whirl wind) گردباد يا چرخباد. 7

قائم تقريبًا محوري حول  رعت به كه هوا از كوچكي

بياباومي در ا ت ممكن و كندچرخد ديوباد توليد 2.ها

بنابراين گردباد، نوعيپديده، آبوهواييمتشك ازيك¨

. يستمباديپيچشيا ت

¨(وتنااورهdevildust)ديااو¨تنااوره،(tornado)پيچنااد

(هم ايازاقساامگردباادمحساوبspoutwater)دريايي

.شوندمي

نوعيگردباادا ات،پيچندياتورنادوياطوفاوپيچنده

شاودكاهكهبهيك تووهوايبهشدتمتالطمگفتهماي

حركاااتچرخشااايداردوباااهياااك يساااتماباااري

تواوازنظرقدرتتخريبيمي.ص ا تكومولونيمبوسمت

.هايمتفاوتيتقسيمكردهارابهد تهآو

مترو رعتبادهاايش105قطريكپيچندعمومًازير

قطرهاايي،باايانحاال3؛كيلومتردر اعتا ت130زير

كيلاومتر285بهبزرگيچهاركيلومتروبادهاييبه ارعت

رياكطوفااوپيچنادهعما4.انددر اعتنيزمشاهدهشده

حدودزيريك اعتا تكهمسافتيزيربيستكيلاومتر

اماهمينعماركوتااهباراي.كندراتامتالشيشدوطيمي

پيچندهاهمدرخشكيو. ازييكشهركافيا تويراو

5.شوندهمدردرياايجادمي

(funnel doud)شاك نخستهمانندابارقيفاي،گردباد

هازكافاباركومولونيمباوسباهوياژهشاودكانماياومي

كهايانپسازآو.يابدماماتوسبه ويپايينگسترشمي

نمايادوويرانيراآغازمي،كندقيفبازمينتماسپيدامي

                                                           

 .233،232،صشناسي هوا و اقليم.1

.1550،ص2،جسخ ¨ فرهن  فشرده.2

3. Lyons, Walter A (1997); "Tornadoes", The Handy Weather Answer 

Book, 2nd Edition, Detroit, Michigan: Visible Ink press, pgs. 175–200. 

4. "Hallam Nebraska Tornado". National Weather Service. National 

Oceanic and Atmospheric Administration. 2005-10-02. Retrieved 2009-

11-15. 

5. Doswell, Moller, Anderson et al. (2005); "Advanced Spotters' Field 

Guide". US Department of Commerce. Retrieved 2006-09-20. 

مكدوحتياشاياي ان ينراازذراترابهدرووخودمي

باه.انادازدكندوچندصدمتردورترميرويزمينبلندمي

،كنادشديدونيرومنديكهاينپديدهتوليدمايجزبادهاي

فشاارجاّودرزمااني.هارانيزدرپيداردويراني اختماو

.يابادكمترازيكدقيقهبيشازپنجاهميليباركااهشماي

اختالففشارزيادمياوداخ  اختماوبستهوجاّوخاارج

شودوممكنا اتديوارهااو اقفباعثانفجارمي،آو

گردباادباه ابب6.ورابه ويخارجپرتابكند اختما

¨ماننادداغشادوزماينباهو ايله،ناپايداريجّويمحلاي

در.شاودآفتابدرروزهايبسيارگرمتابساتاوتوليادماي

7.ديوياديوبادكناد¨هاگردبادممكنا تتوليدتنورهبياباو

ااما،ديو(گردباديا تكهقطرزيادينادارد¨تنوره)ديوباد

شودوگاهباهذراتريزغباربهمركزاينگردبادمكيدهمي

ايتاحدودششصديانهصادمتاريازارتفا قاب مالحظه

اينگردبادبراثرگرمشادوزماين.رود طحزمينباالمي

غبارهاادر.آيادبادمايخورشيددرمناطقخشكپديدمي

حركاتكيلاومتر22تاا8نواحيبيابانيدرهر اعتبين

8.ر ندكردهوگاهبه رعتيتاپنجاهكيلومتردر اعتمي

ذراتيهستندكاهازخورشايدجادا: باد خورشيدي. 1

شوندوبهصورتبادياجريانيازذراتبهفضايباينمي

ذره،پروتاوو،اينذراتازالكتاروو.كنندايفرارمي ياره

اد اارعتباا.تاارهسااتندآلفاااومقااداريعناصاار اان ين

خورشيديبيندويستتانهصدكيلاومتردرثانياها اتو

شوندبعدازچهارتاپانجذراتيكهتو طاينبادحم مي

اياانذراتدردمااايزيااادتاااج.ر ااندروزبااهزمااينمااي

شاودوازمياداوشاوافزودهمايخورشيدبهتدريج رعت

زمانيكهفعاليتخورشيدبيشتر.گريزندخورشيدمي¨جاذبه

انارژيايان.شاودتعدادوانرژياينذراتبيشترمي،باشد

ذراتبهطورمتو طدرحدودپانزدهم ااالكتارووُولات

كهپرتاوبعدازگ شتحدودچه دقيقهپسازاين.ا ت

                                                           

،جعفر پهري،همشهري«گردبادچيست؟».6 .www.hamshahrionline.irآنالين:

.2330،ص2،جدائرة المعارف فارسي.7

.113،صفرهن  اصوالحات جغرافياي طبيعي.8
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هايخورشايديبيشاترينشادتراپيادااچآلفادرفوراو

 ريوترينذراتودر اعاتبعدذراتكندتربه،كندمي

تماام اتارگاوماننادخورشايددارايبااد.ر ندينميزم

ايبساياربادهااي اتاره،هستندو تارگاوبااجارمزيااد

.تريدارندقوي

22توانادبرابرجرمخورشيدمي ييك تارهباجرم

اصاليخاارج¨كهازرشتهبرابرجرمخورشيدراپيشازآو

ر اياراتشافقد¨پدياده.بهشك بادمنتشارنماياد،شود

1.شمسيناشيازبادهايخورشيديا ت¨منظومه

نتايج: (storm) طوفان. 1 زمينو آشفت ي ريوجّو

بادهاي خت اغلببا ا تكه آو باراو، برف، ،ت رگ،

برق و رعد و يله، به ا تكه همراه ما ه يا ¨گردوغبار

آمده در حركت به اندبادها چرخه. آو انوا  از ،توفند،

بنديبوفورتدرطبقه.يچندهوطوفاوتندريا تطوفاوپ

برايبادها كيلومتردر125و155باديكه رعتشبين،

2.شودطوفاوناميدهمي، اعتباشد

قاوي،بناديبوفاورتدرطبقه: hurricane) ) توفند. 6

ايپردامناهومعماواًلترينبادهاازجهاتنيارووچرخاه

مدارگاوپيش¨لبدرناحيههمراهبارعدوبرقا تكهاغ

چشمطوفااو(بسايار)فشار طحيدرمركزتوفند.آيدمي

كما توبانزديكشدوبهمحايطبار ارعتومقادار

بسايار اريو،بادهاايهماراهتوفناد.شودفشارافزودهمي

كيلاومتردر ااعتدرنزدياكمركاز100 رعت.هستند

،و اايعي¨هكيلاومتردر ااعتدرپهنا125ا85طوفااوو

285شودواحتمالداردكه رعتباادباهفراواوديدهمي

چناينبادهااييمنشا .كيلومتردر اعتوبيشترنيزبر د

هااايكوهااواردر ااطحتغييااراتعظاايموپياادايشمااوج

،امواجتوفنديبهعلتبادهاي احلي.شوندهامياقيانوس

هايندوموجكناغلبآباقيانوسرابهارتفا زيادبلندمي

                                                           

، ايتهفتآ ماو:«باد خورشيدي».1

www.haftaseman.ir/webdb/article.asp?id=232؛

العالمياااة،الموسطططوعة العربيطططة، اااايت«مطططدخل الريطططاح الشمسطططية»

www.mawsoah.net.

.1232،ص2،جئرة المعارف فارسيدا.2

گيردوموجابخساارات واح رافرامي،غولپيكرآب

متاربااراوريزشپنجاه انتي.شودجانيوماليفراواومي

درخليجمكزيكو.عاديا ت،درمدتعبوريكطوفاو

3.افتندتوفندهايبسيارياتفاقمي،دريايكارائيب

،فر ايشيكاهبااد:(wind erosion)فرسايش بادي. 3

فر ايشبااديعباارتا اتازكناده.عام مهمآوا ت

باددرصاورتي.انتقالور وبموادخاكتو طباد،شدو

آوردكاه ارعتزيااديداشاتهوفر ايششديدپديدمي

درمنااطق.مانعيجّديدرمسايرشوجاودنداشاتهباشاد

ُلختياباپوششگياهيبسيارپراكندهيامناطق ااحليو

جااييمقااديرباادقاادرباهجاباه،راراضيبيابانيويژهدبه

ايانپديادهدراقااليمخشاكو.زياديازموادخاكا ت

پيونددوباتوجهبهآوكاهبايشازوقو مينيمهخشكبه

عالوهبار،دو وماراضيكشورماودرايناقاليمقرارگرفته

عاما ماؤثريدرتخريابو،فر ايشبادي،فر ايشآبي

برا اسآمارهايارائاه.خسارتدراينمناطقا تايجاد

ميلياووهكتاارازاراضايكشاورماوبيستشدهدرحدود

درمناطقيكهدارايخاك4.تحتت ثيرفر ايشباديا ت

،ايبااودهوخاااكچساابندگيالزمرانااداردشاانيوما ااه

عنواوبه.شوداوميبفعاليتبادموجبگسترشوتو عهبيا

قخشكيمث  يستاوكاهدارايخااكُلخاتومناط،مثال

،بدووپوششبودهودرمعرضبادهايشديدنيزقراردارد

ايهاايما اهازجملهمناطقمستعدبرايگساترشبيابااو

هاايگيااهيباآغازفص گرماوازبينرفاتنگوناه.ا ت

كوتاهعمربهاريدرايانمنااطقوآغاازفعالياتبادهااي

هاادرهايمركازوحواشايآوبياباو،شديددشت يستاو

معرضفر ايشباديقرارگرفتهوباحركتشانوما اه

5.شاودافزودهمي،برو عتاراضيفر ايشيافتهوبياباني

موادآليوعناصرموردنياازگياهااو،براثرفر ايشبادي

رناگ.شاوندبه هولتازد ترسخاك طحيخارجمي

                                                           

.283،ص1هماو،ج.3

.32،30،صتخري  خاك و اراري.4

 .235،صكب و هواشناسي مناطق خشك.5
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باهعلات،فر ايشبادقراردارندهاييكهدرمعرضخاك

ايان،يابنادبيشتغييرمايكمو،ازد تدادوبعضيمواد

ادر رنگازمرحلهخاكستريبه فيديوحتيبهقرمزي

باه1.گرايادهايحاويمقداركافياكسيدآهانامايخاك

 بب،طورميان يندردنيافر ايشباديدرمقايسهباآب

بااددر،بااايانحاال.شودموادميانتقالدرصدكمترياز

مهمترين،هايبيابانيمناطقخاصهمچووكويرهاومحيط

عام فر ايشودگرگوني يماي طحيزمينباهشامار

هايبسيارخارقالعادهكه رعتبادباهدرطوفاو.رودمي

قطعات انگدارايقطار،ر دكيلومتردر اعتمي355

 طبادتاچندينمتاراز اطحتو،متردرحدودچند انتي

عوام مؤثردرفر ايش2.كنندزمينبلندشدهوحركتمي

پوشاش،آبوهاوا،خصوصاياتخااك:باديعبارتناداز

پستيوبلنديومسافتياززمين،زبري طحخاك،گياهي

،درفر اايشباادي.كهدرمعرضباادقارارگرفتاها ات

شوندكاهبادحم ميذّراتريزبهو يله هفرايندتو ط

(Siltation)جهاش:عبارتنداز (وSuspension)شاناوري،

جهاششاام بلندشادووزماين.(surface creep)خزش

بيشترينشمارذّراتبهايانترتيابباه.ها تخوردوذره

آغاازگرفراينادهاي،آيندوايننحوهحركتحركتدرمي

ايازدهدامنهگستر.حم بهصورتشناوريوخزشا ت

ذراتاز يلتتاشنبراثراينفرايندبهحركتدرآمدهو

در.شوندبهطورمعمولبيشازيكمتربههواپرتابنمي

ذراتبسياركوچككاهباراثارجهاشاز،فرايندشناوري

هاايافقاييااباهوا اطهجريااو،اند طحخاكبلندشده

ماننادعموديهواحم شدهوممكنا تدرهواشناورب

ذرات،درفراينادخازش.ويابهفواص دورمنتق شاوند

تو طبادبهصورتخازشدر،ترخاكترو ن ينبزرگ

آثاارمخاّربفر اايشباادي.شاوند طحخاكحم مي

درنتيجاهآوناهتنهاااراضاي،گااهيبسايارجاّديا ات

بلكاه،دهنادهايغنيخودراازد اتمايمزروعيخاك

                                                           

 .253،صخاك وروابط كن در كشاورزي.1

.253،صزمي  شناسي زيست محيوي.2

تكشاورزينيزبهنقااطدورتارحما هايمحصوالخاك

ممكنا تبادماواديرا،نيزدرفر ايشبادي.گردندمي

و يلهايانباخودبياوردوموجبپوشانيدهشدوگياهاوبه

فر اايشبااديناهتنهااموجاب،بهطوركلاي.موادشود

بلكاهباهمحصاوالت،شاودحركتاليه طحيخاكماي

هاوخطوطآهنبزرگراه،اه اختماو،هاپرچين،كشاورزي

پيامادهايكلايحاصا از3. اازدوغيرهصدمهواردماي

كااهش:تواودرامورزيرخالصهكردفر ايشباديرامي

خااكو،آب)هادررفتمناابوپاياه،خيازيخااكحاص 

،تهديدمنابومعيشت،ناپايدارينظامتوليد؛پوششگياهي(

،پايادارياكولاوژيكينا،...مهاجرتو،فقر،تشديدبيكاري

4.اجتماعيواقتصادي

هرمانعيكهجلويحركت:(wind break)بادشك . 8

درمنااطقباادخيز.بادشكننامدارد، رعت(بادراب يرد)

،كهدرو عتزيادازتعدادكافيدرختبرخوردارنيساتند

ايجادبادشكنامريضروريبهمنظاورحفاظاتخااكدر

جااوهاممكنا تبيبادشكن. تمقاب فر ايشباديا

-پارچين،هاي ان يجاومانندديوارهبي؛دارباشندياجاو

،دارمانناددرخاتجااو.حصيروغياره،هاييازجنسني

ذرت،ارزو،درختچااهوحتاايگياهاااوفصااليمانناادذرت

حوزها تحفاظيخود،يكرشتهبادشكن.ايوغيرهخوشه

هدرآوباادرنظارگارفتنكنادكارابهدوبخشتقسيممي

قسمتپاييند تبادشكنبهمراتاببيشاتراز،جهتباد

چنااوچاهبادشاكنباه.شودبخشباالد تمحافظتمي

درصد رعتباد35باكاهش،متراحدا شود2/1ارتفا 

ايمعاادلارتفاا بادشاكنقسمتباالد تفقطتافاصاله

تاادرحااليكاهبخاشپااييند ات،شاودمحافظتماي

برابارارتفاا بادشاكنازفر اايشبااد12ايحدوفاصله

.ماندمصوومي

تروباقابليتنفاوذكمتار ااختههرچهبادشكنانبوه

دركاهشنفوذبادوتعدي  ارعتآوبيشاترماوثر،شود

                                                           

.81-35،صتخري  خاك و اراري.3

.32هماو،ص.4
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يعنايباهصاورت؛پارچاهباشادبادشكنبايادياك.ا ت

فواص باينزيراباداز،هايجداازهماحدا ن رددقطعه

كنادودرمسايرخاودقطعاتبا رعتزيادتريعبورماي

درايانزميناهحتايبهتار.گرددموجبفر ايشبيشترمي

باهكاشات،هايزنادهونسابتًابلنادا تدرپايبادشكن

روشانا اتكاهطاول.تعدادكافيدرختچهنيزپرداخت

ولاي.بست يبهو عتمنطقهموردحفاظتدارد،بادشكن

زيارا.برابرارتفا آوكمتارباشاد12بادشكننبايدازطول

درقسامت،ايازبادشاكندرغيراينصاورتدرفاصاله

نيازپايشازا اتقرار.شاودگردبادايجادماي،پاييند ت

هرنو بادشكنبايادجهاتباادراكشافكاردتاا اطح

.عمودبرجهتبادهاياصليمنطقهاحدا گردد،بادشكن

ايبااو اعتقابا بارايحفاظاتمنطقاهچناينگااههم

رديف(بادشكنباهماوازاتهام)بايدچند ري،مالحظه

ايبادهاايدي اربااچناوكهاگاردرمنطقاه.احدا نمود

،وزدهايمختلافماياهميتوشّدتنسبتًازياددرجهت

هاايهايثانوينيزدرجهتعمودبربادشكنبايدبادشكن

نطقهموردحفاظتراازچناد اواوليهاحدا گردندتام

هاايزنادهدرانتخاببادشكن،طوركليبه.محصور ازند

درختانيكاشاته،بايدبادرنظرگرفتنشرايطاقليميمنطقه

 ر ابزي،ارتفا كافي،شوندكهحتيالمقدوررشد ريو

از.هاوچوبمقاومداشتهباشندپرپشت يشاخه،هميش ي

اكاااليپتوسواقاقيااابهتاارين،گااز،اياانرودرختاااو اارو

0/1وفاصلهمطلوبكاشتدودرخاتنباياداز،اندگزينه

 1.متركمترباشد

هاايدورازدرگ شاته: انسان و استفاده از انرژي باد

هاايكوچاكانرژيبادبهمنظوربهحركتدرآوردوقايق

كاهانسااوياادگرفاتدرضامنآو.شدبادبانيا تفادهمي

تريهمهايبزرگازبادباو،ترراكنترلكندبزرگهايقايق

،كارداولينكرجيكهبانيرويبادحركتماي.ا تفادهكرد

پنجهزار القب تو طمصرياو ااختهشادكاهدررود

انساو اختپرهراياد،پسازآو.كردني رفتوآمدمي

                                                           

 .355-258،صخاك و روابط كن در كشاورزي.1

گرفتوازآوبهعنواوچرخآ يابوپماپآبا اتفاده

هاايدهادكاهشاك آثاربا تانيپيداشدهنشااوماي.كرد

هااومصاري،هااچيناي¨هايباديبهو يلهابتداييآ ياب

اولينآ يابباديباامحاور.شدها تهاا تفادهميبابلي

 ااالقباا ازماايالد2255،قااائمباارايآردكااردوغااالت

هماكناوونيازتعادادي.مسيح#تو طايرانياوبناگرديد

باديدررو تاهايبينخوافوتايباادوجاودداردآ ياب

بادهاايجناوباياراووا اتفادهاز.انادكهبهكارمشغول

 يستاوازقديمماورد¨روزه125ويژهبادهايبه،نيرويآو

دياار»:نويسادكاهمساعوديمايچنااو،توجهباودها ات

وهمااوشاهرا اتكاه،دياربادورياگا ات، يستاو

هااهاگرداندوآبازچاهكشدوباغنجاآ يابگويندبادآ

دنياشهرينيستكهبيشترازآنجااز¨ يرابكندودرهمه

در يستاوبادهااي»:نويسدحوق نيزميابن2«.باد ودبرد

هاايوزدوبههمين ببدرآنجاآ ياب ختمداوممي

3«.اندباديبرايآردكردوگندم اخته

دهدكهدرقرويازدهمدرخاورميانهويمداركنشاوم

هاايبااديباادرقرو يزدهمميالديدراروپاازآ اياب

هفادهم¨تاا اده.شدها اتهايمختلفا تفادهميطرح

هاوجودداشتكاهميالديدوطرحاصليبراياينآ ياب

ودي اريآ اياببرجاي(postmill)يكيآ ياب اتوني

(towermillبود).هاايمختلافا اتفادهازشاك كامكام

ماز1535¨بهطوريكهدردهاه،آ يابباديتو عهيافت

باروزبحاراو.شدنيرويبادبرايتوليدبرقنيزا تفادهمي

مموجاابشاادكااهدر1533نفتاايوتحااريمخرياادآودر

هايجاي زينمدنظرقرارگيرندوباهانارژيآمريكاانرژي

نارژيووزارتكشااورزيوزارتا.باددوبارهتوجهشاود

هايآ يابباديكردندكهبرطرح¨آمريكاشرو بهتو عه

مناداوهايجديدآيرودينامياكباودوعالقاها استئوري

توليادهاايبااديقاديميشرو بهتعميرواصالحآ اياب

عمليبودوا اتفادهاز، ريو¨اينتو عه.برقكردند¨كننده

                                                           

 .252،ص1،جمروج الكه .2

.103،صصورة االر .3
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.دهادانرژيجاي زيننشاوميانرژيبادرابهعنواونوعي

ياك¨تواندباهو ايلهباددارايانرژي ينتيكا تكهمي

.ميلاه(دوارمنتقا شاود)چرخدوارگرفتهوبهيكشافت

تواندبهطورمستقيمبرايپمپاژانرژيموجوددرشافتمي

بااهحركااتدرآوردوژنراتااوربرقاايياااتولياادگرمااا،آب

انرژيبااديمعماواًلباهانارژيبدينترتيب.ا تفادهشود

ازنيارويبااد.شاودالكتريكيياگرماتبدي ماي،مكانيكي

 ارد،غاالت()خشككردوداناه،تواوبرايپمپاژآبمي

هاانيازاصاطب ¨گرمااوتهوياه،گرمكردوآب،كردوشير

انارژي،هاايبااديازآنجاكهاغلابتاوربين.ا تفادهكرد

كااربردانارژيبااددر،كننددميمكانيكيياالكتريكيتولي

.شاودكشاورزيبهدوگروهالكتريكيومكانيكيتقسيممي

بهمنظورتوليدبارق،متداولتريننو ا تفادهازانرژيباد

توانددرجاييقرارگيردكاهدريكتوربينباديمي.ا ت

بارق،مغازهياپماپ،معرضجرياوبادباشدتابرايمنزل

هايبادياماروزهطاوريطراحايبيشترتوربين.توليدكند

،هااهاادرانادازهايانتاوربين.شوندتابرقتوليدكننادمي

1.شوندهايمختلفي اختهميهاوبازدهيشك 

نيارويبااد: بنتري  نوع انرژي تجديدپكير، انرژي باد

بادهاا.آيادهماكنوويكيازمنابومهمانرژيبهشمارماي

اندكهطيغيرمستقيمانرژيخورشيديهاييكيازصورت

.انادهابهعنواويكمنبومهمانرژيبهكارگرفتهشادهقرو

هاايموفاقانارژياخيرًانيارويباادباهيكايازفنااوري

آمريكادراينزميناهپيشا ام.تجديدپ يرتبدي شدها ت

اينيروگااه(بااديكاليفرنياااكناووانارژي)ا تومازار 

رقخان يشهريچوو انفرانسيسكورات مينمعادلنيازب

بعااديقاارارداردوهااماكنااوو¨اروپااادررتبااه.كناادمااي

انارژيبااددر اايرمنااطقجهااودر¨هاييدرحوزهطرح

مك ظرفيتتولياد1500تا ال.د تبرر يواجرا ت

م ااوات2055برقازانرژيباددر رتا رجهااوحادود

.بودها ت

                                                           

هطاي   انطرژي ؛355اا352،صهطاي كشطاورزي   سير انرژي در اكوسيسطتم .1
 .123ا113،صتجديدپكير نوي 

بيشازبيستهزارتوربينباديدرم1555¨دهه¨تانيمه

هندو تاووچاينهار.نقاطمختلفجهاونصبشدهبود

نيرويباددارندكههادف¨ايدرعرصههايعمدهدوبرنامه

هنادازلحااا.هاتولياددوهازارم ااواتبارقا اتآو

مقاامپانجمواز،ظرفيتنصبشدهانارژيتجديادپا ير

.مقامچهارمجهاوراداراا ت،وجودلحااظرفيتباديم

فناوريبادبه رعتدرحالتو عهوتكاوينا اتودر

.شودهارقيبمنابومتداولورايجتلقيميبرخيزمينه

مزار باديكاليفرنياازحدودشانزدههزارتوربينبادي

مازار بااديدر.شاونددرمالكيتخصوصيتشاكي ماي

ازآنجاكاهدر.اندكانيزنصبشدهچندينايالتدي رآمري

بادهااهشاتبرابار،متارياز اطحزماينهفتصدارتفا 

توانندانارژيبساياربيشاتريتوليادوزندوميترمي ريو

هايباديجدياددرآمريكاادرحاال ااختهتوربين،كنند

هاايايانپاره.تواننددرفضامعلقشوندشدوا تكهمي

هاي بكوآلومينياوم ااختهشادههاازكامپوزيتتوربين

توربينشببيهيكموتورجتا تكهباگاازهلياوم.ا ت

تواننادهايپرنادهمايهركدامازاينتوربين.پرشدها ت

واتالكتريسيتهتوليدكنندكهتقريبًابارايچها صدكيلو

هاايگوينادايانتاوربين ازندگاومي.خانواركافيا ت

ناطقدورافتادهوجاهاييكههماكنووازباديپرندهبرايم

كاربردداردونياز،كنندهايگراوقيمتا تفادهمي وخت

تواوبه ارعتدهدميدرمناطقيكهباليايطبيعيرخمي

.هابرقرابهآومناطقر اندبهكمكآو

زمينهدانمارك در انرژي¨ از ازا تفاده هايتجديدپ ير

يبادبديهيترينمنبوت مينانرژيپيش اماوا تونيرو

مي شمار به آيدآو .  ال ك ظرفيتبادياين1550تا م

م اوات ششصد به كشور برق، نياز درصد چهار حدود

دانماركر يد زمينه. در اينكشور اندازيمزار باديراه¨

نخستراداردويك¨هاي احلينيزدرجهاورتبهدرآب

يا توربيندرويندبايطرح هم اواتيبا (vindeby)زده

ا ت كرده اجرا خارج وئد. براي دانمارك همانند نيز

نيروگاه هستهكردو چرخهايهاي از اش تالش¨ فعاليت

كندمي هزينه. چندينتوربينباديبزرگبا ايدردرابتدا
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حدودچه ميليوودالركهبراينيرويبادتخصيصيافته

اينكشوربراي.مبرپاشد1552و1551هايبين ال،بود

اندازييكمزرعهراه ريزيتوربينيبرنامه58بادي احلي¨

.كردها ت

 انرژي تحقيقات برايبرزي شركت كه كرد اعالم

نخستينبارقيمتتمامشدهبرقباديدراينكشوركمتر

نيروگاه در توليدي برق امراز اين و ا ت گازي هاي

نص براي را توربينفرصت كشورب در بيشتر بادي هاي

خواهدنمود ايجاد برهمينا اس. نظر، دولتبرزي در

پروژهبهارزشبيشازدوميليارددالررابه52داردحدود

م اواتبرقتوليد522اجرادرآوردكهبتواندحدود¨مرحله

عمليات2512كندوقرارا تمقدماتآوانجامواز ال

.آوآغازشود

قاب توجهيبرايا اتفادهازنياروي¨دارايبرنامههلند

م اواتبرقازنيرويبادتا205 ازيبادباهدفظرفيت

 اختارحمايتمااليايانكشاورازايان.مبود2555 ال

¨هاشبيهدانمااركا اتكاهتااچها درصادهزيناهطرح

هايباديرادولتبهعناواوكماكگ اريدرطرح رمايه

نصابنيروگااهبااديدر¨ياكپاروژه.پردازدوضميبالع

هاي احلينيازدرايانكشاوردرجريااوا اتكاهآب

نيروگاهدوم اواتيدرنزديكايمادمبليكوياكنيروگااه

.اندهاي احليازآوجملهباديدويستم اواتيدرآب

بهرهنيزبرنامها پانيا توجهيدر گيريازهايدرخور

به بكآمريكايي«بادفشاري»دويكطرحنيرويباددار

.درحالنصبدارد

نيزدرپيمروريبرخطمشيانرژيخودكه فرانسه

مصورتداد1550در ال اكنوودرحالانجامكارهاي،

¨بهويژهدرحوزه،توليدانرژيتجديدپ ير¨بزرگيدرزمينه

.نيرويبادا ت

كندوازانارژيبااديدانماركراتعقيبم¨نمونه،آلماو

هايبالعوضازطريقكمك،در طوحبااليمليومحلي

كا .كنادايمايحمايتپردامناه،هايبازاردولتيويارانه

تخصيصيبرايايجادبازارنيرويباددراينكشاور¨بودجه

ميلياوودالر30درحادود،م1552و1535هاايبين ال

محادود1553و1532دولتآلماوباين اال.بودها ت

فنااوريبااد¨ميليووماركبهتحقيقوتو اعهدربااره328

واحادتاوربين1855محادود1553تا ال.تخصيصداد

332باااديدراياانكشااورنصاابشاادها ااتكااهحاادود

م1550آوباودوتاا اال¨م اواتك ظرفيتنصبشده

1155ك ظرفيتتوليديبرقآلماوناشيازنيرويبادباه

¨آلمااوازايااالتمتحاده،م1553از اال. اواتر ايدم

انارژيبااديدر¨تارينتوليادكننادهآمريكابهعنواوبزرگ

2530هفتصدم اواتازمجماو .جهاوپيشيگرفتها ت

مباه1558اندازيشدهدر االم اواتظرفيتجهانيراه

اول¨فقاطدر اهماهاه.اينكشورنصبشدها ت¨و يله

باارق¨تااوربينباااديجدياادبااهشاابكه228،م1555 ااال

هااينصابشادهتعدادتوربين. را ريمتص شدها ت

مباه1555واحاددرژانوياه2255دراينكشورازحدود

معااادل)واحااددرپاياااوهماااو ااالر اايدها اات3255

بينايكاردهانرژيباديآلماوپيش¨اتحاديه.م اوات(3305

تاوربينباادي20555حدود،م2525ا تكهتاپاياو ال

باظرفيت يدرصدت مينبرقماوردنياازدرايانكشاور

گاا ارياياانكشااوربااا اارمايه،درضاامن.نصاابشااود

تولياد¨احادا اولاينمزرعاه،هايبزرگانرژيكنسر يوم

رادر«آلفاونتاوس»هايخودمو ومبهانرژيباديدرآب

،دوازدهتاوربيناينپروژهقارارا اتباا.د تاجرادارد

بينايدولاتآلمااوپايش.شصتم اواتبرقتوليادكناد

(قادربهتوليدنيرويoffshore)بادي¨كندكهاينمزرعهمي

اينميازاوبارق.مباشد2525دههزارم اواتيبرقتا ال

باتوجاه.ا تبرابربابرقتوليدياز ويدهنيروگاهاتمي

قارارا ات اهمبارق،هاايآلمااوبهوضعيتباددرآب

توليديازانرژيباديدرايانكشاورازدوازدهدرصاددر

خطمشايآلمااو.حالحاضربهبيستدرصدافزايشيابد

هااباباتگرماايشهايتجديدپ يرران رانيانرژي¨درباره

.كنندتقويتوپررنگمي،جهانيوآلودگيزيستمحيطي

تو اعهكاهمحايطزيساتو¨درپينشستزمايندربااره

مدررياودوژانيروبرگازار1553 ازماومل متحددر ال

انتشااردرصادي20آلماوخودرامتعهادباهكااهش،كرد
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.كربنكرداكسيددي

هايمنا باندكيبارايبرپااييزمين،باآنكهدرژاپن

هااييچاووميتسوبيشاياماكمپاني،مزار باديوجوددارد

.انادباديبسايارموفاقباودههايدرتوليدوصدورتوربين

مزار باديزياديدركاليفرنياوويلز اختژاپانهساتند

اقيانوسآرام¨هايباديخوددرحاشيهوژاپنبراي يستم

هااومناابوفناوري¨تو عه.بهدنبالبازارهايجديديا ت

هماراه،هايمتنوعيانرژيدرژاپنتحتبرنامهتجديدپ ير

ريزيدولتيكاهدرارتبااطتن ااتن يباانامههايبربابن اه

.انجامشدها ت،كنندهاكارميبخشخصوصيودانش اه

نياز(futopia)فرعينيرويبادباهناامفوتوپياا¨يكپروژه

1.بهمعنايبادا ت«fu»درزباوژاپني.ريزيشدبرنامه

گيااريازاناارژيبااادبااهعنااواويكاايازصااوربهااره

هااييكيازمهامتارينا اتراتژي،يدپ يرهايتجدانرژي

ايانكشاوردر اال.اخيربودها ات¨كشورچيندردهه

مبادارابودوياك اومباازارانارژيبااديجهااو2555

چاايندر.بيشااترينظرفيااتنصاابشاادهراداشااتها اات

هايباديد تهاياخيربهركورديدرنصبتوربين ال

¨پياپيظرفيتنصابشادهيافتهكهمطابقآودرچهار ال

ك ظرفياتباادي،م2515خودرادوبرابركردهودر ال

ظرفيتجديد¨گي اواتر اندهودرزمينه3/22خودرابه

نصبشدهوظرفيتتجمعينصبشادهنيازمقاام¨ اليانه

ترينبادبهعنواويكيازامن.اولراازآوخودكردها ت

توانادتااحادوديماي،انرژيترينمنابوت مينواقتصادي

زيارا،موضو امنيتانرژيرابرايكشورچاينحا كناد

انرژيباديكمنبوداخليا تكهنيازيبه وختنادارد

.كااافيدراياانكشااوروجااوددارد¨ومنااابوآوبااهاناادازه

شاودبرقازمنابو نتيباعاثماي¨همچنينافزايشهزينه

چاين.بيشتريداشتهباشدپ يريانرژيباددرآيندهرقابت

                                                           

،هاي تجديدپكير نوي  انرژي؛131ا132،صانرژي، جامعه و محيط زيست.1

،«ايطران  هطاي تجديدپطكير در   ظرفيت باالي توليد انرژي»؛325،321ص

¨مجلاه«هاي انطرژي بطاد   تازه»؛258ص،122اا120اقتصادانرژي،ش¨مجله

، ايت«هاي كلمان بادي در كب¨ اولي  مزرعه»؛122ا120اقتصادانرژي،ش

.www.suna.org.ir انا(:)هاينوايراو ازماوانرژي

،ازايانرو.داراي رزمينپهناورو واح طوالنيا ات

كاهچناو؛آيدكشوريغنيبهحسابمي،ازنظرمنابوبادي

ا تخراجمنابوبادچيندرارتفا پنجااهظرفيتعمليقاب 

اكنووچاينرشاد.گي اواتبر د1255تواندبهمتريمي

انرژي¨توربينباديوتو عه ريوخوددرتوليدتجهيزات

بارا ااسآمااريكاهانجمانانارژي.دهدبادراادامهمي

تجديدپ يرچينوشركتمهند يمشاورانرژيآبيتهياه

هايباادينصابشادهدر االتعدادك توربين،اندكرده

عادد125/15،مبدوودرنظرگارفتنايالاتتاايواو2555

گي ااوات8/13عاًاباههااجمبودهكهظرفيتاينتاوربين

اينكشورتوانستهحتيازآمريكاپيشايب ياردو.ر دمي

بيشترينظرفياترادرمقايساه، البتواندظرفمدتيك

مظرفيات2555در اال.باكشورهايدي ردنيانصبكند

هايباديدركشورچينرشادصاددرتوربين¨نصبشده

ولراباهخاودصديداشتهكهازاينحيثدرجهاومقاما

اكنووك ظرفيتنصبشدهچيندر.اختصاصدادها ت

ظرفيتتوليدتجهيازاتباادي.جهاومقامدومراداراا ت

.چيننيزدراين الدرجهاومقامنخستراداشتها ات

مراهانادازيووارد1580اولينتوربيندرچايندر اال

ينابتاداصنعتبادچا¨تواوگفتتو عهوليمي،شبكهشد

2.آهستهو پسبا رعتزياديصورتگرفتها ت

كشورايراوتوانايينصبنيروگاهباديباظرفيتپانزده

دهادكاهمطالعاتنشاومي.هزارم اواتبرقراداراا ت

.تواوتاچه هازارم ااواتافازايشداداينظرفيترامي

رتواودونيروگاهبادينصبشدهدركشاو،درحالحاضر

.منجي وبينالود( يصدميليووكيلاووات ااعتا ات)

پتانسي باديكشورنيزبهصاورت اهبعاديتهياه¨نقشه

هايشدهكهبرا اسآونقاطمنا ببراياحدا نيروگاه

.باااديدرباايشازپااانزدها ااتاومشااخصشاادها اات

هايباديدركشوردر اختتوربين¨ ازيمواداوليهبومي

هاايايانا اتوهاماكناووبخشايازپارهد تاجارا

                                                           

،«گكاري در بخش انرژي بادي در چطي   توبيقي ورعيت سياست¨ موالعه».2
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هماكنووكشورماباتوليد. ازيشدها تهابوميتوربين

درجاي اه يونهمجهاو،صدم اواتبرقازانرژيباد

قرارداردوحدودنيمدرصدازبرقبااديجهااوراتولياد

ايندرحاليا تكه بدانرژيمصرفيدراياراو.كندمي

¨درصادانارژياولياه50متنو ا اتوبايشازبسيارغير

الزما تكاه،بنابراين.شودكشورازنفتوگازت مينمي

1.تريبهاينمهمبشودتوجهدقيق

بازرگتارينهطاي بطادي جنطان:    بزرگ تري  توربي 

¨هايباديجهاواكنوودردرياايشامالدرفاصالهتوربين

درحااالكيلااومتري ااواح ا ااكاتلندنصاابشاادهو22

مترياز طح22هادرعمقژنراتورتوربين.آزمايشا ت

.درياكارگ اشتهشدهكهدرنو خودركوردجديديا ت

هااييدرايانابعاادباراينصابدردريااودورازتوربين

اندتااازوزشپيو اتهوبادووتالطامبااد اح منا ب

درصاد52هاارودايانتاوربينانتظارماي.گيريكنندبهره

 اااعتدر ااال(درحااالكااار8225)اوقاااتشاابانهروز

متارقطارونهصادتانوزوداردو122هرتوربين.باشند

تخماينزده2.ر ادهااباههجادهتانمايآو¨وزوهرپره

 همانرژيباددرت مينانرژي،م2525شودكهدر المي

گي ااواتدر185هايباديجهاوباقدرتمجمو توربين

هاايبنابرمالحظه.تراوات اعتدر الباشد330ودحد

مباه2525اين همممكنا اتدر اال،زيستمحيطي

هاايحدودنهصدتراوات اعتباقدرتمجمو تاوربين

ا تعدادنهاييانرژيبادي.گي اواتافزايشيابد235بادي

تقريبًادوبرابرمصرف،بهعنواويكمنبوانرژيدرازمدت

بايدتوجهداشاتكاهدرجهااو3.فعليجهاوا تانرژي

اكاهراي ااوامروزيهرچاهازانارژي هاايتجديدپا ير

محايط¨هستندابهجايانرژيفسايلياكاهآلاودهكنناده

باهنفاو،زيستوگراوقيمتوفناپ يرنداا اتفادهشاود

                                                           

هطاي   ظرفيطت بطاالي توليطد انطرژي    »؛32اا33،ص«هاي انرژي بطاد  تازه».1
 .35ا23ص،122ا120اقتصادانرژي،ش¨مجله،«تجديدپكير در ايران

 .30،32ص«هاي انرژي باد تازه».2

 .125،صهاي تجديدپكير نوي  انرژي.3

4.هايحاضروآيندهخواهدبودنس 

ازانارژيتجديدپا يرا تفاده:هايباديمزايايتوربين

هااي اوختجاوييدرهزيناهموجوددرطبيعتوصرفه

هايزيستمحيطيوايجادكمكبهكاهشآلودگي؛فسيلي

هايگردش ريايجادجاذبه؛محيطينشاطآوربرايزيستن

قطاووابسات يتوليادبارقباه؛هايباديدرجوارمزرعه

ينباودوپااي؛بابتتغييارقيماتنفات،مسائ  يا يدنيا

هايهايباديدرمقايسهبانيروگاههايجارينيروگاههزينه

امكاونصاب اريوهارد ات اهتاوربينبااديو؛فسيلي

كمكبهايجاداشتغالبيشاتردر؛بردارياززماوكوتاهبهره

؛هايمطالعاتيوپژوهشايكشوروراه شاييبرايفرصت

ايبااديبارايهاهاياطرافتوربينامكاوا تفادهاززمين

5.مصارفكشاورزيودامداري
حساين،كب و هواشناسطي منطاطق خشطك   ؛كطريم  قطركن : مناب 

اثبططاة النططداة  ؛ش1355محماادي،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،اول،

حساينعااملي،عليبنحسنبنمحمدبن،بالنصوص و المعجزات

،اثططرات و كنتططر ؛م2552ق/1220،اول،اعلمااي¨بيااروت،مؤ سااه

،اديطان كسطيايي  ؛ش1380غيا الدين،دانش اهتهراو،اول،منصور

اجادابيابان،االزمنة و االنوا ؛ش1330مهردادبهار،تهراو،چشمه،

كوشش:حسانعازة،دمشاق،احيااءالتارا القاديم،ق(،به205)م.

،هاي او  تا دوم قرن ميالدي ثبت در هزاره« باد¨ اسووره»؛م1522

؛ش1331،خاردادوتيار55اا85ساتا،شچي¨رحيمچراغي،ماهنامه

هنريتاماككاال،ترجماه:عبااسمخبار،،هاي بي  الننري  اسووره

دوناروزنبرگ،،هاي خاور دور اسووره؛ش1333تهراو،نشرمركز،

كشطور  ؛ش1330ترجمه:مجتبيعبداهللنژاد،مشهد،انتشاراتتهراو،

امابراهيمي،گيورگيسآقا ي،ترجمه:ويلي،كن  تاريخ جام  كشور

اميدعطايي،تهراو،عطايي،،كفرينش خدايان؛ش1330تهراو،پيك،

هايهواوهواشنا يآلاودگيكلياتآالينده،كلودگي هوا؛ش1333

هااوا،جلياا صااحرايي،كرمانشاااه،انتشاااراتدانشاا اهرازي،اول،

ديويادالياوت،ترجماه:انرژي، جامعه و محيط زيسطت، ؛ش1355

انطرژي،  ؛ش1382پايادار،¨مليتو عه¨يرخانهكميتهبهراممعلمي،دب

ديويادالياوت،ترجماه:بهاراممعلماي،،جامعه و محطيط زيسطت  

پكير  هاي تجديد انرژي؛ش1382پايادار،¨مليتو عه¨دبيرخانهكميته

                                                           

 .382هماو،ص.4
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هطا و   كيطي  ؛ش1382محماودثقفاي،دانشا اهتهاراو،دوم،،نوي 

ركاوورجيكويااجي،جهاان ي،هاي ايراني و چطي  باسطتان    هافسان

هايجيبايوخواه،تهراو،شركت هاميكتابترجمه:جلي دو ت

محمدبشرا،،«وا( در فرهن  مردم گيالن) باد»؛ش1322فرانكلين،

،تابسااتاوو3مياارا رو ااتاييگاايالو،ش¨كناادوج،مااوزه¨نشااريه

مهديبازرگاو،تهاراو،شاركت،باد و باران در قركن؛ش1383پاييز

محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار؛ش1323تشااار، ااهاميان

؛م1583ق/1253ق(،بيروت،داراحياءالترا العربي،دوم،1115)م.

حسين،«بادها از ديدگاه دانشمندان اسالمي¨ بح  كوتاهي درباره»

؛ش1325،بهاار05-25هاا،شمقااالتوبرر اي¨قرهچانلو،مجله

،آبااوو33يادگاار،ش¨همحمودفرخ،مجل،«بح  لغوي باد شرطه»

فرنب دادگي،ترجماه:مهاردادبهاار،تهاراو،،ُبنَدِهش؛ش1322آذر

ا افنديار،بهااءالادينمحمادبان،تاريخ طبرستان؛ش1325توس،

خااور، اوم،¨تصحيح:عباساقبالآشتياني،تهراو،انتشاراتپدياده

تصااداق¨مهديملكيتهراني،مجلاه،«هاي انرژي باد تازه»؛ش1323

تحطف العقطو  عط  ك     ؛ش1355،آذرودي122اا120انرژي،ش

ق(،2قارو)م.شعبهحّرانيعليمعروفبهابنبنحسن،الرسو  

التحقيطق فطي كلمطات    ؛م2553ق/1228بيروت،دارالمرتضي،اول،

مصاطفوي،¨حسنمصطفوي،تهراو،نشرآثارعالماه،القركن الكريم

صر خاك و باد در اسطاطير و  تحليل نمادينگي عنا»؛ش1380اول،

فارزادقاائميو،«اي فردوسي بطر اسطاس نقطد اسطووره    ¨ شاهنامه

تحليلطي  »؛ش1388،زمستاو15ادبپژوهي،ش¨همكاراو،فصلنامه

در فرهن  ايرانطي  « واي¨ اسووره« سياسي¨ ساختي از يك اسووره

علوماجتمااعي،¨نامه¨ناصرفكوهي،مجله،و همتايان غير ايراني كن

تخريط  خطاك و   ؛ش1335،دانش اهتهراو،پاييزوزمساتاو12ش

محمدجعفريوهمكاراو،تهراو،انتشاراتدانش اهتهاراو،،اراري

 ايدمحمدبااقرمو ااوي،تفسطير الميطزان  ¨ ترجمطه ؛ش1388اول،

،تسطنيم ؛ش1382همداني،دفترانتشاراتا المي،بيساتو اوم،

حسن،تفسير روش ؛ش1383عبداهللجواديآملي،قم،ا راء،دوم،

زيرنظار،تفسير نمونطه ؛ش1385مصطفوي،تهراو،نشركتاب،اول،

ناصاارمكااارمشاايرازي،تهااراو،دارالكتااباال ااالمية،چهاااردهم،

ق(،320)م.حساينمساعوديعليبن،التنبيه و االشراف؛ش1332

احماد،ثالث ازهار في معرفة البحار؛تابيروت،لبناو،دارصعب،بي

جام  المقاصطد  ؛م1503ق(،مسكو،مجموعلماي،532)م.ماجدبن

ق(،قم،مؤ ساةآل525)م.حسينكركيعليبن،في شرح القواعد

احمدقرطبايمحمدبن،الجام  الحكام القركن؛ق1258البيت،اول،

الجططام  ألحكططام ؛م1558ق/1215ق(،بيااروت،دارالفكاار،231)م.

ق(،تهاراو،ناصارخسارو،231)م.احمادقرطبايمحمدبن،القركن

جمشاايدجااداريعيوضااي،تهااراو،،هططا جغرافيططاي كب؛ش1322

،هطا  جنطان اسطووره  ؛ش1385انتشاراتدانش اهتهراو،چهاردهم،

هنريتامككالوهمكاراو،ترجمه:عباسمخبر،تهراو،نشارمركاز،

ق(،تهراو،دار1222)م.محمدحسننجفي،جواهر الكالم؛ش1380

بهاءالادينخرمشااهي،،حافظ نامه؛ش1382اال المية،اول،الكتب

الحدائق الناظرة في احكطام العتطرة   ؛ش1330تهراو، روش،هفتم،

نشار¨ق(،قام،مؤ ساه1182)احمادبحراناييو افبان،الواهرة

مجادود،حديقة الحقيقه و شطريعة الوريقطه  ؛ق1250ا المي،اول،

يح:مريمحسيني،تهراو،نشارق(،تصح020)م.آدم ناييغزنويبن

جوادغازاو،خاك و روابط كن در كشاورزي؛ش1382دانش اهي،

دائطرة المعطارف القطركن    ؛ش1383شاهي،تهراو،نشارآياين،اول،

مركازفرهناگومعاارفقارآو،قام،بو اتاوكتااب،دوم،،الكريم

غالمحسينمصاحب،تهراو،اميار،دائرة المعارف فارسي؛ش1383

جاللالادين،الدر المنثور في التفسير المأثور؛ش1381وم،كبير، 

دريانوردي ؛ق1212م/1553ق(،بيروت،دارالفكار،511)م. يوطي

هاايدرروزگااربا اتاوودرنخساتين اده،عرب در درياي هند

¨ميانه،جرجفدلوحاوراني،ترجماه:محمادمقادم،تهاراو،كتابخاناه

خساروقباديااني،مجتبايميناوي،ناصار،ديوان؛ش1338 ينا،ابن

،اي در تطاريخ اديطان   رساله؛ش1382مهديمحقق،دانش اهتهراو،

رسائل ؛ش1332ميرچاالياده،ترجمه:جالل تاري،تهراو، روش،

چهارم،الجسمانياتوالطبيعيات،¨ر اله،اخوان الصفا و ُخاّلن الوفا

؛م1503ق/2،1332اخااواوالصاافا،بيااروت،لبناااو،دارصااادر،ج

علاوم¨ماريمحسايني،فصالنامه،«رمزپردازي باد در كثطار سطنايي  »

،زمسااتاو03ااا02،ش12و10، ااال’انسااانيدانشاا اهالزهااراء

،روح المعاني في تفسير القركن العظيم و السب  المثطاني ؛ش1382

ق(،بيااروت،داراحياااءالتاارا العربااي،1213)م.محمااودآلو ااي

نعماوشحاده،مو وعةالحضاارة،«لرياحا»؛م1580ق/1250چهارم،

،زادسططپرم؛م1585،اردو،اّماااو،“آلالبياات¨اال ااالمية،مؤ سااه

هااايزاد ااپرم،ترجمااه:گزيااده،زادسططپرم؛هااايزاد ااپرمگزيااده

مطالعاااتوتحقيقااات¨محماادتقيراشاادمحصاا ،تهااراو،مؤ سااه

فريادووغضاباو،،شناسي زيست محيوي زمي ؛ش1322فرهن اي،

سطايت الموسطوعة   ؛ش1381،انتشاراتدانش اهتهاراو،اول،تهراو

سطايت هفطت كسطمان:    ؛www. mawsoah. netالعربيطة العالميطة:   

www. haftaseman. irهاي كشاورزي سير انرژي در اكوسيستم؛،

؛ش1328عوضكوچكي،محمادحسايني،انتشااراتجاوياد،اول،

كوشاش:ق(،باه212)م.ابوالقا مفردو ي،چاپ مسكو() شاهنامه

جااو،شناخت اساطير ايران؛ش1380 عيدحميدياو،تهراو،قطره،

هينلز،ترجمه:ژالهآموزگارواحمادتفضالي،تهاراو،نشارچشامه،
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ورونيكاااياونس،ترجماه:بااجالو،شناخت اساطير هند؛ش1328

صطبح االعشطي فطي صطناعة     ؛ش1333فرخي،تهراو،نشرا اطير،

ق(،مصار،قااهره،وزارة821)م.قلقشانديعلاياحمدبان،االنشا 

؛م1523ق/1383الثقافةواالرشادالقومي،مؤ ساةالمصاريةالعاماة،

ق(،بياروت،دار202)م.ا ماعي بخاريمحمدبن،صحيح البخاري

حوقا محمدبان،صورة االر ؛ق1255احياءالترا العربي،اول،

؛ش1320اياراو،ق(،ترجمه:جعفارشاعار،بنياادفرهناگ2قرو)م.

محمادعلي،«هاي تجديدپكير در ايران ظرفيت باالي توليد انرژي»

؛ش1355،آذرودي122اا120اقتصادانارژي،ش¨زاده،مجلهديانتي

كوشاش:ق(،باه1333)م. يدمحمدكاظمطباطباايي،العروة الوثقي

فرهنط  اسطاطير و   ؛تاا الميه،بي¨ يدمحمودكتابچي،تهراو،علميه

محمادجعفريااحقي،تهاراو،،ات داستاني در ادبيات فارسطي اشار

،فرهنط  اصطوالحات جغرافيطاي طبيعطي    ؛ش1325 روش،اول،

،فرهنط  فارسطي  ؛ش1388 ياوششاياو،تهراو،مدر اه،هفاتم،

فرهن  ؛ش1330ش(،تهراو،اميركبير،دهام،1305)م.محمدمعين

نط  فقطه   فره؛ش1382حسنانوري،تهراو، اخن،،سخ ¨ فشرده

¨شااهرودي،قام،مؤ ساهزيرنظر يدمحمودهاشامي،اهل بيت 

فرهن  معاصر ؛ش1382دائرةالمعارففقها المي،جلددوم،اول،

؛تااغالمحسينصدريافشار،تهاراو،فرهناگمعاصار،باي،فارسي

جيمزهاال،ترجماه:،اي نمادها در هنر شرق و غرب فرهن  نگاره

الفقه علي المطكاه   ؛ش1381معاصر،رقيهبهزادي،تهراو،فرهنگ

عبااادالرحمنالجزياااري،بياااروت،المكتباااةالعصااارية،،االربعطططة

جاوزفكمبا ،ترجماه:عبااس،قدرت اسطووره ؛ق1231م/2515

قواعد االحكام في معرفة الحال  ؛ش1385مخبر،تهراو،نشرمركز،

نشارا االمي،¨ق(،مؤ سه322)م.يو فحليحسنبن،و الحرام

ق(،تهاراو،325)م.يعقاوبكلينايمحمدبن،الكافي؛ق1213اول،

احماد،كتطاب االزمنطة و االمكنطة   ؛ش1320دارالكتباال االمية،

ق(،هند،حيدرآباددكان،دائارة283)م.محمدمرزوقياصفهانيبن

عباداهلل،كتاب االنوا  في مواسم العرب؛ق1333المعارفالعثمانية،

ق(،هند،حيادرآبااددكان،دائارة235)م.دينوري¨قتيبهمسلمابنبن

كتاب المور و الرعد و البرق و ؛م1502ق/1330المعارفالعثمانياة،

جاوزي،اول،الادنيا،دارابانابايعبيدبانمحمدبنعبداهللبن،الريح

ابوالفضا رشايد،كشف االسرار و عطدة االبطرار  ؛م1553ق/1218

غرحكمت،تهاراو،امياراصكوشش:عليق(،به025)م.الدينميبدي

آدم اناييمجادودبان،كليات ديوان سنايي؛ش1331كبير،هشتم،

 انايي، اوم،¨ق(،تصحيح:مدرسرضوي،تهراو،كتابخانه020)م.

حساينعلايبانمحمادبان،كما  الدي  و تمام النعمطة ؛ش1322

؛ق1350اي،تهاراو،ا االميه،ق(،ترجماه:كماره381)م.بابوياهبن

 .wwwجعفر پهري، ايتهمشاهريآناليان:،«چيست؟ گردباد»

hamshahri. irق(،311)م.مكارممنظورمحمدبنابن،لسان العرب؛

مادة البقطا  فطي اصطالح فسطاد     ؛م2550بيروت،دارصادر،چهارم،

احماادتميماايمحماادباان،النططوا  و التحططرز مطط  رططرر االوبططا 

وطااتالعربياة،اول،ق(،تحقيق:يحييشعار،قااهره،المخط335)م.

آدم اناييمجادودبان،هاي حكيم سطنايي  مثنوي؛م1555ق/1225

؛ش1325ق(،تصحيح:مدرسرضوي،تهاراو،باباك،دوم،020)م.

ق(،1580)م.فخرالادينطريحاي،مجم  البحري  و مول  النيطري  

تصاااحيح:محماااودعاااادل،تهاااراو،نشااارفرهناااگا اااالمي،

حسانفضا بان،فسير القركنمجم  البيان في ت؛ق1258ش/1323

؛م1550ق/1210اعلمااي،¨ق(،بيااروت،مؤ سااه028)م.طبر ااي

نسيموحي،¨مجله،«گيري ابر و بارش باران و تگرگ مراحل شكل»

مروج الطكه  و  ؛ش1382،شاهريور3قم،جامعةالقرآوالكريم،ش

كوشاش:ق(،باه322)م.حساينمساعوديعليبان،معادن الجواهر

مطروج  ؛م1533ق/1353ر،بياروت،داراالنادلس،يو فا عدداغا

ق(،322)م.حساينمساعوديعلايبان،الكه  و معادن الجطوهر 

؛ش1322ترجمااه:ابوالقا اامپاينااده،بن اااهترجمااهونشااركتاااب،

 .www. sabaniroo ايتصبانيرو:،«مزاياي استفاده از انرژي باد»

co. irيحكاايم يدمحساانطباطباااي،مستمسططك العططروة الططوثقي؛

؛ق1351ش/1388اهللمرعشاي،دوم،آياة¨ق(،قم،كتابخاناه1355)م.

توبيقي ورعيت سياستگكاري در بخطش انطرژي بطاد در    ¨ موالعه»

 .www. suna. org انا(:)هاينوايراوگاه ازماوانرژيوب،«چي 

ir،المعجم االحصطايي اللفطاظ القطركن الكطريم    ؛ش1355،مارداد،

معجطم  ؛ش1328د،آ تاوقدسرضوي،اول،محمودروحاني،مشه

؛م1520ا ادي،¨ق(،تهراو،كتابخانه222)م.ياقوتحموي،البلدان

محمادفاؤادعبادالباقي،،المعجم المفنرس اللفاظ القركن الكطريم 

معجطم مفطردات الفطاظ    ؛ش1332تهراو،انتشااراتا االمي،دوم،

¨شلي،كتابخاناهق(،تحقيق:نديممرع052)م.راغباصفهاني،القركن

مفتطاح الكرامطة فطي شطرح     ؛تاامرتضويةالحياءاآلثارالجعفرية،بي

ق(،بياروت،دار1222)م. يدمحمدجاوادحسايني،قواعد العالمة

،مفلطس كيميطا فطروش   ؛ق1322الترا الحياءاالثاارالعرباي،اول،

مطط  ؛ش1332محماادرضاااشاافيعيكاادكني،تهااراو، ااخن،دوم،

ق(،381)م.عليمعروفبهشيخصادوقبنحمدم،اليحضره الفقيه

؛م1552ق/1213تحقيق:محمدجوادفقيه،بيروت،داراالضواء،دوم،

ق(،1252)م. يدمحمدحساينطباطباايي،الميزان في تفسير القركن

نصارتاهلليو افي،،شناسطي  هوا و اقليم؛ق1213بيروت،اعلمي،

علااموهناار،اول،¨داريااوشفاااميلي،تهااراو،دانااشبهبداااتو ااعه

يااونسكرامتااي،تهااراو،اهاا قلاام،دوم،،هواشططناخت؛ش1383
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غالمحسااين،هواشناسططي و محصططوالت كشططاورزي  ؛ش1382

 .ش1382نصوحي،نصوح، وم،
Lyons, Walter A (1997); "Tornadoes", The Handy Weather 

Answer Book, 2nd Edition, Detroit, Michigan: Visible Ink 

press, pgs. 175–200. ISBN 0-7876-1034-8. "Hallam Nebraska 

Tornado". National Weather Service. National Oceanic and 

Atmospheric Administration. 2005-10-02. Retrieved 2009-11-

15. Doswell, Moller, Anderson et al. (2005); "Advanced 

Spotters' Field Guide". US Department of Commerce. 

Retrieved 2006-09-20.  

تقيمتقي

 امباد

آمي ادالوسجانسازگونااگونيدرختااوهمياو:بادام

هار.تلاخوشيرين:ا تدوگونهکه( رخياوگ ¨هخانواد)

رومدريااي¨هحاوز را اردرکهانروزگااراوازدوگونه

¨هگوناپارورشوکشاتوباودهشادهشاناخته(مديترانه)

کشااورهاي،صااغيرآ ااياي،يوناااودرقااديمزاآوشاايرين

،اياراودرا تداشتهرواجخاورميانهورومدريايمشرق

بادامدرخت بياباني)«َبّري»چهو«ُبستاني»چه، (کوهي، به،

هاايگوناهميااوازکاه،ا اتداشاتهوجودبوميصورت

جملاهاز،گوناهچنادينتااکنووآوتلاخِوخاودرومتعدد

شادهشاناختهبادام چاهيااوام َچاک،باداماک،نَار ج/َار َژو

گرانبهااترينازيکايراشايرينبادامقديمعبرانياو1.ا ت

دانستندميهانعمت نيکاويكاه«ثمارات»ازيکيکهچناو،

ارمغااوباهمصرفرمانروايبراييعقوب[کنعاو]زميناين

عبريدر)بادامفر تاد تئوفرا توس2.بود(ُلوز، وفيلسوف،

شايد(ب ازميالدق283-331حدود)يونانيناميداوطبيعي

شاناختيگيااهمطالابکاها تغربيدانشمندترينيقديم

دو3.ا اتکاردهذکارآودرخاتوبادام¨هدربارگوناگوني

و(مايالدياولقارو)ديساقوريدوس،دي اريونانيحکيم

عرباااي¨هترجماااکاااه،(مااايالديدومقااارو)جاااالينوس

حکمااشنا يگياهوداروشنا ياصليم خ هايشاونوشته

                                                           

،1،جشناسطي  جنگطل ؛33-32،صايرانهاي  درختچه و جنگلنا، درختان.1

.225-223ص

.23:11،پيدايش فِركتاب مقدس، .2

3. Enquiry into plants, v2,p440. 

ا تبودها المي¨هدوردانشمنداوو راجاومطالاب¨هعمد،

4.اناادکااردهبياااورابااادامدرمااانيمصااارفوخااواصبااه

پختاهاگر،تلخباداِمدرختهريش»:گويدديسقوريدوسمي

شود اييدهوکوبيدهنرم پسو چهاره(مککک)َکَلف،

¨هَفرَزجا؛داردرااثارهميننيزبادامخوِدادضم؛زدايدميرا

 ازدميرواوراَطمثآو َور دروغانِبااآو¨هآميازضماد؛

 اودمند اردردرفاوِبراي،پيشانيبر رکهو( رخُگِ )

ا ت َنم لاهوبادخيمهاايزخامبارايعسا باآو¨هآميز؛

؛ا ات اودمندهاار اگگازشو(چرکايهايجوش)

،بخشادميلينتراشکم،دهدميتسکيناردردآوخوردو

ا تپيشابمدروآوردميخواب ¨هنشا اتباآوا تعمال؛

صام ِبااچاوو؛ا اتخوبالد مَنْفثبراينعنا وگندم

وکليهدردبرايشودمکيده پسوآميخته(تربانتين)ُبْطم

َميُبْخاَتجبااآوا اتعمال؛ا ات اودمندُشاشگرمآماس

ُپختهمي) ان ورُرّب، ناافوالباولُعس اررفاوبراي( يکي،

ياکمقادارمکيادو؛[کنادمايُخردراا تو نگ]مثانه

،طحاال[مثاناه]وکبددردبرايشيروعس باآوازفندق

ُ رفه راآوروبااهاگار.ا اتخاوبقولاوو¨هرودنفخو،

تلاخباادام»:گويدميجا(هماو)جالينوس5«.ميردميبخورد

باه؛ا اتآو¨هماز،ايانبردلي وا تتلطيف¨قوهتشقّو

تاراکمازکاهراهااييگرفت ايکها تشدهدانستهتجربه

،آيادمايپديدهارگدورتريندرچسبناکغلي هايخلط

؛زدايدميرا(مککک،پيسولک)َنَمش؛گشايدميخوب

کماکُشاشو اينهازچسابناکغلاي هاايخلطدفوبه

کندمي ولنجق؛ درمااورا...کلياهوطحاالوپهلودردهاي،

«.کندمي

نق ا المي¨هدورم خ هفتازايتازهمطالببيطارابن

از،ابوالَحَكممسايحدمشاقي:ا تچنينهاآواهمکهکرده

معاوياه درباار گارم اوم¨هدرجادرتلاخباادام»:پزشكاو

«.ا ت ،الّلاهعبدبنالّلهةزيادپزشکاوازِعمراوبنا حق؛

کندميقب راشکمتلخبادام»:ق(252-255)م. بهلمبد،

                                                           

.112-111ص،2،جو األغكيةاألدويةلمفرداتالجام .4

112-111صهماو،.5
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تلاخباادام؛افزايدميرا(زرد رويي)ِصفاروشودميزرداب

«.ا اتباولمادروکنندهتلطيف م)،الَحَکامبانمسايح؛

؛اول¨هدرجاهميانادرا تَتروگرمشيرينبادام»:(ق215

وهاالثهبادام¨هچغالوردوخ؛ر اندميبدوبهکياندغ اي

درکاهترشاييوگسيو رديباوکندمياغيدبرادهاو

ودهااودرکهراحرارتيهستبادام¨هچغالبيرونيپو ت

:رازيزکرياايمحمادبنابوبکر؛«.دهدميتسکينباشدلثه

نيساتقابضايتاصاالًشايرينبادامدر» وشايرينيبلکاه،

جاالرادرونايهاايامانادلا او،داردغلباهآوبرتلطيف

؛کنادمايکماکرطوبااتدفوبهوتنقيهراهاآوودهدمي

امااپايادمايديارمعدها تودرثقي ؛کندميمنرراگلو

گشاايدميراگرفت يبلکهشودنميگرفت يباعث ُحر َقاة؛

راَمنااي،قناادباااآوخااوردو؛دهاادماايتسااکينراالبااول

)َطَبارَزدباگردووکندهپو تباداِممغزخوردِو؛افزايدمي

ازايگوناه)َخزائنيفانيِ /پاني و(کنونياصطالحدرنبات

رادمااغوخما(جاو¨هعصااريااآردباهآميختهيُمصفقنِد

افزايدمي فرباهراآوور ااندمايبادوباهبسايارغا اي،

 1«.کندمي

،«المتعلمططي  هدايططة»در(ق333)م.بخااارياخااويني

بازماندهفار ِي¨هنامپزشکيترينکهن رابادامروغنيامغز،

بااترکيابدرمعماوالً(آوشيرينياتلخنو بهتصريحبا)

کردهتجويزهابيماريازبسياريدرماوبرايدي رچيزهاي

اندشدهمت کرپيشينمؤلفاوراهاآوبيشترکه برخايولاي،

جديااد«متعلمططي ال هدايططة»درماا کوردرمااانيمااوارداز

¨ه اپيد»ازمساموميت؛ا تسقا؛ِ  عوارضمثاًل؛نمايدمي

؛«ماوشداروي»وزرنيخو نگُمردار وشن رفو«َار زيز

موفقابومنصور2.َ ر ام؛خنازير؛مفاص آماس؛الثعلبداء

ازبرخايفقاط«األدويطة  حقطائق  عط   األبنيطة »درهروي

تنهاا.ا اتکاردهذکاراختصاربهرابادامدرمانيمصارف

¨هتجربااتعماايمباااکااها ااتاياانآوتوجااهجالااب¨هنکتاا

ُبازپياهباتلخبادام»:گويدميروباهمورددرديسقوريدوس

                                                           

.111صهماو،.1

.338،325،202،230،215،022،255،232،صالمتعلمي  هداية.2

افکنندَدداوپيشوبکوبندچوو بخاوردراآوکهَدديهر،

شيرينباداممغز3«.بميرد ،آودرماانيمصاارفازگ شاته،

باودادهيااخشکبادام. تابودهمطلوب«ايميوه»هميشه

برخاي ااختندرتازهباداموا ترايج«التتنق»ازيکي

835)م.اطعمااهُبسااحاِق.رودماايکاااربااههاااشاايرينياز

روزگااريباادام«حلويات»ازبرخينامياترکيب(ق825يا

4.ا تکردهذکرراخود

عربيوفار يادبدر «ُبانباادام »وبادامبهاشاراتي،

گااهيگاوفار ايشااعراو.شاودماييافت(بادامختدر)

 5.اندکردهتشبيهبادامبهرا(يار)چشم

عصااباادام¨هدرختچا¨هتنايااشااخهازقديمازظاهرًا

تاوراتيرواياتبنابر.اند اختهمي هاارووعصااي، بارادر،

از،آوردباربااداموشاکوفهالهايقدرتبهکه،#مو ي

ليمرشا.ل.ي6باوددرخاتهمين ¨هدوردارالفناووا اتاد،

ناصري هاو کنشتُفن.کازنق به، شاناسگيااه اياحِ،

آلماني رااياراودرمعمولقشنِگزردعصاهاي»:گويدمي،

باادام»¨هدرباارهماو7«. ااختندميُبخوَرک/َار َژوچوباز

ميبادامک)«کوهي هيزمبهترينايراودرآوچوب»:گويد(

د اتباه...آوازتجاارتيزغالبهترينوشودميدانسته

8«.آيدمي
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنيه ع  حقائق األدوية: مناب 

كوشش:حسينمحباوبي،تهاراو،دانشا اهتصحيح:احمدبهمنيار،به

ق(،11قارو)م.محمادماؤمن،تحفه حكيم مؤم ؛ش1322تهراو،

لي األلباب و الجام  للعج  تككرة أو؛[1252تهراو،]تاريخمقدماه

؛ق1358/1355ق(،قاهره،1558)م.عمرانطاكيداوودبن،العجاب

بيطاارعباداهللماالقيابانالجام  لمفطردات األدويطة و األغكيطة،   

كاريم ااعي،جنگطل شناسطي  ؛م1251ق(،مصر،باوالق،222)م.

هاي  جنگلنا، درختان و درختچه؛ش1323/1325معاصر(،تهاراو،)

                                                           

.258صاألبنية ع  حقائق األدوية،.3

 185،صشيرازي حالج بسحاق موالنا ديوان.4

.85-88ص،11،جاألرب نناية.5

6. Encyclopaedia judaica, »Rod of Aaron«. 

7. Terminologie medico-pharmaceutique et anthropologique française-

persane…, p36. 

.32،33.هماو،ص8
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،ديطوان ؛ش1300حبيباهللثابتي،تهراو،وزارتكشاورزي،،راناي

ق(،شاايراز،معرفاات،5قاارو)م.حااالجبسااحاقاطعمااهاحماادباان

ش(،1332)م.اكباردهخاداليع،نامه لغت؛كتاب مقدس؛ش1325

محمدحساين،مخزن األدويطة ؛ش1321زيرنظرمحمدمعين،تهراو،

؛ش1331ق(،تهراو،12قرو)محمدهاديعقيليعلويخرا انيبن

عباادالوهااابنااويرياحماادباان،ننايططة األرب فططي فنططون األدب

احمادربيوبان،هداية المتعلمي  في الو ؛تاق(،قاهره،بي333)م.

 .ش1322ق(،بهكوشش:جاللمتيني،مشهد،313)م.اخويني
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1978-1982; Terminologie 

medico-pharmaceutique et anthropologique francaise-persane... 

, J. L. Schlimmer, Tehran 1951; Peri phuton istorias = Enquiry 

into plants, Theophrastus, ed. and tr. Arthur Hort, London 

1916.  

ادبابخشگياهاودارويي

 بادمجان

مويقاديهاارصاورتيو اابادمجاو¨واژه: بادمجان

¨وجااه1.تگرفتااهشاادها ااتيرك نساا¨دآوازواژهيااجد

بااذ»ردها اتكاركآوذيبراياصفهان¨هحمزهكياهيتسم

يشنا اشاهير،نروحيامانادوايبااقايبهمعنا«نگاويا

و«ون ااوو»و«ون نااه»ي اامنان¨انااها ااتوواژهيعام

ازآوگرفتاهشادهاهردوبههماومعن«ن وميو»يمازندران

هازكا«ةالنبوي ةالفالح»تابكدريلدانك¨هيوحشبنا2.ا ت

م(ياوقاديآشاور؛ياولادانكيهااتاابك)نييسادانكتبالك

در=يرانايا)يفار ياهيگبادمجاوداردياذعاوم،برگرفته

نرفتاهويمزماياقاال¨بههماها تكهاص ازبالدفارس(

.اردد(ييايوآريهند)منش هندو تانيگفتهشدهيهاواژه

بادمجااوهشنا ااوا اتكااهياازگيدنظاربرخاؤيماين

هاحتمااالًكا-يواحاديهمهازنو وحشيامروزكيخورا

دآمدهويهندپديمدردرروزگارقد-نسانما تي النما

يا اام3.افتاها اتيانهراهي رخاورميراووديازآنجابها

يهنديهامازنامًايمستقنيز«حدق»و«انب»ي ربادمجاود

بادمجااوهكادهادايننشاوماي4.گرفتهشدها تي ريد

                                                           

.125،ص1،جدانشنامه جنان اسالم.1

.هماو.2

.هماو.3

.هماو.4

العاربةرياازهنادواردجزمًايقب ازا الممساتقاحتمااًل

وتكه اكازاشاارهنماودياتاهنكننيبهايدبا.شدهباشد

،بهوياژهتئوفرا اتوس،يونانيميشنا اوقداهياووگكپزش

ازكيحااابادمجاااو¨درباااره،نوسيدوسوجاااليسااقوريد

يعربااينگيااهرادر5.گسترشآوازشرقبهغربا ت

10،مغاد،مغا 9،قهقب،انت8،وعد7، يحص6،آنب،باذنجاو

يفار ادر.خواننادوغدوماي12حدج،حدق،المفد11،غد

،باتن ااو،پاتن او،(بادمجوو:درمحاوره)بادمجاو،بادنجاو

.ا اتمهلاكو14مكهك،كهلت13،كهپرك،بطلجاو،بادن او

،ينادشيبروحي،بهثا،بهانتانا15،بهانثاه، نيبيآوراهنددر

در.نامناديصا مايحكورياهك،حادق،كبهك،ين اوباذا

،نااتك،كيوارتااايترك نساادر.نااامدارد16 نيباااردو

،يپروحا:ياني اردر.شاودخواندهميتنهپالك،كيورنتا

باهن ااوپات.شاودناميدهمايشوويفيكونانييودربروحي

بهزباو«المشاهير»ا توصاحب«يبروحي»يانيلغت ر

«اناب»«ياقوته»گفتهومصنف«حدق»و«معد»يآوراعرب

انادگفته«انب»اگرآورا.خواندها ت«كبهك»و«مغد»و

.ومقادارا اتتيا ثهيامشاابهتازحدلي بهاحتمااًل

اينگيااه17.خواندها ت«معد»و«حدق»يزآورافهنيابوحن

،«Solanum diffusum»18باذتجثيااه¨خااانوادهازالتااينبااه

«solanum melongena L (solanaceae)»دران ليسااي؛:

«Aubergine»،«Egg plant»،فرانسااااهدر:«Aubergin»،

                                                           

.هماو.5

.323،ص3،جالشامل في الصناعة الوبية؛02،صاختيارات بديعي.6

.هماو.7

 هماو.8

.205،ص1،جمحيط اعظم.9

.332،ص28،جالشامل في الصناعة الوبية.10

.25،صتحفه حكيم موم .11

.121،صاسرار گياهان دارويي.12

،ذي بادمجاو.لغتنامه دهخدا.13

.028،ص20،جالشامل في الصناعة الوبية؛205،ص1،جمحيط اعظم.14

.205،ص1،جمحيط اعظم؛33،ص2جمخزن األدوية،مفردات .15

.21،صموس الجديدالقا.16

.112،ص1،جصيدنه.17

.22،صلسان العرب.18



 
 

 بادمجان / 114

«Melongene»،«Bringalas Bringal»،درايتاليااااااايي:

«Marengiana» ،«Melanzana» ،«Petronciano»در و

نااام«Eierpflan»،«Kartoffel»،«Nachteschatten»انيآلماا

1.دارد

يدونو بساتانبها تويعلفياهيگ: بادمجانانواع 

 2:گردديمميتقسيوبر
 Solanum cordatum»يبااناامعلما: يبطر  بادمجطان 

Forssk»3«زگفتاهيان«يدشت»و«يوحشبادمجاو»كهبهآو

ازآوباهنااميمنابوطبادر4.باشديوبردونو مشوديم

5«العقاربكةشو»ادشدها تواه حجازآوراي«حدق»

انادواها هنادگفتاه«يباربادمجااو»واه قدسآورا

وبازرگآو«نيكتباك»،«هيتكبهت»،«ييتاكبه»6،«يمائكبهت»

.انادردهكركذ8«نوويفك»و«شوويفك»يونانيوبه7«بهرتا»را

هكاآماده«ساظنثووك»9يرماتنچااپديلايعق¨بنابهگفتاه

مانيوبهلغاتاها «وويصنثك»10«وويسنتك»ازيفيتصح

ناو .ا ات«ميوم تروماريسنتك»آويونامعلم11«فرعم»

آوراكوچاااااكوناااااو «يمقد ااااا»بااااازرگآورا

12.نديگويم«يحجاز»

13ا تچند االهياهيگ: ي بادمجان بريشناس ختير

 فتوپارشاعبهيخارهايهداراكادهيازييبهقدرذرع

شتبهعم كبهصورتيبودهوبهصورتخودرووگاه

نويزمايامفاروشبارروياساتادهيدوبهصورتايآيم

تاووويآوباهانادازهز¨وهيم.شوديدهميدكوچكبزرگو

                                                           

.213،ص3،جگياهان دارويي.1

.33،ص2جمخزن األدوية،مفردات .2

.130،ص2،جشرح توبيقي گياهان دارويي كن .3

.202،ص1،جمحيط اعظم.4

.هماو.5

.25،ص2جمخزن األدوية،مفردات .6

.هماو.7

.202،ص1،جمحيط اعظم.8

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .9

.125،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.10

.202،ص1،جمحيط اعظم.11

.هماو.12

.123،صاسرار گياهان دارويي.13

كوچكيهاهدرداخ آودانها تك14(يتخممرغ)گردو

اديازياروخارهااتايقرارداردودارامتريليبهقطردوم

دوزرديآو اابزرنااگوپااسازر اا¨دهيهنار ااكااا اات

15.ا اتتلخيوشاوري بهيزومايطعمتيدارا.شوديم

آويهااوگا 16دهازتااريوپوشيآوتخممرغيهابرگ

همعماوالكياهوحشيننو گيادر17.ا تروشنيارغوان

،شاوديدهماياآودييهوايدر طحاعضايزيريخارها

گ ¨ا هك.گردديوهمي بهمينتبديآذگ يكيهاگ ¨همه

زا اتودرياتكدرازونويضويبيهابازلوبكآومر

ر دوباهيام خودمكزبهرشديوهنيدوميدوراور يط

.مانديميآوباقيرو

صاحراهاو،هااناررودخانهكشآويمح رو: نشكپرا

بادمجاوازينوع.باشديم18كشتزارهاومواضونمناكنارك

يراوشام جنوبشرقينقاطايدرخرا اووبرخيوحش

شوردركقودرجنوبيز¨اودردرهيبلوچستاوبخشهود

19راووچابهااركم،كقشموخار¨رهيجز،الروبندرعباس

يهاحتماال امكشوديافتميالبرزيهاوهكيودرحوال

21.ا تبسيارآونارس¨وهيدرمبهويژه20بودوآو

آوويتارازناو بساتانكگرموخشاينگياهرا: طب 

منساوبباهيآوراوبرخا22انددانستهيمنسوببهمشتر

23.اندخگفتهيمر

ايانگيااه¨وهياضامادم: موارد مصطرف كن خواص و 

،خاارش،يجلاديهايورفوناراحتيبلغميهاجهتورم

اربردكاردوماوكاهيزدر ي نگمثانهون،ج ام24،كورك

                                                           

.هماو.14

.202،ص1،جمحيط اعظم.15

هماو..16

هماو..17

هماو..18

هماو..19

.08،صها در حيوانات گياهان سمي و تاثير مسموميت كن.20

.123،صاسرار گياهان دارويي.21

.25،ص2جمخزن األدوية،مفردات 22.

.22،صمخزن المفردات.23

.123،صاسرار گياهان دارويي.24
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كاندوآودرگاوشباهتوووچيآودرروغنز¨پخته.دارد

گا آو¨ردهكادودميآشام1.دهدينمكيراتس رعتدرد

نفاسبااردرطابويتن ا2،هناهكباردرطب¨جهت رفه

وعسارالباول،دردپهلاو،تاب،اصالحفسادبلغموصفرا

ومقعادرمرودهكا¨نبرنادهيوازبامفيدبطالوحسشامه

4مكوقب ش3يافباعس بهصورتشآومخلوط.ا ت

5.ماهماوردمصارفدارديزنااوعقيهاايمااريودررفوب

باصرهودمعاهياضچشموجاليتحالبرگآوجهتبكا

غرغرهنمودوآبجوشاندهآوباهعناواودارو6.نافوا ت

حلاقورفاويهااامزخامياندرددناداووالتكيتسيبرا

اثاريباربادمجااوتخام7.شاودينها تفادهماي يناراحت

بخااورنااو باازرگآوو9.آوردارديتقاايخاصااو8ريشاا

ريآوراجهاتدفاوبوا اكوچاكخيابايثمر¨جوشداده

ديااشعقااربمفيوانااتوناايدوحياامجاربوجهااتگز

زباهشارطياآون¨شاهيتدربرگورينخاصيا10.اندگفته

هماراها اتويبااخطراتايلاو،االثرا تويخوردو ر

دآوجهاتيناو گا  اف11.شوديچشرودهميموجبپ

يهضمغ اودفوبلغموتاببلغما،شحرارتمعدهيافزا

اها شاامآو،آوينندگككبهعلتشدتپا12دا تيمف

شاااوراباااآويهاولباااسنددانسااتماايصااابووجانشااينرا

ردهنوبدلشخارشاترشامينجبكمصلحآو 13.شستنديم

14.شدها ت

                                                           

.202،ص1،جمحيط اعظم.1

هماو..2

هماو..3

هماو..4

هماو.5.

.21،صحكيم موم ¨ تحفه.6

.123،صاسرار گياهان دارويي.7

هماو..8

.203،ص1،جمحيط اعظم.9

هماو..10

هماو..11

هماو..12

هماو..13

.22،صمخزن المفردات؛203،ص1،جمحيط اعظم.14

معااروفا ااتبااانااامبادمجاااو: يبسططتان بادمجططان

ماننادابانيهبرخاكاSolanum Melongena L»15»يعلما

¨ ونحاوهكشا،دررناگمتفااوت¨گونههآوراششيوحش

ابانالعاوام16.ندكيدرمزهوطبونق مييكساوشتولك

هدراناادلسكاچهارگوناهرا«الفالحطة »تاابكدريلياشاب

ويمصار،يقرطبا،يمحلا:ديانمايرماكاذ،دهمعروفباو

شااتكدربااابينفضاا اهللهماادانيدالديرشاا17.يشااام

،گارد) كثشاياآوراازحيهااختالفدرگونهبادمجاو

زيت،تلخ،نيريش) بز(مزه،بنفش، رخ،دي ف)دراز(رنگ

راتدريياتررابهعلتتغكآبدارونازيمزه(وبعضيوب

اريبسايوگفتهدرناواح18رتفا دانستهواكخا،هوا،آب

ك(آوخش¨بوته)وشوشتردرختهرموز،گرممانندبصره

درخاتآو،ودرهرماوزدهديمشودوچند الثمرينم

ودر19ر اديتارازآومادرختزردآلووبزرگ¨بهاندازه

دهديچند البارم،بزرگيهازماننددرختيهندو تاون

هباااكااا ااتكرنااگوناااز باانفشيااودرموصاا وارب

 هنو يهرويابونصر20گردديفشردنشآبآوخارجم

مشهوربه)واري بز،گرد،يو مرقنديآورار ميرانيا

21.ردها تكركذدوبلندي ف،(شيربادمجاو

،دياجدياهشنا يدرگ: ي بادمجان بستانيشناس ختير

شصاتالاييبلنادبه الهومعمواًليكياهيآوراگ¨بوته

¨رهيوآوراازت22داننديمترميكيمتروگاهي انتهشتاد

هاصلشازهندو تاوكشمارندمي23 والنا ه()اوبادمجاني

يعلفاياهياگبادمجاو.بودها تيجنوبيايآ واحتمااًل

دهازيپوشاايمواعضااايضااخنساابتًا¨ اااقهيا ااتودارا

بانفشيهابزرگوگ يهازوآردمانندوبرگيريتارها

                                                           

.213،ص3،جگياهان دارويي؛010،صهاي گياهان ايران فرهن  نام.15

.125،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.16

هماو..17

.182،صكثار و احيا .18

هماو..19

.182،صكثار و احيا .20

.125،ص1،ججنان اسالم¨ شنامهدان.21

.08،صها در حيوانات گياهان سمي و تاثير مسموميت كن.22

.153،صتوليد بكر سبزيجات.23
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يامجتموبهتعدادنا تحالتمنفردكمما تكهروشن

ريادرحالاتاخكاهمسلما تيول.داشتهباشدچندتايي

وداراشگوشاتوهيام.نادكيوهميجادميايفقطگ تحتان

يآودرنژادهاااي ظاااهركمسااخنا ااتوابعااادوشاا

رازودررازديدرشا.كناديافتهتفاوتمايمختلفپرورش

رازيواگرتخمآوراازاصفهاوبهشاا ت رگرديديجا

گردخواهددادو البادمجاونمرتبهياول،ارندكدوبنربب

رازباهيدرازراازشابادمجااودرازواگرتخمبادمجاوبعد

درازبدهدو البادمجاو الاول،ارندكاصفهاوبرندوب

يا بزتااانادازه،زرد،ديفاز يارنگآودامنه1.دومگرد

ازبهروزينيدهگ يبرابادمجاو2.باشدياهميتا يارغوان

يدهاوهيام¨حدمطلوبحرارتدردورهيدننداردوبايمع

 رادوبامتو طحرارتشبدرحديدرجه انت30تا20

خبنااداويطي رادباشاادودرشااراي ااانت¨درجااه23تااا25

3.تواندزندهبماندينم

هازخزانهبهكييهابادمجاوبانشامعمواًل: شتك ¨نحوه

نيدالديرشا¨بناباهگفتاه.شودياشتهمكرويثكعم آمدهت

هآباادكمتا تفادهازخزانهآوا تكح،ياهللهمدانفض 

اوبازرگا اتازكاتارازمراحاتكوچكنمودوموضو

مزدر ارماگاريان.ينوددادووبارور ااختنزماكبابت

تارهابهتروراحاتنيهاو رگبازبالهكوچكنيردوزمك

نبازرگيباهزماكوچاكنيچوونشارااززم.خواهدبود

ازوهاياگيهاهاوشاخهشهيريبهعلتدور،نديمنتق نما

هباهعلاتعشاقكاشاوديجادميدرآواي رنشاطيهمد

¨هياتهيبارا4.دكنايتررشدمويشود ريجادميهاكيدوم

ازيامترمرباوماوردن205يگرمب ربراشصتمقدارنشا

.ا اتيافكاتااركمهياشتناكينمقدارب ربرايا.ا ت

مارتبطيهاادرن اشته.مباشديدششونيباكخا¨تهيديا 

هدرهارذر  اهبا ركهنگفتهشدها تكيشاورزكبا

                                                           

.183،صكثار و احيا .1

.215هماو،ص.2

 211هماو،ص.3

.180 182،صكثار و احيا .4

بارور ااختنمحصاولجهت5.ر ديارندودرجوزامكب

نيباطبوگرممانند رگيهاراززبالهيمناطق رد زدرين

ندودحماااممخلااوطباااآبيبااوتروهمچنااكگو اافندو

نا بويزو رمااز رگييدرفص پا6.دكردنيا تفادهم

دويازر ايريهاجهاتجلاوگكوخاشاك بيهاعلف

شاادوآوبهاارهكوخشاابادمجاااوبوتااه¨شااهي اارمابااهر

يدهبهارشرو بهرشدمجددجهتگ بردندتادراوليم

ازيواريزاطرافمزرعهراباديرنيدرمناطق رد 7.دينما

ازيريهآوجهتجلوگيشبيهانجدوعلفكجنسچوب

در8.نمودناديمحصورمابادمجاويهادو رمابهبوتهير 

هكابادمجااوهكااذعااونماوديدزباينبادمجاوشتكباب

يبعاديهااتارازباربدهادشايرينمحصاولكهباريناول

بادمجااوترشودطعمكهواخنينوقتيهمچن.خواهدبود

جاتيهاو ابزوهيثرمكبرخالفا،گردديتلخمكيزاندين

،اهوكامانناد،تارشاوندنيريو رماشكيخن¨هبهوا طهك

روكشاين،هندوانه،خربزه،لمك،يجهو،شلغم،يا نك،ترب

9.ذرت

اوكارادرمبادمجااوتواويهمكوهبرآنعال: ينگندار

اوآبياتاواوآورادرميم،نمودين هداريكوتاركخن

اماوميگرمميهنيروغنپاگرزين. ردقراردادتا ردشود

دومرتبهبرآو–نداشتهباشدياديزيالبتهگرما-گداخته

خواهاديتاريطاوالنيمانادگار،زدهشودتافسردهشاود

دهيناوآبنر ايزدر ابوييدرپاااگارنيهمچنا.داشت

خارابواصاًل،قراردادهشودكخنيختهشودودرجاير

زيان.يخواهادماناد االمبااقيشاودومادتيدهنميپو 

،ناديهاگرآورابرخاالفجهاتدو اوراخنماكاندگفته

هكا ري رب  ردو وراخديهازطرفدكدرعرضيكي

بدهنادودرآبآويجوشاكانادكمودرآبن،ن  رد

                                                           

.51،صارشاد الزراعه،مجموعه علم ايراني.5

.122،صكثار و احيا .6

.182هماو،ص.7

هماو..8

.182،صكثار و احيا .9
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1.شوديروفا دنميمتغ،ب  ارند

هجازوكاا اتياهياگ¨وهيامبادمجاو: ارزش غكايي

 اريزهمچاوودينبادمجاول ا.شوديجاتنامبردهمي بز

آو¨دهير ا¨وهيام.داردياتيااثارحماايهادرزنادگي بز

ازتارمغا ير ادومغازشيهمايابهمصرفتغ معمواًل

وا اتمكبادمجاوييتغ ايالبتهخاص2باشديپو تشم

.گاردديتمعدهميزباعثتقويونا تمدر،دهدينتميل

باهيضدچااقيغ ايكهايدرپرخوريمالغريرژيبرا

بهشرطآو،دا تيمفيمالغريرژيل ابرا.روديشمارم

يماارياوباهبيامبتاليبارابادمجاو.پزخوردهشودهآبك

رهويشا،وهيام،تخم،شهير،البتهازبرگ.دا تيرمفينازخ

ينآوفار ايبهتار3.شاودماييطب¨ا تفادهبادمجاوروغن

پو تبنفشيهداراا تك5نيريمتخمشك4كوچك¨تازه

ديناو  اف.باشاديطوالنكي(وانديضويب)براقومدور

هياوشدهتوصايزبااوصافبين6 يآوماننددنداوفكوچك

.شاوديدهمايازردوقرمزهمديهاودررنگ7شدها ت

.ا اات«يادلمااهبادمجاااو»زمعااروفبااهياانااو گااردآون

ا فتشادهيدرختماندهويبررويهمدتكبادمجانيرا

تارويعني8.نمودكيدا تفادهخورايانارسباشدرانبايو

شاتريدرببادمجااو9.اشبادا اتهناهكترواش المتازه

اندزگفتهيهآوراگوشتفقرانكگوشتا تكمكاوقات

نيم تا...قورماهو،وكاوك،شترخورشرابهطوردلمهيبو

،نديهدر تنماكدوو ركاگربادمجاوراهمراه.يدنمايم

البتاه.با اتياعجييوغا اان يزدميبرراشهوتطعام

در-اگربامصلحاتمربوطهمراهنباشاد-بادمجاوضرر

                                                           

.183،صكثار و احيا .1

.51،صارشاد الزراعه،مجموعه علم ايراني.2

.205،ص1،جمحيط اعظم.3

هماو..4

.02،صاختيارات بديعي.5

.205،ص1،جمحيط اعظم.6

 33،ص2جمخزن األدوية،مفردات .7

 38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .8

.هماو.9

#ازاماامصاادقينبارهدرا10.شوديدارميطولزماوپد

هدردراكاديابخوربادمجااو: اتاهفرماودهكنق ا ت

#ناماامصاادقيهمچنا11.ساتيدرآونيبردومرضيم

بادمجااوندربرابارشيالحسابانيعل:ا تردهكتيروا

هكاايدرحااال،خااورديوماامخلااوطبااازيتااووبااودوازآ

،ابنر اولاهللي:ردكعرضيراو.ردكيمشدرديهاچشم

تك اا:فرماود.خوريدرحاليكاهآتاشا اتميازآو

هياازپبادمجااو:هفرمودكردهكتيپدرمازجدمروا،باش

فياونظكهواقاوشاودپااكازيا تودرهمهچينيزم

هكانادكيتميروا#عفورازامامصادقييابناب12.ا ت

حضرت13. تاهشفاازهردردكديبخوربادمجاو:فرمود

باردويهدردرامابخوريادكابادمجااو:فرماود#صادق

اهي ا¨زهارهيبارابادمجااو:بازامامفرماود14.ندارديدرد

#صاادقامام15.ر اندينميخوبا توبهصفراضرر

ا اتوازييهشافاكايباورانبادمجااوبرشمابااد:فرمود

نيا16.تووهمباشديازمخلوطباگر،دارددراماوميبرص

يحبرطباقاصاولصاحبادمجاوهكا تيدرصورتوايدف

 .پختهومصرفشود

اختالفبادمجاومزاج¨مياواطبادربارهدر: طب  و مزاج

هيما ارجو،يرانايايسويعكمانندپزشيبرخ.وجوددارد

اوراباهغالبًاكقرودومو وميشاپوريسجنديما رج)

ياشااتباهماايهبصااريتااراوما اارجوميدمهمنااامقااكاايح

وحناي¨دهيوبهعق18دندانيرا ردمبادمجاومزاج17(رنديگ

دوم¨دردرجاهكگرموخش19(ق223م)هيما وابنييحي

دوزباوا توخوومتولدازيوگزيزيآوتي گرميدلو

                                                           

.هماو.10

.333،ص2،جالكافي.11

.255،ص20،جوسائل الشيعة؛225،ص12،جمستدرك الوسايل.12

.221،ص23،جبحاراألنوارهماو؛.13

.333،ص2،جالكافي.14

.255،ص20،جوسائل الشيعة؛225،ص12،جمستدرك الوسائل.15

.235،ص12،جمستدرك الوسائل.16

.125،ص1،جمجنان اسال¨ دانشنامه.17

.255الجزءاالول،صالقانون في الو ، .18

.125،ص1،جدانشنامه جنان اسالم.19
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زينينگفتهراجرجانيا. به وداخواهدبوديزومايآوت

وكنادمايد يياترازآويانيالنايمگكيح1.دينمايدم ييت

3يهارو¨باهگفتاه2.دانديمي برگرمي وزاندوزباورادل

زوياگارموتيكاي:دومزاجمتضاادا اتدارايبادمجاو

4.كرتلاخآو اردوخشاياغ¨ناو تاازهي ريفوديلط

تروهنهشدوگرمكترودر رديازاطبادرحدتازگيبرخ

مازاجگارمويهداراكندابرآويدانندوبرخيمتركخش

 اوم¨درجاهآورادريوبرخاا تدوم¨دردرجهكخش

آو¨مازهبرخاي،يجوهرنار¨بهعلتغلبه5.داننديمكخش

«يمشااتر»وآورامنسااوببااه6شاامردهتنااد()فيااراحر

وخاصندانساتهياذائقهيآوراداراينيزبرخ7.انددانسته

8.پندارناديمامزهوتفاهيبيجوهرمائ¨علتغلبهآورابه

بو اتباري¨ رطوبتوغلبهيآورابهعلتتحلنيزيبعض

قاولاطبااآو¨جاهينت10داننادياميمزهومزاجقليدارا9آو

:افتاها اتي كيتمتضاادتشاازدوقّوبادمجاوها تك

دوكناميعترارواويهطبكفيزولطيتگرموتقّويكي

وباعث وختنزباووخاوونمايدميجاديدهاوتبشادر

ت اردو رقاوّيود11؛تلخداردياجهمزهيگردددرنتيم

نيبو تآورا توايرهضمويهدكنيبرطبوزمكخش

جهقااب خواهاديدرنتوشترا تيتدرجرمشبيخاص

مغازيول،ترا تتدرپو تشمشخصندوقّويا12.بود

13.ساتينماواردنيامدهباشدايهنوزبهتخمنهكبادمجاني

،تلاخ،مختلفقب يهابازطعمكمربادمجاوهيجهآنكنت

                                                           

.223،ص1،جاألغرا  الوبية و المباح  العالئية.1

.205،ص1،جمحيط اعظم.2

 125،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه .3

.205،ص1،جمحيط اعظم.4

.21،صتحفه حكيم موم .5

.205،ص1ج،محيط اعظم.6

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .7

.205،ص1،جمحيط اعظم.8

.205،ص1،جمحيط اعظم.9

.285،الجزءاالول،صالقانون في الو .10

.205،ص1،جمحيط اعظم.11

 هماو.12

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .13

 اخاتالفدرياوحارارتا اتوطباوآوباهدلتفاهت

يلاكوبهطور14ييراتخواهدبودزد تخوشتغيهانطعم

ياااتدرروا15.اناادهخوانااديالقااوبكاارامربادمجاااو

.بوفص شمردهشدها اتتابادمجاوطبو،“اومعصوم

:هفرماودي#نق ا تكالنقيالحسنثالثامامعليازاب

گارمودر،يرادروقاتگرماياز،ديادبخوريرازبادمجاو

وقاتهامعتدلودرهروقت¨ ردودرهمه،يوقت رد

يبارا:فرموديارگرانشمكيبعضبهحضرت16.خوبا ت

دروگارما اتتهدروقتحراركاوريادبيزبادمجاوما

ومعتادلا اتواوقاتيدرجم ردا تووقتبرودت

:ا اتگفتاهيدهسارخيمو و17.خوبا تدرهرحال

تلطافتواعتدالا تينهوحجازدرنهايدرمدبادمجاو

هدركنيهمولد وداباشدواكوجودنداددرآويوحرارت

هكاشادتهباكننيازايتواندناشيمعتدلا تميهرحال

ا اتودريوگرمايازمناد اردينيبدودرهرحالاواًل

معتادلا اتبادمجااوهكنيبرابنايازبدوبه رديمواقون

يازآوباه ارديابادوونيودرمواقوگرمايجادگرميا

طبوگرميگرمدارايدرهواًايوثان،يدنمايميجاد رديا

اويابعالوهبه.طبو ردخواهدبودي رددارايودرهوا

مااوويامتحااواجهاتدر“وانامورتو طمعصاوميا

18.مناوا تؤعم م

اهاااوگااروهخااانوادهيآنچااهازگ: ييايميبططات شططكيتر

هكا تاهاآويدهايالوئكوجودال،تداردياواهمبادمجاني

پانزدهفساافريدارابادمجاااو.دارديتروژنااهآلاايدراصاا ن

گاوگرد،دهميلساك،225ميپتا ا،دوازدهوميازيمن،گرميليم

من ناز،0/5آهان،پنجااهلارك،پنجمي د،شانزدهتاپانزده

،A25/5نيتاميو،255/5دي،15/5مس،28/5يرو،25/5

،گاارميلاايمشااشB125/5،B250/5،Cيهااانيتاااميو

                                                           

.205،ص1،جمحيط اعظم.14

.3،صروش شناسي تشخيص مزاج ادويه.15

.333،ص2،جالكافي؛215،ص20،جوسائل الشيعة.16

.132،صرمزالصحة؛125،ص“األئمة ط .17

.133،صرمزالصحة.18
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.ا ات(Solanine)ني والن¨مادهيوداراP52/51 نيتاميو

،ني%آلباوم20/1،ربنكادراتدويه2/0ازصدقسمتآو

28حاص ازصدگارميالركيو%موادمعدن0،ي%چرب0

زيااوبهنقارسوقنادنيمبتاليل ابرا.ا تياتيحيالرك

مويپتا ايدارابادمجااو.زشادها اتيخوردوآوتجاو

ينادوباراكينميم بدوراتييايقل¨هدرجهكما تيلسك

موجاوددرآويهاانيتاميازو.دا تيمفييفشارخووغ ا

يمو د،ميپتا ،ميلسك،B2وB1مانندBيهانيتاميگروهو

هكا-داردخوويشووتشستيخاصهمچنين. تلراك

وبهاياندليا - تاهايجمصرف بزيننتايترياتيازح

بدوييبودوايقل¨ينبادمجاودرجههمچن2 تام اكيغ ا

گوشاتدروضاوفاراواوبردوبههن اممصرفيراباالم

ددرخاوويجاادا اي اازدوازايبرقارارمايبدوتعاادل

هپختاهشادوبادمجااودركددانستيبا.ندكيميريجلوگ

آوردباه اببيباهوجاودمايريي لولزوپانتوزاوآوتغ

آبراباهيادياهبادمجاومقدارزكنموادا تيوجودهم

وباهشودميادحجممدفو يباعثازد،ندكيخودج بم

28صادگارمبادمجااو.دينمايمكمكدفوموادزائدبدو

ربنبادمجااوكادراتدوياه3.نادكيدميحرارتتوليالرك

نويساترك الولزوديهااوهماعبارتا تازباانتوزاو

مااراومباتالباهيهبكانموادا تيوجودادلي به.تي ان

نادويمصارفنماآوراتوانناديمايمرضقنادباهخاوب

ردنادايهدچارنقرسهستندضرركيسانكينبراينهمچ

ادشادوحجاممادفو يا لولزموجابزينهمدلي وبه

تيخاصا.دارديكوييبو تاثرنياوبهيدرمبتالشودومي

،خاامبادمجااو4.نومادرا اتيملايمولاكاآوييغ ا

دهباشادينر ااماًلكاا تواگر5ندردهاكشومسكرمك

وبارگيزيتاجرهدر اقُهكنا تين واليمقداريدارا

يهاااودرجوانااه(Morelle Noire)مااورلنااواروُهيااوم

                                                           

.215،ص3،جگياهان دارويي.1

.هماو.2

هماو..3

.هماو.4

.332،صدايرة المعارف ط  اسالمي.5

يدردهاا¨ننادهكآراميشودودارويافتميزينينيزمبي 

وخااارشاگزماهااا¨ندهناادهكياعصااابوتساا،معااده

انادزگفتهينباباه هندنيدرا.ا تيجلديهايماريب

،پختهشاودميآتشقراردهندتانريرادرزبادمجاوهاگرك

ده¨باهانادازهندوري بوآبآوراهند پسآورافشارد

يهبههندكاهير كپانزدهمثقالآوراباپنجششمثقالش

جهاترفاودردضاربهو اقطه،نامنادبنوشانديما«رك»

-0/5مصارفآو6.بودهومجاربا اتييايمومجانشين

اماا،يرجلادياقااتزياتزرياگرمبهصاورتحاب2/5

انسااالويميبارا7.كشاندها اتمقدارنيشازايبمصرف

خاوردوآوباهكساانيكاهخواهااوو8يدا اتمفييغ ا

ازخواصآو رعت9.هشدها تيفرزندپسرهستندتوص

دوگاوگرددرزاجومحلاولآو اايي.گدازمعاادوا ات

10.گاردديآومايوباعاثمانادگاريگاوگردديباعث ف

11.ا تيمخلوطباازرقياهيزرنگ ينبادمجانينگر

يباراتخمبادمجاو: بادمجان ير اعضايسا ياربردهاك

مصرفمقداركاماز12.ا تهشدهينفستوصينزلهوتن 

ودمكالهكاگر13.ا تيضدا هالخونپو تبادمجاو

هنارموگاردكنديوخوببساكهخشيبادمجاورادر ا

يهاارزخامي ايزبررويون14بمالندريبوا يرووشود

بايدندالبتهقب ازآوكيهارامعالجهمآو،من اهبپاشندينش

ابابوناهچاربنماودهياابنفشاهوياموضورابابادامتلخ

باهبادمجااوكالهاك¨ شدهيتغل¨ضمادجوشانده15.باشند

اگار16.ديانمايهنهرادرماوماك وداري،تاوكهمراهتخم

                                                           

.35،ص2جمخزن األدوية،مفردات .6

.215،ص3،جگياهان دارويي.7

.22صمه تقويم الصحة، ترج.8

.35،صتدبير الحبالي واالطفا  والصبيان.9

.21،صتحفه حكيم موم .10

.22،صبحر الجواهر.11

 122،صاسرار گياهان دارويي.12

هماو..13

.21،صتحفه حكيم موم .14

.35،ص2جمخزن األدوية،مفردات .15

،ان دارويطي اسطرار گياهط  ؛118صالجام  لمفردات األدوية و االغكيطة،  .16

.122ص
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،ننادكدونارمناوببك،دكننكهخشيرادر امجاوبادگ 

بادمجااويهااباابارگ1.دا اتيرمفيبوا يدنشبرايمال

يهاا وداودما ،ريبوا يهبراكنندكيدر تميضماد

دويشاديهاادما ،هاايرفاو اوخت ،كدودردناايشد

اندوكجهتخشآببادمجاو2.اربردداردكوآبسهكدردنا

¨كااردهآشاااميدودم3.شااوديتفادهمااعاارقد ااتوپاااا اا

جملهازهايزيخونر¨آورندهقاب وبندهايبادمجاوشاخه

جلااوگيريزازاحااتالمشاابانهيااونا ااترودهيزيخااونر

يهاايهمانندشااخهاثراتبادمجاو¨ريشه¨ردهكدم4.دينمايم

هااخواهاديا زگ¨نبرنادهيازبخاكستربادمجاو5.آودارد

يندوبررويرنمايهخمكسترآورابا ركخاكهبهشرطي

مفيادبارصيهااكاهجهتلروغنبادمجاو6.هابمالندآو

البتهبعد.مداومتشودبراينمعالجه الا توبايديك

نا اتيآوا¨هيقهتهيطر.دينمايعودمبيماري اليكاز

دشاودو اپسنامالبدونجوشاانبدرآبرابادمجااوهك

7.شودتاآبآوبخارشودندجوشانبباروغنودنكنصاف

يراخاااليزردبادمجااواوياندردگاوشمكيجهاتتسا

يودرتناوريزنادرمايوكادورادرووآروغانكننادمي

ودرگاوشكننادماي پسروغنآوراخارج،گ ارنديم

كخشايهاشاخه،بادمجاو¨يشهريلكبهطور8.كانندچيم

آوهماهقااب وبناد¨ياوهرددممآووگايهابرگ،شده

دهرااگاربااير ا¨زردشادهبادمجاو9.خووهستند¨آورنده

دينسااب پستخمآورانرم،پختهشوداماًلكتخمبپزندتا

پاا¨اوان شاتاووپاشانهيشقاقم¨هيوباموموروغنبرناح

                                                           

.125،صقانونچه.1

.215،ص3،جگياهان دارويي.2

.35،ص2جمخزن األدوية،مفردات .3

،گياهطان دارويطي و نحطوه كطاربرد كننطا     ؛123،صاسرار گياهان دارويي.4

.23ص

هماو..5

هماو..6

.183،صخالصة التجارب.7

.223،ص2،جدقائق العالج.8

.215ص،3،جگياهان دارويي.9

اگار10.ينخواهادباردهاراازبينزماوآومتركدر،بمالند

ننادودركدوپاركاندوباروغنينماياوراخالداخ هم

روزب  ارنادو اپسروغانياكگرمبهمادتيمتنورن

ندردگاوشمجاربكيندجهاتتسايورراخارجنماكم 

زجهاتيانبادمجااووگا كالهاكاضافهنمودو11.ا ت

12.ا تنظيريربيبوا 

درا تفادهازاينگيااه: يكيزيدر مباح  متاف بادمجان

آميختهباخرافااتمطارحشادهزينيوجادوگريگرايمكي

ك جاانوراگرقمردربارجعقاربباشادوشامثاًل.ا ت

ندوآورابااينقشنمابادمجاوپو تيرابررويادرنده

درييوتواناايريارنگموجابدليننيا،خودداشتهباشند

در13.مانندمارخواهدشاديپادشاهاووجانوراو مبرابر

راماتكحبادمجااو:آمدها تزين“واتمعصومايروا

دهادونيازقاوايجنسايوكندودردراشفامايزيادمي

¨درخاناهيغمبرخدا@پيروز15.كندراتقويتمي14نطفه

آوحضاارتازآو.شآوردنااديباارابادمجاااو.جااابربااود

حضارت.درآوحارارتهسات:جاابرگفات،خاورديم

هكاا اتياهيانگينخستآو،جابريتباشاك ا:فرمود

دوروغانيدوبپزينكآوراپارهپاره16،ماوآوردهيبهخداا

هباركاديانك يدوهمراهما تميياضافهنمابهآوتوويز

يزدرنبادمجاو¨تخورندهيالبتهن17.ديافزايمتانساومكح

امبرياپ.توانددخالتداشاتهباشاديآوميرمثبتومنفيثت 

هدركاا تيرادرختيز،ديبخوردمجاوبا:فرمود@رمكا

تياتخداوندونباوتمانوواليبهشتشهادتبرحقان

،بخاورديدرديسآورابراكپسهر.ي#دادها تعل

در18.ياودواخواهدبودبرا،بخوردييدوايدردواگربرا

                                                           

.35،ص2جمخزن األدوية،مفردات .10

هماو..11

هماو..12

.125،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.13

.25،صها از منظر پيشوايان علم و دي  ها و كشاميدني خوردني.14

.225،ص12،جمستدرك الوسائل.15

.128،ص13،جبحاراألنوار.16

 225،ص12،جمستدرك الوسائل.17

.225،ص12،جمستدرك الوسائل.18
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باباختالفاتوتضادهاييكهدربينرواياتطبايونياز

هااايدانااشهمچناينيافتااه اخنحكماااودانشاامنداوو

امروزيمبنايبارتا ثيراتمثباتومنفايبادمجااودياده

،شودبايدتوجهكردكهمصالحاتمرباوطباهبادمجااومي

باعث،بدنيو ايرمسائ مرتبط،هوايي،شام شرايطآب

شاودظهوروبروزهمسوييومطابقتبامزاجبادمجاومي

هااوتالفمزاجانساوواختالفاتبينحكمانيزازباباخ

هااايفصا خااوردوآوو اايرشاارايطمنادرجدركتاااب

 1.تخصصيا ت
هاادرفقهاماميهآود تهازمحصوالتيكهجزءكاشتني

هابهعلتفساادوا اتهالكشوندوبقايآومحسوبمي

ممكن،مانند بزيجات،زودهن اموعدمماندگاريطوالني

اگرچهازحياثماادي،نداازپرداختزكاتمعاف،نيست

2.ارزشباالييداشتهباشند

دريزيهاتهجاوآميزتشابيانيوعربايدرزباوفار 

،اريادارباودوخماننادعازا،اوشدها اتيمدحوذمآوب

رويانازدامنباودوبادمجااوركنو،نيدورقابچبادمجاو

«ةالنبويطط الفالحططة»تااابك3.ياا نقبيااازافراواناايريتعاااب
هاادرنوشتهنيترينومشروحتريميازقديكي،هيوحشابن

هدرآوكاديآيبهشمارميا الم¨دردورهبادمجاووصف

شادهركامذياوقاديلادانكباهروشبادمجااوشتك¨نحوه

درآوآمادهبادمجااوخرافااتمرباوطباههمچنين.ا ت

ماااهوزحاا درخااواصآو¨ارهيدو اامااثاًلاينكااه.ا اات

ا تبي ههزار الغابادمجاوهكنيانيزدخالتدارندو

يازا اراربهبرخاهمچنين.شوديو ههزار الظاهرم

دهشاالقمراشاارهيادآوازا ارارنادتوليفرايآ اامعجزه

 4.ا ت

ازيدربرخبادمجاواز: بدن يدراعضا بادمجاناثرات 

                                                           

،23،حاشايهمؤلاف،جبحطاراألنوار ؛1،جمزاج شناسي خالصطة الحكمطة  .1

.221ص

.255،صالمقنعة.2

.ذي بادمجاو،باتن اووبادن اونامه،  لغت.3

.125،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.4

اينگيااه5.شوديقابهعنواوضدتشنجا تفادهميمناطقآفر

.مفيادا اتراضج رمانندانسدادج روطحالاميبرا

.نادكيمعدهرابازمايوگرفت 6يمعدها تمقوهمچنين

دارديفا توغ اران اهنميهضعكيرااهمچنينمعده

يمح بادارچوبهبرروودنبرباگرآورا7.دهدتسكينمي

اريد توپابسوقتيزين.ب  ارندنافوا تيدگيدضرب

آورادربادمجااوهكايآباهااراباااگارآو،نادكيمعرق

8.آوردمايعارقرابناد،نديساندهباشندچندنوبتبشويخ

درآورااگر.هشدها تيتوصيماراواولسريدرببادمجاو

خاامبادمجااوغادد9.ا اتنطباويندملياونمايروغنبر

يوهضدا هالخونياهميهاوپو ت برگ.كشا ترمك

هاايزيراناوا خونريو اايايرودههايزيخونربراي.تا 

ياركامكشايوقبضايباهروانابادمجااو.دا تيهممف

واگارا تنندهكدرروغنبپزندرواوآوراامااگر،ندارد

يآوضاماديهااباابارگ10.باشديهبپزندقاب مكبا ر

ديشاديهااودم ي وخت ،خنازيرهدركنندكيدر تم

نصالباتييشودوتليرا تعمالميوبوا و وداكدردنا

.گاردديمايمااريبيندردوشفاكيوموجبتس11كندمي

.ندكيبازمنيزرنگرا.ناوراما تّك ومسمحّلبادمجاو

رياهخمكساترآوراباا اركرابسوزانندوخابادمجاواگر

ازخاواص.شاودينادهماك يا بمالندزگيندوبهزگينما

دبهشارطينبردوبرص فيتواوبهازبيمبادمجاونروغ

انساادادو¨كنناادهبااازاياانگياااه12.مااداومتاشااارهنمااود

يومقوبدوطحالك¨عروقمانند دهيمجاريهايگرفت 

بادمجااوهخودكييهايالبتهآود تهازگرفت .ا ت دد

دربادمجاااوراخااوديااز13،جااادآونبااودهباشااديعاماا ا

                                                           

.15،ص1،جمعارف گياهي.5

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .6

.22صم الصحة، ترجمه تقوي.هماو؛7

.152،صقرابادي  كبير؛53،ص2،جقانون در ط .8

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .9

.205،ص1،جمحيط اعظم.10

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .11

.313،صالموجز في الو .12

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .13
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بادمجااو.ندكيجادانسدادميبدوطحالگاهاكيهايماريب

ربغا يزبهويژهبدبدويوبوكندميعرقبدوراخوشبو

1عرقالادم()يقاطوعرقخون.بردينمينجراوراازبكو

شاترباهيآوبيتدرماانيخاصا.مدرا تبادمجاوهويلك

فمجّفا2يگارمندردهاّكمس.ردوعروقا تكعلتباز

آباگار4.يا اتخاونكامرفووموجب3بهيتغررطوبا

،دنمالببرموهاودكننگرمح ميباآبنندري برابادمجاو

باه،اهخواهنادشاديشقرتآوراخواهدباردوموهاا ا

هقب ازا اتفادهازآوموهااراباانطارووشساتهكيشرط

5.باشند

هك،ونو بنفشپرتخمآويدطوالني فنو : مضرات

ازيناوع،نناو بادترياازا.مضارا ات،حدتباشادبا

يعني،نامدارد«ايبارهمس»هدرهندوبن الهكبادمجاوا ت

ياكشودوآوباريافتميشهيوهمددهميدوازدهماهثمر

وپرتخامويرطوالنيهمغيوجبوبرخيكتايطوالن

رهدردوازدهماهثماكهستيازآوهمالبتهنوع.تندا ت

ساتويبادناما،باشديمتخممكمدورو،ديدهدو فيم

اياييدرصورتخوردوبهتنهاا6.همندارديچنداوضرر

توانادموجابيمبادمجاو،مصرفراركثرتوتكايخامو

اياانگياااهايجاااد.ييگاارددهااايماااريبااروزعااوارضوب

درد¨ننادهكجاادياكيوبهنظرداودانطانمايدمي7يخوابيب

آواگر11.ا تريبوا و10 در9،بثوراتدهاو8،عانه،پهلو

جاديايول،دينمايج ررابرطرفم¨هبپزند دهكدر ررا

جادينارسابادمجاودرمصرفيرويادهز12.ندكيرميبوا 

                                                           

هماو..1

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .2

و.هما.3

.215،ص3،جگياهان دارويي.4

.205،ص1،جمحيط اعظم.5

.38،ص2جمخزن األدوية،مفردات .6

.02،صاختيارات بديعي.7

.05،صط  النبي .8

.255،الجزءاالول،صالقانون في الو .9

.85،صالموجز في الو .10

.215،ص3،جگياهان داروييهماو؛.11

هماو..12

ندراناوا يباهناام االنياتكيانم.ديانمايتمايمساموم

ومساددنفاخ،قاب ،بهايندلي .شوديحاص مبادمجاو

قاتياتزريگرمبهصورتحب2/5-0/5مصرفآو.ا ت

موجابنياز.ا اتزيرجلديا توبيشازاينكشانده

بادمجااو.شوديثرتآومكد وداوي ببتولودردزهار

 ياهنماودوخاوو اببگرفت ايوانساداددركبادوبا

وبدرنگوزرد،پو تصورترافا د13.طحالميشود

يپو اتيهاايمااريبيبارابادمجااول ا.كنديم14رهيزتين

بهقو،قوبا15،يجرب وداو،يجلديهاهكل.ممنو ا ت

جاادبثاوراتدريزباعاثاياون16آورديدمياهپديلف ك

و اختوي رطانيهاورم¨يدآورندهپد17.شوديدهاوم

ادياگرممزاجاومضرا توبلغامرازيبرا.ا ت18ج ام

20.ديانمايدامايا اوداا اتحالهپ¨زبهمارهيون19دينمايم

ادروغانباهخاودجا بياز،ردوكاهن ام رخبادمجاو

يل ابارا. ازدي مكنجهتهضمرامشيندوبههمكيم

باعاث.ستيحساسدارندخوبن¨هرودهومعدهكيسانك

ينبابهويژههاياو لولدرم.گردديدرد رمودردچشم

يمخصوصييايمياموادشيديالوئكجاوالاتخمبادميهادانه

. ازديبدراناراحتمكيياوبهنار ايمبتالكهوجوددارد

رقااووياياتيهدچاارحسا اكيسانكشوديهميل اتوص

.نادكنيبدهستندازمصرفآوخودداركيهايماريربي ا

باا.شاوديبدوطحاالماكياوقاتباعثگرفت يدربعض

،رقااوياوباهياهمبتالكشوديهميتوصيگژينويبهاتوجه

يپوشاصافراازخاوردوآوچشام¨كيساهبدو نگكورم

دها اتمقادارينر ااماًلكايوقتابادمجاويهايوهم.نندك

.ا اتي امياكهمااده(داردSolanine)ني والنياديز

.ردكادآورامصارفيدهنبايآونر ¨وهيميتاوقت،نيابنابر
                                                           

.38،ص2جية،مخزن األدومفردات .13

.85،صالموجز في الو .14

.55هماو،ص.15

.23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.16

.55،صالموجز في الو .17

.85هماو،ص.18

هماو..19

.205،ص1،جمحيط اعظم.20



 
 

 بادمجان / 161
 

بهتار،هودردمفاص هساتنديلكالبهورمهمبتكياشخاص

ايادر اماقآورااگار.نادينماصارفمترمكآوراا ت

ننادموجابدردمعادهوخاصارهكنكهبزنندوامساك ر

بادويهاارگ¨و ادهدرهماهيجاادگرفت ايا.شاوديم

امادهباشادضاررشيهبهتخمنكبادمجاوالبتهمغز.كندمي

ترايآ موبرونشايهاآوبحراونارس¨يوهم1.مترا تك

صافرا منشاييجادنار ايزايآون¨دهيور ددهميشيافزا

2.نادكيبو تميجاد وءهضمويابادمجاو¨دانه.يدنمايم

ثاركا:ا اتگفته«شرح مفردات قانون»دريازرونكدي د

ارتبااطدارددربادمجااوهبااخاوردوكاهاايماريدبيتول

عادتعربوكهچناو،راخامبخورندهآوكا تيصورت

 3. تامانندعراقبالدازيبرخمردماو

ازخااوردوويهناشااكاايبااهعلااتمضاارات: مصططلح

،گاردديثارتا اتفادهازآومتوجاهبادوماكويرويادهز

اصالحودفومضرتآواشارهيبرايطرقمختلفحكمابه

بادمجااوياز آماده¨نحوه هابهاينروش¨هعمدهكاندكرده

.شاوديهاااشاارهمايازآوباهبرخادراينجا.مرتبطا ت

وخاركننداباپو تچندشقيندوبكنراپو تبادمجاو

اورقورقيامالنادوبكوداخ وخارجآورانمادننزب

چنادب  ارنادننادويهامبچيدورونامالبكونماكنند

اهوتناديادرآب ردب  ارندتااآب ايبماندو اعت

 ارينادتااآبديدنمايمزهشودوآبآوراچندبارتجد

بشويندكپاآورا پس.مشودكزيآونيزياهنشودوتي 

نادوباههماراهيواگرپو تداشاتهباشادازآوجادانما

امارغجاواوفرباهوروغانيجواوو¨ابزغالهيگوشتبره

هاتبهتارشادوزجيني ريديهاالبتهراه4.گاوتازهبپزند

مثاًل.ا ترشدهكازخوردوآوذيمزهورفوعوارضناش

يهدرفار ك5برياوكنندمانندروغنباداميدرروغنراآو

                                                           

هماو..1

.215،ص3،جگياهان دارويي.2

.201،ص1،جمحيط اعظم.3

.33،ص2جمخزن األدوية،مفردات .4

.20،صمه تقويم الصحةترج.5

پختاهاماًلكاتارادمدهندآونيز6.ا تيمعروفبهبوران

تااب  ارنادسترداغكادرخايدرتنورراآوهمچنين.شود

 اپس.د اتشاوديكتادنمالبپختهشودو پسآورا

يااوتاروما اتدرروغانبريا زنجب،ازياپ،كهمراهنم

–نامناديم«بهرته»يبههند-هكابهصورتخاميندينما

راباههماراهبادمجااوهكاا تني رايروشد.كنند يم

دوآبآورادورهنادمييدوجوشيكابدووآويكنم

رابهبادمجاو،يلكربهطو.پزنديزندو پسآوراميريم

اوياروكگلپارو،انارداناه،نيامهآباناركآب7،هكهمراه ر

زباهيانبادمجاوندومصلحينمايهرفو دهمكهاينامثالا

8.نادينماي مايابدووآوميندبههمراهگوشتيآيشمارم

پاشاندوميكوبرآونمكنندمييدهراپو تر بادمجاو

گ ارندتاازهارآبويآزادميبوهوادرآفتايمكمدت

.دورنگخاارجشايرهوتيوتلخآوبهصورتمايمواد م

تاووباشادياگرروغنز)درروغنوشويندمي پسآورا

آبيماكپساز رخشادوباا.كنندميبهترا ت( رخ

:ا تگفته«اغرا »دريجرجان.پزندرويآتشماليممي

9پادزهرآوا ت،هو دابك ر،كفلنجمش،گوشتفربه

پختنآو10.دانديمصلحآومكهناپختنآورادر ري ابن

حفطظ  »لافمؤدينمايج رو پرزميهرفوگرفت كبا ر

يهاامصلحآوراپختنباروغنوگوشت«ناصري الصحة

نويريزخوردوآوباآبانارترشوشايهونكفربهو ر

تازهبادمجاوبهترا ت11.ماردشيابرميروكگلپرو،نارداو

پختنآوباههماراهگوشاتوروغانزردو.مصرفشود

مشادوورفاوكاهموجابكطبخآوبا رينگاهيهمچن

.شاوديماناشيازكثرتوتكرارمصرفبادمجاوعوارض

جااد اردردويا اريهبپزندوبخورناددكبا راگرآورا

                                                           

.201،ص1،جمحيط اعظم.6

.23صاألبنية ع  حقائق األدوية،.7

.38هماو،ص.8

¨ در كمدي بطر دانشطنامه  ؛223،ص1،جاألغرا  الوبية و المباح  العالئية.9
.02،صتاريخ پزشكي در اسالم و ايران

.255الجزءاالول،صالقانون في الو ، .10

.222ص،حفظ الصحة ناصري.11
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بدوطحاالراك ده¨تمعالجهيندوخاصكيچشمدردنم

نندوباروغانوكاگرپو تآوراب.دارديدرخودن اهم

برطارفآويزيوتيشترتنديب،اروغنبادامبپزنديهك ر

اوشدهباپو توبدوويبربادمجاويزيوتيتند.شوديم

ويتنادكيبازاند،آوينبورانيهمچن.مانديميروغنباق

هغا اران ااهكاييهاادهمعبايبوران.خواهدداشتيزيت

ينوصااحباوج ارمحاروريبرا1.دارند ازگارا تيم

،هبهتارا اتكپختهبا ربادمجاوبزرگيهاگرموطحال

ه ودآوبهوضاوحدرمازاجآنااومحساوسكيبهطور

هكندهرااگرباروغنبادامو ركپو تبادمجاو.گردديم

درآبآورااگار:دياگويراز. تانغ ايبجوشانندبهتر

پاسباهروغان،بجوشاانندكنميقدرباندوبكنپو ت

يبارا،بخورنادكننادوهخوشبوكنندوبه ركاويبادامبر

هطعاامدركجهتمعدهنيز. ددج روطحالنافوا ت

.با اتياتعجينخاصي توااويكماندنيآودائمباق

حالاتاز،ننادكآواضاافههدهبايي ااكشاكيمكگاههر

دربادمجااودرموردضارر2.دينمايميريآوجلوگيا هال

يوقتا:هفرماودكانق ا ت#صادقهازامامياتطبيروا

3.رودينمايازبابادمجاوشدضرريخرماوان ورخوردن

يهايوهههروقتمكورآوباشدكتم يدمنظورازروايشا

در.رودينمايازبابادمجاودضرريآيبهوجودميتابستان

هكاديابخوربادمجااو:فرماود# رامامصادقيتديروا

4.صافرانادارديبراياهخوبا توضرري ¨زهرهيبرا

دوخرمااازياراوقتبربادمجاو:فرمود#صادقزامامين

صاورتييروشنا5،ا تهردرديهشفاكديدرختبخور

 اازدوآبپشاترايارماكهاراآشندورگكيادميراز

ادياخاوورازيعناي«العاروقينبي»منظوراز6.كنديادميز

                                                           

201،ص1،جمحيط اعظم.1

هماو..2

.211،ص20،جوسائل الشيعة.3

.225،ص“ط  األئمة.4

األكل و الشرب و الشفا  مط  المطر    ؛225،ص12،جمستدرك الوسائل.5
.100،ص“عند النبي  و األئمة االطنار

.132،ص“رمز الصحة في الو  النبي و األئمة.6

هاحتماالداردكا7ديانمايميعروقيجادامتاليواكندمي

باههكادربدوباشد8فالجرگج امورگيكمنظورتحر

حضرتزين.حشدها تياتتصريروايوجودآودربرخ

بارشاما9.وا تيك ودانيبرابادمجاو:صادق#فرمود

هشافاا اتوازبارصكايباورانبادمجاوخوردوبادبه

10.تووا اتيبخشدوخوردنشهمراهباروغنزيميمنيا

،دختارحسانابان اه ،منسوببهباوراويبورانيغ ا

 11.ا ت،ماموو¨زوجه

يبامراجعهبهمنابوآشاپز: بادمجان يها كانواع خورا

باه¨وجلابذائقاهيبخشاهاجهتطعمكيبآوتر¨ونحوه

هباهيعلمتغ چشمدازيهامروزهشاكميخوريبرمياتكن

ازغا اهايردوبرخكمخلوط¨مانندفلسفه،باشددورمانده

هياپاكيخورا¨مادههموادبيردوبرخكمكااضافهويباهم

برايايان.جاخارجازبحثخواهدبودينهادراياوآوهبك

¨ سفره»،يراز«اطعمه و اشربه»تبمربوطمانندكبهمباحث
يوخرا انيلينعقيمحمدحس«ةالحكم ةخالص»،«اطعمه

بااه ياادرذ.مراجعااهكنيااد،«كشططپزي در دوران صططفويه»

ينقاشا ا ابادمجااوهاكهدرآوشوديياشارهميغ اها

يتهترشيولبادمجاويترش12،بادمجاويبوران:دينمايفاميا

¨اهنادهك ادهو¨نبرنادهيقاب ا توازبكه)13بادمجاو

فساوجن16،آش اماق15،بادمجااودووكا¨دلمه،(14صفرا

،بادمجاو¨وفتهك،بادمجاويمربا،زيبوراوبنتابرو،بادمجاو

يخناي،بادمجااوكادومسامن،بادمجااومسامن()يمسم

                                                           

.138هماو،ص.7

هماو..8

،“األكل و الشرب و الشفا  م  المر  عند النبي  و األئمة االطنار .9
.102ص

،خالصهمقاالتقرآووطاب،«نگاهي نو به مفنوم برص در قركن كريم».10

.331ص

هماو..11

.220،صحفظ الصحة ناصري.12

.228،225،صكشپزي ايران.13

.221،صحفظ البدن.14

.55،صايران كشپزي؛220،صكشپزي در دوره صفوي.15

.152 55هماو،ص.16
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بادمجاو ،بادمجااوهياقل1،بادمجاويوكوك،كشكيوكوك،

بادمجاو،مچهيتي4،برشتهبادمجاو3،يبوران¨هيقل2،هغورهيقل

مااهيخااورشق،يقلعااهبااوران،(بادمجاااومقلوبااه)مقلااو

،باابكالكا،يرزاقا اميام6،بادمجااوخورش5،بادمجاو

كشااك،بادمجاااولوچااهك7،بادمجاااوميحلاا،بااابكطاااس

بادمجااو،مپارهكشبادمجاو،ريمالبادمجاوآش8،بادمجاو

تازايپ،بادمجااو¨وفتاهك،بادمجااودوكاخاورش،مپاركش

جااوكبادمخورا،وفلف بادمجاومرغوكخورا،بادمجاو

كخاورا9،ينايبزميباا ابادمجااوكخاورا،باگوشات

،بادمجااويوكوك،بادمجاويرولكخورا،ييايتاليابادمجاو

نيچاتاه،رياوپنبادمجااوچي اندو10، ردبادمجاو االد

،بادمجااويخورش بز،بادمجاويمربا،بادمجاوگوجهو

¨ اوفله،بادمجاوچهبايماهكخورا،ريو بادمجاوكخورا

بادمجااو،بادمجاومرغوكخورا،بادمجاوايالزان،بادمجاو

،زيتبربادمجاويش ايواب،(ي قاتقت)فسنجاوبادمجاو،پلو

،يرازيشابادمجااو11،آب وشتبادمجاو،يتندفنربادمجاو

رچونقاايچاتاه،بادمجااوگراتن،يلنديتايبابكبادمجاو

مكشابادمجااويترشا،بادمجاوتلتگوشتوك،بادمجاو

.پاره
(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

احمدا ديطو ي،تهراو،مركازپژوهشايميارا تخطيط:عليبن

األبنية ع  حقائق ؛ش1388مكتوب/وين،فرهن ستاوعلوماتريش،

(،تصاحيح:احمادبهمنياار،باه0ق)م.يهروعليموفقبن،األدوية

كثطار  ؛ش1385كوشش:حسينمحبوبي،تهراو،دانش اهتهراو،دوم،

ق(،باهاهتمااام:318)م.رشايدالادينفضا اهللهماداني،و احيطا  

                                                           

.81،صكشپزي ايران.1

.225،صكشپزي در دوره صفوي.2

.102هماو،ص.3

.100 102هماو،ص.4

.133،صكشپزي ايران.5

.105،صكشپزي ايران.6

.133هماو،ص.7

.181هماو،ص.8

.112هماو،ص.9

.25هماو،ص.10

.120هماو،ص.11

اايارجافشاار،تهاراو،مو ساه مطالعااتا االمي¨منوچهر اتوده

علاي،اختيطارات بطديعي  ؛ش1328دانش اهمكگي شعبهتهاراو،

ق(،بكوششمحمدتقايمياري،852)م.حسينانصاريشيرازيبن

اسطرار گياهطان   ؛ش1331شيراز،شركتداروئيپخاشرازي،اول،

؛ش1383احمدحاجيشريفي،تهاراو،حااف ناوين،دوم،،دارويي

افروغنجاتي،تهراو،خشايار،چهلام،،كشپزي ايران شهربانوپروانه

اناوراهللآشاپز،،كشپزي دوره صفوي؛ش1338 محمدعليباورچي

األغطرا   ؛ش1385بهكوشش:ايرجافشار،تهاراو، اروش،دوم،

ق(،031)م.حسنجرجانيا ماعي بن،الوبية و المباح  العالئية

تصحيحوتحقيق:حسنتااجبخاش،تهاراو،دانشا اهتهاراو،اّول،

األكل و الشرب و الشفا  م  المر  عنطد النبطي  و   ؛ش1380

(،شارح:ماجاده2ق)م.فض طبر يحسنبن،“ئمة األطناراأل

محمادباااقر،بحطاراألنوار ؛ش1382الزهاراء،اول،ماومن،قام،بناي

يحياااءالتاارا العربااي،دوم،ق(،بيااروت،دار1115)م.مجلسااي

ق(،538زنادهدر)يو افهارويمحمدبن،بحر الجواهر؛ق1253

تشاراتجاللالادين،اول،احيايطبطبيعي،قم،ان¨تحقيق:مؤ سه

ق(،تهراو،كتااب11قرو)م.محمدمؤمنتحفة المومني ،؛ش1383

،ترجمه تقطويم الصطحة  ؛ش1338فروشيمصطفوي،چاپ ن ي،

(،ترجمه:مجهول،تصحيح:غالمحساين0قرو.)م.بطالوبغداديابن

دقطايق  ¨ ترجمطه ؛ش1382يو في،تهراو،علميوفرهن اي، اوم،

ضاياءابراهيماي،مدكريمخااوكرمااني،ترجماه:عيسايمح،العالج

تفصيل وسطائل الشطيعة إلطي تحصطيل     ؛تاكرماو، عادت،اول،بي

ق(،1152)م.حسنمعروفبهحرعاامليمحمدبن،مسائل الشريعة

ححياءالتارا ،“البيتتحقيق:جمعيازمحققاو،قم،مؤ سةآل

ونااد،ترجمااه:جااورجريم،توليططد بططكر سططبزيجات؛ق1255اول،

اعلاايتهراناايفاار،مشااهد،جهاااد محماادتقيناصااريپااوريزدي

الجططام  لمفططردات األدويططة و ؛ش1338دانشاا اهيمشااهد، ااوم،

ق(،كارج.نساخهديجيتاال،222)م.بيطارعبداهللمالقيابناألغكية،

؛كتابخانهطبونجوموعلاوممارتبط،مهاديصاياديوهمكااراو

ق(،252)م.معروفباهفخرالادينرازيعمربنمحمد،حفظ البدن

تصحيحوتحقيق: يدحسينرضويبرقعي،تهراو،پژوهش اهعلاوم

،حفظ الصطحة ناصطري  ؛ش1385انسانيومطالعاتفرهن ي،اول،

مياارزامحماادكاااظمگيالناايمعااروفبااهملااكاالطبااايرشااتي

حفظ سالمتي ؛ق1352بااقر،ق(،تهراو، ن ي،عزيزاهللبن1320)م.

¨ ترجمطه ) درمان بيماري هاي زنان باردار، نطوزادان و كودكطان  و 

تدبير الحبالي و االطفطا  و الصطبيان و حفطظ صطحتنم و مطداواه      

(،ترجماه:2ق.)م.محمادبلادياحمدبن،االمرا  العارره لنم(

خالصطة  ؛ش1352عباسنوروزپاورنياازي،تهاراو،چوگااو،اول،
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ق(،لكهناو،چااپ ان ي15قارو.)م.بهاءالدولهرازي،التجارب

محمدحساينعقيلايخرا ااني،خالصطة الحكمطة  ؛م1583كانپور،

؛ش1382ق(،تحقيق:ا ماعي نااظم،قام،ا اماعيلياو،12قرو)م.

،هططا از نظططر پيشططوايان علططم و ديطط  هططا و كشططاميدني خططوردني

ااحمدرهنمااچيات  ااز،تهاراو،دفتارنشار يدمحمدتقيحكيم

زيرنظار،جنطان اسطالم  ¨ دانشطنامه ؛ش1322م،فرهنگا المي، و

المعاارفا االمي،معاصر(،تهراو،بنياددايارة) يدمصطفيمير ليم

،دائرةالمعارف بزرگ ط  اسالمي گياهان دارويطي ؛ش1330دوم،

دركمطدي بطر   ؛ش1382مصطفينوراني،قام،ارمغااويو اف،اول،

بططايي دانشططنامه تططاريخ پزشططكي در اسططالم و ايططران، فرهنطط  الف

مهاديمحقاق،تهاراواكاناادا،،اصوالحات پزشكي و داروسازي

ادانشا اهماكگيا ، مو ساهمطالعااتا االميدانشا اهتهاراو

 يدمحمود،“رمز الصحة في الو  النبي  و األئمة؛ش1385

روش شناسطي  ؛تاامو ويدهسرخي،نجف،مطبعةانداب،اول،باي

¨،كارج،كتابخاناهمهديصاياديوهمكااراو،تشخيص مزاج ادويه

الشططامل فططي ؛ش1351تخصصاايطاابونجااوموعلااومماارتبط،

ق(،تحقياق:يو اف283)م.حازمقرشايعليبن،الصناعة الوبية

شرح توبيقي ؛ق1221،نشرياتالمجموالثقافي،اّول،أبوظبيزيداو،

ااحمادرضاااخاوت،تهاراو،احمدقهرمااو،گياهان دارويي كن 

ق(،225)م.ابوريحاوبيروني،صيدنه؛ش1388دانش اهتهراو،اول،

عليكا اني،باهكوشاش:مناوچهر اتودهاايارجترجمه:ابوبكربن

، “ططّ  االئمطة  ؛ش1383افشار،تهراو،دانش اهشاهيدبهشاتي،

ق(،تحقياق: ايدمحمدمهدي2قارو)م.ابنابسطامعبداهللوحسين

، “االئمططةططّ   ؛ق1211خر ااو،قام،انتشااراتالرضاي،دوم،

ق(،شارحوتعلياق:محسان2قارو)م.ابنابساطامعبداهللوحسين

محسان،طط  النبطي   ؛ق1223عقي ،قم،ذويالقربي،چهاارم،

،هاي گياهان ايطران  فرهن  نام؛ق1223عقي ،قم،دارالمجتبي،اول،

؛ش1380معاصر(،تهراو،فرهنگمعاصر،چهاارم،)ولياهللمظفرياو

وحيادالزمااوقا اميكيراناوي،،اردو -عربطي   القاموس الجديد

حسااين،قططانون در ططط ؛ق1215الهااور،دوم،ادارها ااالميات،

ق(،ترجمااه:عباادالرحمن228)م. ايناعبااداهللمعاروفبااهاباانبان

عباداهللحساينبان،القانون فطي الوط   ؛شرفكندي،تهراو، روش

للحام،بيروت،ق(،تحقيقوتعليق: عيدا228)م. ينامعروفبهابن

ق(،320)م.محمادچغمينايمحمودبان،قانونچه؛م1555دارالفكر،

،قرابادي  كبير؛ش1322تهراو،انتشاراتدانش اهعلميوفرهن ي،

،الكطافي ؛ش1338محمدحسينعقيليخرا اني،تهراو،محماودي،

اكبرغفاري،تهاراو،ق(،تحقيق:علي325)م.يعقوبكلينيمحمدبن

گياهطان دارويطي و نحطوه    ؛ش1320باح المية،چهاارم،الكتدار

 ايدمهدي،كاربرد كننا براي بيماري هاي مختلف در ط  سطنتي 

علاي،گياهطان داروئطي  ؛ش1383خسروي،تهراو،عاالم ير،دوم،

گياهطان  ؛ش1328معاصر(،تهراو،دانش اهتهراو،چهاارم،)زرگري

اهوشنگمحمود،سمي و تأثير مسموميت كننا در حيوانات شما 

،لسطان العطرب  ؛ش1330 اعدي،تهاراو،دانشا اهتهاراو،ششام،

ق(،قاام،ادبالحااوزه،اول،311)م.مكاارممنظااورمحماادبااناباان

ش(،تهاراو،دانشا اه1332)م.اكبردهخاداعلي،نامه لغت؛ق1250

مجموعطه علطم ايرانطي در زراعطت، فالحطت و      ؛ش1333تهراو،

ق(،كارج،چااپ ان ي.521)م.ييو افهاروقا مبن،باغباني

حكايم،محيط اعظم؛كتابخانهتخصصيطبونجوموعلوممرتبط

مخططزن ؛ق1313ق(،چاااپ اان ي،1313)م.خاااومحمااداعظاام

ق(،ترتيابجديادا12قارو)م.اهللصديقيمحمدفض ،المفردات

تصحيح:حاف حكيممحمداشارفصااحب ارگودهوي،الهاور،

،مستدرك الوسطائل و مسطتنبط المسطائل   ؛تامحمدغيوراحسن،بي

،اول،“ق(،قام،مؤ ساةآلالبيات1325)م.ميرزاحسينناوري

ش(،تهراو،دفتر1352)م.حسينميرحيدر،معارف گياهي؛ق1258

محمدحسين،مفردات مخزن األدوية؛ش1385نشرفرهنگا المي،

ي،قام،ق(،تحقيق: يدعليموحدابطح12قرو)م.عقيليخرا اني

محمدمعروفبهشايخبنمحمد،المقنعة؛ق1222حب المتين،اول،

؛ق1213،جهانيهزارهشايخمفياد،اول¨ق(،قم،كن ره213)م.مفيد

ق(،تحقياق:283)م.أبيالحازمقرشايعليبن،الموجز في الو 

عبدالكريمعزباوي،قاهره،وزارةاالوقافالمجلاسانعلايللشائوو

نگاهي نطو بطه مفنطوم بطرص در قطركن      »؛ق1222 وم،اال المية،

مهديصياديوهمكاراو،خالصهمقاالتهمايشكشاوري،«كريم

قرآووطب،قمايزد،بو تاوكتابادانش اهعلومپزشاكيشاهيد

 .ش1388صدوقي،اول،

مهديصيادي

 باران

ريزد.درزباوعاربباهآوآبيكهازابرفروميباران: 

دوبااالفاا بارياادو،زدو،گاارفتن،خااوردو،گويناا«مطاار»

 ابببااراو1رود.ايستادو،چكيدووگ شتنباهكاارماي

ابريا تكهازبخارآبتشاكي شادهوبادهااييكاهاز

كنند.آببااراوجهاتجاميوزندآوراجابه ويدريامي

آشاميدوبسيارنيكوا ت،امابايادبااصاافيآوراصااف
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گوياد:ا ااميا اميباراومي¨نيدربارهراغباصفها1كرد.

باراودرعربيبهايانشارحا ات:وبا ؛غياث؛الديماة؛

الوكف؛الهط ؛الّصايب؛الربااب؛المازو؛الصاوب؛القطار؛

«اقلاو»يا«اقصرالمطر¨»الرزة؛الماء؛الّثلة.عربوقتيجمله

باردكاهبااراوقطاوشاود.رابهكارماي«اقشوالمطر»ويا

بردكهپشت ارهامباشادرادربارانيبهكارمي«رثا »

آو¨وليياك ااعتوحاداكثرياكشابانهروزدرمياناه

ايباراودائميا تكاهدرآووقفاه«اغصاو»فاصلهگردد.

2نيست.

باراوباكلمااتينظياردرقرآوكريمازباران در قركن: 

اديا«صايب»و«ودق»،«ط »،«واب »،«غيث»،«مطر»،«ماء»

شدها تونيزازاموريكهازمقدماتباراوشمردهشده،

،«ُمعصاارات»،«ُماازو» ااخنبااهمياااوآماادها اات،ماننااد

متعالباتعبيرهايمتنو افزووبارخداي«.اقلعي»،« حاب»

هاوتنو نزوالتآ مانياشارهرعايتبالغتبه ودمندي

ََ عأِماعأَو»فرمايد:متعالميكردها ت.خداي َْأايس نَممءمأَمنمًءأأأ  
َْأايْثَمَضاِتأِره لِّمِّمعفع (؛وازآ اماو2،22بقاره/)يعُ  أخ َضَاأِبِهأِم

هااراپارورشدادتااآومياوه¨آبيفروفر تادوبهو ايله

¨طبر ايبارايانبااورا اتكاهكلماه«روزيشماباشد.

دراينآياتنيزمرادازنازول3بهمعنايابرا ت.«السماء»

؛2،55؛انعااام/2،122ازآ ااماو،باااراوا اات:بقااره/آب

؛11،22؛هاود/15،22؛ياونس/8،11؛انفاال/3،03اعراف/

؛12،15؛نحا /10،22؛حجر/12،32؛ابراهيم/13،22رعد/

،23؛مؤمناوو/22،23،0؛حاج/25،35؛طاه/18،20كهف/

؛25،23؛عنكباااوت/23،25؛نمااا /20،28؛فرقااااو/18

؛35،21؛زماار/30،23؛فاااطر/31،15لقماااو/؛35،22روم/

؛02،11؛قماار/05،5؛ق/23،11؛زخاارف/21،35فصاالت/

.85،20؛عبس/38،23؛نباء/33،23مر الت/

روديكيفرودآمدوبااراوازمطردردومعنابهكارمي

مطراختصاصبهفرودآمدوباراواز4آ ماوودومدويدو.
                                                           

 .235،ص5،جنامه لغت.1

 .82ا80،صكتاب األزمنة و األمكنة.2

 .123،122،258،ص1جمجم  البيان، .3

.330،332،ص2،جمعجم مقاييس اللغة.4

چيزيكهازباالوآ اماوپايدرآ ماوندارد،بلكهبههر

مطاردر5هايآ مانيمطرگويند.پيفرودآيد،حتي نگ

آيااتقاارآوگااهيبااهمعنااايبااراوبااهكااررفتااها اات

؛11،82؛هاود/3،82اعاراف/)(ودرمواردي2،152نساء/)

؛8،32؛انفاال/23،08؛نم /22،133؛شعراء/10،32حجر/

(؛بهمعنااينازولعا ابو22،22؛احقاف/20،25فرقاو/

كااهدر«غيااث¨»رياازهازآ ااماو.كلمااهفاارودآماادو اانگ

03،25وحدياد/22،28،شاوري/31،32هايلقماو/ وره

انادكاهغياثبرخيگفته6بهكاررفتهبهمعنايباراوا ت.

بارد؛وليپيكمآبيميباراو ودمنديابارانيا تكهدر

هايمفيدكمتربهكااررايباراونامعامباراوا توبمطر

222،220آياات2بقره/¨كهدر وره«واب »¨كلمه7رود.مي

برخي8ا ت. ن ينوآبداربهمعنايباراودانهبهكاررفته

كاهدر«طا ّ¨»كلماه9اناد.باراوشديدورگبارتندراگفتاه

تارينبااراورابهكاررفتاه،ضاعيف220¨/آيه2بقره¨ وره

نيازباهمعنااي«َود ق¨»دكهداراياثركميا ت.كلمهگوين

مطلاقبااراو«ودق»برخيبراينباورندكاه10باراوا ت،

انادبرخايگفتاه11ا ت؛خواهشديدباشدوخاواه ابك.

رودكاهماردمازآوا اتفادهدربارانيباهكاارماي«ودق»

باهكاار2،15بقره/¨راكهدر وره«صّيب¨»كلمه12كنند.مي

اند.صّيبباهاباريرفته،برخيابروبرخيباراومعناكرده

گوياد:شيخطو يمي13شودكهدارايباراوباشد.گفتهمي

هارچاهازبااالباه¨بهمعنايباراوا تودربااره«صيب»

از«معصارات¨»كلماه14رود.آيدباهكاارمايپايينفرودمي

رود؛يريشهعصيروعصارهدرگرفتنآبچيزيبهكارما

                                                           

 .133،ص11،جالتحقيق.5

 .335،صالمفردات.6

.253،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه؛302،ص3،جالتحقيق.7

 .023،صالمفردات.8

 .130،ص2،جفرهن  بزرگ جام  نوي .9

 .53،ص2،جمعجم مقاييس اللغة.10

 .158،ص0،جكتاب العي .11

 .32،ص13،جالتحقيق.12

 .302،ص2،جالتحقيق؛252،صالمفردات.13

 .152،ص11،جالتحقيق.14



 
 

 باران / 161

ايانلغات¨ا ات.درريشاه«ابرهايباراوزا»معصراتنيز

معنايفشاردادوچيزيبرايبهد تآوردونتيجاهماورد

گويد:معصراتابرهاييا اتطبر يمي1نظرنهفتها ت.

ريازد،شوندوباراوازآوفروميبادفشردهمي¨كهبهو يله

¨كلمه2ريزد.ارميفش¨مانندآبيكهازپيراهنشستهبهو يله

آمده.بهمعناايكنادو22¨آيه11هود/¨كهدر وره«اقلعي»

هاايچيزيازچيزدي را ت.ابرهايبازرگراباه انگ

فياوميايان3كوهتشبيهكردها ت.¨ازقله¨بزرگكندهشده

4كلمااهرابااهمعنااايكناادووتااركگفااتندانسااتها اات.

درجااييباهكاارمصطفويبراينباورا تكهاينلغت

رودكهچيزيازچيزيكندهشودوازآوچيازيبااقيمي

«ينمأانمءأاليُنيأأأ¨»نماند،مانندكندودرختازريشاهوآياه

باراوباه¨يعنيايآ ماوجداكنآبيراكهازتوبهو يله

ايمانندبخاركردوياغيرآو،زمينر يدهبودباهرو يله

چيزيدرزماينبااقينماناد.ايانتااينكهازآوآبباراو

تعبيرلطيفبهاينمعنا ت:خداييكهقادرا تآبباراو

راازآ ماوبفر تد،قادرا تآوراجموكردهباه اوي

5آ ماوج بكند.

هاايمهمايدرقارآوبارايبااراونقاشفوايد باران: 

زنادهكاردو.1زندگيانساووموجوداتبرشمردها ت:

ْ أممٍءأفعاعَوممأ»زمين: َْأايس ممءمأِم ََ عأايْيهمأِم ُ نَدأأح تمأِبنِهأا عأمع   ر َ أَب
(؛خداآبيازآ ماوفروفر تادوباآو2،122بقره/)أَمو َُِم

اياانمفهااومدر«زمااينراپااسازمااردنشزناادهگردانيااد.

،20،0،جاثياه/25،23،عنكباوت/12،20هااينحا / وره

بااه35،22وروم/20،25و/،فرقااا05،11،ق/30،5فاااطر/

هااازطرياقروزير ااندوباهانسااو.2كاررفتها ات.

َْأايس نممءمأمنمًءأفعنأأأأأاعَوأ»روياندوگياهاو: ََ عأِمن َْأأأمع  ن خ َضَاأِبنِهأِمن
¨(اياانمعنااادر ااوره2،22بقااره/)«ايْثَمننضاِتأِره لننمِّأيعُ نن  أ

ُمنوَأ»روياشگياهااو:.3نيزآمدها ات.12،32ابراهيم/ أَوأ

                                                           

 .135،ص8هماو،ج.1

 .235،ص15،جمجم  البيان في تفسير القركن.2

.22،23،ص0،جلغةمعجم مقاييس ال.3

 .013،ص2،جالمصباح المنير.4

 .322،ص5،جالتحقيق.5

َْأايس ممءمأممًءأفعاعاْيذيأ ََ عأِم خ َضج ْنمأأمعٍءأفعأخ َضج ْمأِبِهأَ بمَتأُكلِّأَشيمع  
ْ همأَخِضضاِّ اوکسيا تکاهازآ اماو،آباي(؛2،55انعام/)ِم

نازلکرد،وبهو يلهآو،گياهاوگونااگووروياناديم؛واز

ايانمعناادر«هاي بز،خارج اختيمهاوشاخهآو، اقه

نيزآمده23،25ونم /12،15،نح /25،03هايطه/ره و

ََْيْمأِبِهأاْيممءََأفعمعفع...»ها:رويشميوه.2ا ت. ْ أُكلِّأمع   خ َضج ْمأِبِهأِم
،ابرهاا()هااآو¨بهو ايلهآوگاه(؛3،03اعراف/)...ايْثَمضات

ازخااک()ايمياوهنو وباآو،ازهرفروفر تاديمآبرا

نيازآماده30،23اينتعبيردر ورهفاطر/«آوريمبيروومي

َْأأأاعُمنَوأاْينذيأأأ»فراهمآوردوآبآشاميدني:.0ا ت. ََ عأِمن   ن
ٌََضأفتِهأَمستممو  ْ همأَش ْ همأَشضاٌ أَوأِم ،12نح /)أايس ممءمأممًءأيعُ   أِم

آب()(؛او تكسيكهازآ اماوآبايفارودآوردكاه15

هاايرماه)هااييكاهروييدنيآشاميدنيشماازآوا تو

اينمفهاومدر«.نيز(ازآوا ت.)چرانيدخودرا(درآومي

ويژگيپاككنندگي:.2نيزآمدها ت.02،28 ورهواقعه/

َُُضُك  أِبنهأ» َْأايس ممءمأممًءأِيتطع َْيعتُ   أِم َُُ أ و(؛8،11انفاال/)َوأيَْ

اين«آوپاککندآبيازآ ماوبرايتاوفر تاد،تاشمارابا

زابركات.3نيازآمادها ات.20،28تعبيردر ورهفرقااو/

َْأايس ننممءمأمننمًءأممبمَركننمِّأ»بااودو: َ ْيْننمأِمنن واز(؛05،5ق/)َوأَ 

خادابااراورانعمتاي.8«آ ماو،آبيپربرکتنازلکرديم

دانادومنكاراوخاداوخدادادهونشانيازقدرتخودمي

ََأايس نممواِتأَوأأاع»خواند:آوفراميمعادرابهت م در ْ أَخيع م 
َْأايس ممءمأممًءأفعاعر َ أَوأا ع ََ عأيعُ   أِم ٍََةأمع    ُ ََأذاَتأَب   َبم ْمأِبِهأَحداِئ

َََضُمأاعممأكم عأيعُ   أ ْ ِبممواأَش ُ نِدُيو عأأاعْ أَم ُم  ألعنو ٌمأي اِليٌهأَمَ أايْيِهأَبْلأ

عبودشماهستندبهترند(يااآيابتهاييکهم)(؛23،25نم /)

کسيکهآ مانهاوزمينراآفريده؟!وبرايشماازآ ماو،

آبيفر تادکهباآو،باغهاييزيباو اروران يزروياناديم؛

شماهرگزقدرتنداشتيددرختاوآورابرويانيد!آيامعباود

از)دي ريباخدا ت؟!نه،بلکهآنهااگروهايهساتندکاه

پروردگارشااو(قارار)لوقااترا(همطارازرويناداني،مخ

«دهند!مي

تعبيربيشترآيااتايانا اتكاهبااراوازمنشأ باران: 

آمادها ات:11¨آياه02بارد.در ورهقمار/آ ماوفرومي

َُِمضاعفعفعَمح ْمأ»  ْ ؛پسدرهاايآ اماوراباهب واَ أايس ممءمأِبممٍءأمم
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،02،هاود/2،2هاايانعاام/در اوره«آبيريزاوگشاوديم.

،مزوومعصراتو حابرامنشا بااراومعرفاي11نوح/

،2،انعام/2،22،122كردها ت.طبريدرتفسيرآياتبقره/

ازعمروبنعبيادليثاينقا 0،23،حج/3،03،اعراف/55

شيخطو ي1كندكهگفتها ت:ابرهامنش باراوهستند.مي

عالمهمجلسينيازدرمرحوم2داند.آ ماورامبدأباراومي

3تفسيرآياتباراوغالبًانظارفاوقرامطارحكاردها ات.

بهايان10 ورهحجر/22¨عالمهطباطباييمعتقدا تآيه

شاودوهايزمينبهباراوتبدي مينكتهاشارهداردكهآب

هايت رگراكنايهازتراكمو ماءراباهلحاااتعبيركوه

اندآياتراباعلاومتجربايردهبرخي عيك4داند.علومي

َوأ»آمادها ات:23 ورهمؤمناوو/18¨درآيه5تفسيركنند.
َْأايس ممءمأممًءأِبقعنَدٍرأفعأاع ََْيْمأِم َْينيأأأأمع   ِمأِفنيأارََر ِ أَوأاِل  نمأ أأس ن عْ م

؛آبيراازآ ماوبهاندازهفر تاديموبارذعُمٍ أِبِهأيعقمِ رمو 

بارباردوآو()رواناهكاردوآوزمينقرارشداديمومابه

¨شودكههمهومانندآونيزدريافتمي¨ازاينآيه«تواناييم.

6هايرويزميننخستازآ ماوفرودآمدها ت.آب

¨دراحادياثمطالابزيااديدرباارهباران در روايات: 

خورد.ازجملهدعابرايطلاببااراو؛درباراوبهچشممي

نق شدهكاهاماامحسانواماام110¨خطبه«ننج البالغة»

ا تساقا(.‘)برايطلاببااراودعااكردناد.“حسين

منش باراونيزرواياتگوناگوور يدها ت.برخاي¨درباره

دانند.امامصاادق#درازرواياتمنش باراوراآ ماومي

درجاوابپر شاي،آ اماورا21انبياء/¨ وره35¨ذي آيه

برخيرواياتمنش بااراورا7 ت.منش باراومعرفيكردها

¨اند،درروايتيآمدها ت:ابرغرباالكننادهابرمعرفيكرده

آمدباراوهرچهرابرآوباراوا تواگرابربهوجودنمي

                                                           

 .252،ص15،ججام  البيان.1

 .350،ص3،جالتبيان في تفسير القركن.2

 .305،ص02،جبحار األنوار.3

 .133،ص10؛ج122،ص12؛ج252،ص1،جالميزان.4

 .258،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.5

.223،ص3-1،جتمشكا¨ مجموعه.6

 .332،ص02،جبحار األنوار.7

درروايتمنقولازپيامبر@بهابر8كرد.باريدفا دميمي

اطالقشدهوشيخصدوقآورابهمعنااي«الحياء»باراوزا

الجارودمنش باراوجماودرروايتابي9اراودانستها ت.ب

عباسنق شادهكاهدرشدوابرهادانستهشدها ت.ازابن

ابر ياهباراووجودداردودرابر فيدرطاوبتيا اتكاه

رواياتد تهدومقريناها اتكاه10كند.هاراتازهميميوه

ا ااتمنظاورازآ ااماودرروايااتد ااتهاولهمااواباار

وتعارضيبينايندود تهازرواياتنيست.

باراو:درتوحيدمفض ازاماامصاادق#آماده¨فايده

ا ت:انديشهكندرروزهايآفتابيوابريكهبرايصالح

وجودآمدها ت.اگريكيازآودوادامهپيداكنادجهاوبه

گيرد.اگرباراوپشات ارهموچهفساديجهاورافرامي

رودوبادوپو ادوازباينمايببااردگياهااومايوقفهبي

شاود،حيوانات ستشدهوهوابيشازانادازه اردماي

هاايرويزماينازگارددوراهامراضگوناگونيشايومي

هاييباهرود.اگرآفتابيبودونيزادامهپيداكندزياوبينمي

11شود.گياهوزمينوانساوواردمي

ار طوباراوتابونظامحركت¨دهبهعقيباران در تمدن:

ومي آفتابا ت.ار طوبرآوا تكهابردرهوايگرم

ومرطااوببيشااترازهااواي ااردبااهآبوباااراوتباادي 

شود.ازاينرو،نازولبااراودربهااروپااييزبيشاترازمي

زمستاووتابساتاوا ات،زياراهاوايزمساتاوهارچناد

تابساتاوهارچنادگارممرطوبا تگرمنيستوهواي

ا تمرطوبنيست.هرچاهگرمااورطوباتهاوابيشاتر

شود،انفعالواثرپ يريآونيزشدتيافتهبخاربه ارعت

ترشود.دراينحالت،قطراتباراودرشتبهآبتبدي مي

شودواگرگرماو رمابااهامدراباراثاركننادبااراومي

ورطوبتهواماليامشود.اگرگرماترورگباريميدرشت

باشدو رمايناگهانيباهآوروينيااورد،قطاراتبااراو

ترا ات.ريازيودرشاتيقطاراتبااراووريزتروماليم
                                                           

 .333،ص02،جقرب اإلسناد.8

 .333،ص02،جبحار األنوار؛325،صمعاني األخبار.9

 .383،ص02،جبحار األنوار؛20،ص1،جالدر المنثور.10

 .380،ص02،جبحار األنوار.11
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بااراوو¨شدتآوبههمينا اتعدادوانفعاالمااده¨درجه

بارفو¨نيرويفاعليگرمااورطوباتبسات يدارد.مااده

هاردو¨عنايماادهباراووجاي اهتولدآودويكيا ات.ي

بخارا ت،فقطعلتفااعليآودومتفااوتا ات.يعناي

تارودربااراو ارمايعلتفاعليدربرف رماي خت

ترا توباههمايندليا درزمساتاوبيشاتربارفماليم

طبريبراينباورا اتكاهبخارهااييكاهدرابن1بارد.مي

ادبوزد،شوداگردارايرطوبتباشدوبرآوبهواجمومي

گرددواگرمصادفباهاوايشدهوتبدي بهباراوميح 

 ردشديدشود،تبدي بهبرفشادهواگاربااآو اردي

شود.ت رگخشكيفراواوهمراهباشد،تبدي بهت رگمي

رودوهماورطوبتيا تكهباگرمايهوابهداخ ابرماي

يزازشاود،لا ات ارگدربهااروپاايدرآنجاخشاكماي

كنادوزمستاوبيشترا ت.اگرناموتاريشابانهريازش

 رديشببهآوبر دوباعاثخشاكيآوشاود،شابنم

طبريازقولابن2گويند.«جليد»گويندوبهزمينشبنمزده

گوياد:علتپيدايشبااراوماي¨بقراط،حكيميونانيدرباره

هاييكاهخورشايداززماينوآبو اايرچيزهاارطوبت

شوند.ماندوباهمآميختهميگيردودرآ ماومعلقميمي

هن اميكهزيادشدورويهمقرارگرفتناد،بادهااهن اام

3شوند.آورندوتبدي بهباراوميهافشارميوزيدوبهآو

بوعلي يناهمهرچنددرپيدايشابروباراووبرفو

جااربت رگازار طوپيرويكردهوليازمشااهداتوت

ايگويد:ويابرراجاوهربخاارفشاردهخودنيز خنمي

شودوهركسداندكهدرطبقاتفوقانيهواتشكي ميمي

كهبربااليكوهرودودقتكندباهآوپايخواهادباردو

اوباراينازول¨پيدايشابررادرآنجاخواهدديد.بهعقيده

دهاوابارود،باراوالزمنيستبخارآببهطبقاتباالو ر

هاابخاارآبزيراخوداوديدها تكهدربعضايازكاوه

كميباالرفتهوقسمتياززمينرا،كهمحيطآودرحادود

                                                           

 .255،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.1

 .20،صفردوس الحكمه في الو .2

 053هماو،ص.3

فر خبودهودرآورو اتاييوجاودداشاته،همچاوونيم

 رپوشيفراگرفتها ت.ويدركاوهباااليايانابارودر

ردمهوايصافباوده،درحااليكاهدرپاايينباررويما

 ايناآثاارعلاويازباريدها ت.ابانرو تاازابرباراومي

دود()باراووبارفوغيارآورادوعاما بخاارودخااو

داند.بخارجوهريا تتروصعودآوُكنادو ان ينمي

ا ت،امادودياادخااوجاوهريا اتگارموخشاكو

افتادكاهندرتاتفاقمايصعودآو بكو ريوا ت.به

تنهايادودتنهابهطبقاتباالصعودكنناد.اياندودربخار

روندوبهجوهريكاهبيشتراوقاتباهمبهطبقاتباالمي

شوند.بخارآبچاووبخاريادود(خواندهمي)غالبا ت

روداماادودباه ابب ن ينا تتاحدودمعينيباالمي

ماقاد¨آتش،كهبهعقياده¨خشكيو بكيتامجاورتكره

 ايناكند.ابنهواومحيطبرآوا ت،صعودمي¨بااليكره

هايبلندمشاهدهخودجداشدودودراازابردربااليكوه

كردهوديدها تكهچ ونهدودجداشدهكهبهرنگ ياه

داده،بخارآبرادرزيرخودقراربودهوبوي وخت يمي

اباروبااراوو¨ماادهدادهوروبهباالنهادها ت.بخارآب

اودرجايدي ارازطبيعياات4برفوژالهوت رگا ت.

گيرد،وليباادگويد:باراوازبخارمرطوب رچشمهميمي

¨بادغيرازماده¨ازبخارخشككههماودودا ت.پسماده

باراوا ت.دلي آواينا تكهبادوباراوبااهامتماانو

بارداًل اليكهباراوفراواوميدارندوعكسيكدي رند.مث

وزد الخشكوكمبادكما تو اليكهبادفراواومي

هاباراوبهايجادباادكماكباراوا ت.دربسيارياززماو

كنادوازآودودكند،زيرابااراوزماينرامرطاوبمايمي

خيزد.ازطرفدي ر،بادنيزبخاريكهمنش بادا تبرمي

كند،زيراباعاثجماوشادوابرهاااراوكمكميبهآمدوب

5كناد.شودوآب ردداخ ابررامنقب ومنجمدمايمي

گوياد:بخشايازبخااريكاهباهانوا باراومي¨نيزدرباره

رودبسيارلطيفورقيقا اتودرجاوبااالطرفباالمي

                                                           

 .28-23 ينا،ص،ابنرسائل.4

 .25،صالشفا .5
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شاود،گيرد.وقتيشعا خورشيدپنهاوميرويهمقرارمي

شده،آوبخارهافشردهوباراوازآوابرهااقطارههوا رد

 بب ن ينباودوريزدوليبرخيازابرهابهقطرهفرومي

شودوقب ازرود،بلكهبه رعت ردميبهطرفباالنمي

«طا ّ»ريزدكهباهآوبااراوريازو ابكوتراكمفرومي

گويند.اگربخارهادر امتبااالمنجمادشادندازآومي

آيد.واگرمتراكمنبودندهماوشبنموجودميرهابرفبهاب

گويناد.واگاردر امتبااال«صقيو»وژالها توبهآو

1گويند.«برد»دهدوبهآومنجمدشدت رگراتشكي مي

بخاروباراونظرياتيدارد.¨ابوحاتما فزارينيزدرباره

تايازگوياد:هرگااهحرارويدركيفيتقطراتباراوماي

تابشخورشيدياازجوهرآتشباهآببر ادومادتيباا

شودوازآبدر طحزمينبماند،آوآبتجزيهوح مي

كند.چنينجايخودحركتكردهبه ويباالمي پيدامي

ايرابخارگويند.وچووحرارتباربخاارمساتوليپديده

وگاردد؛تفااوتميااوهاوامي«جوهرهوا»شود،آوبخار

خاالفتاواوديادباهبخارآوا تكهبخارراباچشممي

هوا.اگربرودتو رديبرآوبخارچيرهشود،جوهرآب

شاودوباهآوآيدوبه ويزمين ارازيرمايوجودميبه

هاايگويند.پساگرهوا اكنوآرامباشاد،داناهباراومي

باراوريزوخردخواهدبودواگرهاوامتحاركوجنابش

خاوردوهايباراوباايكادي رپيونادمايداشتهباشددانه

ر دوهرگااهباردوبهزمينميگرددوآن اهميبزرگمي

شودبه متباالحركتكندبخاركهازآبگرممتولدمي

وبههواي ردبرخوردنمايدو رمايزياادبارآوچياره

دوهامپيوناددهادوقبا ازآبشاشودوبخارهاراباه

هاايهمچناوبستهبهزمينآيد،برفتشكي گرددوشك 

گوناگوودارد:اگراجزايآوكوچكباشادوباادآوراباه

همپيونددهد،هم يبرزمينآيدواگر رديبرقسامتي

پيچدوجرمووزوآوبخاارازبخارچيرهشود،درهممي

2كند.شودوآوجوهررامتشنجميكمترمي

                                                           

 .315،صرق في بحر الضالالتالنجاة م  الغ.1

 .35-23،صكثار ِعلوي¨ رساله.2

علتپيدايشقوسقزحنكاات¨قزح:دربارهمنش قوس

 ينامعتقدا اتاگارومطالبفراواوگفتهشدها ت.ابن

روشانوباا¨تربتابد،مانندتابيدودرآينهآفتابرويهواي

يعنايقاوسقازحتشاكي «اذفنداك»تاريكيبخاربياميزد،

ابوحاتما فزارينيزتشكي قوسقازحرامشاابه3شود.مي

خباب يهمعلتپديادآمادو4تصويركردها ت. يناابن

آورااينگونهتوصيفكردها ت:هرگااههاواباهآمادو

باراومرطوبگرددوابرينازكباتريفاراواوباهوجاود

آيدوصفاييدرآوپديدآيد،اگردرآووقتخورشيدباه

بخااريافقنزديكباشدودرپيشآفتاباصااًلغبااريو

شادهوصافودرطرفمقاب آفتابباااياننباشدبلكهگ

ويژگيبخاريظاهرشودوعكسآفتابدرآونماياوشود

چنانچهصورتاشيادرآيينه،آفتابنيزدراينبخارلطيف

زيادوكوچكياجزاي¨گرددوليبافاصلهونازكظاهرمي

بخارشك آفتابنبيندوعكاسآودراياناجازانماودار

 ببكرويبودوبخاربهطرياقشاك دايارهشودوبهمي

هايگوناگوو،يكوقت هرنگزردشودورنگديدهمي

و رخورن اريوگاهيدورنگوظاهرايانا اتكاه

5اينقوسازعكسآفتابمتخي شدها ت.

فواياادآبباااراو:در ااخناودانشاامنداووپزشااكاو

نيآمادها ات.فوايدآبباراومطالبفراوا¨مسلماودرباره

رازيآبباراورااينگونهتوصيفكردها ت:آببااراو

 بكوزو،لطيفوشيرينا توغ اباآوزودتارپختاه

گرددودراكثراوقاتالزمنيساتشودوزودترگرمميمي

باآبدي رمخلوطشود،چوونوشيدوآوموافاقبااطباو

وشايدوباهباشدوپسازنا توبرايهضمغ امفيدمي

هااومثاناهوشودوبرايكبدو پرزوكليهراحتيدفومي

هاوعصبخوبا ت.وليزياد ردوخنكنيسات،ريه

هادليا كند.اينامارطوبتآوفراواوا توزودنفوذمي

هااا اتوچاوولطيافوبرتريآبباراوبار اايرآب

                                                           

 .23-22،ابن ينا،صطبيعيات() عاليي¨ دانشنامه.3

 .35-23،صكثار ِعلوي¨ رساله.4

 .52،صتنبينات المنجمي .5
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گرددوچياز اختيدرشيرينا تزودح وج بمي

آووجودنداردتامانوج بآوگردد.وبهتريننوشايدني

آبباراوبهااريو1وغ اآوا تكهزودترج بگردد.

زمستانيبهترينا اتوعلافو ابزيبااآودوفاراواو

آبباراوبارايمخلاوطكاردوادوياهوشساتن2رويد.مي

كندكهآبباراوُحنيننق ميهموازابن3هانيكوا ت.آو

شودوغ اباآو بكوشيرينا توزود ردوگرممي

كنادورناگعاوضپازد،وزودهامتغييارمايزودترمي

گردد.آبباراوبهتريننمايدوزودهممتعفنوبدبوميمي

آبا ت،درصورتيكهبويبديبهآونر د؛اگرچناين

باشد،نوشيدوآوباعثتن ينفسو رفهوخشانشادو

تارينرازيمعتقادا اتآببااراوصااف4گردد.صدامي

آياد.آببااراواگاربادبوهاا ت،زيراازباالفرودميآب

نشدهباشدبايدجوشاندهشاودودي اربعادازآوماتعفن

گرددواگربدبوشودوتغييركندبايادصاافگارددونمي

5شببماندكهعفونتآوازبينبرود، پسنوشيدهشاود.

 خنراابومنصاورعلايهارويدركتاابخاودنظيراين

آوردها ت.ويافزودها ت:بهترينآبباراوآوا تكه

كمكمبباردوعلتآوكنديبخاريا تكهآوراايجااد

كردها ت.وبارانيكههمراهبارعدباشدلطيافا اتو

رابااشود.واگرآببااراوخودرعدباعثلطيفيبخارمي

 ردكردندنبايدنوشايد،زيارامعادهراخاراببرفيايخ

آوردودرعصبونخا ت ثيرمنفيكندوتبولرزميمي

شودو ارماكندو بب رفهميداردو ينهراخرابمي

هاي ردمزاجنبايدازچنينآبيآوردوانساوخوردگيمي

ا ااتفادهكنناادوازآوبعاادازآمياازشوكارهاااي ااخت

كندواگرود،زيراحرارتغريزيراتضعيفمينوشيدهنش

 بزرنگباپارچه ختيصافكنند بك¨آبرادركا ه

شودودرددلراازمياوببردوآببارفبهتارازآبياخ

                                                           

 .022،ص21،جو الحاوي في ال.1

 .020.هماو،ص2

 .032هماو،ص.3

 .022هماو،ص.4

 .001هماو،ص.5

طبوآبباراومتعدلمايا باهحارارتا اتو6باشد.مي

بهترينآبباراو،آوا تكهبرزمينپاكبباردواگارآو

باردواگارماتعفنشاودنند رفهراازميااومايرابجوشا

آورا توبرايدفومضراتآوبايددرآتشداون اه رفه

كندوازنظارداشتهشود.آبباراوادراروعرقرازيادمي

همينمطالبدر7مزاجمتعدلوبرايهر نيخوبا ت.

گوياد:حكيممؤمنهامماي8كتابجرجانينيزآمدها ت

بهترينا اتوبعادازآوآبجااريا ات،درآبباراو

صورتيكهمقدارآوزيادباشدوبرزمينپاك ارخرناگ

آودوروزفاصاله¨وزمين انگدارب ا ردو رچشامه

داشتهباشدو بكوزووروبازباشدوازمغربوجنوب

طرفمشرقوشمالغربجرياوداشتهباشد.آبنيازاربه

¨هاشدوآبرودخانهنبايدداخ آووگوگرديبدا تو

ني تمامصفاتخوبراداردوبعدازآوآبمقطرا ات

مانندگالبكهعرقكشايكاردهباشاند،وبعادازآوآب

 فاليتراوشكناد،وبعادازآو¨ايكهازكوزهقطرهقطره

آبيكهجوشاندهباشندوبهنصفتقلي پيداكردهباشاد،و

كهفراواوباشد،وبعدازآوآبكاريزوايبعدآبچشمه

باشد.آبخاالصازنظارطباودرقناتوبعدآبچاهمي

اشيابيشترا تواگر¨دوم ردورطوبتآوازهمه¨مرتبه

شود،ولايچهبه بببساطتآوغ ايروححيوانينمي

غاذيهحكمهاواراداردونياز¨نسبتبهروحطبيعيوقوه

حيواني.پساگربهوقتمنا بوبهمقادارنسبتبهروح

الزمنوشيدهشود، اببحفا رطوباتغا اازتحليا و

ر يدوغا اباهاعضااوباعاثشساتن¨ترقيقغ اوزمينه

هاوطراوتونرميبدوونرميطبوآدميا ات.نيازرگ

بههضمغ اوپختنآوكمككردهوفضوالتبدورادفو

باعث ساتياعضااواعصاابوكند.زيادنوشيدوآومي

ضعفاحشاوضاعفهضامودگرگاونيرناگچهارهو

فراموشيوكنديذهنو رماخوردگيوتهييجو ان يني

                                                           

 .352-358،صاألبنية ع  حقايق األدوية.6

 .22-21،صالرسالة السنجرية في الكائنات العنصرية.7

 .222،صاألغرا  الوبّية و المباح  العالئية.8
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حواسوبدوا توكسيقب ازگ شتنغ اازمعدهآب

نياشامدم رمعدهوج رحارهوگرمونوشايدوآببعاد

عادازآميازش،شودوبهايتازهباعثموادزيادميازميوه

عقيليهماشاراتيباه1گردد.باعثرعشهولرزشانداممي

2مطالبفوقدارد.

معتدلاه¨ريزشباراودرايراو:اياراودرجناوبمنطقاه

22تاا22عرضشماليو¨درجه25تا20شماليبينمدار

درجهطولشرقيقرارگرفتهوباهعلاتموقعياتخااص

بسايارپراكناده،يكايازهاايجغرافياييوپستيوبلنادي

شاود.باانواحيخشكيانيمهخشكجهاومحساوبماي

هاايهاواييكاهازصرفنظرازعوام فوق،تركيبتوده

هايگونااگوو رچشامهگرفتاهودررويفاالت رزمين

كنند،يكيازعوام مهمتعيينايراوبهيكدي ربرخوردمي

رود.شمارميآبوهوايايراوبه¨كننده

مجاورتبادريايعماووخليجفارسازيكطارفو

تاا ثيردريااايمديترانااهازطاارفدي ااروباااالخرهوجااود

صحرايخشكعربستاووآفريقادرجنوبغربيودشات

هاايبزرگ يبريدرشمالشرقيبهشدتدرناو تاوده

ر ندماؤثرا ات.لا ابااتوجاهباههواييكهبهايراومي

و ااطبارناادگي اااليانهدرنااواحيعواماا فااوقمقاادارمت

جويوگوناگوواين رزمينبسيارمتغيرا ت.برايجست

عوام خشكيايراوبايد هعاما مهاماصاليرادرنظار

مؤثردريا؛توزيوپساتيو¨گرفت:عرضجغرافيايي؛فاصله

عرضشاماليكاه¨درجه25تا20بينمدار¨بلندي.فاصله

رگرفته،مسيركليبادهايغرباي،كشورايراونيزدرآوقرا

باشاد،باهوياژهكاهمسايرشرقيوياشماليوجنوبيماي

اصليكميباادغربايشارقيباودهوايانبادهاابخاارات

مرطوبدريايمديترانهواحيانًااقيانوساطلسراازطرف

هااينمايند.وليوجاودرشاتهكاوهغرببهايراوواردمي

غربايراومانوازآوخواهنادالبرزدرشمالوزاگرسدر

بودكهاينتودههوايمرطوبباهناواحيفاالتمركازي

                                                           

 .335،صحكيم مؤم ¨ تحفه.1

 .852،صمخزن األدوية.2

هايحاص خيزهاوكوهايراوبر دكهقسمتاعظمدشت

¨اند.مقدارمتو طبارندگي اليانهكشوردرآوواقوگرديده

زماين¨كاره¨ايراوكمترازنيميازحدمتو طباراو االيانه

باشد.ضمنًاتوزياومكاانيايانمختصارمتر(مي انتي82)

باراونيزدركشوراياراويكنواخاتنيسات،بلكاهقسامت

باارد.هاي لسلهجبالالبرزوزاگرسمياعظمآودردامنه

هايايراوازباراويابرفذوبشدهل اآببيشتررودخانه

هاااي ااطحيمحسااوبدرارتفاعاااتفااوقكااهمنبااوآب

3.شودگردد،ت مينميمي

باراو:درفرهنگعامهباورهاييآميختهبه¨باورهادرباره

باراووجوددارد.گوينداگرابار اياهباشاد¨خرافاتدرباره

رگبارخواهدآمدوزودقطوخواهدشدواگرابربهرناگ

خاكستريباشدبارانيخواهدآمدكهمادتياداماهخواهاد

اردودرايهستكههزارد اتدداشت.درآ ماوفرشته

هاان شت.اينفرشاتهم مورياتداردكاههرد تميليوو

هايباراورابشمارد.نيزعقيدهدارندكاههارقطارهوقطره

آيدوفرشتهآوايبهزمينميهردانهبرفرويبالفرشته

گيرد.اگارگ اردوخودبهآ ماواوجميرارويزمينمي

ازناوروزبار ارماهآوري (هفتاادروزپاس)آبنيساو

شاودكاهموهااي ارشضاخيموانساوببارد،باعثماي

پرپشتشود.اگربيماريازآبنيساوبنوشدبهبودخواهاد

گوينداگرباراونيساوبهدريابباردمرواريدتوليديافت.مي

يكيقطرهباراوزابريچكياد/خجا شاد»خواهدكرد.

ر انيدكاار/كاهچوپهنايدريابديد.../ پهرشبهجايي

نيزگويندهرقطرهآبشيرينيكه4«.شدنامورلؤلؤشاهوار

بهدريابيفتدهماووضعيتراخواهدداشات.باراياينكاه

صحرايي(¨دعاخانه)خشكساليممتدپاياوپ يرد،بهمصلي

اگر5خوانند.روندود تهجمعيدعايمخصوصراميمي

ماتايانا اتكاهبااراوايدورماهرافراگيرد،عالهاله

خواهدباريدواگرصبحابرهاا ارخرناگباشاند،نشااو

                                                           

.2-1،صگزارش بارندگي در ايران.3

 ،حكايتاول.2،باببوستان سعدي.4

 .353،ص1،جمعتقدات و كداب ايراني.5
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بارندگيا ت.واگررنگماهماي به اياهباشادعالمات

ابر ياهباباراووت رگهمراها ت.اينابار1باراوا ت.

شاودوكوچكزمستاودرآ ماوظااهرماي¨بيشتردرچله

شاود،اهااليبااورمايموقعيكهابر فيددرآ ماوظاهر

دارندكهبهزوديبرفياباراوخواهدباريد.موقعيكهابر

2بارندگيا ت.¨قرمزدرآ ماوظاهرشودنشانه

ارتباطباادوبااراو:پاسازباارشبااراومعماواًلبااد

نشايند،زياراباردبادفرومايوزدوهن اميكهباراوميمي

رونيخودوگرمااييكاهپسازباراوزمينبراثرگرمايد

موردنيازباد¨شودودرنتيجهمادهر دخشكميازباالمي

 ازد.هن اماينفراينادباادباهبخارخشك(رافراهممي)

شاوندآيد.هن اميابرهابهيكدي رنزديكميوزشدرمي

شاودشود،آبتشاكي مايهافشردهميو رمادرمياوآو

كهعام وزشباادا ات( ارد)باراو(وبخارخشكرا)

كنااد،ازاياانروباااشاارو باااراووزشبااادبااهپاياااومااي

3ر د.مي

باراودرادبيات:درادبياتعربيوفار يودرامثالو

ازباراوبهنظمونثربسايارياادشادها اتكاهباهحكم

كنيم:هايياشارهمينمونه

دگهارباراو/چووبهدريار ¨گرچهآبا تقطره»

عبدالوا وجبلي؛نيستدرخاكبشارتخامكارم/«:گردد

باراوچكنم:خاقاني؛هرچندمؤثرا تبااراو¨مددازديده

/تادانهنيفكنينرويد: عدي؛اگرباراوبهكوهستاونباارد

رودي: اعدي:خااك ابز/به اليدجلهگارددخشاك

راوواورنگوبادگ فشاووآبجوش/ابرمرواريادباا

هوايمشكبوا ت: عدي؛چوازدامنابرچينكمشود/

بياباوزباراوپرنمشود:نظامي؛باراوكهدرلطافتطبعش

خالفنيست/دربااغاللاهرويادودرشاورهزارخاس:

 عدي؛زباراوكجاتر دآوگرگپير/كهگرگينهپوشاد

ريخت/بهجايحرير:نظامي؛شنيدمكهذوالنووبهمدينگ
                                                           

 .313هماو،ص.1

 .013،صفرهن  مردم شاهرود.2

،مجموعه مقاالت سمينار تاريخ علم در اسالم و نقش دانشطمندان ايرانطي  .3

 .211ص

بسيبرنيامدكهباراوبريخت: عدي؛خاووگشاتزراز

هجرياراوديده/زينغمشدهچوو ي بهاراوديده/گار

هاايبااراوريزداشك/ماننددرخاتد تبهمنزنندمي

4«.ديده

هايمختلففقه،ازبااراوفقيهاودربابباران در فقه: 

ودرهن امريزشاند.برخيمعتقدندكهآببارابحثكرده

ازآ ااماوحكاامآبجاااريراداردواگاارباااراوقطااوو

مقداريازآودرمكانيجموشادوباانجا اتيمالقاات

شاودواگاركمتارازآوكرد،اگرآوآبكربودنجسنمي

وجاودآمادهتااگردد.ِگليكهازآبباراوبهبودنجسمي

تيبارآوشودم رنجا ايكروزحكمپاكيبرآوبارمي

برخيتصريح5گردد.ِگ بر دكهدراينصورتنجسمي

انداگرنجا تيبهآوبر د،بعدازقطاوشادوبااراوكرده

مانندآبراكدا ت،اگركمترازكرباشدحكامآبقليا 

آبو«طهاور»شهيداولمعتقدا تكاهماراداز6رادارد.

ََْيْمأو»فرمايد:خاكا تكهخداوندمي َْأايس نممءمأمنمًءأأأأَع   ِمن
ُمورا (.اينآيهدلي پاكيزگيآبا اتو23،28فرقاو/) «طع

7دراينجاجهتباالوفاوقوجاوا ات.« ماء»منظوراز

مغنياه8كناد.رواياتمتعددينيزبراينمطلابداللاتماي

آبباراواينروايتراازامامصادق#نق كارده:¨درباره

ونوشاته:بارايانا ااس،9«كلأشٍئأيضيأاملطضأفقندأطُنضأأ»

اجما داريمكهآبباراودرحالباريدوازآ اماوحكام

جوشاوراداردوبهمالقااتباانجاسنجاس¨آبچشمه

شود؛خواهنجا تبرآببااراوواردشاودخاواهآبنمي

آقاضياءعراقايتصاريحكارده10باراوبرچيزنجسبريزد.

اريا توبااكهآبباراودرحالريزشدرحكمآبج

شود؛خواهكمباشادخاواهزيااد.مالقاتنجسنجسنمي

                                                           

 «.باراو»،ذي نامه لغت.4

 .2،صالبارعالمنكب .5

 .10،صإيضاح الفوائد.6

 .35،صالرورة البنية.7

 .155،ص1،جالشيعةوسائل.8

 .13،ص3،جالكافي.9

 .10،ص1جفقه اإلمام الصادق ، .10
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نصوروايتوفتوانيزبرآوداللتدارد.فقطعالمهحلي

گفتها ت:اگارآببااراوكارنباشادوكامباشادنجاس

شود.وليمابرآواشاكالكارديمكاهالبتاهبايادبااراومي

اراوبههن اامنمازب1جرياوداشتهباشدنهچندقطرهباشد.

ا تسق (‘)خشكساليدرفقهمطرحشدها ت.

اناد:آبباراومطالبيگفتاه¨فقيهاواه  نتهمدرباره

ُمنوراأأ¨»شافعيدرذي آيه َْأايس ممءمأمنمًءأطع ََْيْمأِم نوشاته«ًَوأاع  

ا ت:آبدرياشيرينباشدياشورياآبچاه،ياآبباراو

ديااناه،وضاوگارفتنوياآب ردياآببرف،گرمشاو

 افديهامآبراباهاقساامي2هاجايزا ت.تطهيربهآو

شاودپانجگويد:آنچهازباالناازلمايكندوميتقسيممي

َبَرد(؛باراوريز)ثلج(؛ت رگ)مطر(؛برف)گونهدارد:باراو

هااپااكجليد(هريكازاين)ط (؛شبنموژالهويخچه)

هانجا ترانيازهاوضوگرفت.اينتواوباآوهستندومي

كنند.واگرپاهايكسيدرآببااراوفارودرودوپاكمي

رويِگ راهبرودوداخ مسجدگرددوضاوياوصاحيح

تشدها اتكاهيا ت،درصورتيكهِگ پاكباشد.روا

رفاتوبااراودرروزيامامعلي#بهطرفمسجدماي

اوياد اتگرفاتوازمهايشراباهحالآمدوبود،كفش

دودوپايخودرامسحيآبباراوگ شتتابهمسجدر 

اند:آبايبرخيگفته3كردوداخ مسجدشدونمازخواند.

ازياكهرافوحد ا تآبمطلقا تكهدوقسمدارد:

«مطلاق»د.معناايياآنبرماييااززميديآآ ماوفرودمي

هبريايا تودوآضافهچگونهايآببدووه¨كاربردكلمه

ُمنوراأ»آوداللتدارد: َْأايس ممءمأممًءأطع ََْيْمأِم ،20فرقااو/)أ«َوأاع  

ِمأِفنيأارََر  ِأأأأأأ»(؛28 َْأايس نممءمأمنمًءأِبقعنَدٍرأفعمعس ن عْ م ََْيْمأِمن «َوأاع  

(.آب طحزمينهمازآ ماوفرودآماده23،18مؤمنوو/)

اكجاايگرفتاها ات.هادرخوبرايبرآوردونيازانساو

آوردربرمييكمالقدرتخدااينا تكهگاهآبراازز

شاودفر تدوآبچووباخاكهمراهوگاهازباالفرومي

                                                           

 .12،ص1،جكتاب الونارة.1

 .3،صكتاب األم.2

 .80-0،ص1،جالنتف في الفتاوي.3

زرناگيارد،گاهشوروگاهتلخ،ونيگازآوطعمومزهمي

اهويرهوگاهروشن،گاه ايردكهگاهآوآبتيگخاكمي

رن ايداشاتهباشادباداوگاه رخا ت،وهارصافتو

اناد:اگردر االيبااراوكامبرخيگفته4طهارترواا ت.

ريزشكرد،دويا هبارنمازباراوخواندواشاكالنادارد،

5حتياگربعدازنمازمغربياصبحباشد.
 

هارويعلايموفقبن،األبنية ع  حقائق األدوية؛قركن كريممناب : 

كوشااش:حسااينمحبااوبيبااه(،تصااحيح:احماادبهمنيااار،0ق)م.

األغططرا  الوبّيططة و ؛ش1325اردكاااني،تهااراو،دانشاا اهتهااراو،

ق(،تهاراو،031)م.حسانجرجاانيا ماعي بن،المباح  العالئية

موجاوددركتابخاناه¨عكاسنساخه)ش.1320بنيادفرهنگاياراو،

إيضطاح الفوائطد فطي    ؛ق(385مركزيدانش اهتهراو،تاريخكتابت:

ق(،تحقياق:331)م.حسنحلايمحمدبن،االت القواعدشرح إشك

؛ق1385 يدحسينمو ويكرمانيودي راو،قم،ا ماعيلياو،اول،

ق(،تصاحيح:جمعاياز1115)م.محمادباقرمجلساي،بحاراألنوار

بوسطتان  ؛ق1253محققاو،بيروت،داريحيااءالتارا العرباي، اوم،

،تصاحيح:محمادعليق(251)م.عباداهلل اعديمصلحبن،سعدي

،التبيطان فطي تفسطير القطركن    ؛ش1338فروغي،تهراو،نشرهستاو،

ق(،قم،دفترانتشاراتا االمي،اول،225)م.حسنطو يمحمدبن

ق(،تصاحيحو11قارو)م.محمادماؤمن،تحفة المؤمني ؛ق1255

افاطمااه امحمدرضاااشمسااياردكاااني تحقيااق:روجااارحيمااي

التحقيطق فطي   ؛ش1382نشارشاهر،اول،¨سهفرجادمند،تهراو،مؤ 

ش(،مركازنشار1382)م.حسنمصاطفوي،كلمات القركن الكريم

علااي،تفسططير القمططي؛1380آثااارعالمااهمصااطفوي،تهااراو،اول،

؛ق1212ق(،بيروت،مؤ سةانعلماي،اول،325)م.ابراهيمقميبن

سنحمحمدبن،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة

ق(،بيروت،داريحياءالترا العرباي،1152)م.معروفبهحرعاملي

محمدقا اممانجممظفاربان،تنبينات المنجمطي  ؛ق1351چهارم،

جام  البيان عط  تأويطل   ؛ق(،تهراو،چاپ ن ي1531)م.گنابادي

ق(،315)م.جريارطباريمحمادبان،تفسير الوبطري( ) كي القركن

الحاوي ؛ق1210روت،دارالفكر،اول،تحقيق:صدقيجمي عطار،بي

ق(،هند،وزارتمعارف313)م.زكريايرازيمحمدبن،في الو 

ق(،381)م.الصادوقعلايمحمادبان،الخصا ؛ق1388هند،اول،

زيرنظار،جنطان اسطالم  ¨ دانشنامه؛ق1215بيروت،مؤ سةانعلمي،

                                                           

.25-05،صرورة الفريقي .4

 .1223،ص2،جفقيةكشاف المواد ال.5
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؛ش1330معاصاار(،تهااراو،افسااتعااام،) يدمصااطفيمير االيم

 ايناعبداهللمعاروفباهابانحسينبن،طبيعيات() عالئي¨ دانشنامه

ق(،بهكوششمحمدمشكوة،تهراو،انتشاراتانجمانآثاار228)م.

جاللالادين،الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ش1331ملي،اول،

الرسطالة السطنجرية   ؛ق1212ق(،بيروت،دارالفكار،511)م. يوطي

ق(،تهاراو،205)م. هالو ااوجيعمربن،ريةفي الكائنات العنص

مظفاار،كثططار علططوي¨ رسططاله؛تاااانتشاااراتعلماايوفرهن ااي،بااي

ق(،تصااحيح:010)م.ا ااماعي معااروفبااهابوحاااتما اافزاريباان

؛ش1302محمدتقيمدرسرضاوي،تهاراو،فرهناگاياراوزماين،

او،قام،ق(،ايار228)م. يناعبداهللمعروفبهابنحسينبن،رسائل

،الرورة البنية في شرح اللمعة الدمشطقية ؛ق1255انتشاراتبيدار،

ق(،شارح:520)م.عليعامليمعروفبهشاهيدثاانيزينالدينبن

رورططة ؛ق1215 اايدمحمودكالنتاار،قاام،مكتبااةالااداوري،اول،

ق(،تصاحيحو2قارو)م.مسرورشاشيعمركايصالحبن،الفريقي 

 الشطفا  ؛ش1305تهاراو،دانشا اهتهاراو،تعليق:عبدالحيحبيباي،

ق(،تحقياق:228)م. يناعبداهللمعروفبهابنحسينبن،طبيعيات()

عبدالحليمملتصرا عيدزاياداعباداهللا اماعي ،مصار،الثقافاةو

االمؤ سةالمصريةالعامة، فردوس الحكمة ؛ق1380احرشادالقومي

(،تحقياق:محمادزبيارق230)م.طباريربانعلايبان،في الوط  

فرهنط  بطزرگ جطام     ؛م1528آفتاب،دوم،¨صديقي،برلين،مطبعه

؛ش1382ق(،تهراو،انتشااراتا االم،1255)م.احمد ياح،نوي 

ش(،تهااراو،اميااركبياار،1305)م.محماادمعااين،فرهنطط  فارسططي

زادهاصااغرشااريعت اايدعلي،فرهنطط  مططردم شططاهرود؛ش1303

،فقططه اإلمططام جعفططر الصططادق   ؛ش1331معاصاار(،مؤلااف،)

ق(،بيروت،دارالجواد،دارالسيارالجدياد،1332)م.محمدجوادمغنيه

 يدمحمدصادقحسينيروحاني،فقه الصادق ؛ش1325چهارم،

جعفاراهللبانعباد،قرب اإلسطناد ؛ق1212معاصر(،قم،مهار،دوم،)

ححيااء“البياتق(،تحقيقونشار:مؤ ساةآل3قرو)م.حميري

يعقااوبكليناايمحماادباان،الكططافي؛ق1213التاارا ،قاام،اول،

اكبارغفااري،تهاراو،دارالكتاباح االمية،ق(،تحقيق:علي325)م.

محمادمرزوقاياحمدبن،كتاب األزمنة و األمكنة؛ق1253چهارم،

ق(،حيدرآباد،مجلسدايارةالمعاارفهناد،اول،0قرو)م.اصفهاني

ق(،تصاحيح:252)م.ادريسالشافعيبنمحمد،كتاب ااُلم؛ق1332

علاي،كتاب الونطارة ؛تاامحمدزهرينجار،بيروت،دارالمعرفة،بي

ق(،تحقياقو1321)م.الدينالعراقيمالمحمدمعروفبهآقاضياءبن

احمدفراهيديخلي بن،كتاب العي ؛تاتعليق:هاديمعرفت،قم،بي

هيم ااامرايي،قاام،اباارا-ق(،تحقيااق:مهااديمخزومااي130)م.

،كشاف المواد الفقنية البيان و التحصطيل ؛ق1255دارالهجارة،دوم،

ق(،تنظايم:050)م.رشادقرطباياحمادمعاروفباهابانمحمدبن

؛ق1211عباادالفتاحمحماادالحلااو،بيااروت،دارالغاارباال ااالمي،

؛ش1332وزارتنياارويايااراو،،گططزارش بارنططدگي در ايططران 

ش(،تهاراو،دانشا اهتهاراو1332)م.دهخادااكبارعلاي،نامه لغت

فضا ،مجم  البيان فطي تفسطير القطركن   ؛ش1332تهراو، يروس،

ق(،بيااروت،مؤ سااةانعلمااي،اول،028)م.حساانطبر اايباان

مجموعه مقاالت سمينار تاريخ علوم در اسطالم و نقطش   ؛ق1210

امحسنحيادرنيا،،دانشمندان ايراني بهكوشش:محمدعليشعاعي

¨ مجموعه؛ش1338الملليالهادي،هراو،مركزمطالعاتفرهن يبينت

آموزشاي¨معاصار(،قام،مؤ ساه)محمدتقيمصباحيزدي،مشكات

محمدحساين،مخزن األدويطة ؛ش1388پژوهشيامامخميني،دوم،

ا12قرو)م.عقيليخرا اني ق(،تهراو،دانش اهعلومپزشكيايراو

المصطباح المنيطر فطي    ؛ش1383مطالعاتتااريخپزشاكي،¨مؤ سه

ق(،قام،335)م.محمادالفياومياحمادبان،غري  الشرح الكبيطر 

علايصادوقمحمادبان،معاني األخبطار ؛ق1212دارالهجرة،دوم،

ق(،ترجمه:حميدرضاشايخي،تهاراو،ارمغااوطاوبي،اول،381)م.

هاانريما اه،ترجماه:مهادي،معتقدات و كداب ايراني؛ش1385

معجم ؛ش1332تاريخوفرهنگايراو،¨تهراو،مؤ سهروشنصغير،

ق(،قم،دفترتبليغاتا المي،350)م.فارساحمدبن،مقاييس اللغة

راغااباصاافهاني،المفططردات فططي غريطط  القططركن   ؛ق1252

المنكب البارع في ؛ق1252ق(،تهراو،دفترنشركتاب،دوم،052)م.

ق(،تحقياق:821.)ممحمادحلاياحمدبان،شرح المختصر الناف 

الميطزان  ؛ق1253شيخمجتبيعراقي،قم،مؤ سةالنشاراح االمي،

ق(،بياروت،1252)م. يدمحمدحسينطباطباايي،في تفسير القركن

الحساينالساغديعليبن،النتف في الفتاوي؛ق1213اعلمي،اول،

الدينناهي،عراق،رئا ةديواوانوقااف،ق(،تحقيق:صالح221)م.

عليمعروفحسينبن،النجاة م  الفرق في بحر الضالالت؛م1530

پاژوه،دانشا اهق(،تصاحيح:محمادتقيداناش228)م. اينابهابن

ش.1322تهراو،

انيرضاميقبخشطبيعياتا

 باز

وباايباهزصارفكتنادايفار يا تكهبااواژه:باز

يآوراهباشايب هرروعشنا الغت. تهاافتهيايرربع

ازب(الاف:انادهرددكانهاشيپ /ازهازآوباكا،يزبو

قشاتومُباْزءا،يالَباوازِ/َبواز،هُبزا،ووآجميوباز،يالباز
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اوب(ب1؛ تهادش شجمعاوزاهازآوبك،زيبز

هازآوكا،زءب(ج2؛ اتهاماادتآ وبهدزايزياِبب واا

اهاجموزو َب اؤاُبي،ُبُؤز،ِبْئزاو،ُبُؤوز،أب ُؤز،َب زاتيآو ز

3.اندهاختا ر

فختلا ممسائزوايازبقهبفادبنرچد: قهز در فبا

ورندگاوپززراجاتبراحوبهصهايفق. تهادثشحآوب

يبارا“تيابها تااياواررد4.انادمردهتشگوشرامح

يهااينشانه،گوشترامتازحگوشاللوحرندگايپينا اش

يكي.اردددجوزواادربهشانهنناي¨مهتكهه هادرشكذ

هبا(زدولناباا)فيصاف،ودوتباگوشاراميحهاشانهازن

#اقرمبامااهازازرار،يتايروا¨هياارپب. تزاروامپن اه

دوكنايلماؤات اگوشااللوحارنادگايپيشنا ا¨درباره

دزنايلمبا،روازمپن ايراكههاندهپر:ديفرمايتمحضر

5.خاوردنزنامايلنباا،روازمپن ايراكههاپرندهروخوب

نراباهاشتلدچن ا،يلقحمحق، تيادرندگ،دوم¨نشانه

دكاهر ايرماظاهنبا6. تهاردرككمذوتدالموعنواع

دشااه. اتهادرشاكايذدرنادگ¨شاانهوننوالبهعن اچ

 نقا@امبريازپا#ادقمصامااتكها ياتيوابرطلم

ووايارحها:فرماود@برمايپ،تيوانريقاطب. تهاردك

ورنادگالازپن اابچاحرصهوورندگاشازديبناحص

رد7.يخاورهبرنادتدوانايدازحيباون، تتاگوشرامح

ورناادگاهكااهددمشااعااالتاراحهبااهصااماعت اايااوار

تياوانرياا.باشاندشنييناارارچاهدگا،اندگوشترامح

.اشتنشدينهنت يادرندگ،اقعيروايعدكهمدهيومشان

ركاتذگوشراموحرندگايپراتبايوايكهدرر وم¨نشانه

نيهاب. تپااتشرپخاوو ن دا،داونهينچنداشت،دهش

هدحشايتصار#ادقمصمارازايكنببتايواتدررالمع

                                                           

.18،ص8،جتاج العروس.1

.822،ص3،جالصحاح.2

.355،ص0،جلسان العرب.3

 .122،ص2،جالمبسوط.4

 .225،ص12،جةشيعلوسائل ا.5

.132،ص3،جسالم  اإلئشرا.6

 .388،ص12جة، وسائل الشيع.7

8. تا

زوارباكوشخوردضا#مرمالازانقويمواياتقرطب

ومامااايازا ااريثديااحاداااماا9، ااتزايالآوجااامثااا

هونانگياتاوشاوگوردزخاواهكهجاد شنق“عهيش

نياهابنابا10.انادهانساتودآ¨هكيا طباهتشاروارامارهكش

ميعلايتحتا،وزپلنگهيچزواهبچ،يوانيچحيه،ثيحادا

هكابل،وردوخاتاوارآوراباكتتاشاسيد گنمانن،دهيد

داشبهنددكهزودبواهلخاليحورتطدرصقافهورآاكش

نيايازارخاربد.ودهشاكيا وتنسااتا اسباهد پو

.11 اتهادهشاشارواقرآ¨هيرآد«نيلَّبكُم»¨اژهتبهوايوار

وبه12اندادهادتومفدو¨ تهتدايواسر اهبرايماموايهافق

راكتشاوشاوگوردزخاواچياكباهجاييهانجفا¨فتهگ

دواعاسق اااوبرهايفق13.اندهدادانتوزفادباننيمرندگانپ

زا،ي ارييبردكحييرجيتهاروشهودلضاعارصتاخ

يكاهدريكنيهايژهوب14؛اندهردضكعرالااو¨ تهتدايوار

ووردتخايالمباهحكاهكاهحدحشايصرتتايواازآور

هدرشاادهصاياقيتووازرايمووامازدرزارباكتشوشگ

يوشانشرزاردگاخو«لُمجتندة ايبدا»رددرشابن15. تا

هادهدرائاتا انها ياقهابف اهفمختليمهادگاهيازد

ت انه يافقها17، راويود16رشدبنباطالرمبناب. تا

دانناومپرنادگاتووانايح¨مهرهاكاشيهكهآلئسنميدرا

،هتيااناا ا(لمعلَّامالابُكال)دهياشدماوزر گآاكش

تواوانايربااحاكشجوازابهقهرفشتيب.اندهاشتفداختال

يآوراباه اگبرخا،انادهادادتاورفيپا ميعلاتپرندگاِو

                                                           

 .215،ص.هماو8

.32،ص2،جاالستبصار.9

.223ا215،ص12،جوسائل الشيعة؛253ا253،ص2،جالكافي.10

.253،ص2،جالكافي.11

.352،صاالنتصار.12

.15،ص32،ججواهر الكالم.13

الرورططة ؛155،ص3،ج  االسططالمئشططرا؛202،203،ص2،جالمبسططوط.14
.11ا8،ص32،ججواهر الكالم؛152،ص3،جالبنية

.258،ص2،جالكافي.15

.322،332ص،1،جبداية المجتند.16

.020،ص8،جالمغني.17
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ا اتثنزراااطباقايفاهعاددواناهانساتردنحصايماركش

دكاهدانايزماياارادوچرفآختال انشدمرشابن.اندهردك

مچهاار¨هياطازآ تنبايا ون يازچاشوهردورانتوايم

هُقدامابانزايانوكاهاوومچنااههالبت.انستهدمائد¨وره 

زارباابااكزشاوارجانحصااوباهاالئقا،اندهرديكادآوري

دا اتنا@ اولترضارلازحنقاويمثيدهحب،ياركش

يرارراباكش،ازربگتكها هامدثآيدرآوحد.نندكيم

1. تزاياوآوجخورد،اردهد ادنوبخاحص

تياوادرنازچباا¨خوردهميونودسبجكيانپا¨درباره

تباهحضر،ادق#مصمايازاوايتقرطب2. تهاد شقن

دوياخر3. اتاهانساتكدازراپاباا¨خاوردهيمتنراحص

¨مرهزرادرزادبيفخميش. تحاطرهمقزدرفيزناشبفرو

همردزشاجاتباآورامتجارهوادردرايقكارتشوانايح

مناائوغززراجاباا،ين امجنائثغبحودرمهايفق4. تا

رد6،تيعصرمفزدر ماونودمبماثتبحرمد5.اندهدمرش

دكاهپر اييماكس¨#دربارهاقرمبمايازااويكهرتيوار

هبانتدويا هشديبهمكارگش زوبالوايع وهباا

يعرفومغررالفن يتاحضر،روديرمكالشنبازبهدور

7.خواندمبمازراتمادندهيرمد تودونكيم
حسنمعاروفبنمحمد،االستبصار فيما اختلف م  األخبار: مناب 

ق(،تحقياق: يدحسانمو اويخر ااو،225)م.بهشيخطو اي

 يدمرتضايعلام،اإلنتصطار ؛ق1355تهراو،دارالكتاباح االمية،

ق(،تحقيقونشر:مؤ سةالنشراال االمي،قام،اول،232)م.الهدي

احمدمعروفبهمحمدبن،دبداية المجتند و نناية المقتص؛ق1210

دارالفكار،ق(،تحقيق:خالادعطاار،بياروت،050)م.ُرشدحفيدابن

 ايدمحمدمرتضاي،تاج العروس م  جطواهر القطاموس  ؛ق1210

ق(،تحقيق:علايشايري،بياروت،دارالفكار،اول،1250)م.زبيدي

،تفصيل وسائل الشطيعة إلطي تحصطيل مسطائل الشطريعة     ؛ق1212

                                                           

.323،325،ص1،جبداية المجتند.1

 .15،ص3،جالكافي.2

.5،ص3،ج.هماو3

.085،صعةالمقن.4

 .182،ص12،جمنتني المول .5

 .222،ص12،جالكالم جواهر.6

.230،ص1،جاالستبصار.7

ق(،تحقيااق:1152)م.معااروفبااهحاارعااامليحساانباانمحمااد

يحياءالتارا العرباي،پانجم،عبدالرحيمربانيشيرازي،بيروت،دار

ق(،تصاحيح:1222)م.محمدحسننجفي،جواهر الكالم؛ق1213

اعليآخوندي،بياروت،دار يحيااءالتارا العرباي،عباسقوچاني

زينالدين،مشقيةالرورة البنية في شرح اللمعة الد؛ق1252هفتم،

ق(،شارح: ايدمحمود520)م.عليعامليمعروفبهشهيدثانيبن

شططرائ  ؛ق1253احياااءالتاارا العربااي،دوم،كالنتاار،بيااروت،دار

الحسانحلايجعفاربان،اإلسالم فطي مسطائل الحطال  و الحطرام    

ق(،تحقيقوتصاحيح:عبدالحساينمحمادعليبقاال،قام،232)م.

،تاج اللغة و صحاح العربيطة( ) الصحاح؛ق1258ا اماعيلياو،دوم،

ق(،تحقياق:احمادعبادالغفور353)م.حماادجاوهريبنا ماعي 

،علطل الشططراي  ؛ق1215العلامللماليااين،اول،عطاار،بياروت،دار

ق(،تحقيااق:381)م.علاايمعااروفبااهشاايخصاادوقباانمحمااد

؛ق1382 يدمحمدصادقبحرالعلوم،نجف،المكتباةالحيدرياة،اول،

اكبرغفاري،ق(،تحقيق:علي325)م.يعقوبكلينيمحمدبن،الكافي

منظاورابن،لسان العرب؛ق1253تهراو،دارالكتباح المية،چهارم،

الدينميردامادي،بياروت:ق(،تصحيح:جمال311)م.مكرممحمدبن

حسنمحمدبن،المبسوط في فقه اإلمامية؛ق1212صادر، وم،دار

ق(،تحقيق: يدمحمدتقايكشافي،تهاراو،المكتباة225م.)طو ي

احماادقدامااةعبااداهللبااناباان،المغنططي؛ق1383المرتضااوية، ااوم،

،المقنعطططة؛تااااق(،بياااروت،دارالكتااابالعرباااي،باااي235)م.

جهااني¨ق(،قم،كن ره213)م.محمدمعروفبهشيخمفيدبنمحمد

،  في تحقيق المكه منتني المول؛ق1213هزارهشيخمفيد،اول،

هايا االميق(،مشهد،بنيادپژوهش322)م.يو فحليحسنبن

.ق1212آ تاوقدسرضوي،اول،

رجييبلبعيعقو
 

ررا ر دمواينايترميديكهازقاهپرند:مدنز در تبا

يازاركوشارنادگارپ ايشازدينباياورزميخاشورهاك

.ا ات(اهبازش)«ازب»،ودهدبمنهرهفنب ههاتوجتويناع

توساايونبااايزرباايعشااورهايكوموباارناادگازازپبااا

دهناااوورايااااووسااتاكترووونااااوآوراازيبازرگانااا

.داشاتندينيشانابااآوآبًايقربتغررمشوركد.آوردنديم

«بااز»نيماهازهرنادرباپكادكهفنشزننيسمدنحيچن

م االشازايپااهادتيآوكهمار مفنا. تهامددآيپد

رهاربا،ياآگاهبنببه ظاهرًا، تهاديشربوعبادزارو

هكا،«هَزَريبَ»صطالحنروايزااقشدوطاليااركش¨رندهپ

مفهاوهمبا، اتصاخاياعناهمب«يبازدار»نف هياراب
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ومحّققاا. اتهافتاررايبهكااركوشرندگارباپاكشعّما

لباراتداصطالحااوهاژهورفورورابدربالبًايغربوعباز

تثارك¨جاهيترنفونويا.شونديومرايرحيارگكوشرندگاپ

ييهاافتدصاعاديازتاشهنكبل،ستيونرندگانپي انواا

ورنادگانپيلابارپروشماييبهانگوراييبراتكهب ا

تساييزعايبططيمحو نو(ادهريامن)نسبجرحسب

هازانواددياكخافراياراابهعرب. تهافترراابهكهوآ

 يانارالويابوادياجودنهبوجهجكنيباسرحب،رندگاوپ

هبا،ييوز اا،مهنهيااب.ودند بئاتقتفاو مانوا،ادهيام

يوز ااهويااحوهارنرنادگايپلمايعهاهر تكفمك

،سالماوگمزروبادانايعيبيطهاصفهازو تفادااب، ريد

و«لمخلوقطات   ائط عجا»در(ق282-255)ينايزودقمانن
رثااهآياژوباهو«وانيط لحة اايح»در(ق858-322)يريمَد

نياوااياوراازمرندگاسپنمج واتوامي،اركوبهشاجر

.وردتآ ابهدهامهننبوا

،دقياب،(باشاق)باشه،زرق،ازهرابرندنپي انواااقدم

داناهوانادزخابوراآ¨هادامتنههودانست(چرخ،چرغ)صقر

دوارددويازنارخاشاتريتبجسارتوقدر،ديكهدرص

تكه زآواا بوننيبهتر:اندهفتزگين1شوديرممايربمتك

،پهاننهي ا،ردوزگادرا،زچشاميت،چشام رخ،چشمراخف

يازپا ابتون شياقو،اخنهناي ،پرمك،گوشت خت

تواضايرتهولر اظادراازنيپز اانبايهمچنا2.اشدب

رظارند3.انادهانستهدرندنپي اوننيبهتر،يسمانتجقدر

تدرطاقامكا،مزاجگرم،ضطربتم ياوجودزمبا،ناوآ

،نيزبيات،كرياز،وفاادار،رواززپيت،بالك ب،يشن رترابب

وويچاااهانهتشافايصاارازدياون،لاقگُختنا،بركمت

4.يزگكيپايوكناز،يمنشزرگب

،رواززپاويراركوشارنادگايازپرخبكشترممازنبا

تكاهدرا ا،«Accipiter»و«Falco»نسهازدوجاويژبه

شورگاوخماثالً) اريودانورايجابرخوورندگارپاكش
                                                           

.103،ص1،جالحيوان الكبري ةحيا؛350،015،صعجائ  المخلوقات1.

.25،صنوروزنامه؛102،ص1،جالحيوان الكبري ةحيا.2

.25،صنوروزنامه؛025،صعجائ  المخلوقات.3

.10،ص1،جالحيوان الكبري ةحيا؛هماو .4

زا5.ردنادكيتماياتربدودانستنيشمرزاراپراهآو(آهو

يهااناماهاژهيكهدروتقيازدخاليوليكهافيعريتور

 اناواتويووهتواميتن هاآمد«باز»يرايبار مفيدق

رايسايبدبتااشارا.ردمكعلويمشنا رندهاپحاآوراازل

زيان6ي(فردو ا¨اهنامهردرشاباا20دوددرحمثاًل)ازبهب

¨رباارهمدكانحياا.نادكمايقآونيقصديشخيبهتكمك

تافازدرآويباا¨هاژيكاهواهدهشناخت ش خنميترميقد

بتانكيا22ص رفد. تقاادزصين7نَدِهشبُيعنهيدش

هكاهدهشاگفتا،ا ات«يوذومدگايفرتآيماه¨درباره»هك

ربالادا/ردارپَاِرومردوباييازمراابر(دي پ)ازابهورامزدا

دواهزشاا،ماهنهيااابا.ردقكخل،ودهبديفرنآميهركها

نيرادرازادكهبيآينبرمينوچراييدراا الم¨هوريددبا

،(يِقرقاا)اشاهوبويچاماننااديهاركوشارنادگاهازپورد

 .اندهدانستيامجد(قابهعالبت)َچر خ/َچر غ،نيشاه

تااابزدركبااا¨ربااارهيدتاارقيااقدساابتًاتناطالعااا

كاهكوچابكتاانكيفامؤل8.شوديتمافي«نوروزنامه»

زساپا، تهااشتيدبازدارزوايبهبشخص¨هالقعاهرًاظ

ركاشآوذنيگاز¨رباارهيرادتارقياقتداكان،ازبتودِو 

هدُچردي اپ،ماهنازهيكلاتو راايسزبا بانوا»:ندكيم

رتاصيررحااكهشاباومماترِدازيمواخفرز باروهتب

،يسازوپووبدخدوَوكبمارناينبيكول،َودهُبدچرديپ 

ماخفارنهاردو ايازااروتاتندر اتروتصيردحزر

 9«.َودربتزرگهبمدازهالبهكبدوَووبدخنبيكل؛ترر تد

يره يازارانييااهرفرحايبازدودانشمن)يَسويَنعل

يوكاريز»زياكايحاهاايژگاي ويتفصهب(نجموپردرق

ركاوراذگوناگو«ازاووبوردرآندرااكبهنورفتي بپيت د

،اشادراوبنادزاغاكاهمانجهآرخاصي زرگبمثاًل.ندكيم

اننادِيممنقااروبمتنا ا،«َاناداميِبَقد»،هاشميچكوچك

عقااب »يعنااهمبا،«واَشاَاُلاه »واصطالِحهاب،قابرعنقام

                                                           

.212ا213،ص1جاساس اشتقاق فارسي، .5

.5،صهاي فارسي باز و بازنامه.6

7. Zand-ākāsih, 22: 28. 

.05ا02،صنوروزنامه.8

.هماو.9
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تفهصاكا،«نقااريمطوط»،«واكَشطوَط»رابرربد،«نقارم

1. تواازايدربامطلوبن

اناهيمكويازدرناووخارنادگادپيديجلمحعررشد

زياااوباودتبد كيرِخديا رديازيفز ا(راوي امشا)

يبرخا¨هفتهبهگك«ديفز با»ايگو2. تهارفتينركهذاشب

بايامركايساتب زاشهبا/اهبازوشماوهساينورهنگازف

لات اصالشودكهدرطايگوييمسوانريز، تهاودب

رم ا» اتهاداشت«َرهكِش»ونههگهم،يازدارشبهبشتغالا

وازايازبااوناهيگمسعود،مهنهيااب3.«ديفز باروْنُقُ 

يايااريازدرياازاتكااهدرج ااهاردشكاازاردراگاايف اا

يبهاركوشپرندگا¨همزهادووشيهمرفتوگگرگا/رجاوج

هكاممازهادودهايخماا ارپنادترتاياازوبرمااايافدن

سناايادمااهبااهآماارازهمتاايكعنااي) ااتراتااعاشاارتم

تباهمعرفاها راجمهو»:ديافزاينمينسچ پ4.(رديگيم

كوتاريورانايياااازااركوشاانورارج يدوورندگاپ

شبهن يكهرازدكهآوبانهفتبااگعريوهنديوروم

رووتيكهتننب،باتريز،ترويرا ازههبمدازهزنييمديف 

ردودريپ يتميربرتت اوهآمزها، تراتكاهدلبيبب

ررومنادتيهنمايازهدورپاروازيوبلنادپروازيوريگوجا

تدرسايكهدراوهجرأتوووزات راراآوحريز، تا

يهااناگفراخاتال5«.ستيونازا بنوارا يچيكازديه

،ونريازااتو اااهويآهاست اهيفزختالراثودراازاب

وورگااگووَخاَزراوورمنساتافدراريبااريسبببه ب

انجآِديفي بازها،اوكرنُتيرزمادر هنيهايمسايهنواح

واراياازيازبكاهيكچناو.نديآيصدرمالدخيفگ نبهر

«ناصطري  ¨بازنامطه »در،لدولاهماسااحرزيرممويت،ايهرفح

«ديفز اباا»هتكا ا احتمارمايبس6. تهاردحكيتصر

                                                           

.88،51صبازنامه، .1

2 . Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient.... 

.32،صهماو.3

.223،ص1،جمروج الكه .4

.هماو.5

.11ا5،صبازنامه ناصري.6

 7.اشدهبنبود«قوويت»زيجزيچ

زايوعربايوار ابفدزدراارباهباايسبتشارازاا

«بااز»،ن فهدكهايآينبرمينرچتنانهيوباقيوهازارشگ

رايبسا(يشنا ارنادهاپحااوباهلآ¨هندگاناتچيواهب)را

سونزماباا»: اتهادهشتودن ينزچبا.داشتندييمرامگ

تو ايرادودورنيآادهويشبتو كالوهمارگاكش

زا،َودكبالاورمنادهاكاچناو،َودابهيوزخاربود؛ارندد

اِهدكاهشااناهفتنگينوچاينيشيوپ،يزگكيپايومنشزرگب

رخاوااهياوگايهارپاچشاِهتو زااربخواوشتگانوراِوج

رتاخصاوصكملاوزباهمبا،النحيراهزباتو با ا

تكاه اياشامتزراحاوماربا.ردماورم يتكهبهد ا

نيكلتو راتزرگبازويبعقا.ستيرران يودگارندپ

¨رباارهزدياينمسعود8«.ازراتكهبسيتنشمويراآوح

بالابجطالايماركوشارنادگارپ يديولركطوبه«باز»

فصاقوغارازرابهااوكهبشاهااومكح»وليازقوجهت

 9. تهاورددآگر«اندهمودبنطناشآوايتار دهوردك

روزگااهدررمتفقادودانشمن،يادييصلكْنبنَمدمحم

 نشابمسازبارحابنِستجهف،(ق382م)صركميمالم

يياكهدرجاير جك(1: تهاردفكصاوهويآيايغرافج

، اتااهاگرانب؛درتربهن دمشوميتنافويرجستاُجزگ

ِنتاريبازرگنويتاريوقان هتبتو ااازهبِنيهترابريز

يراانوردجايصا؛نادكيرمموعازارب يشازديبو،هاوآ

¨هگونا؛ندكمي نيحمدتودبهخاشهبداشتتآوراناقكهط

وواهاطشفق؛ تراگرانبهاترواخرتآوفنِگيرستركخا

كاهيوماورباازا(2.ابندييتم يدرجوكازاوبهببزرگا

دومرناهعوتاك،ارناديدفايطيلهاابادو،انادرخر شتيب

اهامهاويكاهآفرنجوِابازا(3.شوديگمندتووزشانفس

گشانوقبالشااروپاووبد،ارنديدكوچرك دوانفيطل

باحوصارماااياافديبهناعنديان«ةالجابةايرد»اما، تا

يربندودبازا(2.دهندميونشاشننكادوزوبوودخوخ

                                                           

.152،صمعجم الحيوان.7

.02،صنوروزنامه.8

.220ا222،ص1،جمروج الكه .9
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«ُزم اج»ِردَ اننومَ ِرشا،اندازاونبيبهترنويترابيمكهك

هعلوشويچچشمانزورايدگردن،ا ت1قاب(يعاهگون)

 ووصاوتااممادايهوالوازحارايردراشتيب،ارندشدتآ

.شنا ادياراماهاويآسركمتيكلدوشونيتمافي،مراغه

دانناارماكشاا وماايكااهدرعنيشاارو/يرووشاابااازا(0

يربنددلبهباروپنوتگونريِيباييدرزلدوانيربندد

.نادينمامايانبايااهرنادهپوناچگيرهااكزشاا،ر ندمين

زدرَاب خاا¨ياهاحببهنمنسو،يب خازدَايايشنجازوِابازا(2

¨رهيازردرجشاتييكاهباركاَح/يوركاَح(3.فقازبقغرم

ني ارزمطوخاالنتاااَيالنهارنيب¨يهاحينماليشهابخش

ووراييانونيكرزهارمدوووا¨هاچيربدنويدرجاركح

ابرهوگآرن.رنديگيارامهواآردهك.شونديتمافهيكيتر

وراازايباهااسات اهييزنساو2.شاوديومگرگوددوردثا

،گرگااو،خاوارزم،ستاوكريتهاوهاياكاهيرردناك،هاشهيب

،روم،َزراوَخادربنادِ،جااويآذربا،الويگ،لماويد،مازندراو

3.ندكيرمكوذزآجوورماكسوفار

يهاارزشايااوهيرگرمياز كزياباباِركدشنرچه

وشااعرا،ودمب الدازابع وبوقرايوابزرگاوومراناكح

اهيروزيفپصويادروناهآلخوابهدعمواًلهمك،گويار ف

يباازدارزواهبابا، ارودنديرماعوشنايآهاييهنرنماو

يكاهثرياار بفدراد،ونريزاا؛اندردهكيناصهخوجت

 اباهقَزريابَزوباا¨رباارهيدعربا¨هانيامهياعالمانرعشعاباا

ركاذ،دهشافتاهگكچناو،البته.شودميتنافدياشهبسيقام

يار ارفعردرشايپا تياربيتاركوشرندگارپ يدزواب

4. رايگااشاااراتبااهاعمااواًليمولاا، ااتهاماادرآايسااب

،اردزداصباهباختصاايكهار ارفعهشطعنقيترمبسوط

زا،ازابهوتكهدرطيآ رااطنعيدالديرتازفيهبدوازد

(مرغي ا)يرماانيآاهبشلودرطرندگارپ ينبهدو تيپ

ررباددردوزخمتاتمنزلزمادوآوريرم وعرندگايپبرا

ت ادكاهدبالايدموهخبدوزنيفميالجهاننيوااهاش
                                                           

.182،ص10،جربنناية األ.1

.125ا138،صبَوحش الفال الَمال نسُا.2

.83،صبازنامه.3

.203ا202صويس و رامي ، .4

دنارچها،يريصاويتنرهارهد5. تاهاوا منيشوناهاش

ينقاشاان¨هالقادعوريمهاهيارماكيشهاصحنهووانوراج

وويچاثااريآطايخهااسخهدكهنبودن(ياتور ازانينيم)

و«نظطامي  ¨خمسطه »،«فردوسطي  ¨شاهنامه»،«دمنه ه وكليل»

،ردنادكيرماصاوراماهللض نفيدالديرش«لتواريخ  اجام»

يقاشاينيوفاكشازشيزپارباباكشزوايبهباهژيهوتوج

وكاههمچناا.ساتيدنمشهو(دوازدهمماهودقر)يفوص

.شوديهمديردوزگاورماددرهنيهغوليمهايقاشدرن

ر ايدزوايبارهايصاويتصافو¨هوريدهاايقاشرند

وبزرگااووشااها¨ههارهباچمراههموختيآاركوشرندگاپ

يهااوضاو يموقتا،رمناداوهندوخوريممشربهچشتيب

نتيباهماابست وودورياباكيشهاحنهاازصددراجوخ

ت ايراباردازدكهبااشتنددمعظاهرًا،ردندكيرميصوت

يكزيايبيوهگكچناو،نشاننديبغولييامرانيگازروبالف

 . تهاودربقتداتياالطني هاشانهازن

هبااهارگاكودرشااشااايواايكاازدوياااناهانشاايهمچناا

كبار ابُ،يعبايتب،باز»اگر.اندردهكيلمف زتاتباكرح

داشا آوبيادل،نادهكادشايپوو ردونيشهنادشاتپ د

سكنبهعيفاالوبرخ،ديتآ ينوبهدتيالكهويراو

كلايُمارهاادك ارون مايآوت ا مرشوبهچچوو

و...اشاديبللادخ ارمچاپنشوبهچچودورييگلندب

گنارج اييدازهبااباارگاكهشبدواشهب ودزآاوبوچ

 6«.ديدآيدينوپدشمن،فتدا

 عام،ازهبويژبه،يتني اركوشرندگادپييصچ ون 

ينسو،حاانليزاا. تهاودابهويآعدبِتيربيدرتهمم

يكاهيازهايبعني،يانيآش.1دهديصميشخزتاهبون هگ

راگا.دارناديوبارماانشاايشدازآاناوجاهيجقتاراوهوآ

زارباگهاكناودچونرشتزرگدتابماننوبايشادرآهوجهج

يرختاخداديابرشارونكاوبيزددنتوانندبخوانارابهوآ

.2.خوانناد(خالادار)اْلَورلخااارادرآوحاهاآو.نشينندب

.شاونديدميص(يصلتفمهاجر) ارمگن ايكهبههُگ ار

                                                           

.03،02،صمنوق الوير.5

.03ا02ص،نوروزنامه.6
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ووناااگويگترفناادهااوهاالااهاراباااتهااوكااهآيحشاو.3

ابا،اشندهبخان¨هروردهپك،اويانيآش»او¨هديقهعب1.رنديگيم

دنهاشنهبوردمخردتم هازدعمدكهطاشنخبستامگردم

؛ديدبرصاباشنرنيدلصويررحايسنبيكل،شيورخادازم

مهايويويكمبهنه،يانيشدبرآاش بضيراف ارگبازاِو

2«.دويرزپيمبهتهيوريلبهد

طباهدوشروممدتًايعاركوشرندگاتپيربيتهايوهش

يهارذاتايوعايبيطهايژگيو،ييوز ا: تهاود بامع

يباهابي اتيدچ ون ، رييدوز اهورند پوسياننج

ودرسااينوازناماهويابارايازيازببرخ.(يتور،يانيآش)وآ

ورااياركتشاياربيتهااوهيدكاهشااناهاددحيرج تامع

 وتهرنايترب«فنتوفو»هوويهشكبل،نندكينبند تهد

،انادردهوكااياهبداگانااراجهوهازآونيهرگتيحگاهو

هكا(رنااوياادهاآماثالً)يارك شاوهباهناوجهباتويژبه

زا. اازند«آُمختاه»ونآرفتيگرايرابارندهدپخوا تنيم

وواياتاز¨هزريايكاهدربگوناگون«يتيترب»اتيعمل،ورنيا

شيمااابك(ي ااطوورورقااد)ييروپااامايديقااوشابازرقد

،اشاتنهد اهنگر ان،ردومكا ريبزقا، تهاودلبعموم

نشاتيوهخبا،ردواكاشانيآمصنوع¨عمهاطب،وختنكدپل

هيوصافتختلايمهاانادازههابموزوتلوررصدواندوخ

 . تهادش

موعاياعنايبهماركوشرندگارباپاكنشف:يبازدار

م االراهاوشازظيوپگمايابهعرب. تزاابابزومًاهلن

سدريلقاؤااماردوودنابشنيآاركوشرندگادپاربرزباكين

ررااكهشاونانگييازايهاحنهدصخو«لصَّيدماايا»¨دهيصق

طپاسقيفربازدا،مهنهيااب. تهاردفكصلوجمابها

رنشااروشاابحوجااهمكاا،ساالماناوگمزرتبااتوحاااازف

توافاتييهمواشايدانز،دوشايرومووايرانيابااهربع

وآدودندشامنالقهببهآوعروعرايمتكها  شينريد

ب ادبهاوطخفرقمشيعرضابا بيو رگرم¨هيارام

بروعن اراويوقاووساينورهكت ووخامور.افتندييوار 

                                                           

.82،صبازنامه1.

.82،صبازنامه.2

ياطالعات،ودنخي رزمرووزگايرقتضاريكبهمه،باوز

بالايجهااتيااكحدواناهاديدازدارجبيرا¨وهيش¨ربارهد

هنيمنزيبدراروعرايميازارخيبهايينرنمايازهوجهت

هزرياب¨ربارهيدطالعاترارانبهاتيگسابهنيزاا.اندهرد كقن

ديافوا¨فاادهياراهبك،يامهانشنادثاِريازآرختكهدرب ا

ب تطا ك»ريانظ، اتهاآماد،انادهدفشاي ليتلغويودبا
«يعشط ألح اُصب»،دهين اب«الُمخصَّص»،جاح «وانيلحا
 .يمسعود«لكََّه ج امرو»،يلَقَشْندزَقا

رد.اشاتيدشاتاقانيمازدارزباياسناندلبوغررمد

قابِمكاهلوددمحماريام،نجايآوال،َاغاِلبه¨ورهادردفريقآ

تدول¨خزانه،شدههناد بهاوديدليب(ُدرناباز)«قيابوالغران»

يهادتخو(يبازباز)«َلع ب»يرازبيآمنوويجهانهيزراباه

.دنديشاباازدار¨فتهيتشاخز اياونايْفصاَحبعده3.ردك

هن امشكارزاازب،لمستنصرببهاملق،حمداولمابوعبداهلل

وبانثمااواوعوادگايازنيك،همونررقد4.گرفتبهرهمي

5.داديصماختصايارگرمن يهرابهافتزهودرندچحمم

دناز(باز ااالر)«هازَريالَبباصااح»،رُطبهوُقايمورارباردد

6.اشتوديفيرقاموملطا 

تاشاارا.اردمديدرقايسيباهابقز يونراييدرابازدار

دنناكينماياتازاياكحيخياردتواهيشبرخيواهفسانا

صخاا¨هالقادعورشمارزاويايورگرمز ارباباككهش

. اتهاودمبا االشازايوپاراياودرابزرگاوومراناكح

زا،تهماور ، اتهارد كاقاينردو يكهفافسانهرابناب

،نيشااه،ازدكاهباويبسنكينخست،راويياري اطوااهاش

دو انايابرخا7.ردمكاارراكيشاراشرابگواهي زووي

يراا اانف اشراوواهاقشايشتزايينخياريتهاگزارش

واراكخادمت¨هماردرزمثاًل.ندكيدميي يتبازداررواكبهش

قاااميبااامشخصااروازدايبااماروشاارواينوشاارارباااد

                                                           

.128-123،صالبيان المغرب في األخبار االندلس و المغرب.3

.281،282،ص2،جخلدون اب تاريخ .4

5. Deux recits de voyage inedits..., p212. 

.00،صالبيان المغرب في األخبار االندلس و المغرب.6

32،ص1،جشاهنامه.7
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¨هورودرايااراد1.اشااتددوجااو(اركرشاايم)«ر َباا ينخچ»

زويازوارباابااكشا¨هنايرهزحپيفرشياترززويينا الم

.ودتباكاملومبزرگااوورايامباحباويمرگرمو اكماك

يلفادكهخوزبيبنبن ييبهارزشنوينقچرونرواعتبا

اوهايرانايهباااكنيسازاپ،شاويواايوالدوغدابدربرع

/«َباْزَدره»هيبديدوشولقواياشت،افتندسيمارت يمداقوا

تصاطالحايازااديازسبتًارنمارشيت ث.ردنداكديپ«َزَرهيبَ»

بعار¨زرهياوباربايارانيراي ثيازتاازداروبهباجبرعّرم

2.ندكيتمياكح

تكاهسايين فتيشاجا،يبازدارزواتبيهمربهانظ

،روشيفاراهباچتويربيتراهبچ،ولآامثازوانبرفتگ

.اشادهبرآمديدپر ود¨هشيتياپيعالتفورجبهصيدرهتب

شگازار،راوياهدراشاينپيتبهاشارانايترميدازقييك

تكهدر ماهاروچررقد3«لعالمد احدو»¨هاشناختفنؤلم

ودرواقا،روَ اِهساتامَداهنب«َزراويَخايدر»ريدارهيزج

تكاه امارديماكاند»،ميدوقهستايد احل¨يهاحرنرابب

دجاونومچناييهو4.«يمااه وحواصادوازناباداِويص

زوويا(ياركهشپرند)«َرهكِش»رفتنرگ مويمعيو ¨كهبش

وراخااازاوشازغايوپالخاناايوالماريقزكمر¨هدارياراب

هنايرهزيپرگرمز اويازوارباباكش.5 تهاردشكزارگ

تيافعاللوحاادووزباممتاا¨هبقاميااطكحاا¨هبقدطفراا

وازداراباربارواكلواوحهمچو،زيونرايبازگوورايوزگي

يواقتصاد،يجتماع اوضاباينشزوراوفتاب،وزداراويو

يدرصافو¨هلسالر  اتقراااب. تهاودوبماكايحزندگان

وواكاررتران يتومالهپسازحك(ق1128ا550)راويا

،ردركارقاراوبراييدراسبينآرامشمونظتوباوثمغوال

رواكشا،دعدتيمارجااوخفر تادگاوواحايت هادهشب

گدربزردپاننلكهموساابهعشا.رفتقگونزريينبازدار

نتاريزرگدبايشا،وديببازدار¨هفتيش،ولباطهما ،ودخ

                                                           

.213،صايران در زمان ساسانيان؛125،ص1،جكتاب الحيوان.1

.150،ص15ج،نناية األرب في فنون األدب؛152،صمعجم الحيوان.2

.22،صحدود العالم.3

.1151ا.1553،ص2،جواريخجام  الت.4

.هماو .5

رحقد،اشدهبدهش اشتزگاوبهيكبنوكايراكهتحتراما

ارو(ودهباادهآودبا«َونادلَباِز»قبهلك)ودبخحبوماِزب

ييكازدهدرناشااِركمشاان اههب،ق1551الر د:اشتد

دراباهووخاامجاييكهازباكببكيعقزدرتانبيا،طنزن

هباهكانيپاسازآ اعتدوفتارآباد،ندكفيااهوچرود

نيگارهازمك،شاه.ُمرد،رآوردندهداتاوراازتهچحمز

دكاهارد اتوزدطناينالاهوبا،ودهبدنشيم رغايسزباب

فبارشاركاهميوهزكاراوبرفايماينلكووچيكاهقبرم

شزارهگابا. اتيااقزباناوههقبرنميا6.سازددبوزبطنن

سباهعارشاكوش ازما،يرانسووفبازرگاحواي ،اردوش

وشااهزادگاوواهايازشابرخ7.ودزبادبشتص هاممشود

قشايعباازداررواكزباهشاياهنيقاجار¨هلسلو بزرگاو

يرايكااهباارانسااو فياارووگد اارهن،اشااتنديدفرطاام

،(1813ااا1812)ودهبااماادوآراياايبااهاظااامتنياا مورم

هردفكاصادراوعهايولاهوشاايتحعلفاِزيبابارهاكش

راكيباهشافرطاقمشاعهيرانيا»:ديگويهمملزجا؛ تا

اباههااهيماحتاوهفتهتهكملومبزرگا،ونريزاا؛ارندد

راكوچاهشاارنادگرپاكهشاچ،اركش...گ راننديرماكش

طقاوفرندگارپاكش.رديگيممنجاهاواره شيهم،وندگاود

نياتكهدرآواسيينشوروكهارجدتو شاقو/ازباب

¨هورردد8«.نناادتكيااترب،يرانياااوياوبورابااهخاارناادگاپ

ياركيشاهاتفنگ¨هنديزاتفيمحبوب،اجارهقانشيناصرالد

نيادانارچها.ديشتني  ريوشچنقيانشججيدرنوبهت

مسااااحرزيمااورميت،اجااارهقاهزادتازشااارپر ااكشاِهشاا

تدرخوا ا،وديبااهرفايحقوشابازروارگكهشك،لدولها

اوهافرنامهر د،سدينوياوبرايبديجد¨هازنامدكهبنكيم

رباااكددرشاوتخامهااريونرمناددازهوتخاخاطرا

راكشاقاشوكهعالسلطاظ ،پسرشدوزنميينالف،وشق

روااخار«يقوشاباز»ايا«ي ريقوشاچ»يحت،ودگبفنبات

¨هنااديزاطفانحطااايورونقاايردرباا ااي دعاماا9.دارديماا
                                                           

.255ا250ص،2ا0شتياني،شلآقباساباتعقاالهممجموع،«قبربازلوند.»6

.333ا332،صسفرنامه تاورنيه.7

.222ص،سفر در ايران.8

302،صتاريخ سرگكشت مسعودي.9
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ي هدارقنا شغفشگزا¨هنيهز،هيقاجار¨هوريدردبازدار

واظراينارخاهبكاچنااوماهاما1.ودزبااتبر تديتربو

تويفاشارا¨هشاانوننواهعايببازدار،اندهردرككيذارجخ

يرخاوب(ُلاردورهكاويژبه)هااويخرخوباييدرمبزرگ

2.وديباقوبگ راوشخر ِت پجمفتاشراووايعا
پااولهارووهااينريشهوبشاماو،،اساس اشتقاق فارسطي :  مناب 

؛ش1302ترجمه:جاللخالقيمطلق،تهاراو،بنياادفرهناگاياراو،

منكلي،بهكوشش:صاادقمحمودمحمدبن،بَوحش الفال ُانس الَمال

ايران در ؛م1583وند،ترجمه:ا تنسي ،دمشق،جامعةالقاديس،آئينه

آرتااورامانوئاا كريستنساان،ترجمااه:غالمرضااا،زمططان ساسططانيان

هطاي   بطاز و بازنامطه  »؛ش1301رشيديا مي،تهراوصدايمعاصار،

،1،بخااش132،ش10پرويازاذكاائي،هناروماردم،دوره،«فارسطي 

حسنعليمعروفبهحسامالدولهتيموربن،زنامه ناصريبا؛ش1302

احمادعلايبان،بازنامه؛ق1280ق(،تهراو،چاپ ن ي،1251)م.

ق(،تصحيح:عليغاروي،تهاراو،وزارتفرهناگو283)م.نسوي

محمدحساين،برهان قاط ؛ش1302شنا ياياراو،هنرامركزمردم

البيان ؛ش1321مدمعاين،ق(،تهراو،مح11قرو)م.تبريزيخلفبن

محمادمعاروفمحمدبان،المغرب في األخبار االندلس و المغرب

ق(،تصحيحوتحقيق:لويپرونساال،بياروت،250)م.ع اريبهابن

دركا اكاتودي اراو،،پرندگان ايطران ؛م1583دارالثقافة، وم،

،خلطدون  تاريخ إب ؛ش1302تهراو، ازماوحفاظتمحيطزيست،

ق(،بياروت،858)م.خلادوومحمدمعاروفباهابانبنلرحمنعبدا

مساعودميرزا،تاريخ سرگكشت مسعودي؛ق1351مؤ سةانعلمي،

ق(،تهاراو،دنياايكتااب،1332)م.ناصرمعروفبهظ السلطاوبن

ق(،تعلياق:318)م.رشيدالدينفضا اهلل،جام  التواريخ؛ش1323

حطدود العطالم مط     ؛ش1322ال،بهمنكريمي،تهراو،انتشاراتاقب

بهكوشش:منوچهر اتوده،تهاراو،دانشا اه،المشرق إلي المغرب

مو ايدمياريمحمادبن،حياة الحيطوان الكبطري  ؛ش1325تهراو،

؛م1535ق(،قااااهره،مكتباااةمصاااطفيالباااابيالحلباااي،858)م.

ش(،تهاراو،بنيااد1352)م.محماودافشاارايارجبان،خوابگزاري

گا اپاردروويا ،ترجماه:،سفر در ايطران ؛ش1322،فرهنگايراو

منوچهراعتمادمقدم،تهراو، ازماوشاهنشاهيخادماتاجتمااعي،

هاانريرناهدالمااني،،سفرنامه از خراسان تطا بختيطاري  ؛ش1332

اامياركيبيار،وشي،تهاراو،ابانترجمه:همايووفره ؛ش1330 اينا

                                                           

.125،صسفرنامه پوالك.1

.125،صمه پوالكسفرنا؛1585،صسفرنامه از خراسان تا بختياري.2

م(،ترجمه:اباوتراب1285)م.هژاوباپتيستتاورني،سفرنامه تاورنيه

؛ش1323نوري،تصحيح:حميدشيراني،اصفهاو،كتابفروشيتايياد،

ادواردياااكوبپااوالك،ترجمااه:كيكاااووس،پططوالك¨ سططفرنامه

ابوالقا ام،شاهنامه؛ش1321جهانداري،تهراو،انتشاراتخوارزمي،

ق(،تصحيح:برتلسودي اراو،مساكو،انتشاارات212)م.فردو ي

عجائطط  المخلوقططات و غرائطط  ؛م1531ااا1523ادبياااتخاااور،

محمادقزويناي،بياروت،داراآلفااقالجديادة،زكريابن،الموجودات

ش(،مجموعاه1332)م.عباساقبالآشتياني،«قبر بازلوند»؛م1533

كتطاب  ؛ش2،1321اا0،ش3مقاالتعباساقبالآشتياني،مهر، ال

ق(،تحقيق:عبدالسالممحماد200)م.بحرجاح عمروبن،الحيوان

،مروج الطكه  ؛م1525هاروو،قاهره،مكتبةمصطفيالبابيالحلبي،

ق(،تحقياق:شاارلپاال،بياروت،322)م.حسينمساعوديعليبن

اماينفهادمعلاوف،معجم الحيوان؛م1535ا1520جامعةاح المية،

،منوططق الويططر ؛م1532م(،قاااهره،يعقااوبحااروف،1523)م.

ق(،تصاحيح: يدصاادقگاوهرين،223)م.اباراهيمعطاارمحمدبن

نناية اإلرب في فنطون  ؛ش1320تهراو،انتشاراتعلميوفرهن ي،

ق(،قااهره،دارالكتابو333)م.عبدالوهابنويريبناحمد،األدب

اباراهيممنسوببهعماربن،نوروزنامه؛ق1223الوثائقالقومية،اول،

مينااوي،تهااراو،نشااركاااوه،ق(،تصااحيح:مجتبااي013)م.خيااام

ق(،222)م.فخرالاادينا ااعدگرگاااني،ويططس و رامططي ؛ش1312

 .ش1333محمدجعفرمحجوب،تهراو،بن اهنشرانديشه،

Deux recits de voyage inedits... , R. Brunschvig, Paris 1936; 

Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient... , F. Hüe and R. 

D. Étchécopar, Paris 1970; Zand-ākāsih (Iranian or Greater 

Bundahiš), ed. and tr. Behramgore Tehmuras Anklesaria, 

Bombay 1956. 

آبزياوادباادجاواتنيواحبخش
 

تيترب،صفدروت ياهاي الهايارهكتاب:ها بازنامه

ربااشاكا¨وهيشويكارشورندگارپ يدزوابين اهدارو

فباامتاراد،ازناماهحباصاطال.هااآو¨عالجهمشرواوهوآ

هزريالبباتاك،نامهجوارح،دنامهيص،نامهرهكشهيااارنامكش

بتااك،هلبازاباتااك،يداررهكبشاتااك،لبازدرهباتاياك

ازيكارشاورغارم يدزواربابكاشجروا. تحالجوارا

ونيدرچااهژيااوبااه،باااختررواودرخااوا ااتابوراود

رومصاونيالنهارنيباووراياارومااوراءالنهووهندو تا

يقتصااداشنقا،كارشا وننيابهوردماميدلبست ،وناوي

وشآماوزوشرورپايهااوهيشايدشوارويدگيچيپ،وآ
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يهايشرفتيوپ،رندگاوپنياودرماوتبهداشوين هدار

،شاديم اصحهارنيدراهجربرتثرادوومارزرومبهكه

درييهاار االهاوهتابكش ارنرابهفننياومتخصصا

دجاوازوييهاانشاانه،هانكونابرمد.ختيران بهنيمزنيا

هديادوا اتابووزگاارادررورغارمشكا¨ربارهديهايتابك

زيانيمطاالب« انورانجط   ختطاري »تابودركار ط1.شوديم

هبا«الحيطوان »نواورراباعثانياقيبطرابن.اردزدبا¨ربارهد

. اتاهانادزبرجاامينازآوييهاسخهنكههرآوردديربع

نفااويكارشااومرغااا¨ربااارهديتااابكفي لازتاانيهمچناا

نيا¨قدمهرمد.روديمنخ يقدونرم كندايرابيازدارب

رربادوانشمنداازديقدونرم كندادكهشويمهفتگهامازنب

وآويهااايمااريبزواباترشا دكاهوباهوا اتدخوخا

حراوشيراارابهوآودرما¨وهيشاوهيماريبآويهانشانه

¨دربااره. اتااوگوهافاتگآو اصاحبتاكنايدوهند

دمانناهيتيكاازحياونمانبهياازنامهبفيت لووروايانوش

رد. اتاهدشا نقا،شاوديماهفتارگا كند¨ربارهدهنچآ

،ودهباآوومنااب¨ملهازجيروانينوش¨ازنامهبكهياثر¨باچهيد

،ومروخردمندا،رواوينوشاورمافربهزرگمهبكهت اهآمد

وشااايزاادووردآررراگااماااوراءالنهووخرا ااا،عااراق

ر يكادايب،داننديزماربابكاازشهآنچ¨ربارهدكهتوا خ

مراهافاوگوهافتگازآوبتاكنيادوردازنوپوگفتگبه

ازنيمچناهيفار اويرباعنهاكوناابرمد2. اتاهمدآ

ة البطزا »تاابكيهااناواواعبا،هااازنامهازبيدراز¨لسله 

،«لعطرب ة لالبطزا »كتااب،« وملطر ة لالبطزا »كتااب،«لتركل

،تركااو،اويابابل،« وميطان ر  يهطا  بازنامطه »،«پرويز¨ بازنامه»

يرخاودرب3اپورشابانمهاراببكتاووهندواوواي غد

سنويجال،بقراط،جاما پ،ديمشجيهاازنامهزازبينونابم

باهياهلزباحارمبنمدهاظاهرًا. تاهددشاريبزرگمهو

مراهفايتااباكهاوآ جموزما،يعبا ¨فهيلخيهدمورماف

رياحردتيالرشااروورهوزگادررهثميخبنجحجاهووردآ

                                                           

.15،12صالصياد،   قواني ؛333،صالفنرست .1

.11،12صقواني  الصياد، .2

.83،55،50،111،112،صبازنامه.3

ياازناماهرازب ايدوناابرمد. تاهردكهيهتازآوي ريد

ازيامان احونابانكبادالملعيرابم15/ق2¨دهدر كه

يرابكهياازنامهزبيون،دهشهمرجتيار فبهيهلوپوباز

هفتاگن اخ، اتاهدشاف ليتايزناودغحماومولطا 

¨ورهيدردازداريباّنالفصاوتكها  شينريد4.شوديم

اباهمااهورآشتييشدكهبتعددتمفاي ل توضويما الم

«الفنرسطت »رررادثاددهادومدرحايندابن. تهادير ن

يدراريسيبطيخهانسخه، رييدو زا. تهاردرككذ

تساهاروپنويمرزاويخخصوصيوموميعهاتابخانهك

دناچِتكارزبا،ماهنهيااابا. تهاشدينرر زبنوكهه

ينالفصوتآوا هادرشمنتشحويصحوتنوكابكهتتاك

،يورد دانشمن،يردعلدكمحم.ميشنا يبموخسبتًاران

¨فاهيخل،زبالّلاهيلعزاازداِرمبالاهباهقكا،را«هَزريالَب»¨هر ال

ماهكاهنا االنريافامؤل. تهاردركمنتش، تيافاطم

 ريددوودخمتبمجارتتثمرا، تهاردكرنكدراذوخ

هرضايعفروشاضا ابايفر(يازداروبارشنا اك)«ُلّعاب»

يرادرازداروباهبااجايرعرتشمنقوالدوشواههوردك

يكاهآثار¨مهبازهتانكيا. تهادوردآرصگايخصلف

ت يدرداركوشرندگاتپيربيتهاروش¨ربارهيدرببهع

،يردعلاوبااكمزمااهبًايتقر. تراتسيفبنراتمبهميارد

يعناي،نهيمنزيهدرادهشناختنشتنميترميدسقا عدَطَل

عاروفرمشااع،شاِجمفكيت ل«الَموارد د وئالَمصا»تابك

تاابِنكياا5.ردركاشاتنمحويصاحاتر(ق302اي305م)

يعدوبؤلفادكهمويبآخ يازميك،يبازداررواكشامِ ك

ه اتفادااهاورازآثاارآ ايشازديربااكوباهشااجرثاِرآ

فؤلاشازحدميب¨عالقههووجرتثراد،مت  فانه.اندهردك

¨دهيافاهونبادجاقايفلاببهكتانكيا،يدبتاوضوعابهم

م)ْنِقا ْةبانمُ اامَيُاازدارتباخااطرا. اتهاديشملع

يهاااجنااگ¨ورهوكااهدردا«االعتبططار»تااابركد(ق082

دارقدررفاايسامبشاجبكطالتبام هادهشوشتينبيلص

                                                           

.11،12،صقواني  الصياد.4

.231،351،ص2،جالحياة االجتماعية في القرني  الثاني والثال  النجريي .5
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زا،شااجمبكتاوكبسازطپ1. ترا ودمندتروتزندهو

دحمافميتا ل، «لَفطال ش اَوْح ِبط لَمطال س اُأْن»تابشكرزا

قكاهباا332ركديامالرمصايعضااليازفيك،يلَمْنْ لا

رنتشااواارائووفاايالورفوِبوخنداينهچفرانسو¨رجمهت

نيمچنايهباازدار.دهشا تيكبس،(م1885سيپار)افتي

213¨دهيصا قمثا،دوشااقايوميعليتيهانظومه موضوم

و(ق525م)يغربايمجايجرَفابادالجبمبانعيباراهياتيب

يكاهزدياسايمعايباهناخصازشا«لبيزرةةفياَهَرالَجم »

لامرپورگشتاهم1825در.ندكيدم تشهابهاواالبًايغن لم

رنتشرامم الاوهادرجيازداربنف¨ربارهدقيحقتنيخستن

وباازباهكهياقدمهدرمتليفم1558ردنيهمچن.اخت 

«اديلصط ا   يقطوان »ناواواعبايار افياازنامهبربيسين لا
ادرهابازناماهويباازدار¨ربارهديختصرمشگزار،نوشت

يفصالميرر ربمول،م1520در.اددت دبهم الاوهاج

وتاخر انتشمهانيميهادهدر يربعيهابازنامه¨ربارهد

نا ااند راشيار فوبازبههبازنام38يا تور،م1533در

يار افيطاخيهااساخهنكشترمتهر زدرفينينزوم

خاشبجگان¨تابخاناهكيطخيهاسخهنتفهر وواكستاپ

نيادرايفار ¨ر الهوبتا كهازچشيب(1/150-155)

رشاما. اتاهردكيمعرف،تعددميهاسخهدرنغالبًا،نهيمز

هردباماانهورازآ يدومناباوههر تدرفكهييهاازنامهب

زصادا،انادانادهزبارجاامياانهاوازآياريبسدوشويم

.گ رديم

دوييصاهااوشدكاهرياآينبرمايناچهتننميزاا

. تهاودوبساكيبًايقريتاركوشرندگا پانوا¨مهتهيترب

زپارناويهعناي،باود«يانيآشا»يوقتا،يوج زرادرجبا

هازيتاعناي،ودهباشاد«خااْلَور»يقتااويا،ودهبااورديرند

هباهآوخرنصيهياازااخهبهآوشاخنشيتازاتوانسيم

هدرخاواغابلاو¨ورهردد؛داشتنديهبرمنزالا،پردهبخرص

، اتهارفتلكندرزنويكههوانزجايبعني«يُبز»¨رحلهم

هلاودآاِموراباادآ،هاجرهمخوا،يومهبخوا«يوحش»خواه

=)«كباارَ»اهباوياژباهروادتِخْف¨لهرياباتوقياباتب ِدبه

                                                           

.225ا152،ص3،فص العتبارا.1

شرزيكامااركشا¨رنادهيپاركهبهپردايَپمصنوع¨طعمه

(پراننديزماببليجراهرابرندنپيادوبندنييماموختهآ

:پرداختناديواوماردمكاايرعني«آموختن»بهدوگرفتنمي

س اپ؛دادنادييمن ر وراگادودوختنيشرامهايكپل

هُلقما=)ميْلقااَتبادوردنكيزماياورابهاكلجپيدربهت

=)فياالقوت(عمااهوطخوراناادووردهكاارضااهعقمااُل

وراا(ناادهيزهاااعمااهتطوشااوبااهگردركااخااواِچشااته

يكاهوقتا.دياشآيرپااياازبشاتِيمودكهتارفتنيفريم

ش تيدرودوآميشميرپايازيبداهنبدوشيهمموختآ

،بساتند(ميهِطواَل:يربرعد)«اربندكش»هورابا،نشستيم

زغاارآياخجونالوياافاالرفااكيشراتاوبيربهتن اوآ

وزراباهآادباخوا اتنييكاهمااهرند پوزآونا.شديم

زااوهازراشبيرپد(رهيسك:يربرعد)«ُمسته»نندك«رايگ»

دوردنااكيكماايااحروراتياگوشااتخوار¨زهياارهغانريااا

¨عمااهوطآ«ردوهكااَپنجاا»يراورابااا(كاايريز)«َفراَهاات»

رهاهووصالاراباحهنيمرنتيا.دنديپرورانيصممخصو

اِزيكاهباوقتا.ردنادكيرمراكرتورتيدهايسافتردرماب

ر ييكهدقتيوعني)«الِْر  اللُِمس َتوخ»صطالحزرابهاوآمون

صيتشاخ(نبوداوداشتنن هدربندبهيازينوديهرا مين

دادنادمي و(ِ اباقاو:يعربادر)«بنادپاچاه»دوباهرااو،

باه)هاا«ْنَجانآَوَريپاا»و(َأج اراس:يعربادر)هازن وله

ايا«الهكا»داشتنبه پس،ردندكميزمجه(َخالِخ :يعرب

اودادو«سانا»باهبعادودادنادمايعاادت«َقبا»دويپوش

بااازارووچااهكدررااوهااا اااعتيعنااي،رداختناادپمااي

ازپاس.رديب خوشاوياياهويهومردمبهتاگرداندندمي

ياهلاجاانوراو اريدو ا اووا اباووماردمبااهكنيا

يآبپرندگاوتابردنديهامهشكارگاهبرااو،شدميم نوس

آن اه.ندكاركشآزادانهخودشراالغك¨رهيتازيپرندگاناي

بااز،باودبستهاريبازا بنيزبههموارههكيطبلبانگبه

شيدهايصاازيكايبااهكدادندمياجازهاوبهوگشتمي

ا المجهاويغربيشورهاكدر2.ندكري راخود تياترب،

واتقاااوازدرجااهنيااابااههرگاازراياركشااپرناادگاو

                                                           

2. Ḥilyat al-fursān wa-shi‘ār al-shuj‘ān. p98. 
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پرندهبههكامعننيبد.نر اندندياركظرافت آوشاهيهمهك،

ودادنادمييمختصرآموزش،گرفتندميبلوغ¨مرحلهدررا

پرندهشيآ اهن امبه.ردندكمييشرهازييپادر باررااو،

ازي اريد¨گوناه=)«ْناَدَرهك»ايا«منينشا»اي«باِلشه»يرو

نااركدر«يهواخاور»يبرارااوودهندميقرار«(منينش»

در¨دورهدر.گ ارنادميآفتابدراشهحوضچايآبشتت

ن ااهصاداگوناههارازدورويكيتااردررااورفتنكل

دقبراشيهافضلهودارندمي نيبادوننادكمييوار ته

1.شوندميمطمئناويتندر تازلهيو 

صيتشاخباهيدرازهاايفصا يبازداريهار الهدر

هاااآودرماااوهااايراهوبازهااامخصااوصهاااييماااريب

يتجربطب،مواردشتريبدر،درماوفننيا.رددااختصاص

هاايماريبيريش يپ¨دربارهخرافاتبهختهيآمييابتدااريبس

دياآيبرممامؤلفاويهانوشتهازكهچناو. تا صيتشاخ،

انجامنهيمعاايو«عالمات»يروازعمدتًابازاوهاييماريب

باه،ا اتمعموليريش يپطبدركهچناوهم2.گرفتمي

،گونااگووياركشاپرندگاويبرامنا بييغ ايهابرنامه

هااييمااريب،باويطبهمچوو،اراويباز3.شدمياريبسدقِت

راياتفااقهاايزخموصدماتنيهمچنويرونيبويدرون

4.دادندميصيتشخ

ويعرباهيديصايهاار االهاياهااتاابك،يلكطوربه

د اتهدوازا اتشدهنوشتهيا المدوراودرهكيفار 

درا اتيفناوير ميهانوشتهد تهيك.ستينخارج

آوابازارهكايورزشااينييآ¨مثابهبهياريبازواركشباب

وپارورشآدابازهكاراآثاارنيا.ا تياركشجانوراِو

غالبااًنادكميگوگفتياركشجانوراودرماووهايماريب

.خواننادمي«ارنامهكش»و«بازنامه»اي«جوارحوديص»تِبك

باهداتيمصاوديصاباابدريفقهيهانوشته ريد¨د ته

ا تحهيذبايطعامعنواو ¨درباارهيشرعامكاحبرمشتم ،

نياا.شاوندماياركشاهكايجاانورانبودوحرامايحالل
                                                           

.هماو.1

120،صبازنامه.2

.153،صبازنامه.3

.105ا111،صبازنامه.4

نوشته ثيااحادشرحويقرآناتيآريتفا متضمنهكراها

،ا اتخصاوصنياادريا االمم اهبيعلمايفتاوو

.نامنادمايحاتيذبواتيديصاي«ذبائحوديص»تبكغالبًا

هبارنيادر آثاار«الطكبائح  و الصطيد »عناواوبااميالندابن،

حسانمحمادبنويقاضاو فيابوچووينامدارهاويفق

ويعيشااياشاايعمسااعودمحماادبنابونصاارويشااافع

نيااشامار.ا اتردهكاركاذراياصفهانداوودماويابو ل

ر الهگونه يعلماايفقهاجااموتابكوا اتاريبساهاا

ذباائحوديصاعنواوريزيبخشيهم زينيا المم اهب

.دارند

ويخيتاارويادباهاايتاابكازيبرخ،نياازگ شته

يجانورشنا  جاانوراوشاناخت¨درباارههاييفص يحاو،

 منطاف  »هااآونيتارهانكاز.ا اتاركشافنوووياركش
آويخطا¨نساخههكاا اتياهوازشو يبختابن«الحيوان

مورگااوِ¨تابخاناهكدر(مراغاهشهردرتوبكم252مورخ)

داردكوريوين اناوا وبازمخصوصيفصلآودرووجود

«الطكه   مروج»در.شودميافتيآوپرورشيهاوهيشو

ديالرشهاروواخبارو5خزريايدريبازهاازينوعوصف

ركاذو7بازهاازشاهاووماوكيحوصفو6بازبااركشدر

نينخساتعناواوبهيندكَثوربنيةمعاوبنحار ندهكابو

هااعاربباهراآووپرداخاتاركشاباهَچر غباهكيسك

نازديباازپرانو9هاانيشااهويرومنيقسطنطو8آموخت

بانةُا اام«االعتبار»تابك ومباب.ا تآمده10اويوناني

 11.ا ت«دياخبارالص»ازيمفصلشرحيحاوزينق من

يفراوانايهانوشتهواشعار،ربازيداز،زينادبعالمدر

¨نحاوهوهااآوصافاتواصنافوياركشپرندگاِو¨درباره

تاواوماييلاكطاورباههكاا اتآمدهديپدهاآوباديص

                                                           

.255،215،ص1،جمروج الكه .5

.215،211،ص1،ج.هماو6

.211،212،ص1،ج.هماو7

.212،ص1،ج.هماو8

.212،210،ص1،ج.هماو9

.333،332،ص1،ج.هماو10

.151،222،ص3فص ،العتبار.ا11
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نيا¨دربارهبحث.ردكاطالقآوبررا«ديالصادب»اصطالح

اوياببهفقطپسنياازوا تروويبالهمقنياحدازآثار

ويعربازبااوِباها المعالِمدرهكييها«بازنامه»نيترمهم

.ميپردازميا تشدهنوشتهيفار 

ازيعربايهاابازناماهجملهاز:يعربيهابازنامه(الف

بانحّجااجاز«وريالو» تابكچهارمقرواويپاتادومقرو

 و ادهططم»تااابكازا ااتياخالصااههكااا ااتثمااهيه
ا اتانبولي ارا¨تابخاناهكدرآوازيانساخهو«فيالِغور

،زيان اريدتاابكدوباهدومقرواواخراز1.ا تموجود

اي258-115)يُمَثّنَمع َمربندهيابوعباز«يالباز»تابكيكي

 تااابكعنااواوباااينااامياشااعرازي ااريدو(ق215

هكا«الجوارح صفات»تابك.ا تشدهاشاره2«الجوارح»
ظااهرا3ً،ا اتموجودهياصوفيا¨تابخانهكدرآوازيانسخه

 اللعط   و الجطوارح »تابكاي«ديالص و ةالُبزا»تابكهماو

يَرجااكيِعج لاايساايعباانقا اامابوُدَلااف¨نوشااته«بنططا

(ق222ا105ياتح) ويعبا معتصموم موو رداراواز،

4.ا ااتراوياااجبااالالااتيادراويااعجلامااارتمؤ ااس

فااتحِ¨تابخانهكدر«ةزريالب يف يالوثق»عنواوبايامجموعه

ر اااالتشااام هكااشااوديمااافااتي(3022ش)ا ااتانبول

ونها اتياجازوالاروم،كالتار،البصاراء،الهناد،الفرس

بنفتح.ا تشدهمدوويعبا الواثقفهيخليبرايجمل 

تاابككيازيان كاالمتوفاهيخلرياوز(ق223)م.خاقااو

اريبازابن.ردكفيت لاويبرا«الجوارح و ديالص» محماد،

اريابازعماربانعبدالّلاهبن يبارارا«الجطوارح »تاابِك،

.نوشتيعبا المنتصرايالمعتمد

دورهنيادر نيادرزينمصريطولونني الطدرباردر،

خاودطولاوواحمدبنبنهيُخماَرَو.شدفيت ليآثاررشته

تاابكازيانساخه.ن اشاترا «بطالجوارح  ع الل»تابك

درگمنااميماؤلفاز«يالبطاز  احطوا   يفط  يالوار الزند»

                                                           

1. Istanbul kutuphanelerinde…, No 2099/3. 

2. Catalogue des manuscripts Persian, No 2831. 

3. Istanbul kutuphanelerinde…, No 3636/2. 

.08،05،125،135،333نديم،ص،ابنالفنرست.4

«والَقطْنص  ديالص»تاابك5.شودميافتيهياصوفيا¨تابخانهك
.ردكافيتا لبابشانزدهدرق352دريتنوخنيبدرالدرا

موجاودتهراودرمجلس¨تابخانهكدرتابكنياازيانسخه

(الجطارح  علم يف ما كال و التمام) «ةزريالب»بتاك6.ا ت

ازهكا،يموصالاريابازنيحسابانحسنابوعبدالّله¨نوشته

برعهادهرازبالّلاهيالعزيفاطم¨فهيخلوزارتق380تا382

يردعلااكمحمااد.ا ااتمتااداولومشااهوراريبساا،داشاات

و(1503دمشاق)دير اانطباوبهراتابكنياازيانسخه

ياريبسمؤلف7.ردكترجمهيفرانسوبهراآورهيوفرانسوا

ردهكانقا شااِجمك«ئدالمصطا »ازراخودتاِبكمطالباز

ناهيزمنيادرمغوالو¨دورهدرهكهاييتابكجملهاز.ا ت

شدهفيت ل بانيسايعاز«ةزريالَب علم يف ةالَجْمَنر»يكي،

-230هاي الاويمهكا تيبغداديا دحساوبنيعل

خطاييهانسخهوشدهنوشتهپرحجمدمجلدودرق225

و9تاهكلكييايآ اانجمنو8اليوركا يهاتابخانهكدرآو

البكا»عناواوبااآوازيبخشاوا تموجود10هياصوفيا

مجله«ديالص از11.ا تشدهچاپبن الييايآ انجمن¨در

،«الجطوارح  معالجطات  يفط ( الوارح: اي) الواحد القانون»
آومطالابهكا،يبغداديمغولِقشتموربنيغدرُبيامفيت ل

دريانساخه،شادهيبنادردهيمنطقاويعلماصاورتبه

نيااازگ شاته12.ا اتموجودا تانبوليليوپرك¨تابخانهك

آثار محمد¨نوشته«الفال  بوحش المال  انس»هايتابكاز،

؛(م1885)سيپارچاپ،(ق3قروظاهرًا)يناصريِمْنْ لبن

( يطة ندكال ةركالتطك ) «يالراعط  ةركتطك ( م ) ةزريبال»فص 
-225)يدمشاقينادكمظفاربانيعلانيعالءالادفيت ل

 و السباق و يالروم يف الرشاد و السرور مناهج»و(ق312

احمدبنعبدالقادرنيالدنيزخيشفيت ل«الجناد و ديالص
                                                           

5. Istanbul kutuphanelerinde…, No 3636/1. 

.2523،شنرست نسخ خوي مجلس شوراي مليف.6

7. Arabica, vol12, p262-296; vol13, 39-76. 

8. ESC2, No903. 

9. Catalogue des manuscripts Persian, No 9 865M.g 

10. Istanbul kutuphanelerinde bulunan Baznameler, No 3813. 

.055،ص3،1553،جانجم  كسيايي بنگا ¨ مجله.11

12. Istanbul kutuphanelerinde…, No 978. 
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(ق585-525)كيميهكفايعلبن درآويخطا¨نسخههك،

 علطوم  و الجطوارح » و 1ا اتموجودسيارپيمل¨تابخانهك

يقاصمو فيركابوبفيت ل «البزدرة دياباسيپاار¨نسخه،

 2.بردنام

باهموجاوديهاابازناماهشمار:يفار يهابازنامه(ب

يهااتابخاناهكدرهاآوازيخطييهانسخههكيفار زباو

ستينكاندشودميافتيخارجوراويا اويامآوازيولا،

ازيبرخااينجاادر.ا اتدهير اطباوبهتابكچندفقط

«يبطازدار  ¨رسطاله »:ميناكميركذرايفار يهابازنامه از،

؛(چهااارمقاارو)يزيقنااارالفااوارسوابنيدالااديعمخواجااه

نوشايرواني¨بازناماه¨ترجماههكا«يشننشاه ¨نامه جوارح»

ا توابوالبختريباهفار ايدريترجماهكاردهوگوياا

؛قااروچهااارم() ا ااانيا اات¨بازنامااههماااوشااكارنامه/

كااهگوياااتاا ليفاميرظهيرالدولااه«يماهططان ¨نامططه رهكشطط»

؛ابومنصوروشم يرزيااريوباهزبااوطباريباودها ات

«يستانيس ¨بازنامه» يروانينوشا¨بازناماهاز اريديرياتحر،

ابوالحسانمكايحفيتا ل،«يَنَسطو  ¨بازنامه»؛(چهارمقرو)

(ق253اا353)يرازينساواحمادبانيعل يتاياهمهكا،

ماردمزكامر)ا اتدهير اطبوبهتهراودرداردوخاص

فيتاا ل،يشاااهكمل¨ارنامهكشاا؛(ش1302،راويااايشنا اا

ابوالجوارحبهمعروفيشابورينمحمدبنيعلخواجه هك،

يساتاني ¨بازناماهيروانينوشا¨ارنامهكشاازيجامعگزارش

نيالادجاالليباراكالملنظامخواجهد توربههكا ت

¨ارنامهكشافيتا لا ااسبعدًاوشدهيتهي لجوقشاهكمل

 ¨ارنامهكشط »عناواوباآوازيانسخهوگرفتقراريلخانيا
خواجااههكاا«ديصطط دسططتور»؛ا ااتموجااود«يخسططرو

ردهكفيت لق031درو فيمحمدخواجهبنقيمحمدصد

3؛ا ااتموجااوداوياابادل¨تابخانااهكدرآوازيانسااخهو

ديافوامتضامن،باب130در،« بازنامه/ هيديص/ نامه هركش»

¨ماوزهدرآوازيانساخههكاريبسيشناختتابكويخيتار

                                                           

1. Catalogue des manuscripts Persian, No 2834.  

.2831.هماو،ش2

3.Catalogue of the Persian, Turkish…, vol 5, No 1859. 

يدهلاورخساروياماز«منظوم ¨بازنامه»4؛وجودداردايتانيبر

؛ا تآمدهاوواويددرهك،تيب225حدود،(ق201-320)

«اديالص  يقوان يف دالمراديص»¨بازنامه ارخاويداخافيت ل،

رياااممورخاااويطغاتمعاصار،يعبا ااداوود،ارمحمااديبان

وياركشاپرنادگاو اريدوبازتيتربدر،خرا اويمغول

باههكااويهنادواوكاترواويرانيا¨وهيشبههاآوين هدار

يبارااياگوهكا،«بازنامه»؛(1558تهكلك)ا تدهير طبو

شادهفيتا ل،فاارسلخانااويااز،يلخانياعادلرواويانوش

داردوجودآوازيانسخهوا ت ، «يلخطان يا ¨ارنامهكشط »؛
اويادربارازهكا(يخواف:اي)ييحلوامنصوربنيعلفيت ل

يعلنيالدنجمخواجهوخرا اويمغولرياممورخاويطغات

¨ارنامهكشابرا ااسق305درراآووبودهي ربدارديمؤ

راوياايهااخانهتابكدرآوازنسخهچندونوشتهيشاهكمل

ا تموجود مؤلافمحمدمحمدبنهك«اركش در رساله»؛

درآوازيانساخهوردهكافيت لق323آورادر«ا پنامه»

محمادبنيعلهك «بازنامه»5؛ا تموجوداويبادل¨تابخانهك

راهرماوزكملوازشاهتهمتننيالدقطبيبرابمتطب آو

مجلاس¨تابخاناهكدريامجموعاهجازوونوشتهق321در

باههك«منظوم ¨بازنامه»6؛ا تموجودراويايا الميشورا

يانساخهوشدهنوشتهيموريتشاهرخسنغربنيرزابايمنام

داردوجودآواز «بازنامه»؛ يعلاباننيحسابانيعلهك،

ازيانسخهوردهكفيت لق805درياصفهانينيحسراويم

از«منظطوم  ¨بازنامطه »7؛ا تموجوداويبادل¨تابخانهكدرآو

بهادرخاوحسناوزوو لطاوبنعقوبي لطاواِركشريام

8؛وجودداردتهراودانش اهدرآوازيانسخههكنلويقوآق

باهماتخلصيبغداديتفرشالّله يفيقاضاز، «دنامهيص»

يحاجب هفتوردهكفيت ليصفوطهما بشاهيبراهك،

ا تموجودراويايهاتابخانهكدرآوازنسخه ،«بازنامطه »؛

                                                           

4. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, Or. 

374. 

5.Catalogue of the Persian, Turkish…, vol 5, No 1861. 

.035،شفنرست نسخ خوي مجلس شوراي ملي.6

7.Catalogue of the Persian, Turkish…, vol 5, No 1860. 

 .2/3520،شمركزي دانشگاه تنران¨  هاي خوي كتابخانه فنرست نسخه.8
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يعلانيالادنظاامبانيمحلاخااصخااويعلمحباز

بااُبرنيرالاديظهرياوز(ق585)م.فهيخليمرغالن دوهكا،

از، «هيديصططط/ ارنامهكشططط»1؛داردوجاااودآوازنساااخه
باهصماتخليناكديطبساينيحسالّلهروحبننيدحسي 

قطبشااهميابراه لطاويبراهكصدرجهاوبهملقبولساو

آوازنسخهچندوا تنوشتهكالملقطبيقل لطاوبن

داردوجودهندوراويايهاتابخانهكدر «دنامهيص»؛ فيت ل،

خيشاصدرالسلطنهيبراق1528دريرازميمحمد ليمول

خرا اوريامخاويعل يهاتابخانهكدرآوازنسخه ههك،

داردوجودتهراو «ارنامهكشط »؛ محمادباننيمجدالاداز،

يعبا يهاشمويشف عهاديامراازيكيخاوعبداهللنامبه،

يصفو «ديصط  دستور/ بازنامه»2؛تهراودانش اه¨نسخه، از،

 علم يف كرةالتك»3؛ق1583درو فيخواجهمحمدرضابن
«ةالبزدر نيحازطالابيابابانيمحمادعلخيشافيتا ل،

فصاا ازا ااتياترجمااههكاا(ق1181-1153)يجااياله

«يططةندكال ةركالتططك ايطط يالراعطط ةركتططك» كتاااب«ةزريااالب»
(ق312-225)يعيشيدمشقيندكنيعالءالد ازيانساخه؛

¨بازناماهظااهراًو4داردوجاودتهاراوكمل¨تابخانهكدرآو

«واوياالحخاواصّ»تاابكازرياغنياوا تهماويتستر

حساامرزايماورميتفيتا ل«يناصر ¨بازنامه»5؛ا تنيحز

ناامباه،فرمانفرماارزاياميحسانعلابن،(ق1251م.)الدوله

يبمبئاو(ش1280)تهاراودرهكاقاجاارشااهنيناصرالد

ا تشدهي ن چاپ(م1358) فيتا ل، «االمطرا   سيان»؛

يرمااانكينيحساادجوادي ااحاااجبااننيرزامحمدحساايم

هدوكا،ق1283ررداجااهقانشاياصارالدمناهنب،يرازيش

هدپشاايچامبئزدربيرناكبيودارددجوهازآووسخن

                                                           

.022،شتنران ملك ¨فنرست نسخ خوي كتابخانه.1

Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, Egerton 

1013. 

.3130،شمركزي دانشگاه تنران¨  هاي خوي كتابخانه فنرست نسخه.2

3. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, Or. 

6962. 

 .1/022،شتنران ملك ¨فنرست نسخ خوي كتابخانه.4
5. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, add. 

23562. 

ارزيانمرزامحمادبينميلادلاماازجا،«شاهبازنامه»؛ تا

،طاارمموجازواخروبمراكح،اجارهقايشتحعلنفضابر

نيهبااعتضادالسالطنرواجانقياصرالدرن توهآورابهدك

يازآودرانساخههوردفكايتا ل1350-1280هاايال 

6.اردددوجووهراهتدانش ا¨تابخانهك
ق(،باه082)م.منقا مرشدمعروفبهابانا امةبن،اإلعتبار: مناب 

علي،بازنامه؛م1535پرينستوو،¨كوشش:فيليپخوريحتي،جامعه

ق(،تصاحيح:علايغاروي،تهاراو،وزارت283)م.احمدنسويبن

امركزمردم الحياة االجتماعية ؛ش1302شنا يايراو،فرهنگوهنر

محماادا ااعدطلااس،القططرني  الثططاني و الثالطط  النجططريي فططي 

محمااد،الفنرسططت؛م1502م(،مجلااةالمجمااوالعراقااي،1505)م.

؛ش1351ناا،ق(،تهاراو،باي380)م.ناديما حاقمعروفبهابنبن

ش(،12قارو)م.يارمحمادعبا ايخادايارخاوبان،قواني  الصياد

حساينعليبن،الكه مروج ؛م1558كلكته،انجمنآ ياييبن ال،

ق(،تحقيق:يو فداغر،بيروت،جامعةاح المية،322)م.مسعودي

 .م1520
Arabica, 24 (1977), 138-149; Catalogue des manuscripts 

Persian, Paris 1934, Tome 4, 318; Catalogue of the Persian, 

Turkish, Hindustani and Pushato manuscripts in the Bodleian 

Library, vol 5, Cols 1972-1975; Catalogue of the Persian 

manuscripts in the British Museum, Ch. Rieu,  vol II, 484ff; 

Handlist of Persian manuscripts 1895-1966, British Museum, 

32, 90; Istanbul kutuphanelerinde bulunan Baznameler, 

rifat bilge, Turkiyat mecmuasi, Istanbul, 1945, vols VII-VIII 

(2); Ḥilyat al-fursān wa-shi‘ār al-shuj‘ān, Ibn Hudhayl, Alī 

ibn Abd al-Raḥmān, trans. by L. Mercier, La Parure des 

Cavaliers et l`Insigne des Preux, Paris 1924, pp. 6, 400 and 

bibl; 

.اآبزياوادباادجتويواناهحگرو

 باغ

دار.بااغزمينايايمعينازدرختااومياوه:مجموعهباغ

ا تدرفضايبازكاهدرآوكشاتون هاداريدرختااو

باردارياقتصااديمثمربهصورتمجتمووباهادفبهاره

مازار كاهگااهي¨انجامشدهباشد.حياتمنازلوحاشايه

هابهتعدادكمياباهصاورتاوقاتايننو درختاودرآو

شاود.خزاناهوشاودبااغمحساوبنمايپراكندهكاشتهمي
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1شاود.نهالستاِوايننو درختاونيزبهعنواوباغمنظورمي

مشتركمياوعربيوفار يا توجموآوراايواژهباغ

راجماو«باغاات»همچنين2اند.هذكركرد«بيغاو»درعربي

هايمختلافاينواژهدرزباو3اند.دانسته اخت يايرانياو

رودكاهمايدرمعانيگوناگوووالبتهنزديكبههمبهكار

،ميارا ، اهم،بخاش،تكاهاناداز:هاعبارتبرخيازآو

زماينمشاتركو،قطعاهزماين،تقسيم،دارايي،بهره،ملك

يتاكساتاو(درادرفار ينووميانهبهمعن)«َرز»4.كشتزار

شامالغربايهايهايطبريوخوانساريوگويشگويش

بهتارين.رودمرادفباغوبههمينمعناباهكاارماي،ايراو

«رزاو»و«بااغخارم»بهمعناي«خرمهرز»شاهدآوتركيب

«تطاريخ طبرسطتان  »در«هااهااودرختساتاوباغ»بهمعناي

ازرابرگرفتاه«فاردوس»¨كلمهكرمليماريانستاس5.ا ت

كاهتوضايحبااايان،ا تنستهدابستاومعنايوبهيوناني

«paradaisos»يوناااني̈راازكلمااه«فااراديس¨»ابتااداواژه

وكاارده(در ااتاو ااتايي«pairidaeza»̈ماا خوذازواژه)

ازبساياري6.انادرا ااختهمفاردفاردوسآوباراي پس

¨واژهاصا ،اياراووفرهناگزباووپژوهندگاومستشرقاو

(pairidaeza)«پئيردايزا»¨وم خوذازواژهراايرانيفردوس

گرداگاردآوكاهداننادمايبزرگايبااغمعناايبهاو تايي

ازدو«پاارادايزا»بهاينترتيابكاه7.باشندكشيدهديواري

به(daeza)«ديزا»بهمعنايگالبيو(pairi)«پائيري»¨كلمه

حصااركشايده¨محوطهمعنايديوارتشكي شدهكهمفهوم

هااوشادها اتواشاارهباهبااغشدهازآوبرداشتماي

.هايشكارگاهيپادشاهاوهخامنشيو ا انيداردبو تاو

طااقبساتاودر¨ههادرنقاشبرجساتيكيازاينشكارگاه

درآوتصاويرزماين.خاوردنزديكيكرمانشاهبهچشمماي
                                                           

 .هاي بخش كشاورزي تعاريف استاندارد شده واژه.1

 .3250،ص3،جلغت نامه.2

 .هماو.3
،11،جدائره المعارف بزرگ اسطالمي ؛035،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.4

.252ص

.031ص،1ججنان اسالم، ¨ دانشنامه5.

.82ص، و نمّوها و اكِتناُلنا  ةالعربي  ةاللغ نشو .6

 .2،ص11ججنان اسالم، ¨ دانشنامه.7

ياكنقاشمستطيليشاكليهماراهباا¨هحصاركشيدهشد

بدووآنكههيچشود،ديدهمينمايان رشكارِگراز،برجسته

وجاودداشاتهدرآونهرويااعماارتوكشاتزاري،جوي

باه،فراديسكها تصرفًاتصادفنظرجفريامابه8باشد

هماهاينآواييازلحاا،فردوس̈واژهجموصورتعنواو

واژهر دكاهنظرميوبعيدبها تنزديكيوناني̈واژهبه

،آذرنوش̈نوشتهبه.باشدشدهواردعربيمستقيمًاازيوناني

م ار،بودهباغمعنايبهپيو ته، اميهايدرزباوفردوس

معناييتخصيص،مسيحيت ثيرفرهنگتحتكهدر رياني

درقارآووچاووفتهكارربهنيكوكاراوپاداشوبراييافته

واژهايانكهبعيدنيستا تبهشتهماومرادازفردوس

دي ارالزم،باشادوبناابراينواردشدهعربيبهاز رياني

شاك باهنخسات،كلمهكهتصوركنيممانندكرملينيست

رامفااردفااردوسوازآوا ااتشاادهمعااّربفااراديس

وبساتاوباغمعنايفردوسرابهنويساوفرهنگ9.اند اخته

فاردوس11احمدفراهياديوخلي بنانباريابن10.دانندمي

وبرخايكاهدرآوان اوروجاودداردداننادرابستانيمي

ياافراخايو اعت،پهناامعناايباه،«َفر َدَ ه»ريشهآورا

12اند.هگفت

مختلفاياصطالِحباغمصاديق،يمختلفهادرفرهنگ

يتحاتهابهزمين يسي ¨امروزهمردمجزيره.كندميپيدا

درمرابطااوودرپايتخاات.گويناادماايكشااتمركباااتباااغ

نامناددرماييزيتاوورابااغهااوباغهانخلستاو،مراكش

ازقديمتركيباتمعماريتزييناي ااختههاحاليكهچيني

يشاهرهااكاهدراياواورايهوانگوهوهاشدهاز نگ

دراناد.هخوردبهعنواوباغپ يرفتميپكنبهچشم¨ممنوعه

چيزبهمكاانيباغامروزهبيشازهر¨ههايغربيكلمركشو

درقارو.كننادمياشارهداردكهدرآوگياهاوتزيينيكشت

¨باغبه هگوناه¨كلمه، ودريني¨بنابهگفته،ميالديشانزده

                                                           

.32،صهاي ايراني اسالمي باغ.8

.1،ص11،ججنان اسالم¨ دانشنامه.9

.123،ص2،جلسان العرب؛01،ص5،جالتحقيق في كلمات قركن الكريم.10

.335،ص3،جكتاب العي ؛01،ص5،جيق في كلمات قركن الكريمالتحق.11

 .51،ص2،جمجم  البحري 12.
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تزييني،وحشيياخوردرو:رشدياپرورشگياهاشارهدارد

رونادتغييارمعنااي،بدينترتيب.كاريياجاليزيو بزي

درابتداايانواژهباه:چنينفرضكردناينواژهرابايداي

رفاتوباهميعنواوجاييبرايكشتگياهاومفيدبهكار

،شدميهمراهشتصويريازخوشيول تبهذهنمتبادر

بخاشبارايتعماقوا اتراحتشامااكنووبهمكانيآرام

مفهاومبااغدركشاورهاي،درعينحال.شدها تتبدي 

گاوييماردم.آيادميترازاينبهنظرا الميبسيارپيچيده

فرهناگباوميپايشاز¨كهريشاهاوآنويژهاينكشورهابه

رويمفهاومايانواژهانادهمسلماوشدوخودراحف كرد

باهمعنااي«حديقاه»¨شكلماهدرماراك1.اتفاقنظردارناد

«ُبحياره»¨كلمهرود.بهكارميبو تاوياپاركبزرگعمومي

پايشازايانشاام ،نيزكهبهمعنايدريايكوچكا ات

يميوههاشدها تكهبرايآبياريباغميآب يرهايبزرگي

و يوومحصاور¨وهيميهااماكمكمبهباغ،رفتهميبهكار

يرهايبازرگونهرهااباهطاورمصانوعيآب ¨و يلههبهك

بربارييلغتا«آگدال.»شوندتغييرمعنادادها تميآبياري

هشادمايهاييگفتهومترادفبابحيرها توابتدابهزمين

امارفتاه،دانهومتعلقبهعموممردمبودهشدميكهآبيارين

كاهدارايهيمحصورنيزاطالقشدهارفتهاينواژهبهباغ

آبر انيبهطرياقمصانوعيييبزرگونهرهاهاوضچهح

هادرتشريحآگدال،نويسمراكشيتاريخ،النصيري.نداهبود

آگدالباغبزرگايا ات:نويسدميدرمراكشقرونوزدهم

مساتطي شاك اززمااينرادرقطعااتكاهتعادادزياادي

.شوندميگيردودرآوگياهاوودرختاوزياديكشتبرمي

وهااينگياهاومرزهاورديفكشتوا اميآو¨مشخصه

درهار.هااهساتندكهمسئولآوا تييهاهمچنينباغباو

،زيتاووقطعهاززمينيكياچندنو درختمثمرازقبي 

دراينجاا.شاوندمايكشاتان اوروپرتقاال، ايب،انار

احادا شادهبرايا تراحتفضاهاييبه بكاموياونيز

مپراتوريعثمانيكلماتباغوبو اتاومتاداولدرا2.ا ت

                                                           

.15،صهاي ايراني اسالمي باغ.1

.23،20هماو،ص.2

جا بزبااوتركايبودهتاجاييكاهايانكلمااتكاامالً

يا«بستانچي»راهاباغباو،بو تاو¨بااقتباسازكلمهاند.هشد

بسياريباهدباغنيزدرموار¨ناميدندوكلمهمي«بو تانچي»

هاا؛انوسبهمعنايباغفا«باغفنه:»ازآوجملهرفت،ميكار

بهمعناايبااغ«دلماباغ»بهمعنايشهرباغو«باغچهكوي»

تاواومايازشماردي ركلماتتركي همورددي ررا.ُپر

¨يعماوميحوماههااوپااركهاكهبهباغ«مزرعه:»نامبرد

كهباهمعناايعماارت«كوشك»؛شدها تميشهراطالق

يهااشارهبهخانهكه«يالي»ا ت؛جداافتادهومجزاازباغ

3.مجل كنارُبسُفردارد

درقرآو،روايات،فقها االمي،ادبيااتوباغ در قركن:

بااغمطالابفراوانايآمادها ات.¨تمدومسلماناودربااره

باغ،بهطاور¨گروهيازآياتبهمنا بتبياومسائليدرباره

رانماياندهوباهعباارتدي ارتعريافباهجانسكليآو

4ايازدرختااود.برطبقايانآياات،بااغمجموعاهانكرده

(ومسااحتآو2،121انعاام/)دارا تكهكاشتهشدهميوه

هانزدياكباههام(،درختاوباغ03،21حديد/)معينا ت

(وگااه38،12نبا /)ايكهزمينراپوشاانيدها تبهگونه

(وماالكيدارد18،32كهاف/)انادديواريدورآوكشايده

(.13،51ء/ا را)

:قرآوباهبااغاهمياتبساياريدادهواياناهميتباغ

ايا اتكاهدرآيااتمتعادديازقارآواهميتبهانادازه

،00الارحمن/)خدايمتعالبهشتراباغوصفكردها ت

(.قارآوبااغرا22،02؛دخاو/23-33،22؛صافات/02-23

شماردكهشكرآوالزما اتوهايالهيمييكيازنعمت

«رزق»هاارابهقدرتخداآفريدهشدها ت.خداونادبااغ

َْأايس نَممءمأَمنمًءأممَبمَركِّنمأأأأأَو»بندگاوخودخواندها ت: َْمأِم َ ْي  َ
َُنمأطعْينٌ أأأأأَوأ٭أَحب أاْيَحِصتِدأ  َبم َْمأِبِهأَجْ مٍتأَومعفع ايْ خ لعأَبمِسنقعمٍتأيع

َُِبمِ أَوأ٭أَ ِضتٌد َبْينَدةِّأَمتم نمأكعنذعِيَكأاْيخمنضموامأأأأأح تتَْنمأِبنهِأأاعأِره لِّمأِيْي

(؛وازآ ماوآبيبابركتفرودآورديم،پس11ا05،5ق/)

هايبلندقامتهايدروكردنيونخ هاودانهبداوبو تاو

                                                           

.33هماو،ص.3

 .2،ص2،جالميزان؛221،ص15،جفي تفسير القركنالتبيان.4
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هايبههامپيو اتهداردبارايبارآوردوروزيراكهميوه

انساورويانديمونيزبداو ارزمينماردهرازنادهكارديم.

«ا تبيرووآمدوازگور.چنين

اهميات¨دراينآيهوآياتيازايند ت،يكايازادلاه

ازدي ار1هاادانساتهشادها ات.آوربودوآوهاروزيباغ

هابهطورخاصهاياهميتگياهاوبهطورعاموباغنشانه

هاادرزندگيآدميوحيواناتآوا تكهخدايمتعالآو

َُمأَحبًّنمأمعفع»داند.يواناتميزندگيانساووح«متا »را أ  َبم َْمأِفت
ََأُغْيب نمأأأَوأ٭أَ خنمِّأأَهيممو  نمأوَأأَوأ٭ألعض ب مأَِْْب مأَوأَوأ٭ أَوأ٭أَحنَداِئ

َُةِّأَو ْ مأيعُ   أوأ٭أبًّماعفعمِك (؛پس32ا85،23عبس/)َُمِمُ     عأَمَمم

هارويانديموان ورو بزيوزيتوووخرمااهادانهدرآو

ايباشادبارايهاييپردرختوميوهوعلف،تابهرهوباغ

«متاا ¨»برخيازمفساراوواژه«زندگيشماوچهارپايانتاو.

رابهخوردني،ديدني،بوييدني،چشيدنيولمسكردنايو

برطبقاينتفسيركه2اند....كهل تآورباشد،تفسيركرده

ودي ارهااهاا،مياوها ات،بااغ«متاا »منطبقباامعنااي

زماينهساتندكاه¨هاازآود تهازفوايدكره ودمنديآو

آورنادوهامهايآدميوچهارپاياورافاراهممايهمنياز

اند.برايآناول تآفرين

هااقرآوبهاينبسندهنكردهوگياهاوبهطورعاموباغ

داند.برخيازآيااتحياتزمينمي¨بهطورخاصراجلوه

هايخشكوتهايازگيااهراماردهزمينقرآوبهصراحت

نامندكهچووباراوازآ ماوبرآوفرودآيد، ر ابزومي

زندهگردد.دراينآيات، ر بزيزمينكهبخشيازآورا

درختوگياهباودوآوآورندحياتآووبيهاپديدميباغ

3(.32،33يس/)مردگيآودانستهشدها ت

هايمختلفومتناوعيكريمبهباغ:درقرآوهاانوا باغ

بااغان اور:خادايمتعاالدرآياات.1اشارهشادها ات:

ان ورو اهم¨ها،ميوههايان ور،اهميتآومتعدديبهباغ

ُم مأأَو»كند؛بهعنواونمونه:آودرزندگيبشراشارهمي بيٌةأيع

                                                           

 .33ا0،صگياهان و زندگي در انديشه ديني.1

 .332،ص15،جتفسير القركنالتبيان في .2

 .153ا155،صطبيعت و كشاورزي از ديدگاه اسالم.3

َُمأَواعر  مأاْيَمتَمُةأا ع َُمأَحاعأح تتَْم  ْ ْ نهمأينأأأخ َضج َْمأِم أَوأ٭أُكُيو عَبًّنمأفعِم
ْ أَ ِختٍلأَو َُمأَجْ مٍتأِم َُْيَْمأِفت ُمتوِ أْ َْمٍ أَواعأَج َْأاْي َُمأِم َ ضَ مأِفت أ٭أفع

ِِأَويتَم أثعَمِض  ْ َِْميعم همأأُكُيواأِم ُِ  أاعَممأ ،32ياس/)فعمأيش نُ ضمو عأاعيِدي

ايا تبارايآدميااوكاهزماينماردهرا(؛ونشانه30ا33

هااييازخرمااوان ورهااقاراربااغديمو...درآوزندهكر

هااايجوشاااودرآوپدياادآوردياامتاااازداديااموچشاامه

هايشوآنچهباكارخودبهوجودآوردندبخورند،آيااميوه

شريفه،اصا پديادآوردو¨برطبقاينآيه«كنند.شكرنمي

هايان وركهباقدرتوعلمخادايمتعاالباهوجاودباغ

هاايهساتي،علاموآيد،بسياراهميتداردكهازنشانهمي

هاراخدايمتعاالبارايقدرتخدايمتعالا ت.اينباغ

فراهمآمدوغ اوخوركآدميآفريدها تونيازبخشاي

هااازاحيايزمينو ر بزيآودرپرتووجودهمينبااغ

رهاادهاقراردارد.ايانبااغآو¨ا تكهباغان وردرزمره

هايالهيا تكهشكرآوالزما ات.دراياننعمت¨زمره

هااوآيهوبرخيازآياتدي رباغان وردركنارنخلساتاو

هاايهاآمدها ت،اماادربرخايازآياات،بااغپسازآو

هايدي روبهاحتماالزياادباهان ورقب ازگياهاووباغ

ََنمِوَراٌتأأأر ِ أِلِفيأا عأَو»طورمستق ذكرشدها ت. طعنٌ أممَم
ْ أأأَو (؛ودر13،2رعاد/)...َ ِختنلٌأأَهر ٌعأَوأْ َْنمٍ أوَأاعَجْ مٌتأِمن

«هاييازان ورو...قراردارد.هاييكنارهموباغزمينقطعه

هايان اوروتفااوتاينآيهنيزضمناشارهبهاهميتباغ

وازياكآب،4ان ورهاييكهدرياكزماينكاشاتهشاده

هايقادرتوعلامنشانه¨شدها ت،آورادرزمرهآبياري

داند.خدابرايعاقالومي

ََأَو»آودربهشت¨هايان وروياميوهاشارهبهباغ أَحَداِئ
(وقراردادوباغان وربهعنواويكباغ38،32نبا/)«ْ َْمب ماع

(و22اا18،32كهاف/)مطلوبدريكضربالمث قرآني

(ونيزباغيكاه85،28عبس/)يانساوبهعنواومتا زندگ

اهميات¨(،ازدي ارادلاه2،222بقاره/)انساودو اتدارد

هايان اوردرقارآوا ات.بارطباقبرخايازآياات،باغ

كردند:اگرپياامبريمشركاوبهپيامبرا الم@اعتراضمي
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¨دهناده(.اينآيهنشااو13،51ا راء/)چراباغان ورنداري

باغان اوردرآوروزگاارميااوماردمحجااز¨اهميتويژه

هاايان اورباها ت.ايننكتهشايددريادكردقرآوازباغ

هاايان اورقرآوبهباغ¨ت ثيرنباشدامااشارهطورخاصبي

فراترازاوضا واحوالزماوومكانيوباهدليا اهميات

از1آوا تكهدرقرآويازدهبارازآويادشدها ت.¨ويژه

هاايان اوربايادا اتفادهشاودوباغ¨ديدگاهقرآوازميوه

ْ أأأ» زاوارا تتهيد تاونيزازآوا اتفادهكنناد: ُكُينواأِمن
ِِ ِِأَوثعَمِض ازاينرو،باه2(.2،121انعام/)«بَمواأَحْقهمأيو َمأَحَصمِ 

فتوايفقهايشيعهدادوزكاتان ورطبقاينآيهمساتحب

يادشاده،زكاات¨يباا تداللبهآيهالبتهشيخطو 3ا ت.

خاصاي¨هاايآوباهانادازهان وررادرهن امچيدومياوه

بنابراين،مقصودازدادوحقآوا ت4واجبدانستها ت.

هايباغان ورواناارباياد اهموكهدرهن امچيدوميوه

حقفقرابهآناودادهشود.درروايتيازامامصاادق#در

آمادها ات:در«َوبَمنواأَحْقنهمأينو َمأَحَصنمِ ِِأأأأ»تفسيرعباارت

زراعتدوحقا ت:حقيدادنيوحقگرفتي.حقدادني

هماوزكاتواجبا تكهيكدهميايكبيساتما ات،

َوبَمنواأأ»اماحقيكهبايدآورابدهددر خنخدايمتعال:
ِِ بهآواشارهشادهومقصاودهمااوروزي«َحْقهمأيو َمأَحَصمِ 

شودوبهتادريجرويهامانباشاتها تكهچيدوآغازمي

درروايتدي ريازاماامصاادق#نقا شاده5شود.مي

ا ت:ازمحصولجموشدهبهمسلمانيكهنزدتآمدباده

رواياتفراواودي اري6واگرمسلماونيامدبهمشركبده،

واردشاده“دراينبارهازامامباقر،صادقواماامرضاا

دربرخيازاينرواياتآمدها تمحصولرانبايد7ا ت.

آمادوفقياربارايكماك¨،چوومعمواًلزميانهشببچينند
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باه21انبيااء/38¨درآياه8گاردد.گرفتندرشبفراهمنمي

كسااانياشااارهشاادها ااتكااه¨قضاااوت االيماودرباااره

گو فندانشبهباغدي ريرفتهوبااچريادودرآوباهآو

اند.درروايتايازاماامصاادق#نقا ردهخسارتواردك

باغان اورباوده«(حر ¨»واژه)شدها تكهمقصودازآو

ا ت.

:باغاناردرقرآواهميتخاصيدارد.قارآوهايانارباغ

،00الارحمن/)دهدهايبهشتيقرارميميوه̈اناررادرزمره

هاايهساتي،قادرتوعلامهايانارراازنشانه(وباغ28

ْ أ»...داندخدامي َ يممو عأَوأْ َْمٍ أَواعَجْ مٍتأِم ُ مأأأاي ايضُّم م عأممش نَمِب
ِِأاِلذعاأأيغعرَيأممَمَشمِبٍهأا  ُظضمواأاِليعأَو ُِنِهأاِلْ أِفنيأذعِيُ ن  أأأأأاعثعَمِض  ْ ْثَمنَضأَوي

]وباآبفارودآمادهاز؛(2،55/انعام)«َيعآيمٍتأِيقعو ٍمأيؤ ِمْمو 

زان ور،زيتوووانارهم ووونااهم ووهايياباغآ ماو[

آوور ايدنشهن ااميكاه¨بيرووآورديم؛بهميوهوثمره

هايياز]هستيور دبن ريدكهدرآونشانهثمردهدومي

قدرتوعلم[خدابرايآود تهازمردماوا تكهايمااو

توجاهخااصشادههاايانااردراينآيهبهباغ«آورند.مي

هااياناارخواهادباهبااغيمتعالازآدمياوميا ت.خدا

ر يدوميوهانارونيزچندوچووخودآو¨بن رندودرباره

هاياتقااوصانوخاداوعلاموميوهكهازمظهرهاوجلوه

قدرتاوا اتتفكاركنناد.تماشاايبااغانااروتركياب

نوازرنگ ارخو ابزخااص،از اوييان يزوچشمدل

كندوازطرفيچ ون يدرنشاطول تميآدميراغرق

هاا،پياه،آورداناهانار،چيانششا فت¨رشدور يدوميوه

،شك ،وزو،مزهوزيباييآوآدمايراپو ت،رنگ،اندازه

 اازد.نيازتفااوتاشرهنموومايبهمدبرو اماودهنده

انارهايمختلفكهدريكباغويااچنادبااغنزدياكباه

هاايمختلافمتناو ودارندياتفااوتمياوهيكدي رقرار

هاايتفكارورن ارنگيكياچندباغكنارهم،ازد تمايه

ُ مأوَأ»درنتيجهاعتقادبهخداا تكهدرآيهباتعبيار أممَمَشنمِب
ايخداوناددرآياه9بهآواشاارهشادها ات.«غعرَيأممَمَشمِبٍه
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̈پديدآورنده(ضمناشارهبهاينكهخدا2،121انعام/)دي ر

هايگوناگووا ت،بهباغانارهمدرضامنچنادبااغباغ

آوودادوحاق¨دي راشارهكردهودرپاياوبهخوردوميوه

فقيراوبهآناو فارشكردها تكهتوضيحآوگ شت.

اشازن اهقرآواهميتدرختزيتوووميوهباغزيتوو:

 وگندياادكاردهخاصيداردتاآنجاكهخدايمتعالبداو

َ يمموِ أايُمنِيأَوأَو»ا ت: تارينآياات(.مهام50،1التاين/)«اي

ا اتكاه2انعاام/121و55آيات،باغزيتوو¨قرآودرباره

¨هاياناروان وردربارهباغ¨هايگ شتهدربارههماوتوضيح

باغزيتوونيزصادقا ت.

خرمادر¨ها(:درخت،باغوميوهنخلستاو)هايخرماباغ

ومشتقات«نخ ¨»قرآواهميتويژهداردوچه بارباواژه

آودرقرآوبهكاررفتها ت.دربيساتآياهازخرماايااد

¨خرماا تودردوازدهآيه¨هاويژهشدهكههشتآيهازآو

هايدي ربهكاررفتها ت.درايندي رخرمادركنارميوه

هايخرماآمدها اتباغ¨بارهبخشتنهابهآنچهدرقرآودر

جاهليتخرمااهميات¨گردد.درمياواعرابدورهاشارهمي

هاشرطايمااوآوردوفراوانيداشتها ت،تاآنجاكهعرب

اناد:دانستهبهر ولخدا@راداشتنباغخرماوان ورمي

َْأيعَك» ْ أ مؤ ِم ْ أَ ِختنلٍأأأاع...أيع ،13 اراء/ا)...«و أََُ و عأيعَكأَجْ نٌةأِمن

(.ايننكته ببشدها تگروهيگماوكننادكاه55،51

خرماات كيادورزيادهوازآودر¨قرآوبدين اببدربااره

قرآوبهخرمابسايار¨امااشاره1تبيينحقايقبهرهبردها ت.

عصارهاو¨فراتراززماوومكانيخاص،بلكاهبارايهماه

فوايادبسايارهاا توت كيدقرآوبرخرمااباهدليا نس 

هايخرمااراهاا ت.قرآوآفرينشباغآوبرايانساو¨ويژه

أمع  َشنأاعُمنَوأاْينِذيأأأأَو»داناد:بهد تتوانايخدايمتعالماي
ُ ضموَشننمٍتأَو ُ ضموَشننمٍتأَوأَجْ ننمٍتأَم َ ر عأايْ خ ننلعأَوأغعننرَيأَم ...«اينن

را(ومردمرابهخوردوآووا تفادهازآوفا2،121انعام/)

خواند.باهعباارتدي ار،خاوردوخرمااراباهعناواومي

هايهساتي،هاونشانهخوراكيمنا بو ودمندازنعمت
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 .183،صالكريمالقركنفيالنباتعالم.1

،13،2،رعاد/23،15مؤمناوو/)دانادعلموقدرتخدامي

منفعت¨مايههايشراهايخرماوميوهنيزباغ(.32،32يس/

ْ أَ ِختٍلأَوأَ مأيعُ   أِبِهأَجْ مٍتم  َشمعفع»شمارد:ميمردم ْ َْمٍ أيعُ   أاعِم
َُْكُيو أ َُمأََن  ْ َُمأفعَواِكهمأكعِثرَيٌةأَوِم (؛وباراي23،15مؤمناوو/)ِفت

هااهاييازخرماوان ورراپديدآورديمكاهدرآوشماباغ

خاداي«خورياد.هاميبرايشمامنافوزياديا توازآو

دكاهازريازمتعالباراوپاربركاتراازآ اماوفاروماي

هايخرماا تكاهاز اوييهاياينآبمباركباغنتيجه

ان يازيداردوازطرفايهايآوچينشونظمش فتميوه

آوردونياززماينراباابخشيازروزيمردمرافراهمماي

َْأايس نَممءمأَمنمًءأممَبمَركِّنمأأأأ»كند: ر بزيخودزندهمي َْمأِم َ ْي َوَ 
َُنمأطعْينٌ أأأأأأ٭أمٍتأَوَحب أاْيَحِصتِد  َبم َْمأِبِهأَجْ معفع َوايْ خ نلعأَبمِسنقعمٍتأيع

َُِبنمِ أوَأأ٭أَ ِضتٌد ح تتَْنمأِبنِهأَبْينَدةِّأَمتم نمأكعنذعِيَكأاْيخمنضموامأأأأأأاعِره لِّمأِيْي

(؛وازآ ماوآبيپاربركاتفاروفر اتاديم11ا05،5ق/)

هاايدروكردنايروياناديموبااآوهاودانهپسباآوباغ

ازن ااهقارآويكاياز«ايرازنادهكارديم.رده رزمينما

هايمطلوبومنا ب،باغيا تكهخرماگرداگردآوباغ

(ياآنكهبخشايازآو32ا18،32كهف/)رافراگرفتهباشد

(.دربرخي2،222بقره/)رادرختاوخرماتشكي دادهباشد

درخت¨هايدربردارندههايقرآنينيزازباغازضربالمث 

برخايازتفسايرهادر¨خرماا تفادهشادها ات.بارپاياه

هااي،ازنشاانه13رعاد/2¨وآيه2انعام/55و121هايآيه

هابااهستيوقدرتوعلمخدايمتعالآوا تكهخرما

هايمتناو ومتفااوتراازياكزماينوآبآفريادهميوه

بهشاتي¨(.نيازقارآوخرمااراياكمياوه13،2رعد/)ا ت

(.00،28الرحمن/)دانديم

هادرقارآوآمادهايانتنو باغ¨دي ريكهدرباره¨نكته

هادارايدرختاوتنومندوبلندهستندا تكهبرخيازباغ

هانيز،وبرخيچنيندرختانيندارند،برخيدرختاودرباغ

هااييگااههااويااتكياهماننددرختاومو،نيازمندداربسات

ُ ضموَشمٍتأَوأمع  َشاعْيِذيأُمَوأاأَو»هستند ُ ضموَشمٍتأَجْ مٍتأَم ...«غعرَيأَم

هاابساياردرتقسيميدي رگروهيازباغ2(.2،121انعام/)

                                                           

الجطام   ؛330،ص2،جمجم  البيان؛121،ص2،جفي تفسير القركنالتبيان.2
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ََأأ»1اندويادرختاو تبروتودرتودارند:پردرخت َوَحنَداِئ
ولاي2(،38،12نبا /)«ْيفعمفِّماعَجْ مٍتأأَو»(؛85،35عبس/)«ُغْيب م

¨هاچنيننيستند.طبقبرخيازتفسيرهاازكلمهبرخيازباغ

هااكهجموآوحادائقا ات،دوربرخايازبااغ«حديقه»

3چينكشيدهشدها ت.ديوارويا نگ

:مورخااوومفساراوشاهر ااباراازهااوشاهرهابااغ

انادوآوراباهآبادترينوپربارترينشهرهاييمنشمرده

4اناد.مرغزارهايگساترده اتودههاوهايفراواو،بيشهباغ

قرآوشهر باراپيشازنازولكيفارالهايبار ااكناوآو

ُِ  أبينٌةأأيع»كند:شهريپاكيزهمعرفيمي قعد أكعم عأِيَسَبٍذأِفيأَمس  عِْ
ْ أمِينٍيأَو َْ ْ أِره ِقأَرُبُ   أَوأَجْ َممِ أ اش ُ ضمواأيعهمأَبْينَدٌةأأأِشَممٍ أُكُيواأِم

(؛همانابارايماردم ابادر32،10 ب /)غعُفورأَر ٌّأطعتَبٌةأَو

ايازقادرتونعماتخاداوجاودمح  كونتشاونشانه

داشت؛دوباغستاواز مترا توچپ]آورافراگرفته

بودننااد[.ازروزيپروردگارتاااوبخورياادوشااكرآورا

ب زاريدكهشهريپاكيزهودلپا يروپروردگااريآمرزناده

شريفه،مح  كونتوشاهر ابا،¨قاينآيهبرطب«داريد.

هاايشهريپاكيزهودلپ يربود. ببپاكيزگيآونيازبااغ

متعددوبزرگيبودكهازچپورا تشهررادربرگرفته

شاكومح  كونتمردم بارااحاطهكاردهبودناد.باي

هااييمقصودازدوباغ،دوعددباغنيست،بلكه لسلهباغ

آودر امتچاپو¨طورعمدهياك لسالها تكهبه

بخشدي رآودر مترا تقرارگرفتهبودوبهاحتمال

تعبيرشدها ت،اين«دوباغ»هابهفراواوازاين لسلهباغ

هاايهاوخاوراكيهااز ويي ببشدهبودانوا ميوهباغ

متنو ،موردنيازول يدبرايمردمفاراهمآيادوازطرفاي

پاك،زيبايي، ر بزيوخرميرابرايشهر اباباههواي

هستيعلموقدرت¨ارمغاوآوردهبود.ازاينرو،همنشانه

                                                                                      

 .158،ص8،جألحكام القركن

 .322،صنثر طوبي،153،ص2،جالتحقيق في كلمات القركن.1

 ؛221،ص15،جكنفطي تفسطير القطر   التبيطان ؛225،ص15،جمجم  البيان.2
 .138،135،ص25،جالميزان

 .181،ص1،جالتحقيق في كلمات القركن.3

 .205،ص1،جبررسي تاريخي قصص قركن.4

خدابودوهمنعمتبزرگايكاهشاكرآوالزما ات،باه

تواوگفتشهرپاكيزهومطلوبآمد.ازاينرو،ميشمارمي

هااحاطهكننادشهريا تكهگرداگردآورادرختاووباغ

مبادل«شاهرپااكيزه»وغ ا،زيباييوهوايپاكآوراباه

 ازد.

:درقارآوكاريمباهمنا ابتهايمطلوبومنا بباغ

ضربالمثليكهدرآوازبااغا اتفادهشادهونيازبرخاي

»...بااغمطلاوبآمادها ات:¨هاييدربارهآياتدي رنكته

َُْيَْمأِي ْ أمعَج َُِممأَجْ َمنِيأِم ُمَممأأْ َْمٍ اعَحِد َُْيَْمأَبتَْ ُمَممأِبَْخ ٍلأَوَج َوَحفعْفَْم
ْ م ََْ َمنِيأبََت أأ٭أَهر  َُمأَويع  أََْظِي  ُاِكْيَممأاْي َ ض َ نمأأأأأُكيع ْ نهمأَشنتئِّمأَوفع ِم
َُض اِخم ُمَممأَ  (؛وماا32اا18،32كهاف/)...كعم عأيعهمأثعَمٌضأَوأ٭أيع

ديامكاهبراييكيازآودو،دوباغمملوازان اورقاراردا

گرداگردشرادرختاوخرمااحاطهكردهبودندوميااوايان

هاايبابركتيوجودداشت.هردوبااغمياوه¨دوباغمزرعه

ايكهازچيزيفروگ ارنكردهبود،داد،بهگونهفراوانيمي

ايمياوايندوباغجاريشادومالاكبااغماالوچشمه

سايانآياه،خادايبرا ا.«فراوانيفراچنگآوردهبود...

متعالباغمنا بوبسيارخوبيبهيكيازايندونفارداده

جوشيدوبود.اينباغدارايآبيبودكهازمياوخودآومي

ازنيازينبودكهازدوريانزديكآبباهبااغآوردهشاود.

شاد.بهترينشيوهت مينميآبمنا ببرايباغبا،اينرو

ْ أأأ»...تعبياردي رينيزبا¨درآيه َ نِضيأِمن َُنمرمأأََ َُنمأاْيمع   «...ََح ِم
ا¨(بهايننكتهاشارهشدهونيزدر وره2،222بقره/) يس

ابهايننكتاه«جنات»به«فيها»درصورتبازگشتضمير

هاااي(.ازدي اارويژگااي32،32يااس/)اشااارهشاادها اات

هاايمتعادد،متناو وفاراواوهايمطلوبوجودمياوهباغ

بََنت أأ»...كهدرآياتيادشدهبهآواشارهشدها ات:ا ت
َُمُا ْ أُكلِّأايْثَمَضاِت...(:»18،33كهف/)...«ُكيع َُمأِم ،2بقره/)«...ِفت

وجوديباغتوليدميوها اتوبااغ¨ترينفلسفه(.مهم222

هايبسيارباهباارآورد.ازدي ارمطلوبآوا تكهميوه

وجودانوا درختاومياوها اتهاييهايچنينباغويژگي

كهدرآياتيادشدهبهان اوروخرماااشاارهشادها ات.

هاا تكهدرقرآوازويژگيدي رنيزنو درختاواينباغ

گروهاايازدرختاااو¨هااايييااادشاادهكااهدربردارناادهباااغ
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ايكاهدرباربودومسااحتبااغباهگوناهبزرگ1هستند.

وگاهتنومنادباشاد،ازدي اردرختاودرهم،فشرده¨دارنده

هايچنينبااغيا ات.ايانبااغشاك وتركيابويژگي

،18كهاف/32¨خاصينيزخواهادداشات.بارا ااسآياه

 اوا تكهدوباغدركنارهمقارار اختاراينباغبدين

هايان ورا ت،امااطرافهابوتهگرفته،درختاواصليآو

ميااواياندوبااغان اورهاااحاطاهكاردهوهارانخ آو

ايوجاودداردونهرهاايآبميااودوبااغجريااومزرعه

هاايان اوردوهادراطارافبوتاهوجودنخ ¨دارد.درباره

هايآودراطرافآيد.نخستآنكهنخ احتمالبهذهنمي

بااغ¨هاايبلناددرهماههاكاشتهشدهودومآنكهنخ باغ

باا2هايان اورا ات.ازبوتههامملووجودداردوزيرآو

اينهمه،ازن اهقرآوباغمطلوبآوا تكهخدايمتعال

دهد.دردنيايدي ربهمؤمناومي

هاايدنيااهايبهشاتيباابااغ:ذاتباغهايبهشتيباغ

هايبهشتيازجانسآخارتا اتكاهمتفاوتا ت.باغ

هايمتعدددنيويرانداردودرپرتاوقادرتومحدوديت

هااهايمختلفيدارد.ايانبااغخوا تخدايمتعالمزيت

ذعَواََنمأأ»درختانيپرشاخهوباطاراوتو ر ابزوخارم:
َُمم َممِ أ٭أْفَْننمٍ اع هاااي(،چشاامه00،28،22الاارحمن/)«ممنند 

ُِمننمأ»جاااريوجوشاااو: َ ضيننم َْتَْننمِ أفت َْتَْننمِ أأ٭أََ َُِمننمأ ِفت
أَو»هايرواووريزاو:،آب(00،05،22/الرحمن)«َ ض مَخَممِ 

ْ أأ»هايمتنو :(وميوه02،31واقعه/)«َممٍءأَمس ُ وٍ  َُِممأِمن ِفت
ٍَُةأَهو َجمِ  (دارد.نيازهميشاهدر00،02الارحمن/)«ُكلِّأفعمِك

ََْ نَمنِيأَ ا ٍأأيَجَْنأأَو»...د ترسا ت: (،00،02الارحمن/)«اْي

َْنةٍأ»قطوشدنيومنوشدنينيست: َْنةٍأأَوأ أَمْقُطو « أَمم ْمو

َُنٍةأكعنِثرَيةٍأأأَو»:هايفاراواودارايميوه،(02،33واقعه/) «فعمِك

ٌَُةأَو»وخرماوانار:(02،32/واقعه) َُِممأفعمِك «رمم مٌ أَ خ ٌلأَوأِفت

ايكهبهشاتياوبخواهناد(ا توهرميوه00،28الرحمن/)

ُم  أِبفعمِكاعأَو»برايشاوآمادها ت: ُمو عأأٍَُةأَوم َد  َ م «يعح ٍ أِمم مأيش نَم

(.32،03؛يس/23،33زخرف/؛02،22طور/)

                                                           

 .132-122،صعالم البنات في القركن الكريم.1

 .هماو.2

:برطبقبرخيازآياتقرآوچووخدايمتعاالباغآدم

آدمراخلقكارد،اووهمسارشحاوارادربااغيخااص

ْ أ»جايداد: َُنمأأأأاعُلْيَْمأيمأبَ ممأاس ُ   ْ ََْ نةعأَوُكيعنمأِم   َتأَوَهو جمَكأاْي
بااغيكاهآدمو¨(.دربااره2،30بقاره/)...«تُثأِشْئممَممَرغعد اأَح

كردناد،همسرشحاوادرآغاازحيااتدرآوزنادگيماي

اختالفنظروجوددارد.برخيازمفسراوباهدليا وجاود

هايبهشتينباودهورواياتيبراينباورندكهاينباغازباغ

هازامامصادق#نق ا تكا3درزمينقرارداشتها ت.

هايهميندنياا]ودرپا خبهپر شيفرمود:آوباغازباغ

كردواگارزمين[بودكهخورشيدبرآوطلو وغروبمي

شادوابلايسآوباغبهشتيبودآدمهرگزازآوخارجنمي

درمقاب ،گروهيازمفسراوبر4توانستبداوراهيابد.نمي

عالمه5ودها ت،هايبهشتيباينباورندكهآوباغ،ازباغ

طباطباييمعتقدا تباغآدمدرزمايناماادرعاالمبارزخ

6كنيم.بودها ت،نهدرعالمماديكهمادرآوزندگيمي

هاا،توليادمياوهوتا مينتريناثرباغ:مهمهاباغوميوه

هااهميتخااصبخشيازغ ايانساوا ت.قرآوبهميوه

هااياادكاردها ات.اياندادهوبيشازبيساتباارازآو

موضو تاآنجااهميتداردكهخادايمتعاالباهمياوهباه

ٌَُةأَو»كند:عنواوخوراكبهشتياواشارهمي َُِممأفعمِك أَ خ نٌلأوَأأِفت
أوَأ»؛(00،28الرحمن/)«رمم مٌ  ََ (.38،32نبا /)«ْ َْمب نمأاعأَحنَداِئ

َُنمأأأَو»...(15،22مريم/)«فعُ ِيي»قرآوباتعبيرهاييازقبي   ْ ِم
¨هاادرتغ ياه(به همممتازميوه23،15مؤمنوو/)«ُكُيو عْمََ

¨هاارا ابباداماهكندودرجايدي ارآوآدمياشارهمي

َُةِّأَوَعبًّم»داند:زندگيآدمياومي َُمِمُ   أ٭أَوفعمِك َع   ْ مأيعُ   أَوِي «َمَمم

قوهااباهعناواورز(.وگاهنيازازآو85،31،32عبس/)

هاايدنياويوروزيدردنيااوآخارتياادكاردهومياوه

َُنمأأأأ»...بهشتيرامشابهيكدي ردانستها ت:  ْ ُكْيَمنمأرمِهُلنواأِم
ْ ألعب ُلأَو َُذعاأاْيِذيأرمِهْلَْمأِم ْ أثعَمَضٍةأِره لِّمألعمُيواأ ُ مُاِم ...َمواأِبِهأممَمَشمِب

زيآنااوشاود،هاروايازآوباغ(؛هرگاهميوه2،20بقره/)
                                                           

 32،ص1،جالميزان؛22،ص1؛جنور الثقلي ؛152،ص1،جمجم  البيان.3

 .25،ص1،جتفسير قمي؛123،ص11،جبحار األنوار.4

 .123،ص1جمجم  البيان، .5

 .32،ص1،جالميزان.6
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گوينداينهماوا تكهپيشازاينروزيماشدهباودو

«دنيابهآناودهند.¨هاييشبيهميوهميوه

(،2،55انعاام/)هايخاصازقبي انااردرقرآوازميوه

(وزيتاوو85،25عابس/)(،خرماا23،15مؤمناوو/)ان ور

وه،(يادشدها ت.ازن اهقرآو،تفكردرميا85،25عبس/)

هااي(ونيزبرآمدوميوه2،55انعام/)چ ون ير يدوآو

هاايهااومازهها،رناگها،وزوها،اندازهرن ارنگباشك 

مختلفآدميراباههساتي،قادرتوعلامخادارهنماوو

(.13،2رعد/) ازدمي

ازن ااهقارآو ابزيوت ثيرگياهااوباررواوانسااو:

هاي ر ابز،نشااطوباغها،گياهاوخرميزمين،انوا گ 

زدايادوهاافسردگيوغمرامايآفرينا توتماشايآو

َُمأَومعاْيأَو»آورد:شاديپديدمي َُمأَرَواِسنيأأاعأر َ أَمَد  َ م ْيقعتَْمأِفت
ُِتٍجاعَو ْ أُكلِّأَهو ٍاأَب َُمأِم (؛خداوندبرايشما05،3ق/)  َبم َْمأِفت

هاايخارموشاادياغازآ ماوآبيفروريختكهبداوبا

ايا ات رشتوطبيعتانساوبهگونه«آفرينرويانديم.

آورد.هادراولا توشااديپديادمايزيبايي¨كهمشاهده

هايرن ارناگوهاوميوههاوگ هاي ر بزباشكوفهباغ

هااي ر ابز،زماينرالبريازاززيبااييهااوشااخهبرگ

1كند.مي

آوا ات¨ياتقرآونشاودهندهگروهيازآآياتالهي:

هستي،قدرتوعلمخدايمتعالا ت.يكاي¨كهباغنشانه

هاادرقارآو،هادايتازاهدافخدايمتعالازيادكردبااغ

هابههستي،قدرتوعلمخداونادازره ا رمتنباهانساو

ََنمِوَراٌتأأأمعَوِفيأاْي» اختنعق وفطرتا ت: ر ِ أِلطعنٌ أممَم
أيْ َْمٍ أَوَهر ٌعأَوَ ِختٌلأِصْ َواٌ أَوغعريمأِصنْ َواٍ أيس نقعأأاعْ أَوَجْ مٌتأِم

َْيع َُمأ ُ َض ُ ٍضأِفنيأايْأأيِبَممٍءأَواِحٍدأَو مفعُضُلأَب ُكنِلأاِلْ أِفنيأذعِينَكأأأأُمَب
ُ ِقُيو ع هايمختلف(.آفرينشميوه13،2رعد/)«يعآيمٍتأِيقعو ٍمأي

هاابآوومتنو كهوزو،شك ،رناگ،انادازه،مازهوقالا

كننادوازياكمتفاوتا توهمهازيكزمينتغ يهمي

هاوها،تنهها،شاخهنوشندونيزدرختاودارايبرگآبمي

                                                           

،محمادتقيترجمطه و تفسطير ننطج البالغطة    ؛3،10،ص8،جمنناج البراعة.1

 .21،ص12جعفري،ج

هاايهااورناگهاا،وزوها،اندازههاوشكوفهها،گ  اقه

مختلف،متنو ومتعددكههمهازيكآبوخااكتغ ياه

رتخاداا اتوهايهستي،علموقادازنشانه2كنند،مي

آورد.زمينهاعتقادبهخداوخالقرادرانساوفراهممي

هاافاراهاايبااغنيزقرآوانسااوراباهتفكاردرمياوه

هايهستي،علموقدرتخاداهاراازنشانهخواندوآومي

ِِأاِلذعاأأيا  ُظضمواأاِليع...»داند:مي ُِِهأاِلْ أِفيأذعِيُ   أيعآياعثعَمِض  ْ مٍتأْثَمَضأَوي
(.2،55انعام/)«ِيقعو ٍمأيؤ ِمْمو ع

ََأأأاع»فرماياد:ايدي ارمايخدايمتعالدرآياه ْ أَخيعن م ن
َْأايس َممءمأَممًءأفعاعر َ أَومعايس َممَواِتأَواْي ََ عأيعُ   أِم ََأمع     َبم َْمأِبِهأَحَداِئ

ٍََةأَممأكعم عأيعُ   أ  ُ َُمأاعذعاَتأَب َََض ْ ِبممواأَش ُمن  أأأأاِليعٌهأَماعْ أَم َ أايْينِهأَبنْلأ
ُ ِدُيو ع (؛وبرايشماازآ ماوآبايفارو23،25نم /)ألعو ٌمأي

هايبهجتان يزراكاهشامافر تادكهبه ببآوبو تاو

توانستيددرختانشرابرويانيد،رويانديم.آيابااخاداينمي

طبقاينآيه،خدايمتعالانسااورااز«يكتاخداييهست؟

شامردوآورنااتواومايهاايبهجاتوباغآفريدودرختاو

هااييآفريادهانكارخدايداناوتوانااييراكاهچناينبااغ

 اازاعتقاادباهخاداهاارازميناهداندوآوان يزميش فت

3كند.معرفيمي

هاي ر بزوبانشاطچووپااييزفاراباغهاومعاد:باغ

ازروناد، ابزيوخرماير دبهخوابزمساتانيمايمي

هاااييعرياااوباااقيبنااددوجازشاااخههاارخااتبرماايآو

ماند.امادرپرتوقدرتالهيبههن امفرار ايدوبهاارنمي

شوند.قرآوازها بزوزندهميهاباغودرپرتوبارشباراو

گياهاوكهمحسوسا تا تفادهكردهو¨اينحياتدوباره

قينمانادهوهااباار تاخيزمردگاوراكهجزروحيازآو

َْأايس نَممءمأَمنمًءأأأ»كند:حياتدوبارهانساوراتبيينمي َْمأِم َ ْي َوَ 
ح تتَْنمأِبنِهأَبْينَدةِّأَمتم نمأكعنذعِيَكأأأأأأاعَو...أ٭أ...  َبم َْمأِبِهأَجْ نمتٍأمعفعأممَبمَركِّم

(؛وازآ ااماوآباايپااربركاات05،5،11ق/)اْيخمننضموام

اي...وباآوزمينمردههارويانديمفر تاديم،پسباآوباغ

«رازندهكرديم،ر تاخيزمردگاونيزچنينا ت.

                                                           

 .232،ص2،جمجم  البيان؛111،ص13،جالتفسير الكبير.2

 .21،صتفسير شبر.3
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هاايعظماتوحكماتهااازجلاوه:بااغهااوآبباغ

هاايبازرگخادا.امااقارآوت كياداندونيزازنعمتالهي

باارشبااراوپدياد¨ورزدكهايننعمتالهايدر اايهمي

َْأايس َممءمأَمم»آيد:مي َْمأِم َ ْي   َبم َْمأِبِهأَجْ نمٍتأَوَحنب أأأمعًءأممَبمَركِّمأفعَوَ 
(.ازاينرو،ازن اهقرآوباغمطلاوبو05،5ق/)«اْيَحِصتِد

منا بباقيا تكهآببرايآبياريآودرد ترسباشد:

َ ض َ مأِخم...أ» َُض اَوفع ُمَممأَ  (.18،33كهف/)«يع

هااييازهااجلاوه:باغهايقرآنيهادرضربالمث باغ

نعمتالهيهستندكهبرايصاحبانشااوثاروت،آ اايشو

آورند.ازاينرو،انساوبايدايننعمتآرامشبهارمغاومي

هاينهفتهدرآوبههستي،راشكركندوباتفكردرش فتي

ريازيبااغوقدرتوعلمخداپيبرد.نيازپااييزوبارگ

رگانسااووحيااتآودربهار،انساورابهم¨حياتدوباره

 اازد.از اوييخاداياويعنيمعادرهنماووماي¨دوباره

هاومحصوالتباغخمسوزكااتواجابمتعالدرميوه

هارادرقالباحكامقراردادهكهمالكبايدباخر نديآو

(2،121انعاام/)«...َوبَمواأَحْقهمأيو َمأَحَصنمِ ِِأ...»شرعيبپردازد:

آمدهازباغونيازقيماتوارزشآود تمايهوثروتبه

 ازغرور،فخرفروشايبهعنواويك رمايهنيزنبايدزمينه

¨هاراد تمايهوتكبردربرابردي راوقرارگيردوشيطاوآو

زنادازدوفريبانساوقراردهد.خدايمتعاالمثااليماي

دو تيادوبرادركههركدامبااغيداشاتند.بااغيكاياز

مطلوبوپرثمربودودرنتيجهمالكشبهمالزياديهاآو

هااميااوآو¨د تيافتهبودواينماالودوبااغومزرعاه

ايكاه ببغرور،فخرفروشيوتكبراوشدهبود،بهگونه

گفت:ماالوقادرتمانازتاوباصراحتبهدو تشمي

گفت:اينبااغبيشترا ت.اودرحالورودبهباغخودمي

زازبيننخواهدرفتوآفتيبداونخواهدر ايد.نيازهرگ

گفت:قيامتبرپانخواهدشدواگربارپاااز رغفلتمي

شوددرآوجهاونيزخداباغيبهترازاينباهمانخواهاد

هااايداد.زرقوباارق،زيباااييوشااكوهباااغو ااودمندي

فراوانيكهازاوبردهبود،چناودربرابارچشامانشجلاوه

پنداشات.ردهبودكههمباغوهامخاودراجااوداومايك

گفت:چرابهخداكفاركردوميدو تشاورانصيحتمي

ورزي؟چهبساخدايمتعالباغتراناابود اازد.چارامي

كني؟اماگوييوبهقدرتخداتكيهنمينمي«القوة اال باهلل»

 اراواوبهاين خناووقعيننهادتاآنكهع ابالهيبار

فرودآمدوباغشنابودشد.او اختپشايماوشادولاي

توانساتباهاوكمكايكنادوازمانجالبكاسنمايهيچ

رهايش ازد،چووقدرتووالياتمطلاقوبالمنااز در

دنياوآخرتازآوخدايمتعاالا ات.خادايمتعاالدر

ورزدكهارزشواقعيانساوبهكهف ختت كيدمي¨ وره

كنادنيستواينبااوركاافراوراباطا مايپولوقدرت

23-32¨(.آن اهمثاليادشدهرادرضمنآيه18،28كهف/)

ُم  أَمثعأَو»زند:مي18كهف/ َُْيَْنمأيِأأأمِّاض ِض  أيع َُِممأأمعَرجميعننِيأَج َحنِد
ْ أ ْ ماعَجْ َمنِيأِم ُمَممأَهر  َُْيَْمأَبتَْ ُمَممأِبَْخ ٍلأَوَج َمنمأأِكْيأ٭أْ َْمٍ أَوَحفعْفَْم

ََْ َمنِيأبََت أ َُنض اأُااْي ُمَممأَ  َ ض َ مأِخيعميع ْ همأَشتئِّمأَوفع َُمأَويع  أََْظِي  أِم أ٭أُكيع
ِمأ ُمَوأحَيمِورم ْ َكأَمنمأاعَ مأاعكعم عأيعهمأثعَمٌضأفعقعم عأِيَصمِحِبِهأَو َُّأأاعَوأ ِّْكثعضمأِم َْن

؛وبرايآناومثليبياور؛دومرديراكهباراييكايازَ فعض ا

هاراباناودوباغازدرختاوان ورقرارداديموپيرامووآوآ

هاكشتزاريقارارداديام.درختاوخرماپوشانديمومياوآو

دادوچياازيازآوكاامخااودرامااي¨آودوباااغميااوه

گ اشات.وميااوآودوبااغجويبااريرواو ااختيم.نمي

ودمالكاينباغدرآمدفراوانيداشت.پسبههمنشاينخا

كاردگفات:مانازنظارماالازتاووگومايكهبااوگفت

ثروتمندتروازنظرنفراتازتوقدرتمندترموبهباغخاود

درآمد،درحاليكهباهخاود اتمكارباودگفات:گمااو

كانمقياماتكنمهرگزاينباغنابودشودوگماونماينمي

تاهبرپاشودواگربه ويپروردگاارمبازگردانادهشاومالب

خدايمتعاال«فرجاموجاي اهيبهترازاينخواهميافت.

هااارزشانادكدنياارادراينآياتباا تفادهازمثالبااغ

دهدكهثروتوقادرتكندوبهكسانيهشدارميبياومي

داننادوباهدليا شخصيتوبزرگيماي¨رافضيلتومايه

زناد.ورفروشندوتكبارمايداشتنثروتوقدرتفخرمي

داناادكااهخداوناادعاقبااتفخااروغاارورراحساارتيمااي

پ يرنيست.جبراو

 يره:“و خناور ولخدا@وائمهباغدر يره

@:درروزگاربعثتر ولخادا@و خناور ولخدا
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خبريمردمازداناشومهاارتباغاداريونيازبهدلي بي

هاباغايحاكمبرحجاز،هايپياپيناشيازنظامقبيلهجنگ

هااوبسياركاموهماوارهدرمعارضناابوديباود.ازبااغ

هاااييهودياااودرخيبااروامثااالآوواناادكيازنخلسااتاو

هاكهب  ريم،در رزمينحجازبااغيباهچشامنخلستاو

خورد.ر ولخدا@درايناوضا واحوالمسلماناونمي

قدارتشاويرابهكاشتندرختوداشتنباغودرختاوميوه

كرد،بلكهبرآوبسيارت كيدورزيد.آوحضرتدرپا خمي

بهاينپر شكهبهتارينثاروتچيساتفرماود:درختااو

روينادودرختاانيكاهدرا تواروبلندخرماكهدرگ مي

دهند.درپاياونيزدوبارههايخشكوتفتيدهميوهميبياباو

هايبهدرختخرمااشارهكردوازفاروشآوباهشادتن

برطبقروايتيدي رآوحضرتفرمود:بهترينمال1فرمود.

دارهايطوالني،زيبااومانظمخرمااودرختااومياوهد ته

2ا ت.

رواياتيازايند تبرايمردمايكاهتا ميننيازهااي

روزمرهبرايشاودشواربودوبهدنبالروزيپاكيزهوحالل

اتر ايدهازبودندراه شاوان يزهآفارينباود.درروايا

هااودرختااوهايمعنويبااغر ولخدا@به ودمندي

آفريناايكمتاارازدارنياازكااهدرتشااويقوان ياازهميااوه

هااايمااادينيساات،اشااارهشاادها اات.ازآو ااودمندي

هركاسدرختايبكااردوازآو»حضرتنق شدها ت:

آودرخات¨ثماره¨حفاظتكندتابهبارر د،خدابهاندازه

نياازبااهنقاا ازآوحضاارت3«پاااداشخواهاادداد.بااهاو

هرمسلمانيكاهدرختايبكاارد...دربرابارهار»اند:آورده

اندازهازآوكهانسااو،پرنادهيااچهارپااييبخاورد،خادا

4«پاداشيمث پاداشصدقهبهاوخواهدداد.

دربرخيازروايات،آوحضرتبالحنيخاصبراين

پايااوجهااوو¨اگردرآ تانه:»موضو ت كيدورزيدها ت

برپاشدوقيامتقرارگرفتيدودرد تيكيازشمانهاالي
                                                           

 .20،ص153،جبحار األنوار.1

 .152،ص13،جوسائل الشيعة؛225،221،ص0،جكافيال.2

 .321،ص12،جكنز العما ؛225،ص13،جمستدرك الوسائل.3

 .225،ص13،جمستدرك الوسائل.4

كاشاتن¨فرصتبهاندازه)بود،چنانچهبتواندآورابكاردو

فرصتراازد تندهدو(آو)آووجودداشتهباشد(بايد

كاشات.درآوحضارتخاودنيازدرخاتماي5«رابكارد.

نق شدها اتكاه”جعفربنروايتيازحضرتمو ي

جازادرياس(هماين)پياامبراو¨آوحضرتبلكههمه¨ يره

حضرتگاهدرختكاريرابااكماكوصايو6بودها ت.

داد.درروايتايدراياناشاميرمؤمناو#انجااممايخليفه

بارهآمدها تكاهاميرمؤمنااو#باابيا زماينراآمااده

كاردمرطوبميخرمارا¨ اختوپيامبرخدا@هستهمي

نيزآوحضرتبهد تخوديازدهدرخت7كاشت....ومي

هااباهعناواوهاايآوهاميوهخرمادرفدككاشتكه ال

8شد.تبركمياوحجاجتوزيومي

پيامبر@بااد اتخاودخرمااي9اثير،بهگزارشابن

راكاشت.آوحضرتباغي اختهبودكهعلي#«عجوه»

هاييدرنيزآوحضرتباغ10فروخت.بهدوازدههزاردرهم

مدينهايجادكردهبودكهطبقروايتيازامامرضا#پساز

هايمختلفيطبقنق دي ريباغ11رحلتايشاوباقيماند.

نيزطبقنقا 12درمدينهوجاهايدي رازايشاوباقيماند.

بخاااري،آوحضاارتدرزماااوحياااتخااودباااغيداشااته

13ا ت.

داناش¨هاآماوزشماردموتو اعهويقدركناراينتش

ايداشات.خادايكاشتندرختاووباغدارياهميتوياژه

متعالآماوزشماردمراازوظاايفمهامر اولخادا@

َُثعأِفيأ»شمارد:مي ُِ  أأأتنَيأَرسمو ِّارّمُمَوأاْيِذيأَب َْيعنت ُم  أيم ُيوأ  ْ ِم
ُِ  أَوأبيمَِِهأَو ََكِّت ُم مأاْيِ َممَ أَوأي َُيِّمم ْ ألعب ُلأأي اْيِحْ َمةعأَواِلْ أكعم مواأِم

                                                           

 .هماو.5

 .23،ص12،جوسائل الشيعة؛32،ص0،جالكافي .6

 .122،ص12،جوسائل الشيعة؛32،ص0،جالكافي .7

ابانابايشطرح ننطج البالغطة،    ؛153،ص0ج،ابنميثم،شرح ننج البالغة.8

 .213،ص12الحديد،ج

 .352،ص0،جالنناية في غري  الحدي  و األثر.9

 .22،ص2،جسفينة البحار.10

 .82،ص“مناب  مالي اهل بيت؛223،ص13،جوسائل الشيعة.11

 .123،ص10ابنابيالحديد،جشرح ننج البالغة، .12

 .328،ص2،جصحيح بخاري .13
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(اوكسيا تكاهميااوآو22،2جمعه/)؛يعِفيأَضمٍ أممِبنٍي

درسناخواندگاو،ر وليازايشاوبران يختتاآياتاورا

برآناوبخواناد،آنااوراپااكيزه اازدوباهآنااوكتاابو

حكمترابياموزد،هرچندپيشازآودرگمراهايآشاكار

هاايهايمختلفيبااآماوزهآوحضرتبهمنا بت«ند.بود

خودبداناوآموختكهچ وناهباياددرختااورابكارنادو

هارابسازندوحفاظتكنند.درروايتايازآوحضارتباغ

باارادرمعيساايازشااهريگ شااتكااه»نقاا شاادها اات:

زدهبود.ماردمازايانمشاك درختانشكرمخوردهوآفت

دند.عيسيفرمود:دارويايانمارضدرنزداوشكايتكر

اختيارشماا ت.شماهن امكاشتندرختاوفقطخاكپاي

ريزيد،امانبايدچنينكنيد،بلكهبايادنخساتبارهاميآو

هااهاآببريزندوپسازآوخاكبرپاايآوهايآوريشه

آناوبهايند تورعم كردنادو1بريزيدتاكرمزدهنشود.

محايطوآبو¨شايداينروايتويژه«رفشد.مشك برط

هايمهمر اولآموزش¨خاكخاصيباشدامانشاودهنده

درختكااريوباغاداريا ات.پاسازآو¨خدا@درباره

اند.اينراهراادامهداده“حضرتنيزاماماومعصوم

دارا تكهتكدرختاوميوه¨برخيازاينرواياتويژه

ولآوهستندوموضو برخياعامازهامشمدرختاووباغ

هاودرختاوبدووميوها ت.دار،باغدرختاوميوه

هااودرختااودركنارايانهماهت كيادبارتا مينبااغ

دار،دار،ر ولخدا@بهشدتازقطودرختااومياوهميوه

هااوازباينباردوآوبااغارقهاونخلستاوآتشزدوباغ

كهاينگونهاعمالويران ارهاكردودرآب،حتيدرجنگ

فرمود.آوحضرتپايشدرآوعاديورايجا ت،نهيمي

ازآنكااهمجاهااداوباارايجنااگاعاازامشااوندبااهآناااو

باه»هااينباودكاه:آوتوصيه¨كرد.ازجملههاييميتوصيه

بار2«هيچوجهدرختاوبهويژهدرختاوخرماراقطونكنيد.

بهمجاهداواينگونهتوصيهروايتيدي ر،آوحضرت¨پايه

                                                           

 .152،ص13،جوسائل الشيعة؛032،صلل الشراي ع.1

 .25،ص21،جبحار األنوار.2

3«ازقطودرختاوبپرهيزيدم رآنكهمضطرشاويد.»فرمود:

4(،شننَضةأا أا أَضننطضواأايتُننمأا َقطُننوأو)دراياانجملااه

حديثكهباحدودده ندنق شدها ت،تنهادرصورت

هايغيرجن ي،قطودرختااواضطرارجن يونهضرورت

ازشامردهشادها ات،امااضرورتمج¨راآوهمبهاندازه

اينشادها ات.ايازرواياتبهاضطرارهاماشاارهدرپاره

هاايشباهطبقايانرواياات،ر اولخادا@درتوصايه

هاارابااغارقهاراآتشنزنياد،آونخ »رزمندگاوفرمود:

دارراقطونكنياد.كردودرآبويراونسازيد.درختاوميوه

درختااومديناه¨تدرباارهآوحضر5«هارانسوزانيد.مزرعه

دراينرواياتابه6ورزيدكهنبايدقطوگردد.نيزت كيدمي

اازن ااهجزروايتاخيركهمربوطباهجناگ هاانيسات

ر ااولخاادا@،قطااوكااردو،درختاااووازبااينبااردو

هادررديفكشاتنكودكااو،زنااووپياراوقارارنخلستاو

آيد.وقتايدرارميشمگرفتها تكهگناهيبسياربزرگبه

جنگ،بريدو،آتشزدوودرآبفروباردودرختااوجاايز

نباشد،درحالتصلحوعاديبهطرايقاوليجايزنخواهد

بود.ر ولخدا@ايناحكامراازقرآوالهامگرفتها ت،

هااوكشااورزياززيراطبقبرخيازآياتنابودكردوباغ

أياِلذعاأََنَويْأأَو»نها ات:هايظالمااوصافمنافقاووحكومت
َُ َُمأَوِفيأا عأيَس ُ ِيَكأاْيَحض ثعأَوأر ِ أِيتْفسمَدأِفت ايْيهمأ أأايْ س لعأَوأي

(؛چووبهقادرتد اتيابادياا2،250بقره/)حِيبُّأاْيفعَسمَ 

كوشدتادرزمينفساادايجاادچووازنزدتوبازگردد،مي

افساادرادو اتكندوكشتونس رانابود ازدوخاد

برطبقاينآيه،فساادآفرينيازاوصاافمنافقااوو«ندارد.

مبغوضخداا ت.يكيازمصاديقفسادنيازناابودكاردو

هاا تكهبهنابودينسا انسااووهاومزرعهگياهاو،باغ

                                                           

،وسائل الشطيعة ؛138،135،ص2،جتنكي  األحكام؛23،ص0،جالكافي.3

 .23،ص11ج

.135،131،ص12،ججام  أحادي  الشيعة.4

،جام  أحادي  الشيعة؛138،ص2،جتنكي  األحكام؛25،ص0،جالكافي.5

 .132،ص12ج

 .212،ص2،جداوود سن  ابي.6
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1انجامد.حيواومي

هاير ولخادا@بارايازدي ربرنامهاحيايموات:

،احياايماواتزي ارزمينا االميهاو ر ابت مينباغ

ا ت.آوحضرتبرطبقرواياتمتعددومتناوعيقاانوني

وضوكردكهبرطبقآوهركسزمينبايريرااحيااكناد،

مالااكآوخواهاادشااد.ازمهمتاارينوبااارزترينمصاااديق

احيايزمينموات،ت مينباغبود.ازآوحضرتنق شاده

؛هركسيزمينبايريرافُيأيهمْأاحتيأارضمِّأمواَمِّأ»ا ت:

نيزحضرتفرمود2«آبادكند،صاحبآوزمينخواهدشد.

3؛موَم أا ر أيّيهأوأرسويهأفمْأَحتيأمْنُمأشنتئمِّأفُنوأينهأأأأ»

هايبايرازآوخداور ولاوا ت.هركسمقداريزمين

«هااحياكندازآواوخواهدبود.ازآو

كسيكهدرختي»درروايتدي ريآوحضرتفرمود:

اصاالحو)ايرابراينخستينباارحفاركنادبكارديادره

برداري ازد(يازماينباايريرااحيااكناد،ايانبهرهآماده

«زمينازآواوخواهدبودواينحكمخداور ولا ات.

اينحكمدرآواوضا واحاوالنابسااماوحجاازمرهماي

اميدي¨زمينبارقهبيماركشاورزيآو ر¨شفابخشبرپيكره

دردلمردمبودوباايجادامنيتواميدبهآيندهآناوراباه

كشاورزيوباغداريتشويقكرد.شهيدمحمدبااقرصادر

براينباورا تكهاينحكمدرزمانيماننادروزگاارماا

دوراور ولخدا@ا اتكاهدر¨يابدوويژهجرياونمي

هايبايرزياد،قدارزمينآوزماو،شمارجمعيتمردمكم،م

حجازخشكوتفتيدهوآباادكاردوزماينمانناد رزمين

هابسياردشواربود.اينحكمعادالنهرار ولخادا@باغ

هاايصادركرد.امادرزماوماكهجمعيتمردمزياد،زمين

هاآ اوا ت،چنينحكميجايزبايركموآبادكردوزمين

گايداردكاهنهايكشركتآماادنيستواگرجايزباشدت

هايباايرراآباادكناد.پاسايانحكامجااريزمين¨همه

4نخواهدشد.
                                                           

 .215،ص3،جتفسير الكبير؛02،ص2،جمجم  البيان؛58،ص2،جالميزان.1

.102،ص3،جتنكي  األحكام ؛235،ص0،جالكافي.2

.123ا123،صنبوي¨ طبيعت در سيره؛111،ص13،جمستدرك الوسائل.3

 .351،023،صاقتصادنا.4

هاايهاير ولخدا@:ر اولخادا@زمايناقطا 

مختلفيرابهاشخاصخاصيواگ اركردكهمواردمختلفي

هاادرمناابوا االميثباتشادها ات.آوازآوواگ اري

كردتاآباادشاودوباهميهايبايرراواگ ارحضرتزمين

هاايهااوزماينهاتبدي گرددونيزگاهباغهاومزرعهباغ

كردتابخشخصوصيبرايد تيابيباهعامرراواگ ارمي

مساقات5هاراحف كندوتو عهدهد.منافوخودآباديآو

نيزدرهمينجهتقرارداشت،چووبرطباقآوبااغيباه

شادتاادرحفا وداشاتميشخصيااشخاصيواگ ار

ر ولخدا@پاسازجناگخيبار6درختاوباغبكوشند.

هايآنجارابهيهودياوبهمسااقاتدادتااهاوباغنخلستاو

هااراباهثمارهاراآباادن ااهدارنادوآوآناوآونخلستاو

7نشانند.

دركنارايناقاداماتبسايارمهاموثماربخش،ر اول

هااصاادرآبياريباغ¨موثريدربارهخدا@قوانينواحكام

تاامنيتبربخاشباغاداريحااكمشاود.باهعناواو8كرد

هااآوباودكاههاونخلستاونمونه،ازمشكالتآبياريباغ

¨هايواقوشدهدرباالد تونزدياكباهمنطقاهمالكاوباغ

ها،توانستندازر يدوآببهباغ رچشمهوجرياوآبمي

د اتجلاوگيريكنناد.هاايپاايينرعاههااومزنخلستاو

قوانينا االمايانكاارجاايز¨حضرتاعالمفرمودبرپايه

هابيشازمقدارالزمنيستواينمالكاوحقندارندازآب

ا ااتفادهكنناادوبااابسااتنراهآبمااانور اايدوآببااه

جادمر اول»د تشاوند.اماامصاادق#فرماود:پايين

وباا ايالب،مقاررفرماود:آبيارينخلستا¨خدا@درباره

ايهايباالد تآبياريشوند.البتهبهگونهنخستنخلستاو

ايبايشازغاوزكپااهابهانادازهكهآبجموشدهدرآو

د تهادايتگارددوهايپاييننباشد. پسآببهزمين

هااهاونخلساتاواينروشهمچناوادامهيابدتاآبياريباغ

                                                           

،2،جتككرة الفقنطا ؛122اا53ص،نبوي¨ سيرهطبيعت در ؛315،صاألموا .5

 .035،ص3،جمكاتي  الرسو  ؛212ص

 .125،ص15ج،مجم  الفائدة و البرهان؛00،ص23،ججواهر الكالم.6

 .128،ص3،جتنكي  األحكام؛235،ص3،جم  اليحضره الفقيه.7

 .هماو.8
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ايان¨اوضاا واحاوال،در اايهدرآو1«بهفرجاامر اد.

هاورهنمودها،اميادآفريناي،ايجاادان يازه،پديادتشويق

هااوآوردوامنيتونيزوضوقوانينبسيارمؤثر،ايجادبااغ

هاادرزمااور اولخادا@گسترششتاباووگستردهآو

تحققيافت.

پااسازر ااولخاادا@اهاا بيااتش،يعنااياماماااو

ماهدادناد.گرچاهحضارتروشايشاوراادا“معصوم

بيشتربهامورخانهوخانوادهمشغولباوده’زهرا¨فاطمه

ايشااو¨ناماهتوانستها تباغاداريكناد،ازوصايتونمي

باهناامهااييهاوباغگرددكهآوحضرتملكا تفادهمي

امابراهيم،حساني،صاافيه،ميثابو¨[دالل،عواف،]مشربه

هاشمكردهودرزماووقفبنيهارابوقهداشتها تكهآو

حياتخودآوامالكدرتصرفايشااوباودهونماينادگاو

نيازآوحضارتدر2اناد.كردههاراادارهميآوحضرتآو

هاايهاومزرعهها،نخلستاوزماوحياتر ولخدا@باغ

3كردها ت.فدكراازطريقنمايندگاوخودادارهمي

طالب#وصي،جانشاينوياباماماميرمؤمناو،عليبن

اورااداماهداد.آوحضارت¨دامادر ولخدا@نيز يره

هاايمديناهراآبيااريهااوبااغدر نينجوانينخلساتاو

5پرداخت.هاميوبار ولخدا@بهكاشتننخ 4كردمي

آوحضرتپسازرحلتر ولخادا@باه ااختن

يازهايمختلفومتعددهمتگماشت.برطباقبرخاباغ

رواياتآوحضارتباهصاورتمقطعاينيازباهآبيااري

هايمختلفوآوحضرتباغ6پرداخت.دارميدرختاوميوه

گازارش8وحديثي7فراوانيپديدآوردكهدرمنابوتاريخي

                                                           

 .1513،ص15،جالوافي؛325،ص15،جمركة العقو ؛238،ص0،جالكافي.1

 .22،صاسرار فدك.2

مط  اليحضطره   ؛125،135،ص5،جتنكي  األحكطام ،28،ص3،جالكافي.3
 .81،ص23ج،مركة العقو ؛222،ص2،جالفقيه

،215،صعلطوي ¨ طبيعت در سيره؛22-25،ص’زندگاني حضرت زهرا.4

225. 

.22،ص12،جوسايل الشيعة؛32،ص0،جالكافي.5

 .121ص،1،جكشف الغمة.6

،حجططاز در صططدر اسططالم؛221-218،ص1،جتططاريخ المدينططة المنططورة.7

 .301ا328ص

هاييكهحضرتدرينبوجااريهاوچشمهشدها ت.چاه

بياريهاراآهاونخلستاوهابتواندباغآو¨ اختتادر ايه

¨كند،معروفا ت.طريحاينوشاتها اتينباوناامقلعاه

اندوهفتمنزلباابزرگيا تكهدورآوراديواركشيده

مدينهفاصلهداردونق شدهچوور ولخدا@فيئايرا

تقسيمكرد،زمينايدرآنجااباهاميرمؤمنااو#ر ايد.آو

ايحفركردوازآوچشامهيااچااهحضرتدرآوچشمه

اننادگاردوشاترباافشاارباهطارفآ اماوبيارووآبيم

نياز9ينباوگ اشات.¨جست.ازاينرو،نامآوراچشمهمي

¨ايا تمياومكهومدينهودرناحيهاندينبونامقلعهآورده

هااايعلاايآباايا ااتكااهنخلسااتاو¨چشاامه10حجاااز

آوراتاا¨برخايفاصاله11كند.طالب#راآبياريميابيبن

برخاي12اناد.نزلوبرخيچهارمنزلدانساتهمدينههفتم

هاا،نخلساتاوواندكاهدارايچشامهايدانستهينبوراقلعه

هاييا اتودرمسايرحاجيااومصارقارارداردومزرعه

اميرمؤمنااو#13اناد.برخيآوراازنواحيمديناهدانساته

هايفراوانيرابه ااماوهاونخلستاوها،باغها،چشمهچاه

تاريناماالكآوحضارتدرينباوباود،باهدومهمر اني

طالااب#اباايايكااهبرخاايآوراواديعلاايباانگونااه

ايهاومزار ينبوباهانادازهازن اهشافعيباغ14اند.ناميده

¨تاپاياوعمربر ارصادقهبرايعلي#اهميتداشتكه

گرچهاين خنشافعيخاليازاغاراق15.بودخوددرينبو

اهميتيا تكاهآوحضارتباهينباو¨دهندهونيست،نشا

جهنايمالاكدادها ت.برطبقروايتيدي ر،كشادبانمي

                                                                                      

،5،جتنطكي  األحكطام  ؛55،ص23،جمركة العقطو  ؛02،ص3،جالكافي.8

 .01،ص12،جمستدرك الوسايل؛131ص

 .02،ص3،جالكافي؛352،ص2،جمجم  البحري .9

 .23،ص12.ج. لسان العرب10

 .22.هماو،ص11

سفينة ؛232،ص3،جالفائق في غري  الحدي ؛1322،ص2،جفا  الوفاو.12
 .352،ص0،جالنناية في غري  الحدي  و األثر؛025،ص2،جالبحار

،؛ المسطالك و الممالطك  322،صنخبة الدهر في عجائ  البطّر و البحطر  .13

 .131،ص5،جحاشيه تنكي  األحكام؛22ص

 .328،صاسالم حجاز در صدر؛83،ص23،جمركة العقو .14

 .328،صحجاز در صدر اسالم.15
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زيددرجااييباهناامعبيداهللو عيدبنگويد:طلحةبنمي

منحارنزدمنآمدند،هن اميكاهر اولخادا@آنااورا

برايمراقبتازكارواوابو فياوفر تادهباود.آنااومهمااو

چوور ولخدا@ينبوراتصرفكرد،ينبورامنشدند.

برايكشداقطا كرد.اوبهدلي پيريازحضرتخوا ات

او¨آورابهپسربرادرشواگ اركند.پيامبر@بااخوا اته

انصاريآوزمينرا¨موافقتكردعبدالرحمنبن عدزراره

بهمبل  يهزاردرهمازاوخريد،ولايازآنجااخوشاش

گرفتاارمصايبتشاد.درراهبرگشاتعلاي#رانيامدو

مالقااتكاردوباهايشاااوپيشانهادخريادينبااوراداد.آو

ايراكاهدرينباوحضرتينبوراازاوخريدواوليننقطه

لغاتشنا ااوايانواژهآوراباه1باود.«بغيبغاه»آبادكرد

زبيادي2اناد.معنايمحا جوشاشآبوچشامهدانساته

هاايدژيا تكهچشامه«ينصر»بروزو«ينبو»نويسدمي

چشمهونخلستاو135جوشانيدارد.زمخشريگفتها ت

ا اتكاه”علايوكشتزارداردكهازآواوالدحسنبن

اگرازمدينهبه ويواديصفراءحركتكنايمدر امت

را تقرارداردودرمسيرمدينهبهمصرا اتوازآورو

 تناامينباورابارايشهايآباكهمح جوششچشمه

حموديازعدامباناصابو المينقا كارده3اند.گ اشته

ا تكهاگرازمدينهبه وي ااح دريااحركاتكنايم،

اشتااينبودر مترا اترضاوي،قارارداردوفاصاله

امااوالاوالدامااام¨مدينااههفااتمناازلا ااتكااهدرزمااره

هاايهاييهستدارايآبحسن#ا تودرآوچشمه

اندينبودژيا تكاهدرآوفراواووگوارا،ودي راوگفته

قرارداردوموقوفاتامامعلايهاونخلستاوها،آبمزرعه

4طالب#درآنجاا تواباندرياد]وزمخشاري[ابيبن

انادگفتها تينبومياومكهومدينها ت.امابرخيگفتاه

درآوينبوبخشياززماينتهاماها اتكاهر اولخادا

                                                           

 .215،225،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.1

،0،جمعجم مقاييس اللغطة ؛322،ص8،جلسان العرب؛125،ص2ج،العي .2

 .385ص

 .222ص، 11،جتاج العروس.3

 .232،ص3،جالفائق في غري  الحدي .4

جن يدونزديكبهمسيرحاجيانيا تكهازشامبهمكاه

135عياشينبعايگفتاها ات لمةبنروند.شريفبنمي

وبرخاايآوراشااهر5چشاامهدرآوشاامردهشاادها اات

 اعيداندكهدراطرافمدينهقراردارد.ابانكوچكيدانسته

هاوبازارهاا اتوآودژيا اتگويددرينبوچشمهمي

ايحوق گويدقلعهيكمرحلهاز اح دريا.ابن¨هفاصلهب

6ا تدارايآب،نخ وكشتزار.

دهدكاهآوحضارتدرعباراتيازايند تنشاومي

ينبواقامتبسيارداشتها ت.ابوفضالهدرينباوباهعياادت

كني؟آوحضرترفتوگفت:چ ونهدراينجازندگيمي

اعارابجهيناهدركناارتاواگرناگهاوازدنياابارويجاز

نخواهندبود.بهمدينهبياتاياراناتباهتاوخادمتكنناد.

اميرمؤمناو#پا خداد:بهاينگونهدردهاانخاواهممارد،

ااشارهبهمحا نخاودكرداابااخاوو م روقتيكهاين

گويااد:پيااامبرخاادا@عماااريا اارمااي7رن ااينگااردد.

ايدي ربهاودومنيزقطعه¨خليفهازينبورابهعلي#داد.

ايدي ارازآنجااراخريادوداد.اميرمؤمناو#خودقطعه

8هاضميمهكرد.بهآو

هاايآوهااوچااههاا،چشامههاا،مزرعاهدرواقوباغ

حضرتدرينبوفراواووپراكنادهباودها ات.اماابيشاتر

مياوهايآنجا خنبهمورخاوبهيكيازايندالي ازچاه

اند.ينبوآبزيرزمينيبسيارمنا بوباكيفيتبارايآورده

نخساتدرباغاداريو¨مسا له9زراعتوباغداريداشت.

زراعتح مشك آببود.وقتيحاجيااوومساافراوباه

كردناد.اولازآبآنجاا تفادهمي¨آمدنددرمرحلهآنجامي

درآنجاهاييكهآوحضرتهاوچشمهشايدهمچووچاه

خااصباه¨ايپرآببودكهجلوهپديدآوردهبودبهاندازه

دانايمهادفازايجاادخودراداشت.وليمابهدر تيمي

                                                           

 .201،ص0ج،معجم البلدان.5

 .13،18،33،32،صبلدانتقويم ال.6

 .228،صحجاز در صدر اسالم.7

،حجاز در صدر اسطالم ؛1332،ص2،جوفا  الوفا ؛38،صكتاب الخراج.8

 .228ص

 .1332،ص2،جوفا  الوفا ؛325،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.9
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هااباود.هاومزرعاهها،نخلستاوها،باغهاوچاهاينچشمه

شهرآشاوبهاافاراواوباود.ابانوچشمههاتعداداينچاه

روهايازمورخااووگ1شمارآوراصدحلقهدانستها ت

ها،ترينآويكيازمعروف2اند.هاراآوردهنامشماريازآو

هاياطرافآوباود.ايانهاونخلستاوابونيزروباغ¨چشمه

اندكهاباونيزردرناميده«ابونيزر¨چشمه»چشمهراازآورو

كرد.اوفرزندپادشاهحبشاهباودكاهاميرمؤمنااوآوكارمي

پاسخادماتپادرشباهمهااجرينباهويراخريدوبه

حبشه،اوراآزادكرد.پسازمرگنجاشيوآشافتهشادو

اوضا حبشه،هي تينزداوآمدندوبرايباهعهادهگارفتن

¨ لطنتحبشهاورافراخواندند.اماويد تردبار اينه

هازدوگفتپسازآنكاهخادانعماتا االمراباهاوآو

هويات¨دربااره3و لطنتنيست.داده،دي رخواهاوملك

اوگزارشدي رينيزوجودداردكهاوايرانيوازنزديكاو

گويد:مندردوزمينابونيزرمي4بودها ت.“اه بيت

ابونيزروبغيبغاهمشاغولكاار¨اميرمؤمناو#بهنامچشمه

بودمكهامامبهآنجاآمد.بهمنفرماود:آيااغا اييداري؟

اموبااروغانپياهكهازهمينجاكندهگفتم:كدوييا ت

ام.فرمود:هماورابياور.حضرتپاسنامطلوبي رخكرده

ازشستند تانشاندكيازآوغ اراتناولكاردودوبااره

د تانشراشستوكلنگرابرداشتوبهدرووچاهرفت

ومشغولكندوشد،وليآببرنيامد.ازچاهبيرووآمد،در

هاراپاكانيمباركشخيسازعرقبود.عرقحاليكهپيش

كرد،دوبارهكلنگرابرداشتوبهدرووچاهرفت.پيو اته

ر ايد.زد،بهحديكهصداينفسشبهگوشميكلنگمي

اماام5ناگاهآبفوراوكردومانندگردوشتربيرووجست.

گيرمبه رعتازچاهبيرووآمدوفرمود:خداراشاهدمي

                                                           

 .32،ص21،جبحار األنوار.1

 .228-218،صتاريخ المدينة المنورة.2

؛352،صطالط    ابي أميرالمؤمني  علي ب ؛201،ص0،جلدانمعجم الب.3

 .1330،ص2،جوفا  الوفا 

،22،جبحططار األنططوار؛220،ص8،جمسططتدركات علططم رجططا  الحططدي .4

 .185ص

 .02،ص3،جالكافي.5

وقف(ا ت.كاغ وقلمبارايشآوردم.)آبصدقهكهاين

اينوشتكاهبارطباقآونامهرابهگونهآوحضرتوقف

نيزروبغيبغهراوقففقيراومدينهومسافراودرابي¨چشمه

راهماندهكردودرادامهنوشتهيچكستاروزقيامتحق

”فروشيابخششآورانداردم رآنكهحسنوحسين

6زمندگردندكاهملاكخاالصآنااوخواهادشاد.بداونيا

مطابقنقليزمانيامامحسين#بدهكارشدهبود.معاوياه

ابونيزرخدمتايشاو¨دويستهزارديناربرايخريدچشمه

فر تاد.ولاياماامحساين#د اتردبار اينهاوزدو

هاراوقفكاردتااخاودراازآتاشدوزخفرمود:پدرمآو

در7هارابههيچقيمتينخواهمفروختمصوودارد.منآو

نيزرونيزبغيبغهدرابو¨بعضيازمنابوآمدها تكهچشمه

مدينهيانزديكيمدينهبودها اتونيازاميرمؤمنااو#در

8وصيتشدركوفهبهامامحسن#آوراوقفكردها ت.

ابونيزردرينبوباودهوايانوصايت¨ر دچشمهبهنظرمي

وخانهنشينيآوحضرتوخالفتخلفاباودهنيزدردورا

ا ت،زيرادرشرايطدشوارحكوماتدركوفاه،آمادوآو

حضرتبهينبوبرايچناينوصايتيغيارمعقاولباهنظار

9ر د.مي

هاايكشااورزيوباغاداريه:ازدي ارمجموعاهبغيبغ

هاياميرمؤمناو#بغيبغهبودكهدركنارچشمهونخلستاو

بهمعنايآواز«بغب ¨»شت.بغيبغهمصغركلمهنيزرقرارداابو

پرنده،آهويفربهنروچاهپرآبوچاهيا تكاهعماق

«بغيبغاه»اما10ايكهزودبهآببر د.آوكمباشد،بهگونه

دربرخيازمنابولغوينيزبهمعنايملكفرزناداوعبادهلل

اه بيتر ولخدا@كهپرآبوپر¨بنجعفرياچشمه

اميرمؤمنااو#11رختخرماا تدانستهشادها ات.ازد

                                                           

،11،جقطاموس الرجطا   ؛205،203،ص2؛ج233،ص1،جأعيان الشطيعة .6

 .100،ص“مناب  مالي اهل بيت؛035ص

 .353صاميرالمؤمني  علي ، ؛201،ص0،جمعجم البلدان.7

 .325،صحجاز در صدر اسالم.8

 .203،ص2؛ج233،ص1،جأعيان الشيعة.9

 .1105،ص1،جوفا  الوفا ؛202،ص1،جلسان العرب.10

 .202،ص1ج،لسان العرب.11
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هاايمهامپسازآنكهينبورامالكشد،ازنخستيناقادام

بغيبغهبود.آوحضرتچنادينچااه¨ايشاواحيايمجموعه

«خيافاالراك»هااوچشمهدرآنجاحفركرد.يكايازآو

2شهرتيافت.«خيفليلي»دي ريبه¨وچشمه1ناميدهشد

هاا،هاابخاشقابا تاوجهيازبااغاينچشمههركداماز

شابه ااختند.ابانهاومزار بغيبغهرا يرابمينخلستاو

دي ريباد اتاوخاوددرآنجاا¨نويسدعلي#چشمهمي

هايناميدندكهنخلستاو«خيفبسطاس»حفركردكهآورا

گستردهوپردرخاتراكاهماننادخليجايازنخا باود،

¨ننكتهبداومعنانيستكهباادوچشامهاي3كرد.آبياريمي

هااآبيااريهااونخلساتاوخيفاالراكوخيفليلايبااغ

خياف¨شدها ت،بلكاهباداومعنااا اتكاهچشامهنمي

بسااطاسبااهدلياا آبوموقعيااتخاااصخااودبخااش

هايدارايدرختااوانباوهراآبيااريايازنخلستاوگسترده

ينبوباه¨او#درمنطقهكرد.رمزورازموفقيتاميرمؤمنمي

طورعاموبغيبغهبهطورخاصآوبودكاهآوحضارتاز

هايطبيعيگستردهوعظيمزيرزمينايكاهباهآ ااني فره

آگااهباود.ابانهااوجاودداشات،امكاود تر ايباهآو

عماارازپااادرشازجاادشكااهازماااواليباانفحااص

اميرمؤمناااو#بااودگاازارشكااردها ااتكااهچااوو

هايآون اهكردفرمود:بهينبوآمدوبهكوهاميرمؤمناو#

هايزاللوعظيمقرارگرفتاها اتوهارويآباينكوه

هايطبيعيزيرزمينيگستردهلبريزازآبونيازآباي فره

املمءأأَِْمأقٍيْييأَ أت َُِضوميقدألم أأ،مهلمَبيلأِجالأَضظعَْفع»زاللدارد:
منااطقباالد اتهااازاز وييشستهشدوخاك4.«ْظت 

د اتباهتادريجپايين¨هابهمنطقههاوهدايتآواينكوه

خاكحاصلخيزيرابرايينبوفاراهمكاردهوآوراداراي

آبوخاكحاصلخيزوممتازي ااختهباودكاهچشاماو

تيزبيناميرمؤمناو#آوراشناختوانتخابكارد.نتيجاه

باهد اتنيزآوشدكهحضرتمحصوالتفراوانيازآو
                                                           

 .1101،ص1،جوفا  الوفا ؛222،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.1

 .222،ص1،جريخ المدينة المنورةتا.2

 .223،ص2.هماو؛ج3

 .1332،ص2،جوفا  الوفا ؛221،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.4

هاراوقافدرراه ااداتواها بياتآو¨آوردوهمهمي

باههمايندليا ايان5كرد.ر ولخدا@ومستمنداومي

هاارزشبسيارداشت.اماامحساين#دركاربالنخلستاو

انصاريراپيشعمر عدفر اتادوفرماود:¨قرظهعمروبن

شبدرمياودولشكربامنديداركن.عمر عدبابيسات

واروامامحسين#همبابيست وارآمدناد.وقتايباه 

همر يدند،همراهاوخاودرادوركردناد.از اخنانيكاه

مياوآناوگ شتاينبودكهامامحساين#باهاوفرماود:

اينمردمرارهاكنوبامانبااش.عمار اعدپا اخداد:

كنند.حضرتفرماود:امراويراووامالكمراضبطميخانه

6دهام.ازآوراكهملكمندرحجازا تبهتاومايبهتر

گزارشبحرانيدراينبارهمقصودآوحضرتراازملاك

آوگزارش،امامبهعمر عد¨ ازد.برپايهحجازروشنمي

دهامكاهمعاوياهگفت:ازمالخودمدربغيبغهباهتاوماي

يكميلياوو(ديناارطاال)پيشنهادخريدآورابههزارهزار

زيادواطرافيانشد اتازابن)د،وليمنبهاونفروختمدا

روايااتيازايان7بردار(.عمر عداينپيشنهادرانپ يرفت.

هااايهاااونخلسااتاودهااداياانباااغد ااتنشاااومااي

اميرمؤمناو#دربغيبغهمطلوبوپرثماروباهاياندليا 

ايباهمارواوموردتوجهخاصوعاامباود.معاوياهناماه

هاارااز،واليمدينه،نوشتكهدو تداردالفاتحكمبن

كلثوم،دختارهاراازبينببرد.ازاينرو،ام رگيردوكينه

جعفر،رابارايفرزنادشيزيادوعبداهللبن’كبرازينب

خواهدخوا ت اريكردودرنامهنوشت:هرمقدارمهرمي

ا خگفات:جعفردرپبنبهاوبدهواوراتطميوكن.عبداهلل

حسااين#دايااياوا اات.¨اوبااهعهااده¨تصااميمدرباااره

كلثومآمدوگفت:باپسرعمويتقا مبنحسين#نزدام

جعفرازدواجكن.اگرهمباهمهرياهعالقاهداري،محمدبن

دهم.بدين اوايانملاكياامنبغيبغهرامهرتوقرارمي

نسا جعفارازبخشيازآودراختيارفرزنداوعباداهللبان

                                                           

 .131،ص5،جتنكي  األحكام؛25،ص3،جالكافي.5

 .385ص،22ج،بحار األنوار؛235،ص13،جعوالم العلوم.6

 .هماو.7
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هااودرد تآو1قرارگرفت’كبراكلثومدخترزينبام

ماندتاآنكهيزيادپاسازشاهادتاماامحساين#آورا

تصاارفكاارد.بعاادهاعبااداهللباانزبياارآورابااهفرزنااداو

مرواودوباارهآوراباهابوطالببازگرداند،اماعبدالملكبن

باهعبادالعزيزآوراخانداوامويبرگرداند. پسعماربان

عبدالملكآورابهاوالداميرمؤمناو#پسداد،امايزيدبن

اموياودادوفرزندشوليدموضو رابهقاضيارجاا داد.

¨ناواده)حسنبنحسندرزماوخالفتابوالعباس،عبداهللبن

وگوكاردوآوملاكامامحسن#(بااودراينبارهگفت

¨امنصاورخليفاهرابهاوقافاميرمؤمناو#بازگردانياد.اما

عبا يآوراگرفتودرآوتصرفكارد. اپسازآو،در

عبا اي،آو¨زيدباامهاديخليفاهوگويحسنبنپيگفت

برطبقگازارش2ملكبهاوقافاميرمؤمناوبازگرداندهشد.

هااادرتصاارفاوالدعبااداهللدي اارياياانملااكتاااماادت

الفاتكلثاومباودتااآنكاهدرزمااوخجعفرازنس امبن

م موو،خليفهد اتوردادملاكباهاوقاافاميرمؤمنااو#

شدها ات’بازگرددچوووقففرزنداوحضرتفاطمه

3وقيمتآورابهاوالدجعفردادتازيانيبهآناونر د.

هايدي ريهايم كور،چشمهدرينبوعالوهبرچشمه

هاومزار ها،باغهابخشيازنخلستاوبودكههريكازآو

هااناداريم. ااختكاهاطاال دقيقايازآورا يرابمي

نوالكهامامعلي#آورابااد اتاو¨بحيروچشمه¨چشمه

شابهبهگزارشابن4هاقراردارد.آو¨خودحفركرددرزمره

هااييبااآوآبيااريق(،اينچشامهكاهنخلساتاو222م)

دهناميا«عادد»اولقرو اوم(¨نيمه)شوند،درآوزماومي

هاايهاونخلساتاوها،باغشدهوبرخالفدي رچشمهمي

ينبوكهدرتصرفمردمبوده،گروهيعلاتتصارفخاود

اقطاا وتملياك(مسائوالووقاف)درآوامالكرااعطاي

شامرند.هاراملكخاودمايدانستندوگروهيدي رآومي

                                                           

 .1101،ص2،ج  الوفاوفا،222،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.1

 .282،ص3،جمدينة المعاجز.2

 .225،ص1ج،معجم البلدان.3

حجطاز  ؛258،ص22،جبحار األنطوار ؛222،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.4
 .305،صدر صدر اسالم

]وامالكيكهتابوآوا ات[،جازبخشاياز«نوال¨»چشمه

¨هايآو،ازاموالاميرمؤمناو#ا اتودرزمارهتاونخلس

5امالكعلي#قراردارد.

هاياميرمؤمنااو#درواديهاوباغبخشيازنخلستاو

آوحضارتباهاياناماالكدر¨القريباودها ات.اشااره

وادي6هااا ات.اهمياتآو¨دهنادهخودنشااو¨نامهوصيت

يا اتآبااد،القريمياوتيماوخيبرقارارگرفتاهوشاهر

پااروريوداراريمنااابوآباايبساايارغناايوا ااتعدادباااغ

هايحضارتهاومزرعهها،باغازمقدارچشمه7كشاورزي.

درواديالقرياطالعاتدقيقيدرد ترسنيست.عباارت

دهادكاهاماالكآوحضارتدروادينامهنشاومايوقف

بارطباقگازارش8هايمختلفيداشاتها اتالقريبخش

ايبهناامناقاهداشاتهكاهآوراشبه،آوحضرتچشمهابن

يعقاوببناندودرتصرفعبدالرحمنحسنناميده¨چشمه

تميميبودهوباراثارپي يارييكايازنوادگااوحضارت

عبااسازبانعبياداهللبانحسنابوالفض #بهنامحمزةبن

چناگاودرآماادهوبااهموقوفاااتاميرمؤمناااو#پيو ااته

9ا ت.

ايبهناممواتداشتهكهآوحضرتدرآنجاچشمهنيز

كردههايآنجاراباآوآبياريميهاوباغبخشيازنخلستاو

آواخاتالف¨نويساد:درزمااوماادرباارهشبهميا ت.ابن

هاااوآوحضاارتدرتدعااهيااادعااهباااغ10وجااوددارد.

هااشاارهوخودبداو¨نامههاييداشتهكهدروصيتنخلستاو

11هاراوقفكردها ت.وآ

هاييدرفقيارين،محلايدرنزديكاياميرمؤمناو#باغ
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آوحضرتبهاين1قريضهازنواحيمدينه،داشتها ت.بني

هااراوقافكاردهخاوداشاارهوآو¨نامهامالكدروصيت

شبهازامامصادق#نق كردها ت.برطبقروايتيكهابن

اميرمؤمناو#اقطاا ا ت،فقيرينرار ولخدا@براي

”امواليدانستهكهحسنياحسين¨كردهوآورادرزمره

هاا]باهاحتماالهاييكيازجنگبرايفراهمآوردوهزينه

هاايااازدي اربااغ2عاشاورا[فروختاها ات.¨زيادحادثه

هاومزار دي ارآوحضارتاماالكاذيناهباودهنخلستاو

همچنين3ها ت.ا ت.اينامالكرانيزحضرتوقفكرد

آوحضرتدربئرفينوشجرهامالكمشابهيداشتها ات.

 ارخقارارداردكاه¨ايبهناامدرهنيزدرحّرةالرجالءدره

¨ايباهناامدرهنصفآوازآوحضارتباودها اتودره

اشازايشاوبودها ات. فيدنيزدرآنجاقرارداردكههمه

اقصيبهگوينادكاهجاملكدي ريهستكهآوردرهماو

4در اامتواديخيباارودرشاارقواديعصاارا اات.

جاآوحضارتچهاارچااهآبداردكاههمچنيندرهماو

شادههاآبياريمايهايحضرتباآوبخشيازمزار وباغ

هاذواتالعشراء،قعين،معيدوعواونامدارداينچاها ت.

همچنينآو5كهدرزمرهموقوفاتاميرمؤمناو#قراردارد.

ايداشاتهكاهدعياهخوانادهفدكوادي¨حضرتدرناحيه

هاييبودهوآورانيزوقفكاردهشدهوداراينخلستاومي

جاهمملكايباهنااما احنداشاتهكاهودرهماو6ا ت.

7اند.فزارهادعايملكيتآووزندگيدرآنجاراداشتهبني

اشهمهآوحضرتامالكدي رينيزداشتها تكهيا

باغونخلستاوبودهيامشتم برآوبودها ت.ازچ ون ي

هاوفنووباغكاريوباغاداريآوحضارتكاشتاينباغ

اطالعاتيدرد تنداريم.امامحصوالتبسيارفاراواوآو
                                                           

 .131،ص2،جحاشيه تنكي  األحكام.1

 .301،صحجاز در صدر اسالم؛223،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.2
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 .131،ص5ج
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 .222.هماو،ص5
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 ماو..ه7

هاايهاتاا االوماندگاريآو9هاقيمتگراوآو8ها،باغ

شكبي10هاا ت.ويژهبودووعاليبودوآو¨طوالنينشانه

¨هاايآوحضارتازشايوهمسلماناوباال وقراردادوبااغ

 ازيزمينتادرختكاري،آبياريوباغداريتوانساتندآماده

باغداريراتو عهدهند.

اماامحسانواماام”:حسانوحساين¨باغدر يره

دراينزمينهنيزراهپدررادرپيشگرفتند.آناو”حسين

هاايآوحضارتعما نمودنادبااغطبقوصيتمعروف

ر يدهازايشاوراحف كردند.روشنا تكاهن هاداري

ترينمصاديقباغداريدرآوروزگارهاخودازمهماينباغ

اميرمؤمنااو#آماده¨ناماهنامهووقافبود.درمتنوصيت

ا ت:آنچهدرينبودارمودراطرافآو،كهمالكيتمنبر

آنچاهدر¨همهوقفا توهماهآوامالكمعروفا ت،

اختصااصداردونياز’واديالقريدارمبهاوالدفاطمه

امالكمندرفقيرين،تدعهياادعاهونيازدراذنياهو¨همه

داربههاودرختاوميوهقضيرهوقفا ت،وتوليتاينباغ

علايا اتوايشااوحاقدارنادحسنوحسينبن¨عهده

هااومازار باهازدرآمداينباغهاومخارجخودراهزينه

نحومتعارفبردارنادوتولياتاوالدعلايواموالشااودر

د ااتحساانا ااتواگااربااراياومشااكليپاايشآمااد

هاييكهازحسين#توليتايناموالرادارد،وبايدانفاق

هااهااودرآمادآوشودازمياوههاميهاونخلستاواينباغ

پابرجاوباقيبمانادوباهكسايباشدواص درختاوبايد

ناماه،اماامحسانواماامبرطبقاينوصايت11دادهنشود.

ايراكهغالابهايگستردهمديريتباغ¨وظيفه”حسين

هاراخودآوحضرتپديدآوردهبود،بهعهدهگرفتناد.آو

آناونيزبهدر تياينوظيفهراانجامدادند.وقتايابورافاو

ازگشتدرمدينهخانهوملكاينداشات.ازكوفهبهمدينهب
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1امامحسن#مقداريازامالكينبورابهاوواگ اركارد.

هاومزار بغيبغهراكاهوقافنيزاميرمؤمناو#توليتباغ

ابارعهاده ابنابراينكهآوراغيرازينبوبادانيم ¨كردهبود

وپسازاوامامحسين#توليات2امامحسن#گ اشت

نيازآوحضارتدراطارافمديناه3دهگرفت.آورابهعه

ايبهنامصدرنخ داشتهكاهمزرعاهونخلساتاوباودهدره

هاايفرزناداووتتبودرمنابومرتبطبهامالكوباغ4ا ت.

دهدكهآوحضارتنوادگاوامامحسنمجتبي#نشاومي

عبداهللبنحسانبانحسان5هايمتعدديداشتها ت.باغ

عميرازماواليتكهآورابهد تبنيملكيدرقصيبهداش

6طالب پردبنابيعبداهللبنجعفر

هايموز،اناروان ورازآوهاوباغنخلستاو« ايه»در

و7طالاب#وگروهايازماردمباودابيفرزنداوعليبن

ايا اتبازرگكاها ات.دره« ايه»نامكوه«شمنصيير»

نيازخفياااز8شود.مياحجناميده¨هفتادچشمهداردودره

اينزدياكبود.همچنينماريجدره موقوفاتامامحسن#

”علايانادنزدياكاباواء،ازآوحسانبانمدينهوگفته

ايا اتنزدياكا ت.برطبقگزارشيدي ر،مريجوادي

هاياشعرا اتكاهانددرصدرنخ ازواديوّداووگفته

هااااييازآوحسااانباااندر ااامتپاااايينآوچشااامه

هاذاتان ي يكيازآو¨ا تكهچشمه”عليبنحسن

د تآوقارارداردكاها توبلده،بليدهو يالهدرپايين

 امهوديافازوده9ا ات.”عليازآوفرزنداوحسنبن

ايا تمعروفبه اويقها تكهدريكميليآوچشمه

                                                           

 .200،ص1،جاسالمي كشاورزي¨ دانشنامه.1

 .25،ص21،جبحار األنوار.2

 .385،ص22،جبحار األنوار؛235،ص13،جعوالم العلوم.3

 .85ص، “مناب  مالي اهل بيت.4

 .222-222،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.5

 .82،صحجاز در صدر اسالم.6

حجطاز در صطدر   ؛228،ص2جوفا  الوفطا  ؛252،ص2،جمعجم البلدان.7
 .302،صاسالم

 .302،صز در صدر اسالمحجا؛1222،ص2جوفا  الوفا .8

 .303،صحجاز در صدر اسالم.9

10بنحسنا ت.باآبفراواووشيرينكهازامالكعبداهلل

گزارشايدي ار، اويقهنزدياكمديناها اتكاه¨پايهبر

اباايطالااب#درآنجااازناادگيباانگروهاايازآلعلااي

نياازخاازرهنزديااك ااويقهازامااوالحساان11كننااد.مااي

روي ويقهنيازازاماالكوبثنهروبه12حسن#ا ت.بن

كنناد.حسنا اتكاهآوراكشاتمايبنحسنعبداهللبن

حسنا تميااوصافحوعبدالرحمنبن¨ ويقهكهچشمه

مشاشجاريا توذاتالشعبومليحهدرآنجاا ات.

هاايمتعادديداردهاوبركهبخشبزرگيازو قياكهچاه

هااوا ات. اويقهبااغ”حسانازموقوفاتحسنبان

هاومزار  ويقهتازماومتوكا برقارارباود،تاانخلستاو

نيعليهمتوكا مو يحسعبداهللبنصالحبنآنكهمحمدبن

قيامكرد.متوك ابوالساجرابالشكريانبوهباراي اركوب

اوفر تادوپسازپياروزيويراكشاتويااباهزناداو

هااراهااينخلساتاوفر تادو ويقهراويراوكردونخا 

گازارش¨بارپاياه13بريدودي ر ويقهرويخوشندياد.

آبفراوانايالقشيريمياو اقياواباواء¨ مهودي،چشمه

حساندرآونخلساتاوبزرگايحسنبانداردوعبداهللبن

14دارد.

زيدبنحسنتازمااو اليماوبانعبادالملكمتاولي

هاوموقوفاتر ولخدا@بود،اماا اليماواوراصدقه

بركناركرد. پسچووعماربانعبادالعزيازباهخالفات

15ر يد،زيدبنحسنرابهاين متمنصاوب ااخت.

هااوبااغمياوموقوفاتر ولخدا@اناوا نخلساتاودر

اوگ اشتهشدهبود.¨هابرعهدهوجودداشتكهمديريتآو

فرزنددي رامامحسن#؛يعنيحسنبنحسن،درزمااو

خودمتوليموقوفاتاميرمؤمناو#بود.حجاجبنيو اف

                                                           

 .303،صحجاز در صدر اسالم؛1235،ص2،جوفا  الوفا .10

 .هماو.11
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ثقفيكهدرآووقاتفرمانادارمديناهباودازاوخوا ات

هااشاريكنعلايرانيازدر]ماديريت[آوعمويشعمرب

 ازد.اودرپا خحجاجگفت:اميرمؤمناو#دروصايتش

وياا”اماامحسانواماامحساين¨هارابهعهادهصدقه

فرزندانشاوگ اشتها تازايانرواوراشاريكنخاواهم

پسازشهادتامامحسن#،امامحسين#توليات1كرد.

زهااراو¨فاطمااههاااوموقوفاااتر ااولخاادا@،صاادقه

هاارابهعهدهداشت.درميااوايانموقوفاه”اميرمؤمناو

هايفراوانيوجودداشتكاهآوحضارتهاونخلستاوباغ

اشراباهكرد.آوحضرتنيزوظيفاههاراحف ميبايدآو

هايخاود،ازهاونخلستاوودركنارباغ2در تيانجامداد

مااالحسااينباان«ُيَحااْنس¨»هااامحافظااتكاارد.چشاامهآو

بودكهزينالعابدين#پسازشهادتپدربراي”علي

پرداختقرضامامحسين#بههفتادهزاردينارباهولياد

بنعتبهفروخت.قراقردراطرافمدينهازاماالكفرزناداو

امامحسين#ا ت.نيزواديعمقياعمقاينازبرخاياز

ي اّيالههاهاونخلستاوباغ3فرزنداوامامحسين#ا ت.

نيزبهگازارش4ازدي رامالكفرزنداوامامحسين#بود.

هايخراجدرتصارفآوحضارتابويو فيكياززمين

5بود.

اماامعلايبان“:ديگطر معصطومان  ¨ باغ در سطيره 

تنهاپسرباقيماندهازامامحساين#پاساز”الحسين

¨هااومتاوليهماههااونخلساتاوعاشورا،وار باغ¨حادثه

هايايشاوباود.آوحضارتدراطارافوفاتوصدقهموق

آوحضارت6هااييداشاتها ات.هااونخلساتاومدينهباغ

خشبداشتكهوليدآورابههفتادهازارايدرذيچشمه

دينارطالازايشاوخرياد.اماام اهمشابشانبهراباراي

                                                           

 .122،ص22،جبحار األنوار؛33،ص2،جاإلرشاد.1

 .222،ص1،جتاريخ المدينة المنورة.2

 .202،صحجاز در صدر اسالم؛323،ص2جوفا  الوفا ، .3

 .302،صحجاز در صدر اسالم.4

 .22ص،كتاب الخراج.5

.202ا203،صحجاز در صدر اسالم.6

امااام ااجاد#افاازووباار7خااواهرش ااكينهجااداكاارد.

هايبهجاماندهازپدروجدش،باغهاومديريتنخلستاو

آوحضارت8كارد.هاكارمايهاونخلستاوخودنيزدرباغ

هاومحصاوالتملكيدرعنابهداشتكههن امچيدوميوه

هايآوحضرتازچيدوميوه9شد.باغيدرآنجا اكنمي

ورزياد.هادرشببهدلي نهير ولخدا@امتنا ميباغ

هاا@اينبودكهوقتيدرروزمياوهعلتنهير ولخدا

گرفتند،امادرآمدندو هميميشد،نيازمنداوميچيدهمي

10شباينامكاووجودنداشت.

،راهاجادادشراپايش”اماممحمدبنعلايالبااقر

هايپدرباود.بارطباقروايتايگرفت.ايشاونيزوار باغ

جادادا¨ورزد:همهچنينت كيدمي”اماممو يبنجعفر

ونياز“من،ازجملهاماامبااقر، اجادواماامحساين

آو11انااد.اميرمؤمناااوور ااولخاادا@باغااداريكاارده

داد.آوحضرتخودكارهايمارتبطباهبااغراانجاامماي

¨دربااره12هايمختلفيداشاتها ات.هاوباغحضرتزمين

هايشازامامهاومزرعهچ ون يتالشآوحضرتدرباغ

شدها اتكاهفرماود:محمادبانمنكادرصادق#نق 

فرزنادي”كردمكهعليبنالحساينگفت:گماونميمي

بهترازخودبهيادگارگ اردتاآنكهپسارشمحمادعليرا

ديدم.تصميمگرفتماوراموعظهكانم،اماااوماراموعظاه

كرد؛اوراكهفرباهباوددرهاوايگارمدراطارافمديناه

گشاتاش[بازمي]درباغيامزرعهمالقاتكردمكهازكار

ايكهباردوشدوغاالم اياهوبسيارخستهبود،بهگونه

تكيهزدهبود.باخودگفتمپيرمارديازبزرگااوقاريشدر

اين اعتودراينگرماوبااينخست ياينگونهدرپي

دنياا ت.اورانصيحتخواهمكرد.نزديكرفتمو االم

                                                           

 .302،در صدر اسالمحجاز ؛50،ص“مناب  مالي اهل بيت.7

 .225،ص1،جاسالمي كشاورزي¨ دانشنامه.8

 .50،ص“مناب  مالي اهل بيت؛108،ص2،جالمناق .9

 .115،ص12،جوسائل الشيعة.10
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عرقريزاوپا اخ االممراداد.گفاتم:كردم.نفسزناوو

خداحالترانيكوگرداند(!شماپيرماردياز)أصلحكاهلل

بزرگاوقريشي.چ ونه،بااينحال،دراين اعتدرطلب

دنيايي!اگرمرگتدراينحالفرار دچهخاواهيكارد؟

حضرتفرمود:اگرمارگمدرچناينحااليفارار اد،در

غولطاعااتوعبااادتخااداحاااليآماادها ااتكااهمشاا

امراباايانعما ازامثاالتاووهستم.زيراخودوخانواده

تر امكاه ازم.درحاليازآمدومرگمينيازميمردمبي

ماارگبر اادوبااهگناااهيمشااغولباشاام.عاارضكااردم:

1خوا تمشماراموعظهكنم،اماشمامراموعظهكردي.مي

پدرواجادادشنيزراه”امامجعفربنمحمدصادق

هااييداشات،هن ااميكاهراادامهداد.آوحضرتنيزباغ

عيسيبنمو يباهد اتورما موومحمادنفاسزكياهرا

كشتاموالويرانيزغارتكرد.طبقد تورمنصور،هار

ونوادگاواميرمؤمناو#كهباهديادو“يكازاه بيت

چووشد.ازاينرو،آمدندامالكشاومصادرهميعيسينمي

ابوزياادو¨امامصادق#بهديدنشنرفت،عيسايچشامه

2امالكتاابوآوراكاهازآوحضارتباودتصارفكارد.

اينكهآيادرنهاياتمنصاورآوراباه¨رواياتطبريدرباره

هاانشااوبرر ايآو3امامبازگردانيديانهمتنااق ا ات.

دهدكهمهديعبا يايانچشامهراباهفرزناداوامااممي

#بازگردانيد.آوحضارتدرآمادايانبااغراباهصادق

روايااتر ايدهازكرد.ايخاصدرراهخداانفاقميگونه

هااومساائ هاايبااغانوا  اودمندي¨آوحضرتدرباره

بااغوباغاداريفاراواوا اتباه¨مختلفمرتبطبهحوزه

فواياد¨عنواونمونه،آوحضرتبهمفض بنعماردربااره

گياهاووفوايد¨فرمايد:ايمفض ،دربارههاميگياهاووباغ

هااراهافكركن.بن رخداچ وناهمياوهمتعددومتنو آو

انساوآفريده؛كااهرابارايخاوراكحيواناات،¨برايتغ يه

هياازمراباارايافااروختنآتااشوچااوبراباارايانااوا 

                                                           

 .12،ص15،جمركة العقو ؛33،ص0،جيالكاف.1

.220،ص2،جتاريخ الوبري.2

 .025،ص3،جالكافي.3

درختااو¨ها]وصنايو[وپو ت،برگ، اقهوريشهتجارت

هاكهكامماراشايرينها.اگراينميوهيانوا منفعترابرا

بريم،بدووهيچهال تميهايمختلفآوكنندوازمزهمي

هاايفراوانايشد،خل وزياودرختيرويزمينچيدهمي

بهزندگيمار يد،زيرامنافوچوب،هيازم،بارگوامثاال

مناافورفتواينمنافوبسيارا ت.ايانهاازد تميآو

4ش نيبسدرخوروجاي اهيمؤثردرزندگانيمادارناد.

هااوخوددرباغ“آوحضرتنيزمانندپدرواجدادش

دانسات.كردوآورابسيارارزشمندميهايشكارميمزرعه

گويد:امامصادق#راديدمكهلبا يخشنبارشيبانيمي

ايگوناهخودباه¨تنوبيليدرد تداشتودرباغميوه

ريخات.عارضكاردم:كردكهعرقازپشاتشمايكارمي

جايشاماكااركانم.فدايتاوشوم،بي رابهمنبدهيدتابه

خودآوحضرتبهابوبصيرفرماود:5حضرتامتنا ورزيد.

كنمتاعرقايكارميهايخودبهاندازهمندربرخيازباغ

راانجامدهند،تااكنم،باآنكههستنددي رانيكهآوكارمي

قارهفض بنابي6خدابداندمندرپيروزيحاللهستم.

گويد:بهديدارامامصادق#رفتم،درحاليكاهايشااومي

درباغخودمشغولكاربود.عارضكاردم:فادايتشاوم،

اينكارراانجامدهايم.حضارتاجازهبدهمنياغالمانتاو

دو اتدارمخادايفرمود:مرابهحالخودب  اريد.مان

كنمورنجكارمتعالمراببينددرحاليكهباد تانمكارمي

درروايتاي7كنمتاروزيحاللبهد تآورم.راتحم مي

گارماماامگويد:درروزيبسايارمشابههشامبناحمرمي

اشصادق#راديدم.آوحضرتدرحااليكاهبار اينه

خوا اتمازاومايكرد.عرقجاريبوددرباغخودكارمي

مفض بنعمروبپر م.پيشازآنكهچيازيب اويم¨درباره

ا اماعي بان8حضرتبات كيدبسياراوراتحساينكارد.

گويد:خدمتامامصادق#ر ايدم.آوحضارتجابرمي

                                                           

 .121،صتوحيد مفضل¨ ترجمه4.

 .32،ص10،جالكافي.5

 .13،ص12،جوسائل الشيعة.6

 .55،ص3،جم  اليحضره الفقيه.7

 .225،ص23،جبحار األنوار.8
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كردومشاغولبابيليكهدرد تداشتراهآبرابازمي

1آبياري]باغ[بود.

ربيتشااگرداووتبياينراهامامصادق#از وييبات

داروباغاداريوور مصحيحومؤثركاشتندرختاوميوه

از وييبااطاعتخدادانستنكاردرباغبارايباهد ات

آوردورزقحالل،هممسلماناوراتشويقبهاحدا باغو

باغداريكردوهامراهصاحيحباغاداريرادر اخناوو

برخايازروايااتآو¨برپاياهخودبهآناونشااوداد.¨ يره

ونيازچ اون ي2عرفاهحضرتشيوهتلقيحخرمارابهابن

3عقبهآموخت.كاشتنخرمارابهصالحبن

امامكاظم#راهپادرواجادادپااكشرادرباغاداري

هايمختلفايداشات.رواياتادامهداد.آوحضرتنيزباغ

شادهبسيارمهمومعروفيازآوحضرتدراينبارهنقا 

،مؤمنااوو“پياامبراو،امامااومعصاوم¨كهطبقآوهماه

اناد.علايبانكردههايشاوكارميصالحاو،درباغومزرعه

گويد:امامكااظم#راديادمكاهدرزميانشباهحمزهمي

ريزد.كندكهعرقازدوپايآوحضرتميايكارميگونه

 اختيگفتم:فدايتاوشومغالماوكجايند؟چراشمابااين

گ ارياد؟درپا اخكنيدوآورابهدي اراووانمايكارمي

پدرانمبا¨فرمود:پيامبرخدا@،اميرمؤمناوعلي#وهمه

كردناد.ايانروشوعما د تاوخوددرزماينكاارماي

پيامبراو،ر والو،جانشيناوواوصيايآناووبندگاوصاالح

آوحضارتملكايدريسايرداشاتكاهباه4خداا ات.

نيازبااغيدرخاارجاز5رزندشاحمدبنمو يبخشيد.ف

و6رفات.جاامايمدينهداشتكهگاهباافرزنادانشباهآو

ملكي7در ايهداشت.همچنينآوحضرتمزرعهياباغي

همبهنامَنَقميداشتكهمحمدبنعبداهللبكاريدرآنجاا

                                                           

 .32،ص0،جالكافي.1

 .223.هماو،ص2

 هماو..3

 .32هماو،ص.4

 .1155ا1158،ص2،جوفا  الوفا ؛222،ص2،جاإلرشاد.5

 .283،ص28،جاألنواربحار؛222،ص2،جاإلرشاد.6

 .58،ص“بيتاهلماليمناب ؛355،ص0،جالبلدانمعجم.7

ايدي ارنيازدربياروومديناهمزرعاه8بهمالقاتشرفات.

بخشاياز¨ازوصيتمهميكهآوحضرتدربااره9داشت.

هااوآيدكهبااغهاوامالكخودداردبهد تمينخلستاو

هاااايدي ااارينيااازداشاااتها ااات.اماااامنخلساااتاو

جعفر#اينامالكراوقففرزنداوذكاورخاودبنمو ي

مو ايالرضاا#وكندوتوليتآورابهامامعلايبانمي

ورزدكاهاياناماالكباياددمايگ اردوت كيابراهيموامي

بخشايازايان10فروختهنشودودرنسا اوبااقيبماناد.

و”مو ايباناموالپسازشهادتايشاوبهاماامعلاي

ر د.مي“فرزندانشامامجوادوامامهاديوعسكري

نيزهمينراهراادامهداد.”امامعليبنمو يالرضا

همزرعهو]باغي[آوحضرتدرمح خاخدراطرافمدين

بهگازارش اهودي،11شدها تداشتهكهحضرناميدهمي

هايمحمدبنجعفربنخاخدرحمراءاال دا تكهمنزل

ودي اراودرآوقارار“محمدوعليبنمو يالرضاا

هايعقيقا تازايانرو،ابانفقياهداردوخاخدروادي

ا ات.آورادرواديعقيقميااوشاوظاوناصافهدانساته

الحليفها اتوياكنويسد:باغخاخنزديكذيواقديمي

بريدبامدينهفاصلهدارد.آوحضرتباابيااوفواياداناوا 

هاآگاه اختهايدي رمردمراازاهميتباغهابهگونهميوه

12ا ت.

نياازهمااينروشرادر”امااامجااوادوامااامهااادي

ر اموالوازوا”زندگيداشتند.امامجوادوامامهادي

13اند.هايحضرترضا#بودهجملهباغ

گوياد:ميااوفادكوبكريدرگزارشيدراينبارهمي

 ارهاييا تازآوبنيفزارهوحاّرههاوچشمهخيبرآب

بعدازوادياختالوآوهماوب موا تكهنقياريگوياد
                                                           

،2،جاإلرشططاد؛18،ص3،جكشططف الغمططة؛28،ص13،جتططاريخ بغططداد.8
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 ارهايهاوچشمهايا تازآوفرزنداورضاباميوهقريه

هايحضرتاينقريهازجملهباغ1ياردردهميليفدك.بس

جواد#وفرزنداواووبهطورخاصحضرتهاادي#

¨ا تكهاونيزابنالرضاا#خوانادهشادها ات.دربااره

هايامامحسنعسكري#اطالعيناداريم.باغداريوباغ

آوحضرتتمامعمرخودرادر امراودرتبعيدگ راناده

تواوحدسزدكاهايشااوازآوروكاهوار ا ت،امامي

هاير يدهازامامهادي#بوده،ازراهدوروباوا طهباغ

كردها ت.بهايشاورامديريتمي“ائمه

“هااييكاهائماهازچ ون يكاشتندرختاووبااغ

هااطالعايدراحدا كردندونيزازچ ون يباغداريآو

ايكاههااباهگوناهبااغد تنداريم.امامعروفبودوآو

اندنشاومردم،حاكماووقشرهايمختلفازآوباخبربوده

هاموردتوجهخاصوعامودرمعرضدهدكهاينباغمي

هاادرديدآناوبودها ت.گواهايننكتهشاهرتايانبااغ

هايجغرافيااييومياومحدثاو،مورخاو،نويسندگاوكتاب

ا ت.درزمانيكهحادودوشنا اوكشاورزيوحتيلغت

خالفتمسلماناوگسترشيافتهبودوجهااوا االم¨حوزه

هاايعلمي،فنيواقتصااديباهوياژهدرزميناه¨بهتو عه

هاايمرتبطبهكشاورزيازجملهباغدارينيازداشت،بااغ

اميرمؤمناو،امامحسن،امامحسين،امامزينالعابدين،اماام

هااراكهانوا مختلفباغ“مكاظمباقر،امامصادقواما

دانشومهاارت¨ترينال ويتو عهگرفتمنا بدربرمي

تارايانباغداريدرابعادمختلفآوبود.برايفهامعمياق

مسئلهبايددرنظرداشتكهباغداريموضاوعيتجربايو

هاايتارويجوآماوزشتارينراهحسيا توازمنا اب

ال وهايمنا با ت.¨هباغداريصحيحوموثرارائ

ايداشاتهباغداريدرطاولتااريخمشاكالتفزايناده

ا ت.بخشيازاينمشاكالتازجهالاتماردمدرحاوزه

هاااريشااهدرشااودوبرخاايازآوباغااداريناشاايمااي

هاايازآوهاورفتارهايحاكماوداردود تهگيريتصميم

باغاداراوهاابارايهاييكهمالكاوزمينياادولاتدرنظام

                                                           

 .82،صحجاز در صدر اسالم.1

رويادوهاااززماينمايدرختاو،مياوه¨كنند.همهايجادمي

ايمنا بازآبوخاكحاصلخيزا تكهمحصولآميزه

هرگاهبادانش،مهارت،تالشوتدبيرصحيحهمراهگردد،

گااردد.درزماااوظهااورحضاارتباغااداريشااكوفامااي

گارددودرپرتاوزمينلبريازازعادالتماي‚عصرولي

هادرابعاادهاو تمومتفرزندر ولخدا@جهالتحك

هااآو¨مختلفاكهبخشكشااورزيوباغاداريدرزماره

بنادد.آبوخااكوزماينبااعناياتا تارختبرمي

هااينهفتاهدردروناشراگانج¨خاصخدايمتعاالهماه

حماادازداناد.ابانآوردودراختياارآدميااومايبيروومي

زر ولخدا@نق كردها ت:امتمنابو عيدخدريا

يابندكاههرگازهاييد تميبهنعمت‚درزماومهدي

اند.درزمينهردرختيكههاد تنيافتهبهامثالآونعمت

درزمااوحكاومتشعادالتدر2آيد.كاشتهشودبيروومي

گردد،آ ماوبارانشرافاروگيتيا توارمي¨ رتا رپهنه

درعبارت3روياند.درختاو ر بزشراميباردوزمينمي

¨دي ريازر اولخادا@نقا شادها ات:زماينهماه

̈بارپاياه4گيارد.ظرفيتشرادررويانيدوزمينباهكاارماي

ريزدوزماينهاازآ ماوفروميگروهيازاحاديثبركت

شاريفه:¨درتفسيراينآياه5 ازد،هايشراآشكارميبركت

َْيعتُ   أِمد َرار ايض ِسِلأايس َم» (آمدها اتكاه31،11نوح/)«مءََأ

فرو‚هايآ ماورادرروزگارحضرتمهديخداباراو

مانادم ارآنكاهزماينآورابيارووريزدودرختينميمي

آورد.طبقرواياتدرختاودرآوزماودرهار االدومي

ودرزماوخروجدجالوظهورحضرت6دهندبارميوهمي

7يابد.كشاورزيودرختكاريرونقمي‚يمهد

ان يازباغاداريدرزمااواينكهآيااينپيشرفتحيارت

كاهظااهرظهورآوحضرتازطريقاعجاازا ات،چنااو

                                                           

 .222،ص22،جلومعوالم الع؛1323،ص2،جسن  اب  ماجه.2

.3،ص22،جعوالم العلوم؛1222،ص2،جسن  اب  ماجه.3

 .223،ص22،جعوالم العلوم.4

.هماو.5

 .هماو.6

 .382،ص2،جتنكي  األحكام؛225،ص0،جالكافي.7
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گساترش̈آوا ت،يااينامردر اايه¨رواياتنشاودهنده

دهاد،دواحتماالهااوصانعترخمايفراواوانوا دانش

دهردوعام درايانامارتا ثيرر وجوددارد.بهنظرمي

خواهدداشت.

باغاداري¨يكيازمشكالتاصليدرحوزهباغ در فقه:

مسائ حقوقيوفقهيآوا ت.منش اينمساائ باهطاور

عمدهبهاختالفدرمساائ ملكياتآب،زماينوچنادو

بارداريچووواگ اريباغبهشخصيااشخاصبرايبهره

مالكباغباهدليا كهولات انيااگردد.گاهازآوبرمي

تارواماالكفاراواووغيبت،مريضي،داشتنكارهايمهام

تواندباغراادارهكناد.درايانفارضهاخودنميامثالاين

تنهاراهآوا تكهباغاداريوباغباانيباهافاراددي اري

بابيباعناواوواگ ارگردد.درفقها الميبراياينمسئله

ودهشاادهوعقااديوضااوشاادهواحكااامگشاا«مساااقات»

مختلفوابعادگوناگووآو نجيدهوبياوشدها ت.

باهمعناايآبيااريودرفقاه« اقي¨»مساقاتازريشه

ايمياومالكباغوشاخصا الميعبارتا تازمعامله

يااشخاصيدي ريكهبرطبقآو،آناودرختاوراحفا و

رآوبخشيازدرآمدبااغراباهكنندودربرابباغراآبادمي

ازآوروكهآبيااريبااغ1صورتمشا مالكخواهندشد.

«عاما »ترينكااريا اتكاهبرايبهثمرر يدوآومهم

نامند.ا ااسصاحتاياندهد،آورامساقاتميانجاممي

عقال،رواياتمختلفازجملاهروايات¨عقدافزووبر يره

طبقاينروايات،كسايصحيحيعقوببنشعيبا ت.بر

تواوزمينايدارايبااغوپر د،آياميازامامصادق#مي

نخلستاورابهكسيواگ اركردتاآوراآبياريوآباادكناد

ودربرابراينعم نصفدرآماد االيانهآوراباردارد؟

2فرمايد:اشكاليندارد.حضرتدرپا خمي

باه ااكناوهايخيباررار ولخدا@باغونخلستاو

هاحفاظاتنماينادوباغاداريكننادودرآنجادادتاازآو

                                                           

.02ا25،ص23،ججواهر الكالم.1

 .252،ص3،جوسائل الشيعة.2

مسااقاتدر3هااباشاد.برابرآونصفمحصوالتازآوآو

هايفقها المياحكاممختلفومتعدديداردكهدركتاب

ايكهمشكليدرفقهيابعادگوناگووآوبياوشده،بهگونه

4ماند.اينبارهباقينمي
بانمحمادمحماد،اهلل علي العباد رشاد في معرفة حججاإل: مناب 

شاايخمفيااد،اول،¨ق(،قاام:كن ااره213)م.معااروفبااهشاايخمفيااد

،محمدباقرانصاريا يدحسنرجاائي،قام،اسرار فدك؛ق1213

بانمحسان ايد،أعيان الشطيعة ؛ش1338دفترنشرالهادي، اوم،

تحقيق:حسناماين،ق(،1331)م.عبدالكريممعروفبهمحسنامين

باانحسااينعلااي،األغططاني؛ق1253التعااارف،پاانجم،بيااروت،دار

؛الفكاارق(،بيااروت،دار302)م.معااروفبااهابااوالفرجاصاافهاني

، ايدمحمدبااقرصادر،بياروت،دارالتعاارف،شاانزدهم،اقتصادنا

؛ق1235،قا مبن الم،قااهره،دارالساالم،اول،األموا ؛ق1252

،احمدرحماانيهماداني،ترجماه:طال   ابي لي ب اميرمؤمنان ع

حسااينا ااتادولي،تهااراو،مركاازفرهن اايانتشاااراتيمنياار،اول،

،لوييجيزان ري،ترجمهمجيادهاي ايراني ط اسالمي  باغ؛ش1332

؛1351را خيوفرهادتهراني،دفترنشرپژوهشهايفرهن ي،تهاراو

بنمحمدباقر،“ األطناربحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة 

ق(،تهاراو،المكتباة1115)م.محمدتقيمعروفبهعالماهمجلساي

،محمدبّيوميبررسي تاريخي قصص قركن؛ق1382اح المية،اول،

مهراو،ترجمه: يدمحمدرا ت و،تهاراو،علمايوفرهن اي،دوم،

محمادمرتضاي ايد،تاج العروس م  جواهر القاموس؛ش1385

الفكار،ق(،تحقيق:عليشيري،بيروت،دار1250)م.يحسينيزبيد

بانمحماد،تاريخ األمم و الملطوك( ) تاريخ الوبري؛ق1212اول،

ق(،تحقيق:جمعيازمحققين،بيروت،مؤ ساة315)م.جريرطبري

بانشاّبهنمياريعمار،تطاريخ المدينطة المنطورة   ؛انعلمي،بيتاا

،يخ بغداد أو مدينطة السطالم  تار؛ق1215الفكر،ق(،قم،دار222)م.

ق(،تحقياق:223)م.بانعلايمعاروفباهخطياببغادادياحمد

؛ق1213اول،الكتابالعلمياة،القادرعطاا،بياروت،دارمصطفيعبد

بنحسنمعروفباهشايخطو ايمحمد،التبيان في تفسير القركن

يحيااءق(،تحقيق:احمدحبيبقصايرعااملي،بياروت،دار225)م.

،التحقيق في كلمطات القطركن الكطريم   ؛ق1255العربي،اول،الترا 

ارشااادوفرهنااگ،تهااراو،وزارت(ش1382)م.مصااطفويحساان

بنيو فمعاروفباهحسن،تككرة الفقنا ؛ق1212ا المي،اول،

                                                           

 .253.هماو،ص3

 .50ا02،ص23،ججواهر الكالم.4
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ححيااء“البيتق(،تحقيقونشر:مؤ سةآل322)م.عالمهحلي

،محمادتقينج البالغطة ترجمه و تفسير ن؛ق1212الترا ،قم،اول،

توحيطد  ¨ ترجمطه ؛1320جعفري،تهراو،دفترنشرفرهنگا االمي،

تعطاريف  ؛ش1332عليميرزايي،قم،هجرت،چهارم،،نجفمفضل

،تهااراو،وزارتهططاي بخططش كشططاورزي  اسططتاندارد شططده واژه

بانمساعودمحماد،تفسير العياشي() التفسير؛ش1388كشاورزي،

ق(،تصاحيحوتحقياق:هاشامر اولي325)م.معروفباهعياشاي

تفسططير ؛ق1385محالتااي،تهااراو،المكتبااةالعلميااةاح ااالمية،اول،

ق(،بياروت،داراحياا،1222)م.عباداهللشاّبر ايد،القركن الكريم

ق(،قام،325)م.بنابراهيمقماي،عليتفسير القمي؛الترا العربي

بنعمرمعروفمحمد،مفاتيح الغي () التفسير الكبير؛عالمه،بيتا

ق(،قم،مكتباحعالماح المي،چهاارم،252)م.بهفخرالدينرازي

اهللناصارمكاارمشايرازي،زيارنظار:آياتتفسير نمونطه ؛ق1213

تفصطيل  ؛ش1335الكتاباح االمية،بيساتم،معاصر(،تهاراو،دار)

بانحسانمحماد،يعةمسطائل الشطر   يلتحصط  إلي يعةوسائل الش

ق(،تحقيااق:عباادالرحيمرباااني1152)م.رعااامليمعااروفبااهحاا

تقطويم  ؛ق1351داريحياءالتارا العرباي،چهاارم،،شيرازي،بيروت

عليمعروفبهابوالفاداء،ترجماه:عبدالمحمادا ماعي بنالبلدان، 

تنطكي   ؛ش1325آيتي،تهراو،انتشاراتبنيادفرهناگاياراو،اول،

ق(،225)م.طو ايبانحسانمعاروفباهشايخمحمد،األحكام

جطام  أحاديط    ؛ق1355بيروت،دارالصعبادارالتعارف، اوم،

ش(،قام،1325)م.زيرنظر يدحسينطباطباييبروجارديالشيعة، 

،تفسطير القرطبطي(  ) الجطام  ألحكطام القطركن   ؛ش1331نا،اول،بي

ق(،تحقيااق:احمااد231)م.بااناحماادمعااروفبااهقرطباايمحماد

جطواهر  ؛يحياءالترا العربي،بايتاابيروت،دارالعليمبردوني،عبد

محمادحساننجفايمعاروفباه،الكالم في شرح شرائ  اإلسالم

علااي-ش(،تصااحيح:عباااسقوچاااني1228)م.صاااحبجااواهر

حاشطيه  ؛ق1252يحياءالترا العرباي،هفاتم،آخوندي،بيروت،دار

مية،،علاياكبارغفااري،تهاراو،دارالكتاباح االتنكي  األحكام

،صالحاحمادالعلاي،ترجماه:حجاز در صدر اسالم؛1253چهارم،

اسططالمي ¨ دانشططنامه؛ش1330عبدالمحمادآيتااي،نشاارمشااعر،اول،

،گاروهمولفااو،قام،كشاورزي، منطاب  طبيعطي و محطيط زيسطت    

،بنيااددائارةجنان اسطالم ¨ دانشنامه؛ش1355انتشاراتا اوه،اول،

،دائرة المعارف بطزرگ اسطالمي  ؛ش1330المعارفا المي،تهراو،

 ااازماوچاااپوانتشاااراتوزارتفرهنااگوارشااادا ااالمي،

،قا منصيرپور،تهراو،’زندگاني حضرت زهرا؛ش1385تهراو،

 البحطار  سفينة؛ق1252دفترمطالعاتتاريخومعارفا المي،دوم،

بنمحمدرضاامعاروفباهمحاد عباس،اآلثار و الحكم مدينة و

،ماجة سن  اب ؛ق1212،اول،ق(،قم،انتشاراتا وه1305)م.قمي

ق(،داراحيااء233)م.ماجاهبنيزيدقزوينيمعروفباهابانمحمد

 اليماوباناشاعثداود سجستاني،  سن  أبي؛الترا العربي،بيتا

ق(،بياروت،مكتباةالعصارية،230)م.داود جستانيمعروفبهابي

ابنميثم،ميثمبنعليبحراناي،قام،مركاز،شرح ننج البالغة؛تابي

،شرح ننطج البالغطة  ؛ش1322انتشاراتدفترتبليغاتا المي،اول،

ق(،تحقياق:202)م.الحديادابايبنهبةاهللمعروفبهابنعبدالحميد

،صطحيح البخطاري  ؛محمدابوالفض ابراهيم،قم،ا ماعلياو،بايتاا

ق(،تحقياق:قا ام202)م.بنا ماعي معاروفباهبخااريمحمد

،طبيعططت در سططيره علططوي؛ق1253القلاام،شااماعي،بيااروت،دار

طبيعطت در  ؛ش1388 يدعليحسيني،قم،انتشاراتخاكيااو،اول،

،محمدحسانحيادريا ايدعلايحسايني،قام،آياهسيره نبوي

،طبيعططت و كشططاورزي از ديططدگاه اسططالم؛ش1380حيااات،اول،

عطالم  ؛ش1382شقايقرو تا،اول،¨ يدعليحسيني،تهراو،مو سه

،عبدالمنعمفهيمالهادي،دينامحسانبركاة،النبات في قركن الكريم

بنعلاي،محمدعلل الشراي ؛ق1215قاهره،درالفكرالعربي،اول،

،بيروت،داراحياءالترا العربي،(ق381)م.معروفبهشيخصدوق

بننوراهللعبداهلل،حوا عوالم العلوم و المعارف و اال؛ق1380دوم،

ق(،تحقياق:محمادباقرموحادابطحاي12قرو)م.بحرانياصفهاني

الفطائق فطي   ؛ق1213،اول،‚امااممهادي¨اصفهاني،قم،مدر اه

،محماودبانعمارزمخشاري،بياروت،دارالكتابغري  الحدي 

بانكااظممعاروفباهمحمدتقي،قاموس الرجا ؛ق1212العليمة،

ق(،تحقيقونشر:مؤ سةالنشاراح االمي،1210)م.عالمهتستري

بانيعقاوبمعاروفباهكلينايمحماد،الكافي؛ق1215قام،اول،

التعاارف، اوم،اكبرغفاري،بياروت،داركوششعليق(،به325)م.

ق(،182)م.،يعقاوبباناباراهيمقاضاايكتطاب الخطراج  ؛ق1251

حسان،محمادبانكتطاب الخطالف  ؛ق1355بيروت،دارالمعرفاة،

،كتطاب العطي   ؛ق1212طو ي،قم،انتشااراتنشارا االمي،اول،

-ق(،تحقياق:مهاديمخزوماي130)م.بناحمادفراهياديخلي 

،كتططاب الططوافي؛ق1250الهجاارة،اول،ابااراهيم ااامرايي،قاام،دار

ق(،1551)م.بنمرتضايمعاروفباهفاي كاشاانيمحمدمحسن

#،اول،اميرمؤمنااو¨بخاناهتحقيق:ضياءالدينحسيني،اصفهاو،كتا

بنعيساياربلايعلي،“ كشف الغمة في معرفة األئمة؛ق1210

،علايكنز العمطا  ؛تاالكتاباح المي،بيق(،بيروت،دار252)م.

گياهطان و  ؛ق1215متقيهندي،بياروت،دارالكتابالعلمياة،اول،

فرهن ايو¨، يدعليحسيني،قم،مو ساهزندگي در انديشه ديني

بنمكرممعاروفمحمد،لسان العرب؛ش1333پژوهشيآيه،اول،

يحيااءق(،تحقياق:علايشايري،بياروت،دار311)م.منظاوربهابن
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ش(،1332)اكبردهخاداعلي،نامه لغت؛ق1250الترا العربي،اول،

بان،محمادمجمط  البحطري   ؛ش1333تهراو،دانش اهتهراو،اول،

ق(،تحقيق: ايداحمدحسايني،1580)م.محمدمعروفبهطريحي

،مجمطط  البحططري  ؛ش1330، ااوم،تهااراو،المكتبااةالمرتضااوية

ق(،تهاراو،المكتباة1580)م.بنمحمدمعروفباهطريحايمحمد

بانفضا ،مجم  البيان في تفسير القركن؛ق1350المرتضوية،دوم،

؛ق(،تهراو،مكتبةالعلميةاح المية028)م.حسنمعروفبهطبر ي

بنمحمدمعروفبهمقدساردبيلاياحمد،مجم  الفائدة و البرهان

يزدي،قم،مؤ سةالنشار-اشتهاردي-ق(،تصحيح:عراقي553)م.

مدينة معطاجز األئمطة اإلثنطي عشطر و دالئطل      ؛ش1330اح المي،

ق(،1153)م. يدهاشامبان اليماوبحراناي،الحجج علي البشطر 

ي،قم،مؤ سةالمعارفاح االمية،اول،تحقيق:عباداهللتهرانيميانج

بنمحمدباقر،  الرسو  مركة العقو  في شرح أخبار ك ؛ق1213

ق(،تحقيقوتصحيح:1115)م.محمدتقيمعروفبهعالمهمجلسي

الكتااباح ااالمية،دوم،ر ااوليمحالتااي،تهااراو،دارهاشاام اايد

ترجمه،،محمدبنابراهيماصطخري،المسالك و الممالك؛ق1353

؛ش1328اياارجافشااار،تهااراو،انتشاااراتعلماايفرهن ااي، ااوم،

بنمحمدتقيمعروفحسين،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

“البياتق(،تحقيقونشر:مؤ سةآل1325)م.بهمحد نوري

مسططتدركات علططم رجططا  ؛ق1258ححياااءالتاارا ،بيااروت،دوم،

ق(،تهراو،حسننماازي،1250)م.علينمازيشاهرودي،الحدي 

باانعبااداهللروماايحمااويياااقوت،معجططم البلططدان؛ق1210اول،

،معجططم مقططاييس اللغططة ؛م1550ق(،بيااروت،دارصااادر،222)م.

ق(،تحقيااقو1552)م.فااارسمعااروفبااهاباانباانفااارساحمااد

،،مكتباحعالماح االمي،اولالسالممحمدهاروو،قمتصحيح:عبد

، يدمحمدجوادحساينيعااملي،تحقياق:فتاح الكرامةم؛ق؛1252

؛ق1215محماادباااقرخالصااي،قاام،دفتاارانتشاااراتا ااالمي،اول،

ق(،قاام،1221)م.،علااياحمااديميااانجيمكاتيطط  الرسططو  

م  ال يحضطره  ؛م.درپانوشتا تفادهنشده1558،اول،الحديثدار

ق(،تحقياق:381)م.بنعليمعروفبهشايخصادوقمحمد،الفقيه

منطاب   ؛ق1253اكبرغفاري،قم،مؤ سةالنشاراح االمي،دوم،علي

،نوراهللعليدو ت،تهراو،دفتارنشارفرهناگ“مالي اهل بيت

محماادباانعلااي،طالطط  أبططي مناقطط  ك ؛ش1335ا ااالمي،اول،

ق(،قام،نشارعالماه،088)م.شهرآشاوبمازندرانيمعروفبهابن

بنيو فحسن،المول  في تحقيق المكه منتني ؛ق1335اول،

ق(،تحقيااق:بخااشفقااهمجمااو322)م.معااروفبااهعالمااهحلااي

هايا الميآ اتاوقادسهايا المي،مشهد،بنيادپژوهشپژوهش

،مننطاج البراعطة فطي شطرح ننطج البالغططة     ؛ق1212رضاوي،اول،

اهللآيات¨:ق(،ترجماه1322)م.بنمحمدهاشاميخاويياهللحبيب

اي،تحقيق:ابراهيمميانجي،تهاراو،محمدباقركمره-زادهآمليحسن

،الميططزان فططي تفسططير القططركن ؛ق1352المكتبااةاح ااالمية،دوم،

ش(،قم،انتشاراتا اماعيلياو،1325)م.محمدحسينطباطبائي يد

،ابوالحسنشاعراني،تهاراو،ا االميه،دوم،نثر طوبي؛ق1353 وم،

،محمادبنابيطالابعجائ  البر و البحطر  نخبة الدهر في؛ش1358

انصااريدمشااقي،ترجمااه، اايدحمياادطبيبياااو،بنيااادشاهنشاااهي

،و نمّوها و اكِتناُلنطا   ةالعربي  ةنشو اللغ؛ش1330فرهن ستاواياراو،

بان،عبادعلينطور الثقلطي   ؛م1538،قااهره،ماریالکرملیانستاس

؛حكماة،بايتااق(،قام،مكتباةال1112)م.جمعهعرو يحاويزي

بانمحمادشايبانيمباارك،النناية في غريط  الحطدي  و األثطر   

تحقيق:محمودمحمدطناحي،قم،انتشاراتا ماعيلياو،ق(،252)م.

،عليبناحمد امهوديخبار دارالمصوفي بأ وفا  الوفا؛بيتا

 .ق(،بيروت،درالكتبالعليمة،بيتا511م.)

 يدعليحسيني
 

ايبسياركهانداردودرميااوپيشينهباغ:باغ در تمدن

.هايجهاوداراياهميتوارزشبااالييا اتتمدو¨همه

قصصپيرامووآدموحوادرقرآومفهماينمعنا اتكاه

/3اعاراف،2/20بقاره).انادايشاوازبدوظهوردرباغبوده

درروايتيايانبااغازناو دنيااييوناهاخارويآو(22

رحومطباطباييبااشارهبهاينرواياتم1.معرفيشدها ت

در2.داناداينباغراازنو برزخيآوماي،ورواياتدي ر

هايمختلفيازكتابمقدسازباغوعناصارطبيعايبخش

دركتااب3.موجوددرآوبهوضوحناامباردهشادها ات

،انجيار،ان اور،اناار،هاي ليماوازدرختاو ايب روده

4. انب وبابوناهياادشادها ات،هاي و ان رووگ 

حكايتكردها تزمانيكاه«مروج الكه »مسعوديدر

آدمازبهشتبهزمينهبوطكردهماراهباااو ايشااخه

بدوو،هايدارايپو تتاييازميوهبودهكهبه هد تهده

هاازجملهاينميوه.شدها تدارتقسيمميپو توهسته

                                                           

.23،ص1،جتفسير قمي.1
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1.گالبايوباهاشاارهكارد، يب،وزيتو،تواوبهرطبمي

وحشيهوصيتآدم#باهفرزنادانشپيراماووهمچنينابن

باا2كاشتگياهدرمحيطغيربوميراحكايتكاردها ات

باغرابيش¨تواوپيشينهتوجهبهاشاراتموجوددرقرآومي

ن اراوتخمينزدهشادها اتازآنچهتاكنووتو طتاريخ

.دانست

ريشهدردگيگ شتهوحالمسلماناواهميتباغدرزن

مكانيا تباا،باغبهشت.تعاريفوتوصيفاتقرآودارد

آل)هاوزميندارايعرضيبهاندازهآ ماو،و عتفراواو

/02واقعاه)خااروماوز(ودرختاو دِرباي3/133عمراو

(داراي32/13انساااو)(باااآبوهااواييمعتاادل28،25

/32ياس)هايجوشااو(وچشمه2/20بقره)نهرهايرواو

شرابوعس درجريااو،شير،(نهرهاييكهدرآوآب32

شايريكاهطعامآو،آوتغييارنكارده¨آبيكاهمازه.ا ت

(وشاراب افيديكاه23/10محماد)شاوددگرگوونمي

آوردكنادومساتينمايعق راتباهنماي،بخشا تل ت

هااييوجاودي(عالوهبراياننوشايدن33/22،23صافات)

ايباهناامداردكهآميختهباعطرزنجبيا ا اتازچشامه

(وآميختهباعطركافوركهبهشاتياو32/18انساو) لسبي 

/32انسااو)توانندآورارواوكنندبههركجاكهبخواهندمي

(38/01ص)هاايگونااگوووجاوددارد(درآنجامياوه0

هاابارايتفادهازآو(كاها ا2/222بقره)هايفراوانيميوه

(وبهفرمااوبهشاتياوو13،30رعد/)بهشتياودائميا ت

(وانتخاابناو آو32/12انساو)شوندبهآ انيچيدهمي

هاايياز(بهشتياوپوشاك02/25واقعه)باايشاوخواهدبود

مروارياد،حريروديبابرتنود تبندهاييازنقاره،ابريشم

/30فاطر؛22/23حج؛18/31كهف).وطالبرد تدارند

(غالمانيجواوچوومرواريددرصادف22/03دخاو؛33

(و02/13واقعاه؛02/22طاور)كننادبهآنهااخادمتماي

برايشاوهمسرانيپاكوبدووعيابدرآنجاامهيااا ات

(وبهطاوركلايآنجاامكااني2/03نساء؛3/10عمراوآل)

                                                           

.8صكتاب في علم الفالحه و ساقته، .1

.13ص، هماو.2

/21فصالت)(وپيو ته5/21توبه)(پايدار5/21توبه)،امن

باشدكهبهشتياوهرآنچهبخواهندوهرآنچهچشام(مي8

(پاساز23/31زخارف).يابنادنوازا تراردآنجااماي

هاييباغ،هاا الممعماراومسلماوباعنايتبهاينتوصيف

اندكهدرحقيقاتتمثيلايازرادراينجهاوفناپ ير اخته

بامراجعاهباه.وصيفشدها تبهشتيا تكهدرقرآوت

¨هااايمستشاارقينومطالعااه اافرنامه،كتاابتاااريخي

تاواوباهاياننكتاهاذعااوهايتاريخيموجودميگزارش

داشتكهمعماراوا الميوباهخصاوصايرانايتااچاه

ايزميناايازبهشااتاناادازهدربااازآفرينيوايجااادنسااخه

نوشاتمازارگ ان،پارپاليولوشفرد.اندكوشيدهآ مانيمي

بهشتوجاي اهابادي:كندگونهنق ميبابردركاب رااين

وباااغبااابركااهبهشااترويزمااينا ااتكااهاوآورا

باغيرادر،خمارويهدرمصربهتقليدازبهشت3پر تيدمي

باردروازهورودي4خارجازمحوطهشهراحدا كردهبود

آوتو طخاودمزاراكبرشاهدرباغيدردهليكهاحدا 

اوآغااازوبااهد ااتفرزناادشجهااان يربااهپاياااور اايد

ايازعبدالحقبهفار يوجودداردكهخودگويااينوشته

 االمايفضااي:شدتشباهتاينمقبرهبابهشتا ات

شادترازباغبهشت االمايعماارتبااشاكوه،خجسته

بهشاتيكاهبااغشهازاراورضاواو،بلندترازعرشالهاي

بندگاوداردوهزاراوبهشترادرخاكخوددربرهمانند

حكمالهيدربارگاهآونوشتاينجاا¨قلمنويسنده.گيردمي

كمپفاردر5.باغعدوا تبرايزندگانيابديداخ شويد

هااي فريكهدرزماوشاه ليماوبهايراوداشتها تباغ

رآنكهبااهاازنظاينباغ:كندگونهتوصيفميايرانيرااين

انادحكامآرا اتهشاده...عماراتوقصوركوچاكدلرباا

6بهشترويزمينرادارند

اگرچهبخشاعظمعربستاوكاهمحا :هايا الميباغ

غيار،شودبهدلي ري زارهايو ايوتولدا المشناختهمي
                                                           

.325،صهاي ايراني اسالمي باغ.3

.333هماو،ص.4

.385هماو،ص.5

.150،سفرنامه كمپفر6.
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قاب ا تفادهبرايكشاورزيا توحتايدرقارآونيازاز

رذيزر ناامباردهشادها اتاينمكاوباعنواوواديغي

هااايمختلاافبااااياانحااالدردوره(12،33ابااراهيم/)

هاايگونااگونيهايا االميدرايانمنطقاهبااغحكومت

باارايمثااالدرذكاارقصاارهايدوره.احاادا شاادها اات

.هااشارهشدها اتغسانياوولخمانياوبهبرخيازاينباغ

هاايزيرزمينايرهالبتهدراينمياومدينهبهدلي وجود ف

تريداردوبهعل گوناگونيتوانستهخودوضعيتمطلوب

اولبهعنواوشاهريبارايكشااورزيمطارح¨رادردرجه

صفحاتشماليشبهجزيرهعربساتاوشاام لبنااوو1.كند

شاموفلسطينبهدلي هوايمعتدلومنا ابوبارنادگي

هاايرايباغفراواووميزاومنا ببرخورداريازآفتابدا

شاامدر¨ناحياه.متنو ومحصوالتفراواوومنا با ت

عهدا الميمركزخالفتاموياوومركازهنارمعمااريو

هايانجيروزيتوووخرماوان اورباغ.داريبودها تباغ

هااچهامروزهنيزهمينمياوهدراينناحيهفراواوبودهچناو

محصاوالتعمادهآنجاابعالوهموزوپرتقالوناارن ياز

درهميندورهخلفايامويدربيروِواغلابشاهرها.ا ت

هاادارايهااييبنااكردنادكاهبيشاترآوهاوشاكارگاهكاخ

دربينالنهرينوعراقنيزدر.هايمحصوربهديواربودباغ

منظروو يعيبناشدههايخوشزماوخالفتعبا يباغ

هاايشخصايعاراقدرايانههاخانعالوهبراينباغ.بود

درعهاد.انادهاايانادرونيباودهعصرنيزحتمًادارايباغ

هاايو ايوخالفتا الميدرمصرنيزقصرهاييباباغچه

آفريقااادرزمااانيكاهتو ااطاميااراو.وجاودداشااتها ات

هااييباودهكاهشدمح احدا اقامت اهاغلبادارهميبني

ييتااشاعا دهكيلاومترهااو ايلهبااغهااباهبرخيازآو

درقروهشتمودرزمااوحكومات.شدها تمحصورمي

حفصااياودرتااونسو ااالطينَمريناايدرمااراكش اانت

درانادلساحتماااًل.هايو يوادامهداشتها ت اختباغ

آراييهمزماوبات  يسخالفتامويدراندلسازهنرباغ

باا اننباوميشرقا الميبهآو رزمينانتقاليافاتو

                                                           

 .53،ص0،جمعجم البلدان.1

هاايآنجادرآميختومسلماناواندلسهمدراحدا بااغ

هاايهايتزيينيبهپيشرفتميوهوهمدرزمينهاحدا باغ

درنتيجه اعيوكوشاشمسالماناو.بسياريد تيافتند

،انجيار،خرما،به،ليمو،هاييچووتوتفرن يميوه،اندلس

قاطدي رجهاوبهاروپاباداموزعفراوازن،پسته،انار،موز

0/12فراوانيگ  رخدرقرطبهبهحديبودكه.راهيافت

پيشرفت2.ر يدكيلوگرمگ فقطبهدودرهمبهفروشمي

مساالماناودرآناادلسراباياادمرهااوونظرياااتعلماايو

باغاداريوآبيااري،تجربياتفنيايشاودراموركشاورزي

رهنادوپاكساتاوبااغپايشازعصارا االميد3.دانست

اهميتخاصينداشتاماپسازو عتفتوحاتمسلماناو

دارهايگ دارونهالهايميوهدرشبهقارهوكاشتدرخت

باغدر. ازيروبهفراوانيگ اشتهاوقصرهاباغدرقلعه

هايكاويريودشت،هاافغانستاوبهخاطرحجمزيادبياباو

باابردر.هميتفراوانيداردهايپستوبلندارزشواكوه

عصرمغولبهآرا اتنكابا واطارافآوشاوقفراواناي

 ازيپسازعصارمغاولهمچنينتاريخشرو باغ.داشت

بهحكومتاميرعبدالرحمنيعنيپاياو اده ايزدهمبااز

هايتركيهمحادودا اتاگرچهمنابوپيرامووباغ.گرددمي

نيروميااوو اپسبااينحالباتوجهبهحكوماتطاوال

هاييرادرآنجااداشاتهدولتبيزانسبايدانتظاروجودباغ

باتوجهبهاينكهبيشاترمرزهاايتركياهآبايا ات.باشيم

بناابراينناام4.هاروبهدريا اختهشدها تبيشتراينباغ

هاايبساياربزرگايدرقلمروا المكهبااغ¨شهرهاياوليه

دهدكاهدرلنديراتشكي مايآنجابهوجودآمدفهر تب

دانااوجغرافاي:شاودهايياكتفاماياينجافقطبهذكرنمونه

انادكاهبصارهراياكونيازواقعايتوصايفكارده،قديم

هاايمياوههاوباغكيلومترهاكانالبهصورتچليپابو تاو

شودكاهنصايبيندرباينالنهارينگفتهمي.كردراقطومي

فساطاطباا.انادغمياوهداشاتهبا115555ودمشق25555

                                                           

.032،ص1جدانشنامه جنان اسالم، .2

.121،صندوه التربه و الزراعه عند العرب.3

.211،ص11،جدائره المعارف بزرگ اسالمي.4
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هايچندطبقههازاراوبااغشخصايداشاتكاه اختماو

درشامالآفريقااتعاداد.هابسيارباشكوهباودبرخيازآو

،زياديباغدراطرافيااداخا كشاورهاييچاووتاونس

تلمساوومراكشكهامروزهازنظار ابزهوگيااه،الجزيره

يانويساندگاوهماوارهدرا پان.شهرتيندارندوجودداشت

انادقرطبهووالنسيايادكرده،هاي وي هاوتفرج اهازباغ

.هاوالنسياراشيشهعطرآنادلسناميادها اتويكيازآو

بااغ:هامتعلقباهزماماداراوباودها اتترينباغتماشايي

اغلبياهيعناي¨هاايبازرگ لسالهپارك،معتصمدر امره

باااغمشااهورامااراي،ياارواواماارايتااونسدرنزديكاايق

بااغ،هايخلفايفااطميدرمصارباغ،بنوحفصدرتونس

هااياطاارافقصارهاي االطنتيدرفاازباااغ،وزيراالفضا 

شنا ايعبادالرحمنهاايبازرگگيااهباغ،مراكش،فاس()

،بااغورتاادلريدرتولادو،اولينامياراماويدرا اپانيا

هاايياوبااغهايبسايارياز االطينطائفاهدرا اپانباغ

هااايايلخاناااووتيمورياااودرتبرياازونقاااطدي ااروباااغ

غيار الطنتي(در)معماري¨درباره1.محمودغزنويدربلخ

باشادشهرهايقديميا الماطالعتكميدرد ترسماي

هاايامويااووپاسازآواز ااختماو¨هايدورهوليقلعه

وباااقيعااراقوارد،دورهعبا ااياودركشااورهاي ااوريه

هاايمساكونيهااي ااختماودربغدادخرابه.ماندها ت

انادازهابهشك تراسوچشمهايآوخارجازشهركهباغ

2.شودديدهمي،روبهدرهدجلهبود

ايشااو،پسازفتوحاتصورتگرفتاهتو اطاعاراب

داريدرحاوزهداناشواقدامبهگسترشكشاورزيوبااغ

هاايبساياريتو اطناشكتاابدا¨درحاوزه.عم كردند

دراينميااو اهمموفقيات.مسلماناوترجمهوت ليفشد

.مسلماناودراندلسرابايدبايشاز اايرمنااطقدانسات

آوريكتبومحصوالتكشااورزيوايشاوازطريقجمو

هاايافازايشوتناو هاايعلمايدرشايوهانجامپژوهش

نادكاهتااآومحصوالتبهدقايقيدراينعلمد اتيافت

                                                           

.128،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم.1

.323،صهاي ايراني اسالمي باغ2.

همچنيناهتماما االمباهمكتاوب.زماوشناختهشدهنبود

آوريمجموعاهدرجمو¨عام مهميدرغريزه،كردودانش

،هااااعاامازكتااباياانمجموعااه.مياااومساالماناوبااود

هاايمختلافگيااهيوهاوآثارعلميوگونهنوشتهد ت

راهبارايپيشارفت،جانوريوحتيابزارمفيادكشااورزي

برمبناي.داريبيشازپيشفراهمكردعلمكشاورزيوباغ

متووقاديميا االميبسايارياززماماداراويااازخاارج

هااييراكردندوياهي تگياهانيرابرايهديهدريافتمي

گياهاوبومينهفقطبه.فر تادندهابهخارجميبهدنبالآو

گوناگوودي اريخاطرمفيدويازينتيبودوبلكهبهدالي 

خوشخوراكبودوو،عشقبهبو تاو،چووعاليقعلمي

آوريپولماوردتوجاهزماماداراوقارارمي مفرطبهجمو

بسياريازاينگياهااودرقاروهشاتمياانهام.گرفتندمي

باراينموناهيكايازوزرايخليفاه.ميالديمعرفيشدند

ياهااوق(ما مورانيبارايتحقياقپيراماووگ80)م.مهدي

كميبعدخمارويهيكيازپادشاهاو.داروييبههندفر تاد

طولووبودبااغيازگياهااوغيرباوميرادرمصركهازبني

كنارقصرشايجاادكاردكاهدرآواناوا بسايارناادرياز

3.گياهاووجودداشت

ق(درپاركيكهقصرشرصافه88)م.عبدالرحمناول

.گياهانياز را ردنياكارددرمياوآوبوداقدامبهكاشت

اينپادشاهم موريرابراياينكاربه وريهفر تادكهدر

بار.بازگشتب رهاوگياهاوزياديرابااخاودآوردهباود

ا اسيكم خ اينفردنو خوبيازاناربهنام افريرا

نشينراهبهقصرآوردكهازآنجابه را را پانيايمسلماو

ق(باه02)م.اعزامياز ويعبدالرحمندومهي ت.يافت

گفتاه.بها پانيابود«bonigar»قسطنطنيهعام ورودانجير

شدها تيكياز الطينيمانكاهپادربزرگشدرخات

در ااال.جديادراازهندو اتاوبااهآوكشاورآوردهباود

ميالديازهيا تاعازامشادهازكااليكاوتتعاداد1325

ريافاتكاردوپادشااهيدي اربارايزياديگياهوپرندهد

كاشتايان.قاطم موريرابهحبشهفر تاد¨هايبوتهقلمه

                                                           

.120،صوليه اسالمنوكوريناي كشاورزي در قرون ا.3
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خليفاه.گياهازآوتاريخباهبعاددريمانگساترشيافات

ق(درختاونارنجراازشمالشرقياياراوباه33)م.ماموو

1.عراق(برد)ري

بااغناارنجرادرقرطباه،ممنصاور532درحدود ال

هايمساجدودو پسباا تفادهازايننمونهباغايجادكر

.هااايا ااپانيانااارنجكاشااتهشاادقصاارهاي ااايرقساامت

كندكهپادشاهيباهناامدانيبهنامع رياشارهميجغرافي

معتصمبنصمادحازآلميرد توركاشتبسياريازنباتات

كميابازجملهموزونيشكررادرباغقصارخاودصاادر

يمندراواخرقرو يزدهم الطاومالاكاشارفدر.كرد

كاشتبرنجرادردرهزبيدآغازكاردودرآنجااياكبااغ

 لطنتياحادا كاردكاهدرآوبساياريازگياهااوناادر

ايرابااحكومتا الميدرانادلسعاده2.كاشتهشدهبود

هااباهمنااطقآورياياننموناهعنواومبعوثينبرايجماو

اينتحقيقاتافزودودوهزار¨نتيجه.ر تادفمختلفدنيامي

عنواوگيااهونهاالباهفهر اتنباتااتقادماوهمچناين

فعاليت3.هايجديدكشاورزيوزراعتبوديادگيريروش

رفتوهمينامارمبلغاوا الميهم امباتجارتپيشمي

ايبرايمسلماناوايرابرايانتقالتجربياتمياوقارهشبكه

عالوهبراينمسلماناوبهدالي مختلافد ات.دايجادكر

زدنادوبهمهاجرتازموطناصليخودبهمناطقدي رمي

،هاايزراعايبااياننقا وانتقااالتبساياريازتكنياك

اطالعاتگياهيوداروييازجاييباهجاايدي ارمنتقا 

بيتالحكمهبات  يسحكومتعبا اياودر اال4.شدمي

خلفااءعبا ايباا.اوجفعاليتخودر ايدميالديبه305

هايمختلافاكتشاافيباهخاارجازقلماروفر تادوگروه

هااباهآورياناوا كتاابخويش اعيبساياريدرجماو

، انساكريت،فار اي،پهلاوي، ارياني،هاايعربايزباو

هااادربغاادادبرخاايازخااانواده.هنااديوعرباايداشااتند

ابارايخاويشتهياهايكوچكتريرهايكتابخانهمجموعه
                                                           

.122هماو،ص.1

.123هماو،ص2.

.030،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه3.

.133،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم.4

نخب ااوراماوردحمايات،اينآثاار¨كردندوبرايترجمه

هايبزرگكتااباعامازبازرگواينمجموعه.قراردادند

م هبييااغيرما هبيدرآو، لطنتيياخصوصي،كوچك

و عتگسترشدانشدرقلمرواولياها االمو¨زماونشانه

تعاداد.ودايبرايگسترشاطالعااتوتجربيااتباو يله

شنا ايگيااه،هامربوطبهكشاورزيمعتنابهيازاينترجمه

هاامسالماناوباابساياريازودارو ازيبودكهبهمددآو

درا ااپانياي.آشااناشاادند،گياهااانيكااهندياادهبودنااد

.شدخريدكتابدرحداعاليخودانجاممي،نشينمسلماو

وراازمراكازنخب اا،تقريبًاهمهخلفااياماويدرا اپانيا

تعليموتربيتشرقبارايايجاادكتابخاناهجلابكاردهو

هاياكتشافيرابارايخريادكتاابباهشارقاعازامهي ت

هاقب ازآنكهدرشرقگفتهشدها تاينكتاب.كردندمي

¨بهگفتاه.منداوبودخواندهشوددرا پانيادرد ترسعالقه

جلدكتااب255،555بًا لطنتيدارايتقري¨مقرًِّيكتابخانه

فهر تراهنماكههريكداراي22هادرآو¨بودكه ياهه

نسااخاوو،دراينزماومترجماو.بيستبرگبودتهيهشد

عاالوهبارايان.دادنادصحافاوگروهعظيميراتشكي مي

5.هاييداشتندكتابخانه،تقريبًاهمهمساجدبزرگ

 اريانيو،اويوناانيهايترجمهشدهغالبًااززبكتاب

مت  فانهامروزهبساياري.نبطيبهعربيبرگرداندهشدهبود

ازاينكتبازباينرفتاهوتعادادكمايازآوبااقيماناده

منساوبباهآپولونياوس«الفالحطة »كتااب¨ترجمه6.ا ت

¨تارينترجماههاقاديمي135بليناسحكيم(ازيونانيدر)

اويستاتيوسبهاتفااقاينكتابكهازطرف7.موجودا ت

8خالدبرمكيترجمهشادها اتپوليتيانوسبراييحييبن

هاايبهتريندلي برآشناييزودهن اممسلماناوباترجماه

9.باشادهااييوناانيماي ريانيود تر يبهنسخكتااب

كااه«العلططل بلينططاس»يااا«سططرالخليقة»همچنااينكتاااب

                                                           

.132،130هماو،ص.5

.18،صتاريخ زراعة القديم.6

.330،ص2،جهاي عربي تاريخ نگارش.7

.380هماو،ص.8

.332هماو،ص.9
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گياهااوا ات¨هاايبسايارمهمايدرباارهفص ¨دربردارنده

.قدراختياردانشمنداوعربباودها ات1احتمااًلازقرو

هااوشاكوفه،گياهااو¨هااييدرباارهاينكتابشام فص 

مايالدي2ازكتابكا يانوسبا وسقرو1.باشدهاميميوه

يكاايازيونااانيودي ااريازفار اايموجااود،دوترجمااه

كتاابياز¨ر ادترجماهازديدگاهتاريخيبهنظرمي؛ا ت

ويندانيوسآناتوليوسپسازدواثريادشدهانجامپ يرفتاه

مقالطة فطي اسطتخراج    »تواوازدوكتاِبهمچنينمي.باشد

باموضو ا تخراجشايرهگياهااووكتااب«مياه الحشائش

.گياهااوتااليفجاالينوسناامبارد¨دربااره،«في النبطات »

بهكتابمشاهورتواومي،همچنينازدي رآثارترجمهشده

وحشايهواززبااو اريانيكهتو طابن«الفالحة النبوية»

،م5درقارو2.كهنياَنَبطيترجمهشدها اتاشاارهكارد

آنااتيليوسدا»،«گاالنو»،«د اقيروطوس»هايترجمهكتاب

هاايجدياديراازيونانيبهعربيافق«قطامه»و«بريتوس

.عربساتاوگشاود¨هشنا يشابهجزياربهرويمحققاوگياه

كاهازطارفنيكاوالس«گياهطان ارسطوو  »همچنينكتاب

دمشقيبهزباوُ ريانيموردتحقيقوبرر يقارارگرفتاه

حنينبهعربيترجمهشدهوثابتبنبودتو طا حاقبن

تاا،دانشمنداوعارب3.قرهآوراتصحيحوبازنويسينمود

هااازاكهعربهاياخيردوعلميرهاوشايدتا دهمدت

«الفالحطة »يا«النبات»هاييباعناوينهجريدركتاب2قرو

در.دانساتندمنعكسكردهبودنددقيقاًاازهاممتماايزنماي

¨تريناثرعربايموجاوددرباارهكهن،جابر«الحدود»كتاب

شنا يونهكشااورزيباهعناواونهگياه،بنديعلومتقسيم

هرچنادجاابراحتماااًلدراندهايمستق مطرحنشدهرشته

هااييبااعنااوينهايبعديحياتعلميخودكتاابدوره

در.تا ليفكاردها ات«كتاب الفالحة»و«كتاب النبات»

«رسطائل »فاارابيو«احصطا  العلطوم  »قچاوو2آثارقرو

ايشنا ايباهعناواورشاتهاخواوالصفاازالنباتيااگيااه

                                                           

.382هماو،ص.1

.385هماو،ص.2

.50ص،هاي ايراني اسالمي باغ.3

.آيدمستق درعلومطبيعي خنبهمياومي

هاايتا ليفشادهپيراماووبااغوكشااورزيراكتاب

هااييكاهشاام كتااب:تاواودر اهد اتهجاايدادمي

هااييهااييكاهدرآوفصا كتااب،هايلغويا تبحث

هاييكهدرآواختصاصًامختصبهگياهوجودداردوكتاب

ازديادگاهفلسافه4.هايكشاورزيمطرحشدها اتبحث

مشهوريا تكهآثاري¨حياوتنهانويسندهنجابرب،طبيعي

طباق5.شنا يوكشاورزين اشتها تگياه¨مستق درباره

و«النبطات »گياهاو¨ويچندكتابدرباره،اظهاراتخوداو

تحرياردرآورده¨بهرشاته«الفالحة»كشاورزي¨اثريدرباره

هااايجااابرازباارايكساابتصااوريازآگاااهي.ا اات

باه«السموم»يا تكهبهتوضيحاتكتابشنا يكافگياه

خصوصدرفص ا اميوخواص مومگيااهيمراجعاه

او.شنا ايراباهخاوبيببينايمكنيمتاتسلطمؤلفبرگياه

هايشخودراشااگرداماامجعفرصاادق#بارهادرنوشته

وگاهيازايشاوباعنواوابوعبداهللوعمادتًاباا6خواندمي

وهمچنينازعلي#باعناواو7كنددميعنواوآقايمنيا

هااييدرآثارجابركتاب.بردناممي9واميرمؤمناو#8ولي

باهچشام10«كتطاب النبطات  »و«كتاب االشجار»باعنواو

گوياكتاباخيربهچ ون يتوليداكسيربرپاياه.خوردمي

11.موادگياهياختصاصداشتها ت

هااايلغااويخااودازكتاااب«الفنرسططت»نااديمدراباان

:شنا ينامبردها اتازآوجملاهمتعدديباموضو گياه

هااييُشاَمي كاهدارايفصا اثرَنضربان«الصفات»كتاب

ا ااماءالبقااولواالشااجار،العناا ،الكاارم،الاازر :چااوو

مظهارعلايبانقرياببانابو عيدعبدالملكبن12باشدمي

                                                           

.8شيخمحمدحسنآليا ين،ص.4

.331،332ص2،جهاي عربي تاريخ نگارش.5

 .155ص،2،جهاي عربي تاريخ نگارش؛1،صكتاب الرحمة الصغير.6

.123،332،330،جابربنحياو،مختار رسائل7.

.108هماو،ص.8

.21،صكتاب الحجر.9

 .221ابننديم،صالفنرست، .10

 .251،ص2،جهاي عربي تاريخ نگارش.11

.03هماو،ص. 12
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بصاريعبداهللباهليمشهوربهاصامعيلغاويعمروبنبن

شنا اوداردكهگياه«النبات و الشجر»كتابيباعنواوكتاب

 عيد1.اندودائرةالمعارفن اراوغالبًاازآونق قولكرده

احماد2.اوسانصارينيزكتابيبههميننامداشتها تبن

و«الشطجر و النبطات  »حاتمالباهليلغويبصريكتااببن

3.ردها ترات ليفك«الزرع و النخل»كتاب

هايكشاورزيوهاييكهبخشيازآوبهبحثازكتاب

«أخطوان الصطفا  ¨ رسطاله »تواوبهشنا يتعلقداردميگياه

آوباهبحاثوبرر ايگياهااو21اشارهكاردكاهفصا 

«عيون األخبطار »همچنينكتااب.اختصاصدادهشدها ت

جملاهاز.باشدقتيبهنيزدارايبخشيپيرامووگياهاوميابن

تواوباهآثاريكهمستقاًلبهاينبحثپرداختها تنيزمي

كتااب،يو افابوعصاريت ليفقا مبن«إرشاد الزراعة»

«النبطات »ا احاقوازحناينابان«في الفواكة و منافعنا»

 زگين(كتاباخياردارايدو)ابوحنيفهدينورياشارهكرد

،رناگ،دربخشاولآوگياهاوبرا ااسباو:بخشا ت

هاتقسيمكردها تودربخشدومكارآييوماندگاريآو

4.اناادگياهاااوباارا اااسحااروفالفباااد ااتهبنااديشااده

بياتالحكماهرا¨شايوه،زمامداراومسلماودرنقااطدي ار

دنبالكردندودراواخرقرودهامزمااماماوردرقااهرهو

هاايقرطبهدرد تافاراديكتاابدو اتكاهمجموعاه

باه.ازكتابراگردآوريكردهبودنادقارارداشاتبزرگي

ايكتابخانه،عزيزخليفه لسلهفاطمياومصر،مقريزي¨گفته

555،125تاا555،125هايآوبينداشتكهتعدادكتاب

¨حااكمبزرگتارينمجموعاه،كتابخانهجانشايناو.جلدبود

.كتابيبودكهتاآوزماوشاهزادگاوگردآوريكردهبودند

هايپيشاينهاوروميهابايونانيمايردرمقايسهعرب

شنا ايآگاهيعلميازگياه:گويدومعاصرايشاوچنينمي

يافاتدرحااليكاهنازدهاكاهشمينزديونانياوورومي

....ايروباهافازايشباودهابهطرزدرخورمالحظهعرب
                                                           

.25هماو،ص.1

 .25هماو،ص.2

.21هماو،ص.3

 .53،صهاي ايراني اسالمي باغ.4

اليكاهرفتنددرحهاگامبهگامپيشميخالصهآنكهعرب

ِلكرتكاما مساتق 5.گشتندهاقروبهقروبهعقببرميآو

شنا يعربرامربوطبهمراح ابتداييدانستهونهدرگياه

وابست يبهعوامليازآثاريونانيكهخوداحتمااًلبرگرفتاه

¨زيلبربارگدرتحقياقخاوددربااره6.ازجنديشاپورباود

ايا اتادانهنشااوشايوهابوحنيفهدينوريبه«النبات»كتاب

نخستينخاودمساتق از¨شنا يعربيدردورهدادكهگياه

اشويش فتيخودراازنتايجمقايسه.هابودها تيوناني

چ ونهممكنا تكهامتا المدرايان»:چنينبياوكرد

ايابتداييازمنابوخودبهپايزمينهودريكچنينمرحله

7«هوحتايازآنااونيازپيشايب يرناديونانياونابغهر يد

هااوخاروجقطعاياگرچهبافتحقسطنطنيهازطرفتارك

قطاوكلايرواباط¨ر ايدزميناهنظرماياعرابازا پانيابه

فرهن يبيندنيايا الموكشورهايمغربزماينفاراهم

الملليونيازنااتوانيدرهايبينشدها تامانياز يا ت

المللايرفتاهرفتاهباعاث تدهايباينجلوگيريازدادو

،روابطكشورهايا الميباامغاربزماين¨برقراريدوباره

هاايدرهمينزمااويعنايباين اال.اگرچهبهكنديشد

كندكهكراوسازآوبهدوراوشرقييادمي1225تا1025

جرياوفرهن ياز ويمشرقزماينباه امتاروپاادر

قاينگفاتكاهازهجارتپياامبرتواوبهيمي.جرياوافتاد

هابهشرقرفتوآمداروپايي،ا المتاهزار الپسازآو

شادههااديادهمايبهخاطرگياهاووعشقبهپرورشگا 

8.ا ت

داريدربخشعملايرابايادتغييراتكشاورزيوباغ

آوردهاايپيشرفتهايعلميود ت:مرهوودوچيزدانست

اورزيوقوانينوضوشدهفكريمسلماناووتسهيالتكش

هاايمسلماناودراندلسبهدليا پيشارفت.از ويا الم

علميكيفيتوزمينخاكاينمنطقهرابيشازاقواميكاه

،هادراحدا  دآو.شناختندكردندميدراينجازندگيمي
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هاايتوليدكودوآبياريمنا بباهموفقيات،تقويتزمين

سبيزان،هايكشاورزيرومروشطبق1.بسيارينائ شدند

باريادرشرايطا تثناييويهودياومعمواًلهردو اليك

امادرقلمروا الميايان.شدبارزمينكاشتهميييك ال

هاايراهنماايهايآيشح فشدهودربيشتركتابدوره

بنابراينبرخايازقطعياات.شدكشاورزيآيشتوصيهنمي

 الميباهكلايدگرگاوووياادچاارا¨كشاورزيدردوره

،هااايآيااشمااوارديماننااددوره.برخاايتغييااراتشااد

ازباين...اختصاصكشتيكمحصولبهفصليخااصو

بزركوكنجادكاهتاا،غالتدانهدرشت،رفتمثاًلگندم

پيشازاينمربوطبهفص خاصيباودهامدرزمساتاوو

2.شدهمدرتابستاوكشتمي

تواوبهآبياريمصانوعيايندورهميازدي رتحوالت

گفتهشدها تكاهبااا اتفادهازايان يساتم.اشارهكرد

هاااييازقلمااروا ااالميمثاا يماانوآبياااريدربخااش

هاياطرفمغارب االيانهدوياا اهباارمحصاولزمين

هاييكهبهصاورتزمين،در يستمآبياري.شدبرداشتهمي

ايان.بناديشادنددنددرجهكرمصنوعيازآبا تفادهمي

هااييكاهباهطاور ااالنهاززمين:درجاتعبارتبوداز

هاييكاهباهميازاوزمين،شدندآبياريزياديبرخوردارمي

شادندودردرجاهآخارتريآبياريميكمتريامدتكوتاه

هاييكهفقطباياكياادوآبيااريمصانوعيكمباودزمين

هااحتيا تفادهاز ايالب.شدهاجبراوميبارندگيدرآو

هايذخيرهشدهدرمخاازوامكااوگيريازآبتوأمبابهره

داشتههاييكهدرفص قب بهصورتآيشن هكشتزمين

3.كردبودندرافراهممي

هاايجديادبارايبهباودبنابراينعوامليچووتكنيك

قوانينجدياد،هايجديدانتقالآبياريبهزمين،خاكفقير

اردووشرق وريهظااهرًامارز،حجاز،رقعربستاودرش

ا كاومردمدربسياريازنقاطبه اويشارقباهداخا 

                                                           

.032،ص1،جمجنان اسال¨ دانشنامه1.

.130،132،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم2.

.138هماو،ص3.

درجاادهميااوقفصاهوفرياناهيعناي.هاكشيدهشادبياباو

قسمتيازتونسكهاماروزبياباانيا اتدويساترو اتا

هاايغاربحتيدرعلفزارهاوجن ا .وجودداشتها ت

بيشاتروبزرگتارشادندزيارامحصاوالتهاآفريقادهكده

ا ااالممعرفاايشاادندخاااكرا¨جديااديكااهدردوره

باو عتيافتنمناطقمسكونيتراكم.كردخيزترميحاص 

جمعيتدررو تاهانيزروباهفزونايرفتاهوآباادانيباه

درامتاداددجلاه.وارشرو بهگسترشكردصورتزنجيره

بهطوريكاهدرتماامگسترشنقاطمسكونيادامهداشت

طولراهمياوبصارهوبغادادقبا ازطلاو آفتاابباناگ

شدوهربان يبابانگخرو يدي ارهاشنيدهميخروس

مورخااوو¨باهگفتاه.شدازباميبهبامدي رپا خدادهمي

رو تاوجودداشتها تكههارياك325 ياحاودرفيوم

.مدتيكروزت مينكندهاقادربودآذوقهمصررابهازآو

.رو ااتاوجااودداشاات12555درامتاادادواديالكبياار

دهاداطالعاتمالياتيمربوطبهقروهفتماز وادنشاومي

شادها اتهااخا مايكهو عتمناطقيكهمالياتازآو

كيلومترباودها اتكاهبنااباهبارآورديكاياز120555

باپرشدو.دها تهاقاب زر بودانشمنداوهمهاينزمين

:فضاهايخاليمياورو تاهانتاايججدياديحاصا شاد

هاايكشااورزيو رعتگسترشنوآوري،رشدارتباطات

گسااترشبازرگااانيدرحومااهشااهرهاو،هااا ااايرزمينااه

افزايش....هاوكارگراوكشاورزيواختصاصيشدوزمين

رتوليداتكشاورزيكهازنتايجايانانقاالبكشااورزيد

قروواوليها الما تآوقدرزياادباودكاهظااهرًاماردم

شااهرنااهتنهاااقااادربااهتاا مينمااوادغاا اييبااراي¨حومااه

بلكاهخيا عظايم،هايبسيارزيادرو تاييبودندجمعيت

طايقاروواولياهپاساز.كردنادهارانيزتغ يهميشهري

هايداراال المشاهرهايظهورا المتقريبًادرهمهقسمت

جديااديت  اايسشاادوشااهرهايجدياادوبساايارياز

 4.شهرهايقديمگسترشيافتند

درواقوشايدباافازايشجمعياتشاهريوگساترش
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شهرنشينينيازبهافزايشتوليدونيرويكاربايشازپايش

كسانيكاهباهزراعاتوباغباانياشاتغال.شداحساسمي

ينكنندبلكاهتوانستندنيازهايخودرات مداشتندنهتنهامي

ازمازادمحصوالتشاوبارايا اتفادهجمعياتروباهرشاد

كردندباافزايشجمعيتشهريبازارهايشهريا تفادهمي

دهيزمينوكارگران يزهبيشاتريشهرهابرايافزايشبهره

كردودرهمااوزمااوشهرهاايجادمي¨دركشاورزاوحومه

و عت.ردهشدهايحواشيبهزيركشتببسيارياززمين

اقتصادشهرهاكشايده¨هاييكهبهاينترتيببهحوزهزمين

شدنددربسياريمواردبسيارزيادباودزياراشاهرهاخاود

.حداق طبقا تانداردهايامروزاروپابسياربازرگبودناد

مازادمحصوالتكشاورزيكهبارايتغ ياهشاهرهاماورد

نياازجمعياتگرفتبيشازمقادارماوردا تفادهقرارمي

زيرادربيشاترشاهرهايقلمارواولياها االمي.شهرهابود

مردممتمكنيوجودداشتندكاهاززنادگيوتغ ياهبسايار

خوبيبرخورداربودندووجودهمينمسئلهباعاثمعرفاي

1.شدوگسترشمحصوالتكشاورزيمي

گسترشمحصوالتجديدموجبد تر يهم اوباه

زدولتيوخصوصياغلابباهمنزلاههااعماباغ.هاشدآو

ايباههايبينراهيبرايمعرفيگياهااوازمنطقاهايست اه

اينگياهااوابتاداباهصاورت.كردنددي رعم مي¨منطقه

شنا ايباهياكمنطقاهمعرفايگياهاوزينتيونوادرگيااه

شدندوچنديبعدبهعنواوگياهيمفيدشناختهشادهومي

درنقااطيكاهديان.شادندتمايدرمقيا يتجاريكاشا

گروندگاوبهايندينبنابهاعتقادات،ا الماشاعهپيداكرد

ماا هبيبااهپوشاايدولباااسرويآوردناادوبااهزوديدر

،بسياريمناطقبرايت مينتقاضايروزافزوومردمبهلباس

.پنبهكاشتشد

برا اسماداركموجاودپيشاينهبااغدر:باغدرايراو

گزنفاوو.گارددهابازميهخامنشي¨كمبهدورهايراود ت

خودازكاوروشجاواو«اقتصاد»درفص چهارمازكتاب

هاييكهبراياقامتدردرتمامي رزمين:كندچنينيادمي

                                                           

.183هماو،ص1.

هااراتبادي باهكنادتااآوگا اردعهادمايهاقدمميآو

 ازيدردوراواشكانيآگااهيباغ¨درباره.هاييكندبو تاو

وليدردوراو ا انيباتوجهباه،دانيدرد تنيستچن

در.اطالعااتقابا ذكاريوجاوددارد،هاابرخيازاشاره

بعضيازمتووا الميضمنشرحعظمتدربار ا اانياو

هايباشكوهيازآودوراواشاارهشادهكاهطارحبهفرش

هاقااليبهار اتاوترينآومعروف.اصليآوباغبودها ت

هااوهااوجاويسرومنقشباهبااغيبااحاوضيابهارخ

هايهاواييازعكس.هايزيبايبهاريا تدرختاووگ 

شودكهمناارهآتشا اهشهرفيروزآبادنيزچنينا تنباطمي

كنونيآوشهردرمركزتقاطودومحورباغمستطي شكلي

2.شدها تهاآبياريميايازجويقرارداشتهكهباشبكه

.مايهاصليبساياريازهنرهااياياراوا اتوباغدرو

مايهرايج فالينهشوشا اتآب يريمياودرختستاونقش

هايتختجمشيددرطي فال¨ودرختاواندكاولينتكه

.تاريتبادي شادترومشخصهايغنيچند دهبهشك 

ايزدماهريشدار اختهمفرغكاراولر تاوباادرخاتنخا 

آييناايآودرحاادودپاياااودورهمربااوطا ااتواهمياات

پيكاارتراشاااوتخاات.لر ااتاوباااآبرواوماارتبطگشاات

جمشيدحتيدرمياومرا متشريفاتيجاييبرايدرختااو

 ا انيباغصاحنهپ يرفتاه¨كردندودردوره روپيدامي

هاباوددرحااليكاهتخاتطاقاديسدرميااوشدهجشن

ترازآنچاهرختانيغنيايانبوهجايداردوطراحاودبيشه

بااغ،دراشعارشاعراو.درطبيعتوجودداردپديدآوردند

شاودايهميش يا توبهخاطرخودش تودهميمنظره

هاايدو اتپايااوومنباوتشابيههايبايوصحنهدا تاو

يا امنيااگا  ارخ، رو،معشوق:داشتنيوآشناا ت

 اتگلساتاويااا توديواواشعارياآثارادبيممكانا

هايمو يقينيزبهباغتقاديممضموو.بو تاوناميدهشوند

بااغ،بااغشاهريار،بااغاردشاير،چووباغشايرين.اندشده

3.گردند ا انيبازمي¨ ياوشاوكههم يبهدوره

                                                           

.083،ص1ججنان اسالم، ¨ دانشنامه2.

.1225،ص3،جسيري در هنر ايران3.
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باغچنااونقاشمهمايدرزنادگيايرانايداشاتكاه

هااوبايستبهصورتطرحونقشايدلخاواهوتشابيهمي

تعطايالتبااراي.آماادهااايهم ااوپساانددرمايا اتعاره

هاايعنايوجشنبارايآو.هاا تراحتدرباغا تايراني

باغمكاني.شرابومو يقيدر ايهآرامدرختاو،دو تاو

هاادانشاجوياوودرباِغمدر اه.برايتفكروگفت وا ت

دهااممكنا تقراردا.پردازندا تادبهمطالعهومباحثهمي

هايخاوددرزيردرختاوبستهشوندواغلبوزرا يا ت

رادركنارحوضآبتعيينكننادشااعراوايرانايپيو اته

عمرخيامگفتها اتكاه.اندآرزويمزاريدرباغراداشته

گورمندرموضعيباشدكههربهاريبادشمالبرمنگ 

درنظاميعروضيدربازديادازمازارخياام.كندافشاومي

نيشابوردرپايينديوارباغيخاكاورايافاتكاهدرختااو

امرودوزردآلو رازآوباغبيرووكردهوچناداوشاكوفه

برخاكاوريختهبودكهخاكاودرزيرگا پنهااوشاده

 عديشرطكردهبودبايددرباغينزديكشايرازباه.بود

اغيآرام ااهحااف درشايرازنيازدربا.خاك پردهشود

فردو ينيازدربااغخاودشدرطاابراوبزرگتارين.ا ت

1.قصبهتوسبهخاك پردهشدها ت

مؤيداين خناوپوپتوصيفاتيا تكاهجهاان رداو

.انادشعرايايرانايداشاته¨اروپاييبههن امبازديدازمقبره

پيتروِدالوالاهدرديادارازمقبارهحااف درشايرازچناين

باغبسيارو يوباتزيينااتگونااگووودريك»:نويسدمي

 اعديراايانطاورتوصايف¨ژاكموريهمقبره«...فراواو

نزديكشدوبهايانعماارت،ترينصحنهشاعرانه»:كندمي

ازمياوبقايايگياهااوكاهاطارافآوراماننادياك.ا ت

رابارتباايروونيازدر اال«...انادتئاتراحاطهكاردهآمفي

:نويسادفردو ايچناينماي¨يادارازمقبارههن امد1533

نهاياتقسمتايرانيآويعنيبو تاوآومث هميشاهباي»

2«.زيباا ت

اينعالقهمنحصربهشاعراوايرانينيستبلكاهشاام 

                                                           

 .1235هماو،ص1.

.125-108صهاي ايراني اسالمي،  باغ2.

محماودغزناوي.شاودپادشاهاوو الطيناياراونيازماي

همچناين3د توردادهبودتااورادرباغپيروزيدفنكنند

هايكاب كهبهبااغوصيتكردكهاورادريكيازباغبابر

اووصيتكردقبرشراازياك.بابرمشهورا تدفنكنند

تخته نگ ادهمرمرينزيرآ ماوآبيكابا دربااغيدر

نظياريا اتقارارباي¨هايدروارهكهدارايمنظرهپايهكوه

گويادكاهآوفضاازيبااترينمكااودرآوبرنزماي4.دهند

گا ردوحواليا توايننهركهآبزالليازمياوآومي

شاودودرهاياينگور تاودرهمهجاپخشميعطرگ 

روزهااايتعطياا مااردمكاباا گااروهگااروهبااهآنجاااروي

جيمزاتكينسوودرقرونوزدهمازاينباغديادار.آورندمي

5.دهدكردهومعماريآوراتوضيحمي

ايباغبهمعنياخصآوبهمحوطه،دركشاورزيايراو

شاودوهااطالقميمحصوردارايانوا درختاوودرختچه

،بااغ.اززمينزيركشتوياكشات ااالنهمتماايزا ات

باغزيتوووبااغچاايازاناوا آو،باغمو()تاكستاو،ميوه

كاارياطاالقكارييااصايفيا تولياينكلمهبر بزي

تاواوباهاطقخشكفالتايراورامايهايمنباغ.شودنمي

اراضيگرمسيرمانندبام.الف: ه طحاقليميتقسيمكرد

.وَنرماشيركهبرايكشتخرمااومركبااتمنا ابا ات

هاايگارمداخا فاالتتااهاوحوزهاراضيكوهپايه.ب

ماننداراضياطرافقاميااكرمااوكاه،متري1055ارتفا 

تاردراراضايخشاك.مسااعدندبرايپرورشاناروانجير

اينسابتًامحادودترموودرناحيهپستهودراراضيپرآب

.ج.يابادپيراموورودبارومنجي درختزيتووپرورشمي

چووناواحي،هايميانكوهيهاوحوزهاراضي رد يردره

پ يريكهبهنسبتاراضيكشت.البرزمركزيياآذربايجاو

بااالترين.طاوركلايپاايينا اتيابدبهباغاختصاصمي

تواونسبترادررو تاهاييمانندبخشمركزياصفهاومي

6. راغگرفتكهمنابوآبكافيدارند
                                                           

.02صتاريخ بينقي، 3.

.120،صهاي ايراني اسالمي باغ.4

.123هماو،ص.5

.080،ص1،ججنان اسالم¨ دانشنامه.6
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تاواوباه اهد اتهباغايرانيرابهاعتبارنقشهنيزماي

هاايبااغ.2هاايمساطحوكامشايببااغ.1:تقسيمكرد

ياحاداثيدرهاباغ.3بنديشدهو كودارداروصفهشيب

1.هادارطبيعييادرياچههايعارضهزمين

:اينعوام عبارتنداز.گيريوگسترشباغعوام شك 

شايداينعاما رابتاواوباهعناواو؛مثمربودوباغ.1

پاوپ.هاابارشامردگياريبااغترينعام درشك كليدي

هاياطرافشهرباغ:نويسدهاينيشابورچنينميباغ¨درباره

كهبهصورتكمربندي بزوخرمبهدورديوارهايشاهر

حلقهشدهبودمحليبرايپا اخباهنيازهاايماردمشاهر

2.هايتازهو بزيبودنسبتبهانوا ميوه

بهايجادفضاهايزيباباتكياه.الف؛عالقهزمامداراو.2

ليباودروصفقصرخماَرَويهحاكمخانداو؛برهنرباغباني

هايبزرگيبودهگرداگرداينقصرباغچه:گويدطولونيمي

.انادهايگ نوشاتههاآياتقرآنيرابارجها تكهدرآو

باغوحشينيزبهاينقصرپيو تهباودوازباااليقصارو

زيباايبااغدياده¨هاا را ارقصارومنظارهيكيازايواو

فاااطمي¨هااايخليفااهمقرياازيازجملااهدارايااي.شااودمااي

راباغيذكركاردها اتكاهخااكشازهنادوالمستنصر

قاارواول¨درميانااه3هااايشازعنبااربااودها ااتگل شاات

هاياشرافيرومايباهزارهايخانههاوشكوفهباغ،ميالدي

ايوياچيلچيكهمهاارتخاصايدرد تا راي وريه

4.هاوهنرباغبانيداشتند پردهشدداريباغن ه

دروصاففرانچساكوياولاز؛آراييبهگ وگ .ب

:مديچيكهازحكمراناواروپاييا تآمادها ات¨خانواده

زددرحاالراهرفاتنباههايزيبايشقدممايوقتيدرباغ

هارابااعشاقوآمدكهرنگوزيباييتكتكگ نظرمي

كتااب5كنادهاراپر تشمين ردوآوايخاصميعالقه

ازمحماد«هطاي گنطر   در گطنج كليد »يا«مفاتيح االرزاق»

                                                           

.083هماو،ص.1

.1231،ص3،جسيري در هنر ايران.2

 .032،ص1،جدانشنامه جنان اسالم.3

.82،صباغناي ايراني اسالمي.4

.155هماو،ص.5

هااييو فنوريمربوطباهقارو ايزدهمشاام بخاش

.باشدمختلفيپيرامووغرسوتزييناتگ وگياهمي

بهوارداتگياهااوباوميوصاادراتگياهااوغيار.ج

گياهااو،احتمااًل االطين؛بوميدركشورهايتحت لطه

وياباهكشاز وي ايرزمامداراخارجيرابهعنواوپيش

.كردنادهايفتحشدهدريافتميصورتخراجاز رزمين

هااييقب ازميالدكشاتي1250هاتشپساتاحتمااًلدرملكه

رابه رزمينپانتكهممكنا ات ااح  اوماليباوده

باشدفر تادوازجملهچيزهاييكهاينهي تباخاودباه

¨ايحاههااردرختكندربودكهازصم آو31ارمغاوآورد

همچنينپادشاهآشوريتي ال .شدخوشبوييمتصاعدمي

هاااييكااهتحااتاز اارزمين»پيلاازراولادعاااكااردكااه

شمشاادوبلاوط،هاي دردرخت،اندفرمانرواييمنبوده

باخودآوردمدرحاليكهدرقارودومقبا از...كانيشرا

ادميالديكامپراتورچينيهي تينظاميبهغربآ يافر ات

6«كهان ورويونجهرابهچينبرد

گفتااه؛بااهافاازايشمحصااوالتوجمااوآوريپااول.د

شوددرا پانياعبدالرحمناولدرپاركيكهقصرشباهمي

نامرصافهدرمياوآوقرارداشتاقدامبهكاشتگياهانياز

 را ردنياكردهمچنينجغرافيدانيبهناامعا رياشااره

صامادحازآلمياراهنااممعتصامبانكندكهپادشاهيبامي

د توركاشتبسياريازنباتاتكميابرادرباغقصرخود

7.صادركرد

دردوراوخالفاتمهادي؛هاايدارويايايجادبااغ.ه

هاايطبيعايق(برايمطالعهداروهااو اايرفارآورده80)

 رپر اتيايان.هندو تاوهي تيبهآو رزميناعزامشاد

هاارووالرشايدخالدوزيرمهديومعلمهي ترايحييبن

هاييازاينگياهااوباهطاورقطاوباهگونه.عهدهداشتبه

8.بغدادآوردهشدند

كتابما هبيبهشاترابااغيكاه؛ادالي ما هبي3

                                                           

.122،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم6.

 .123هماو،ص.7

.122،122هماو،ص.8
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البتااهاياان.كناادمخصااوصفرمااانبراوا ااتمعرفاايمااي

توصيفاتبرايمثالدردينزردشتتاحدوديمبهمودر

ايان.جزئيااتبيشاتريمطارحشادها اتدينا المباا

ايبرايدفنبزرگاوومشااهيرتوانستبهانهمي،توصيفات

در.ايازبهشاتهساتندهاييباشدكاهخاودكناياهدرباغ

هايپادشاهاوبها اتثنايمقبارهدوراوپيشازا الممقبره

كوروشدرپا ارگادهايچوقاتدرفضاايبو اتاوقارار

ايدرجملهدفناماامرضاا#درقرياهازآو1.گرفتندنمي

مهله دريكقساموبهنق مسعربن2طوسبهنام ناباد

مو ايهمچناينفاطماهبنات3،قحطبهازباغخانهحميدبن

جعفردرباغبابالودفنشادها اتكاهاحتماااًلملاكبن

آوراوقاف،خزرجبودوپسازدفانحضارتمو يبن

4.گور تاوعموميكرد

هابرخيازاينباغ.الف؛يتفريحوخوش  رانيبرا.2

هااماوردا اتفادهقارارهااوضايافتگزاريجشنبربراي

گرفتهمانندباغزاغاودرهاراتكاهمتعلاقباهپايشازمي

هااوعصرتيموريوبهترينمكاوبارايبرگازاريجشان

هاييكهدراندرونيباغ.ب5.هايشاهانهبودها تضيافت

جوانيمارياآنجوِللاو.رمسراهاقرارداشتها تقصرهاوح

دريكايازايانقصارها1282تاا1235هاايكهدر اال

دراينباغانوا مختلاف»نويسدزندگيكردهبودچنينمي

وفراوانيازدرختاومياوهباهشاك بسايارمرتبايكاشاته

هايقاروناوزدهمرو لتيكازبزرگترينجشن6«...شده

گوناهترينباغا المييعنيتاجمح راايانكهدرمعروف

اينجشنفراموشناشدنيبودزيراباراي:كندتوصيفمي

تااجمحا (از)اولينباربرايروشناييآرام اهممتازمح 

7.الكتريسيتها تفادهشدهبود

                                                           

.122،صهاي ايراني اسالمي باغ.1

.022،ص2،جلكافيا.2

.321،322،صبحار األنوار.3

.50،صتاريخ مكهبي قم.4

.332،صهاي ايراني اسالمي باغ.5

.182هماو،ص.6

.253هماو،ص.7

هاايطااقدريكيازنقشبرجساته؛هايشكارباغ.ج

رگارازصاورتتواوشكارگاهيكاهدرآوشاكابستاومي

8.گرفتها تراديدمي

هااباراينشااوايند تهازبااغ؛هاي يا يان يزه.0

دادوقدرتواقتدار يا يويااباهعناواومحلايباراي

پ يراييازميهماناووانجامم اكراتحكاومتيباهوجاود

باغشااهكاهتو اطاماينالسالطاووباه.شوداحدا مي

مالغربتهراواحادا شادهد تورناصرالدينشاهدرش

ا تمحليبرايا تقبالازشاهورجالوياابدرقاهآنااو

بودهودرشرحاكثار افرهايداخلايوخاارجيشااهاو

9.قاجارازآونامبردهشدها ت

ازآو وطرحو اختباغايرانيكهمربوطباهپايش

ازا الما تبدووتغييرچندانياز وياعرابوهماراه

ازهندو تاوتاا.و عها المتااقصينقاطراهپيداكردبات

هايايراني بكاوليهخاودراحفا كاردهوازا پانياباغ

10.اندهماواصولاوليهمعماريتبعيتكرده

تحقيقاتگياهشنا يونوآريهايكشاورزيمسالماناو

تا االهاپاسازانقاالبكشااورزيا االميهناوزماورد

تاواوازبارايمثاالماي.گرفاتدهقرارميا تقبالوا تفا

ايكهدردوراونهضتترجماهتهياهوهايعلميمجموعه

هااايتغييااردرمكانيساام11.تنظاايمشاادهبااوداشااارهكاارد

طبققوانين،كشاورزياز ويمسلماناووايجادتسهيالت

.ا الميبيشازپيشدرپيشرفتكشاورزياثرگا ارباود

تواوازتغييرشيوهآبياريگسترشميهايپيراموومكانيسم

هايجديدهايقديميوجاي زينيشيوهبااضمحاللشيوه

يادكردبه رعتافزايشحاصلخيزيومحصاوالتراباه

12.همراهداشت

هايمالكيتتواوبهشيوهازنمونهتسهيالتا الميمي

جااريباودوحقاوقملكايبارزمينهااي.زميناشارهكرد

                                                           

 .32هماو،ص.8

 .050،ص1،جدانشنامه جنان اسالم.9

.321،صاي ايراني اسالميه باغ.10

.132صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم، .11

.103هماو،ص.12
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هااعثا اتفادهحاداكثريازظريفياتزماينبا،كشاورزي

كسانيكهكمترينمحصوالترااززماينبرداشات.شدمي

كردندبهناچارزمينخودرابرايفروشيااجاارهقارارمي

هااازاختياارشادتاازمايندادندوهمينامرباعثمايمي

كسانيكهفاقدابتكاربودندخارجودراختياارافاراديباا

هايقاب بخشارثيه.ديدكشاورزيقرارب يردهايجشيوه

كهازمقرراتا الما اتموجابتقسايمماداوماماالك

تنو امالكازحيثمساحتزميناه.بزرگتربهكوچكترشد

برايمثاالبرخاياز.كردرابرايخالقيتوابتكارمهيامي

محصوالتكهنيازمندكارودقتبيشتريبوددرو عت

هايبزرگتربرايگرفتوزمينهتمامقرارميكمتريموردا

1.گرفاتمحصوالتمفيدتريموردبهرهبارداريقارارماي

قوانينيكهبهموجبآنهامالكيتزمينازآِوكسيبودكاه

براي ه الزمينبايريرابرايآبادانيدرد اتداشاته

مقرراتماليااتيوعادمفشااربارخاردهمالكااواز،ا ت

2.هبخاشا االميدربخاشكشااورزيباودقوانينتو ع

عااالوهباارايااناقااداماتكشاااورزيوباغااداريايكااه

مسلماناوعربپسازفتوحاتدرايراوانجامدادندنيزدر

بارايمثاالدرتااريخقامكاه.تو عهاينمنطقهمؤثرباود

انادگفتاه:مربوطبهقروچهارمهجريا تاينطورآمده

قامبيارويادهبربيستكاريزباهچووعرببهقمآمدندز

بعضاايازاهاا قاامرواياات...آوردناادورواوگردانيدنااد

انداختنادوبيشاتراندآباينكاريزهادررودخانهمايكرده

3بردندضيعتهاومزار ميآوبه

هاايهايعربيعمدتابار ابكبااغاز ويدي رباغ

خماروياهتاواوازبااغبرايمثالمي.شدايرانياحدا مي

يكازامرايبنيطولوومصراشارهكردكهدراواخرقارو

هاايايرانايهاباه ابكبااغنهمميالديوبرا اسگفته

هاومناازلپرتجما هايداخليكاخرياضيعنيباغ4.بود

شهرهايمسلماونشيِنغرب بكخودراازاياراوگرفتاه
                                                           

 .105،125هماو،ص.1

.180هماو،ص.2

.21،صتاريخ قم3.

.125،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم4.

رااقتباساياين بكاينكهمغربزمينازچهدوره.ا ت

هاايآورادرنيماهاولقاروكردهمعلومنيستاماانشاانه

كهبهنامچهار،شك چهاربخشيباغ5.تواويافتششممي

در؛باغشناختهشدها تدرتمامدنياايا االمرواجدارد

بااا اتنادباه.ا پانياو يسي ،مراكش،مصر، امرا،بغداد

هاايهارچوبكليباغچ،مداركادبيودي را نادموجود

نيمهقروهفتم(بودهو)ايرانيازهماودوراوقب ازا الم

ا المباتغييراتكاوچكيهمااوطارحايرانايراباهكاار

حاداق ،هايپار يدرحقيقاتالبتهبسياريازباغ.گرفت

هااتاابناديشوندكاهايانتقسايمبهدوقسمتتقسيممي

تادامهپيداكاردها اتهايباالتريازدووتاهشضريب

هاايبهشاتازنظارا االمكهعددهشتنمادتعدادبااغ

همچنينمحصوالتوتكنيكهاييكهبراياولاين6.باشدمي

رفاتدرگساترشهاايا االميبارازايراوباه ارزمين

.كشاورزيمسلماناودر رزمينهاياوليها الميمؤثرباود

طاهرموجبشدكهدرشودكهفرمانرواعبداهللبنگفتهمي

جاامصريازخرا ااوباداو«abdallawi»خربزه820 ال

ق(درختاونارنجراازشامال33)خليفهم موو.آوردهشود

بافتحايراودرقاروهفاتموفاتح7.شرقيايراوبهريبرد

ايالت نددراواي قروهشتمميالديفرهنگوتكنولوژي

.يجهاوا المنفاوذكاردهايغربوتعاليمشرقبهقسمت

اموياودرقصرهايصحراييدرحاشيه¨براينمونهدردوره

درقاروهشاتم.صحراياردونفوذايرانياومشاهودا ات

¨ميالديدانشمنداوايرانيازجداوليكر الههنديدرباره

ا تفادهكردندوچنديبعادآورا«siddhana»نجومبهنام

درهماين.وعربايبرگرداندناداززباو انسكريتبهزباا

هاودي راوباامحصاوالتجديادبساياريدردورهعرب

8.هاومزار ايراوآشناشدندباغ

باغهموارهموضو ومحلايبارايخياال.باغدرشعر

دهايانشيداننشااغزلغزل.هايشاعرانهبودها تپردازي
                                                           

.030،ص1،جدانشنامه جنان اسالم5.

.323،صهاي ايراني اسالمي باغ6.

.120،122،صنوكوريناي كشاورزي در قرون اوليه اسالم7.

.132هماو،ص.8
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.ا ات انجيا در عهدعتيقو عبري تنخهاييكيازبخش

آودرونسابتدادهشاده داوودپسار  ليماوكتاببهاين

دراينكتاب.خوردبهچشمميوداوود ليماواشاراتيبه

مودر.ق15كهبرخيتاريخن ارشآورامربوطبهقارو

دانندشاعرباتشبيهمعشوقخاوددوراو لطنت ليماومي

بهباغوعناصرآوبهدنبالبيانيشااعرانهوعاشاقانهباوده

دانتهآلي يريشاعرايتالياييقاروچهااردهمنيازدر1.ا ت

بهشاات(كتااابكمااديالهاايكااه)مضااامينبخااش ااوم

وا اتازبااغ(صادچكاماهحدودشام )بلندايمنظومه

هاايبااغحتايگا ...:عناصرآوچنينكمكگرفتها ت

در...بينيزيباييراكهدرپرتومسيحشكوفاشدها تنمي

در:آنجاگ  رخيا تكهكالمخادادرآوتجلايكارد

هاييا تكهعطرشاوراهرا ترابرايآدميااوآنجازنبق

دردورهبازگشتهيچانديشهجديديافازوو2.تر يمكرد

برقدماوجودنداردجزاينكهآثارايندورهدارايجنابو

همچنيندرايندورهاشاعاري.جوشوتازگيبيشترا ت

مانناد.هاايبخصاوص ارودهشادها اتدروصفباغ

درشاعر.چكامهشوريدهشيرازيدروصفباغارمشايراز

.معاصرباغازحيثيتاجتماعيو يا ايبرخاوردارا ات

زباغيكاهدرطارف اايهدانااييا ات هراب پهريا

ايخاويشراباغچاه¨فروغفرخزادجامعاه،گويد خنمي

3.بيندپژمردهمي
مجياد:ترجماه،لاوييجيزان اري،هاي ايراني ط اسالمي  باغ: مناب 

،تهاراودفتارنشارپژوهشاهايفرهن اي،را اخيافرهاادتهراناي

، “ ة األطنطار بحار األنوار الجامعة لدرر أخبطار األئمط  ؛ش1351

،يحيااءالتارا العربايدار،بيروت،ق(1115)م.مجلسيمحمدباقر

بي،اول،بيروت،نصرابوعادل،تاريخ الزراعة القديمة؛ق1253،دوم

،علياكبرفياضاي:تصحيح،محمدبنحسينبيهقي،تاريخ بينقي؛تا

انتشاارات،قم،علياصغرفقيهي،تاريخ مكهبي قم؛ش1302،مشهد

 اازماو،فاؤاد ازگين،هطاي عربطي   تاريخ نگارش؛ش1338،رزائ

،علايباناباراهيم،قماي،تفسطير قمطي  ؛1385،چاپوانتشاارات

                                                           

.253،صدائرة المعارف كتاب مقدس.1

.2231،صكمدي الني بنشت2.

 .252،ص2،ججنان اسالم¨ دانشنامه.3

بنيااددائارهالمعاارف،دانشنامه جنان اسالم؛1323،قام،دارالكتاب

 اازماو،دائره المعطارف بطزرگ اسطالمي   ؛ش1330تهراو،ا المي

؛ش.ه1385تهراو،ا الميچاپوانتشاراتوزارتفرهنگوارشاد

،اول، ارخدار،بهارام،محمادياو،دائره المعطارف كتطاب مقطدس   

كيكاااووس:ترجماه،ان لبارت،كمپفاار،سطفرنامه كمپفطر  ؛ش1381

سطيري در هنطر   ؛ش1323،انتشااراتخاوارزميتهاراو،جهانداري

،انتشااراتعلمايفرهن اي،دريابنادري:ترجماه،آرتمپوپ،ايران

،مروي،محمدبنا حاقالنديم،رست اب  نديمفن؛ش1383،تهراو

،قام،ق(325)م.بانيعقاوبكلينايمحماد،الكافي؛تهراو،افست

نساخه،جاابربانحيااو،كتاب الحجر؛ق1225،اول،الحاديثدار

،جاابربانحيااو،كتاب الرحمة الصغير؛م1528،پاريس،هولميارد

،الحطه و سطاقته  كتاب في علم الف؛م1528،پاريس،هولميارد¨نسخه

،كتطاب مقطدس  ؛بيناا،بيتا،يو فافنديبنعبدالجلي مكروي

دانتاه،كمدي النطي بنشطت  ؛ش1335،ا اطير،فاض خاوهمداني

مختطار  ؛ش1382،نشرتيار،فريدهمهدويدامغاني:ترجمه،آلي يري

،مكتباةالخاانجي،كاراوس.پ:تصاحيح،رسائل جطابر بط  حيطان   

،دارالكتابالعلمياه،يااقوت،حماوي،البلطدان معجم ؛بيتا.القاهره

محمدحساين ايد،الميزان في تفسير القركن؛ق1215،اول،بيروت

؛ق1213،پنجم،مؤ سةالنشراح المي،قم،ش(1325)م.طباطبائي

،مركزاحياءالترا العلميالعرباي،ندوة التربة و الزراعة عند العرب

،شاورزي در قرون اوليه اسالمنوكوريناي ك؛م1588،جامعةالبغداد

ادكتارعاوضكاوچكي:ترجمه،واتسوو.اندروام ،فرشتهناصاري

.ش1332،هايا الميآ تاوقدسرضويبنيادپژوهش،مشهد

محمدحسينفروغي

 باقال

هااايدانااهداراي،واراوپروانااه¨هتياارازگياااهي:بططاقال

يكخورا التيناي)فابا.فاباياكويعلمينامبه، :ايتاليااييدر؛

متارجمهكاا تواژههمين. تاباقالمعنيبهخود(فاوا

دكناماياشاارهآوبهبيرونيابوريحاوي«صيدنه»شارحو

¨هلماك4.«گوينادهمفافاروميلغتبه»راباقالهكگويدمي

آمادهنيازبااِقاّلءوباِقّليصورتبهعربيهايمتندرباقال

 فطي  الُمسطَتعيني »درالِرشكابِابانهگفتبه،واژهاين.ا ت
«الّو  وقاديمهاينامازدي ربرخي5.ا تص انَنَبطي،

                                                           

 112،ص1،جصيدنه.4

.32،ش30ص،األحباب تحفة.5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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معاّرب»2،«َجر َجار »1؛فاولعربيدر:ا تچنينآوجديد

؛«گوينادفاولراجرجارعاراقاها گويدليثو...گرگر

كالو اكَ اج زيايرانايهاايگاويشدر3؛ُجّمي ُبساتي،

تهراونينوكرايجتلف در4؛كِو  ك باقالي، مازنادرانيدر؛

 .ِلهكبانونيك

مباودكهكاهايشدانهغ اييارزشدلي بهباقالشتك

و،نادكمايجباراوقحطايامدرمثاًلراگندمويژههبتغال

آوموهاومياواقعيدرمانيخواصبراياياندازهتانيز از،

نيزنووكاوبودهمعمولتاريخازپيشروزگاراو هكجاهر،

وخاورمياناه را اردرجملاهاز،باشادمساعدهواوآب

دروياژهباه،اياراودرزياادنسابتاًمقداربهو،فريقاآشمال

غربايجنوبوجنوبدرنيزوخزردرياي احلينواحي

شورك ازپايشوبا تاورومياوويونانياو5.شودمياشتهك،

ايشاو شناختهميراقالبافراعنهروزگارمصرياِووعبرانياو،

مصرياوقديمگورهايدرباقالازهايينمونه.انداشتهكميو

رفتاهآوبهاشاراتيقديمعبرانيمنابودرو6ا تشدهپيدا

 7.ا ت

اابااقالاناوا ¨درباارهتوضايحاتترينيقديمازيكي

كتاابدرا المي¨دورهمآخ دراهنديوَنَبطيومصري

ابنقانوومدو اوكاههااييتفااوتولاي8،ا اتآمده ينا

گونهاينبراي ازبرخايوطباوباهراجوفقطكردهذكرها

هار،(دهامقارو)هرويابونصريقا م9. تهااآوقواي

¨دربااره10،دهادميشرحهرات¨هخطدرراباقالكشتچند

«بغداديبهمشهورميرزاييور مي»¨دوگونهفقطآوانوا 

                                                           

 0،ص11جلعرب، ا لسان؛8،صأسما  العقار شرح؛112،ص1ج،صيدنه.1

 8،صأسما  العقار شرح.2

.12512،ش2ج،الموسوعة في علوم الوبيعة. 3

.112،ص1ج،صيدنه.4

.1،صباقال با كن رابوه و فاويسم.5

6. Aqrabadhin of al-Kindi, p240, n31.  

.5:2،نبيحزقيالصحيفه؛28:13نبي، موئي دومكتاب،كتاب مقدس.7

 235ا238،ص1جالو ،  في القانون.8

.52ا51ص،إرشاد الزراعة.9

هماو..10

¨گوناهدواياراودراماروزه11.باردماينامتوضيحبدوورا

معموليباقالييكي:شودميكاشتهباقال¨عمده بساياركاه،

ا تتررايج صافتبااگااهيياا)«بااقال»مطلاقِناامباه،

بيماااريوشااودماايخااوردههاامخااامكااه،«(مازناادراني»

ا اتآوخامخوردوازناشي«فاويسم» ايگوناهدي اري؛

داراي،(گيلكاياصطالح)«باْقالپاِچ»بهمعروف،مانندلوبيا

وشاودنمايخاوردهخاامكاه،تارلطيفوريزترهايدانه

بااْقال»گيالنايمشاهورمحليخوراكدرآو¨عمدهمصرف

.ا ت«قاُتق

ا الميبهفوايدبااقال¨تريناشارهدردورهظاهرًاقديمي

منسوببهامامجعفرصادق#ا تكهاحمادبانمحماد

:ق(ازآوحضرتچنينروايتكاردها ات232)م.َبرقي

خوردوباقال اقراُپرمغزوِدماغرازيادوتوليادخاوِو»

اغيدبارامعدهكهبخوريدپو تباراباقال12.كندتازهمي

داروشنا ااووپزشاكاوكاهبسياريخواصاام13«.كندمي

¨ترجماهازعمادتاًانادكاردهذكاربااقالبرايا المي¨دوره

و(م125ااا255)جااالينوس،يونااانيحكاايمدوليفاااتت 

¨باهعقياده.م خوذياملَهما ات،(م1قرو)ديسقوريدوس

¨بسيارنزدياكوقاوه«مزاجو ط»مزاجباقالبه،جالينوس

رياح»باقالبه ابب؛آوقوهتجفيفوجالءوقب ا ت

ومولاد«تمادد»باعاث،خاود«جاوهر اخيف»و«نافخه

شاودوارزشغا اييآوعضايبدومايدرهمها«فضول»

اندكا ت بااقالكاهگويادمايديساقوريدوساماا14.نيز

هااايتركياابدر)آوضااماد؛افزاياادماايارباادوگوشاات

 را ردرضربهازناشي«گرم»هايآماسمحّل (گوناگوو

هاايبخاشياااعضاا¨باارهدر.ا اتخناازيرمحّل وبدو

 محّلاآوضمادكهيدگوميديسقوريدوس،بدوازايويژه

گوشبيخهايآماسوهاكوَرك زيارپو اتتيرگايرافو،

چشم «تضاميد».ا تچشم¨همهياحدقهبرآمدگيدرماو،

پيشانيبرآو در.ا اتچشمبه«گرمفضول» يالوقاطِو،
                                                           

هماو..11

.183،صاألخالقمكارم.12

.322،ص2،جالكافي.13

.33ا32،ص1،جالجام  لمفردات األدوية و األغكية.14
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گلوو ينهمورد درماوو(جالينوس)«رطوبتنافث»باقال،

دوهار¨گفتهبه.ا ت(ديسقوريدوس) رفه بااقالضاماد،

آودر(شايرانعقااد)«تجاّبن» ابببهپستاوآماسمحّل 

ديرُگاواررا(تازهباقاليويژهبه)باقالديسقوريدوس.ا ت

تااريِناخنفااوگااوارتريندياارراآوجااالينوسواخنفااو

يقااوروششااكمورودهزخاامدرماااوولاايهاااخااوردني

ديسقوريدوس¨گفتهبه.داندمي را«ادرارالبول»ماريبيباقال،

لپاهدوگ اشتنبا)وا تچهرهدرَبَهقجالي،آوردميبند

 طحيخونريزيجايبرباقال وزالاوَمكِشجايبرمثاًل،

كاهدي اريخاصايت1.ا اتخاونريزيقااطو(موكندو

ور ادمايجالينوسوديسقوريدوسبهآو¨پيشينهقدمت

كاها اتايناندكردهذكرراآونيزبعديمؤلفاوازبرخي

بركندهموييانروييدهمويرويشازمانوباقالآردتضميد

رادي اري«عجيباه»2.شاودمايبادومواضاوازبرخيدر

بااقالماكيااوباهاگار»كاهآورده يناابنازنق بهقزويني

 3«.آوردميبندرااوگ اريتخم،شودخورانده

ت ليفااتدر«ويسمفا»¨پيشينهبرر يدي رمهِمموضو 

ايانپديدآورنادهعواما جديدتحقيقاتبنابر.ا تقديم

وناارسوياژهباه،معموليباقاليخوردواثربركهبيماري

غيارهو(بااقالزاردر)آوهايگ ¨َگردها تنشاقيا،آوخام

وراثتاايآمااادگيارايد)«اسحساا»افاارادازبرخاايدر

شاودمايعاارض(خاوو ارخهايگويچه كاامالًوزهنا،

نشانه.4ا تنشدهشناخته كاهبيمااريايانعاوارضوها

گوينادماي«زاِلهباْقال»آوبهگيالوعواِم ازا اتعباارت،

،پريادگيرناگ،قي، تهو،شديدضعف، ردرد، رگيجه

يرقااو،خاونيكم،پيشابدرآزادهموگلوبينپيدايش،لرزه

هار.(كودكااودروياژهبه)5مرگاحتمااًل رانجاموشديد

مساتق هبرابيمارياينقديممؤلفاوچند ونشاناختهطور

                                                           

.هماو.1

،المباح  العالئيه و الوبيه األغرا ؛235ا238،ص1،جالو  في القانون.2

 232،صالمخلوقات عجائ ؛083ا082ص

 232،صالمخلوقات عجائ .3

.1،2،12،20ص،باقال با كن رابوه و فاويسم.4

 هماو.5

عوارضايياااتمضرازبرخيبتواوشايد،اندنكردهوصف

انادكاردهذكاربااقالبارايخاودخاصتوجيهاتباكهرا

كاههشداريترينيقديمظاهرًا.دانستفاويسمبهمنسوب

ا اتثبتيختاردرباقالخوردواحتماليخطرهاي¨درباره

،ا اتآوبهنسبت(م.ق253دودح)م.فيثاغورسبدبيني

شااگرداووداشاتهوحشتباقالزارازاوخودگوياكهچناو

،قادماازبرخي6.ا تكردهميمنوباقالخوردوازراخود

تحاا يرومنااو،(م.ق23ااا152)رومااي يسااروِومااثاًل

ازمانوباقالخوردوكهكردندميتوجيهچنينرافيثاغورس

شودمي«صادق»هايخوابديدِو حدازبيشراذهنزيرا،

 لبروحازحقيقتيتحربرايراالزمآرامشوتحريك

در«ريااح»دمولباقالكهبودمعتقدديسقوريدوس7.كندمي

8«.شاودمايعاارضبادهاايخاوابآواز»وا اتبدو

بيونيوس فكرباقال»:ا تگفته«الفارسية الفالحة»صاحب،

صاادقهحاالماديادوازماانووكندميضعيفو سترا

شودمي درُقس اُطس9«.كنادمايتوليادبساياربادهايزيرا،

وماومهدچااربخاوردبااقالكاههار»:گويدمي«الفالحة»

زكرياايبنمحمد،مسلماودانشمنداواز10«.شودميحزاوا

رابلغم،كندمييدتولبداخالطتازهباقالي»:گويدميرازي

،كنادمايتهييجهاآودررارياح،افزايدميرودهومعدهدر

 ان ينيو ارگيجهباعث،آوردميدپديبدودرافسردگي

بااقالبدترين»:گويدميبارهايندر يناابن11«.شودمي ر

باهكاهكسانيهمهبرايوآوردمي ردرد...ا تآو¨تازه

دي ارازبرخاي12«.ا اتآورزيااوشاوندميدچاردا ص

ازبياهمهنيزا المي¨دورهمؤلفاو راعاوارضايانرخاي

هاايخاواب»:گويدميجرجانيا ماعي مثاًل.اندكردهذكر

صاريحنسابتاً¨اشارهترينيقديماام13«.نمايدبسيارشوريده
                                                           

.3ص،باقال با كن رابوه و فاويسم.6

 هماو..7

.33،ص1ج،األغكيه و األدوية لمفردات الجام .8

 هماو..9

 .38،ص1،جاألغكيه و األدوية لمفردات الجام .10

 هماو..11

 هماو..12
 082،صالعالئيه المباح  و الوبيه األغرا .13
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كاهيابيممي«الزراعة ارشاد»درق521دربيمارياينبهرا

كند گباقالكهمحليدر»:گويدميآومؤلف كساياگار،

رَودآومياودر نماتعفآنكاهوا اطهباها تبيماريبيم،

 1«.داردتمامت ثيروا ت

عم در ازراخاودتي نيكپزشخواصباقالامروزه،

ازبرخاايدر.دارديكخااورامصاارففقااطودادهد اات

باه،خااماليبااق،مازندراووگيالومانند،باقالخيزنواحي

نتفن ماثالً)دي ر«مخلفات»برخيباياتنها، بااگايالودر،

اماا.شاودمايخاورده(ماهي ودكنمتخميا«َاْشَب »،تهك

(هك اروگلپاروكنمباهمراه)گرم¨هپختباقاليخوردو

معماولجااهمهدر رمافص درويژهبهبازارووچهكدر

مساتمنداو¨هعمادهاييكخوراازيكيپختهباقالي2.ا ت

هك روروغنوباقالمردمبيشترمصرشهرهايدروا ت

،ايراودر.خورندميصبحانهعنواوبهدكننميلقمهناوبارا

كخوراچنداصليجزءباقال بااقالپلوجملاهاز، خاورشِ،

.هستنيزباقالهوفتكوقاتقباقال،باقال

فار يادبدر نداريم راغباقالازيذميامدح، ولي،

عاربشاعراوازبسياري مااكحقاالوقيا ازفاارغ، در،

3.اندداده خندادباقالتشبيهووصف
ق(،بهاهتمام:521)م.يو فهرويقا مبن،إرشاد الزراعة: مناب 

األغطرا  الوبيططة و  ؛ش1302محمادمشايري،تهاراو،اميااركبيار،

ق(،تهاراو،031)م.انيحسنجرجاا ماعي بن،المباح  العالئية

موجاوددركتابخاناه¨عكاسنساخه)ش.1320بنيادفرهنگاياراو،

تحفطة األحبطاب فطي    ؛ق(385مركزيدانش اهتهراو،تاريخكتابت:

ترجمهبهفرانسهوتصحيح:لرنووكاولن،،ماهية النبات و األعشاب

بيطاارعبادابانالجام  لمفردات األدوية و األغكية،؛م1532پاريس

محماد،حلية المتقطي  ؛ق1251ق(،مصر،باوالق،222)م.اهللمالقي

،شطرح أسطما  العقطار   ؛ش1322ق(،تهاراو1115)م.باقرمجلسي

ق(،بهكوشاش:مااكسماايرهوف،قااهره،251)م.ميموومو يبن

ق(،225)م.ابوريحااوبيروناي،صيدنه؛م1525مكتبةالثقافةالدينية،

عجايط   ؛ش1308ق(،تهراو،8قرو)ا انيعليكترجمه:ابوبكربن

محمدقزويني،فرديناندزكريابن،المخلوقات و غرائ  الموجودات

                                                           

52ا51،صإرشاد الزراعة.1

2. Aqrabadhin of al-Kindi, p240, n31.  

23ا25،ص11ج، األدب فنون في األرب نناية.3

،فاويسم و رابوطه كن بطا بطاقال   ؛م1825ا1828وو تنفلد،گوتين ن

يعقاوبكلينايمحمادبان،الكافي؛ش1300جاللجمالياو،شيراز،

،تهاراو،اكبارغفااريامحمادآخوناديق(،تصحيح:علاي325)م.

،كتطاب القطانون فطي الوط     ؛ق1253دارالكتباح المية،چهاارم،

ق(،مصار،باوالق،228)م. ايناعباداهللمعاروفباهابانحسينبن

مكارممنظاورمحمادبانابان،لسان العرب؛كتاب مقدس؛ق1252

صاادر،الادينميرداماادي،بياروت:دارق(،تصحيح:جماال311)م.

ق(،028)م.فض طبر ايحسنبن،قمكارم األخال؛ق1212 وم،

،الموسوعة فطي علطوم الوبيعطة   ؛ق1212،چهارم،قم،شريفرضي

،ننايطة األرب فطي فنطون األدب   ؛1522ا1520ادوارغالب،بيروت،

.م1500ا1523ق(،قاهره،333)م.عبدالوهابنويرياحمدبن
Al-Kindī, The medical formulary, or, "Aqrābā dh īn" of al-Kind 

ī, trans. with a study of its materia medica by Martin Levey, 

Madison 1966; Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 

Pierre Larousse, Paris [1866-76].  

دبااگياهاوداروييبخش

 ببر

حياواو.آ ياييمعروفخوارگوشتپستاندار:َبْبر اين

برخاياز4.ههميننااممعاروفا اتدرزباوعربيهمب

5.اندشنا اواينواژهرافار يعربيشدهمعرفيكردهلغت

7،برياد6،العساد:ازهايدي رببردرزباوعربيعبارتندنام

ببار¨برخاياياندونااماخيارراناامتولاه9.فزر8،هدبس

هاايزبااودرآومختلفهايتلف با)ببر¨واژه10.انددانسته

فار ي،اردو  نسکريتدر«babhru»بهظاهرًا(...وعربي،

مايا زرد،رنگحنايي،تيرهايهقهو»يامعنبه،گرددميباز

اياننامکههمچناوببرپو ترنگبهاشارهدر،«ايهقهوبه

=)تيااريهاااواژهبااا،«tigris»،يونااانيوالتيناايدرجااانور

آوايرانايمنش ازوا تخويشاوندفار يتيزو(خدنگ

11.کندميحکايت

                                                           

 .12،ص2جكتاب العي ، .4

 .33،ص2جلسان العرب، .5

 ،25،ص3هماو،ج.6

 .213،ص3جمجم  البحري ، .7

 .02،ص0جلسان العرب، .8

.321،ص3جكتاب العي ، .9

 25،ص3هماو،ج.10

.215،ص2جدانشنامه جنان اسالم، .11
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باابادني؛هاايبازرگا اتگربه¨ترينگونهببربزرگ

هابههمشابيهظاهرنرهاوماده.عضالنيواندامينيرومند

رناگ.تريدارنادهايبلندتروبرجستهامانرها بي ،ا ت

.اينحيواوازنارنجيماي بهقرمزتااخراييمتغيارا ات

گوعماوديبادنشنيازاقساامواشاكالرناخطوطتيره

ترهايشماليبزرگببرهايمتعلقبهزيرگونه.بسياريدارد

ببار.انادهاايجناوبيتاراززيرگوناهوازنظررنگروشن

،كنادروا توبهتنهاييزندگيمايرووشبحيوانيكم

.گيرداماغيراجتماعينيستوبهندرتبينشاونزا درمي

رودوباوقاررويزمينحركاتدرختباالميبهخوبياز

.توانادباه ارعتبادودمي،كندوهن امتعقيبشكارمي

هاييماننادگااوميشصايدگوزوودام،هايوحشيخوك

همچناينپساتانداراو.دهناداصلياينحيواوراتشكي مي

حياواوناروماادهتنهاا.كشددي رمانندخرستنب رامي

ايان.گيريباهممعاشرتدارندجفت¨هبرايچندروزدور

معمواًلدويا اهتولاهباه،روز150تا153حيواوپساز

هاممكنا تتاچندين النازدماادرآوردوتولهدنيامي

هاااياياانحيااواوكميااابامااروزهبيشااترينگونااه.بماننااد

 1.اندشده

حيوانات¨برپايهمعيارهاييكهدرفقهدرباره:ببر در فقه

ببارجازو،انادحاللگوشتوحارامگوشاتذكاركارده

فقيهاوحيواناتدرندهراكاه2.حيواناتحرامگوشتا ت

داراينيشوچن الباشندجازوحيوانااتحارامگوشات

برخيبرايانباورنادكاهحياواودرنادهحارام3.انددانسته

چهچن الونيشداشتهباشدوچاهنداشاته،گوشتا ت

هار:تيمنقولازامامصادق#آمدها اتدررواي4.باشد

5.ايكاهنيشادارا اتحارامگوشاتا اتحيواودرنده

هايمختلففقهازاحكاامدرنادگاو اخنفقيهاودرباب

صايد،بهعنواونمونه.شودشكشام ببرمياندكهبيگفته

                                                           

 .112،ص1جدايره المعارف حيوانات، .1

 .215،صالمقن .2

 .352،ص1،جالندايه3

 .033،صالننايه.4

.220،ص2،جالكافي.5

6.درناادگاودرحااالاحاارامجااايزا ااتوكفااارهناادارد

آبايكاه¨وازبااقيماناده7 اتدرندگاوپاكا¨خوردهنيم

درنادگاو8.تواووضوگرفاتدرندهازآونوشيدها تمي

تواوازودرصورتيكهت كيهشوندمي9قاب ت كيههستند

تاواودرپو اتآنهاامنتهانمي10،هاا تفادهكردپو تآو

فاروشدرنادگاوماننادببارماوردوخرياد11.نمازخواند

وليبرخيآو12دانندجايزنميبعضيآورا،اختالفا ت

13.دانندرابهدلي منفعتپو تشجايزمي

14،انادهدانسات يبريراببرنژادخا ت اه:ببر در تمدن

ازانادکاندکببرطبيعيزيست اهتاريخيروزگاراودراما

شمالدر يبريجنوبومنچوري ترکيهمشرقبه، ،ايراو،

آ ياشرقدردي رجاهايومالزي،چينوهند،برمه،هند

روينااز15.يافتگسترش تًاخاصا...ببار»کهار طو¨هگفت،

در ات16«دي ارجاايدرنهوباشدميحبشه رزميندر

شارقيجنوبوجنوببهمهاجرتاينطيدرببر.نيست

تااالبينواحيوانبوهيهابيشهاوضا باچناوراخودآ يا

ب آنجاادرچناداوو اختهازگار هند¨قارهشبهدرويژهه

ببااراصاليماوطنراهندو اتاوقاديمازکاهکاردهرشاد

17.اندهدانست

وهااافساانهطبيعتااً،ببارخاوييدرندهوصولتبهنظر

درجااانوراياان¨دربااارهبساايارهااايآيااينوخرافااات

نزدببرپر تشمثاًل.ا تآمدهپديدآوهاياصليزيست اه

 تاوهندواقوامازبرخي طايدرکاهنپالدرببر¨جشنواره؛

                                                           

 .205،ص1جشراي  اإلسالم، ؛205،صالمقنعه.6

.15،ص1،جالمبسوط.7

 .2،صالننايه.8

.222،ص10،جمستند الشيعه.9

 .325،صالكافي في الفقه.10

 58،صالننايه.11

 .322؛النهايه،ص085،صالمقنعه.12

 .2،ص2،جشراي  اإلسالم.13

 .215،ص2،جدانشنامه جنان اسالم.14

.هماو.15

.105،ص1جحياة الحيوان الكبري،  .16

200صالموجطودات،   غرائط   و خلوقطات الم عجائ .17 حيطاة الحيطوان   ؛
.105،ص1جالكبري، 
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؛رقصندميوآورندميدرببرشک بهراخودببرپر تاوآو

تعوياا هايدربباار اابي وچنااگوانياااب ااتفادهازا

زدگايجانازپيش يريياتمحبجلبمخصوِص اعتقااد؛

در)بخشادمايتأجارودلببارگوشاتخوردواينکهبه

(رهکدروهندشمال آوباهبرخايکهبيمارگونهيوهمو؛

1.پندارندميشوندوخودراببرميدچار

جاانورگونهپانزدهازيکيراببرا المازپيشايرانياو

«ُگارگِ»منش ازاهريمنکهدانستندميمنحو يوآورزياو

ا ت فليعاَلمدرِمثالي خيالياقوالگونهايناز2.آفريده

،ببار¨درباارهلاود تاطالعاتفقداوازناشيا اِسبيو

يافااتهااما ااالمي¨دورهنويسااندگاوازبرخاايآثاااردر

ازببارکاهانادهکاردنقا ببارخلقات¨هدربارمثاًل.شودمي

جاانوري)«َزب اَرق»ياا«َزب َرقااو»وشايرماادهگياريجفت

خرافااتيااعقايادازدي ربرخي3.آيدميپديداي(هافسان

اماا،دارناد«َتسااُلم»همباببروشير: تاچنينببر¨درباره

هامبااپلنگوشيرچنانچهوانددشمنهمباپلنگوشير

افتنددر :گويادمايقزويناياماا4.دهدميياريراشيرببر،

،کنادپلن يقصدببرهرگاهوهستدشمنيشيروببرمياو

دو اتيعقاربوببارميااو5.دهادمايياريراپلنگشير

قااپاگار7.کندميالنهببرمويدرکژدمکهبساو6،هست

شاودبساتهچاپااريد تمچبرببرزانوي راهپيماايياز،

کاهببر8.برودراهفر نگبيستروزيولوشودنميخسته

اوبراباردرشاير،روشاودروباهاواباشيرياگر،شودرها

بارايواوتارساز،کندبولشيرگوشدرببرتاخوابدمي

                                                           

 .215ص2،جدانشنامه جنان اسالم.1

.322،323صطباع الحيوان، ؛55،155صگردكوري، .2

حيطاة الحيطوان الكبطري،     .11،13،ص3جالجوهر،  معادن و الكه  مروج.3
؛222،223،ص5جاالدب،  فنون في االرب ¨ننايه؛105،ص1ج

؛135،ص3؛ج325،ص2جكتاب الحيوان، .4

.200صالموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ  5

105،ص1جحياة الحيوان الكبري، .6

.200صالموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ .7

 غرائطط  و المخلوقططات عجائطط ؛105،ص1جحيططاة الحيططوان الكبططري، .8
.200صالموجودات، 

خسرويبيتايندررااخيرعجيب¨هنکتاين9.اوتر اندو

هام،غزناوي الطاوآخرين،خسروملکمعاصر،بخارايي

باهوَگاردچياره/شاير ارِبارببارکرداربهيا»:يابيممي

از10.شودميآبستنباد¨و يلهبهببرماده.«ميزاندرگوشش

کنااردرااما11.آيدميوجودبهمورچهببرپو تدودبوي

هااين مشاهداتبرمبتنيظاهرًاکههمنماييواقعيمطالب،

وبخاوردتيارببراگرمثاًل.شودميديدها تراوياوعيني

درنادگاو¨ههماصورتايندروگرددميهار،شودزخمي

،ببرهاا12.کننادمايوحشاتاوازپلنگوشيرچووبزرگ

پلنگوگرگوشيرهمچوو ا اارتحاالدر، ديارولاو،

،گرگرخالفب13.کنندنمي«َتالُقح»،بمانندانساونزدزماني

ازوپياراينکاهازپاسم ار،شاودنميآدمياوضمتعرببر

ونباشادگر انه اختاگاروشاودعاجزوحوششکار

ب  رداونزديکازايهآدميزاد 14.شاودنمياوضمتعرببر،

 ئاازامرضااشوخااوردماايرا اا ي،شااودبيمااارچااوو

اگار؛نيساتاو¨هزنادصايدباهقاادرکاسهيچ15.شودمي

دزدنادميرااويهابچه،دارندن هقفسدرراببربخواهند

تيزتاکهاايا اببروگ ارندميايهشيشآوندهايدرو

رباينادگاوباهپدرشااوچنانچاهورندبميوکنندمي وار

باهببارهآن اا،اندازنادمياوبرايراآوندهاازيکي،بر د

آوازخاود¨هبچاآوردودربرايجوييچارهبهوآو¨هنظار

درراهاابچاه¨هبقيارباينادگاوبدينسااو،شاودمايمشغول

پو اتوَزهرهبراي16.کنندميتربيتپسآوازوبرندمي

آبباآو¨زهره(اندودو)ِطالي:اندهکردذکرهممنافعيببر

                                                           

.222،223،ص5جاالدب،  فنون في االرب ¨ننايه.9

،5جاالدب،  فنطون  فطي  االرب ¨ننايه؛105،ص1جحياة الحيوان الكبري، .10

.222،223ص

.200صالموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ .11

الموجطودات،   غرائ  و المخلوقات عجائ ؛22،ص3جكتاب الحيوان، .12
 .200ص
.183،ص3جكتاب الحيوان، .13

الموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ ؛258،ص2جوان، كتاب الحي.14
.200ص

.200صالموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ .15

،5جاالدب،  فنطون  فطي  االرب ¨ننايه؛105،ص1جحياة الحيوان الكبري، .16

.200صالموجودات،  غرائ  و المخلوقات عجائ ؛222،223ص
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کاهکساياگر.ا تند ودمآشکارا ر امصاحِبَ ِربر

بنشيندببرپو تبرداردکدوِکرم .شاودمايدفاوکرمش،

ِغابتابدچاارکاهکسينشينزيِردرببرپو تتدخين

 1.کندمي ئزاراتبشباشد

درزيساتمحايطحفاظت ازماوگزارشبه،ايراودر

«خاازريبباار»بااهمعااروف)بباارنااژاد،م1533/ش1302

Panthera ris virgatatig)هاايبيشاهظاهرًاآوزيست اهکه

دريااياطارافي«هخرابا»هايجن  وهاکوهد تپايين

معتبرگزارشآخرين.ا تشدهمنقرضاحتمااًل،بودهخزر

روياز.ا اتباودهش1333درايراودرببرشدوديدهاز

نظاربهچنين«خزريببر»ازبازماندههايعکسوهارپو ت

ببارازتنومنادترونيازتررنگکمقدريببراينکهر دمي

 2.ا تبودههند

محمدزماوحكيممؤمن،محمدمؤمنبن،حكيم مؤم ¨ تحفه: مناب 

محمادحساننجفاي،جواهر الكطالم ؛ق1252تهراو،تاريخمقدمه

ق(،تحقيق:شيخعباسقوچاني،بيروت،داراحيااءالتارا 1222)م.

مو ايدمياري،محمدبن،ان الكبريحياة الحيو؛العربي،هفتم،بيتا

فردا.هرين تاووو،راهنماي پستانداران ايران؛1355/1535قاهره،

بطريق،ار طو،ترجمهيوحنابن،طباع الحيوان؛1533،تهراودي راو

عجائط  المخلوقطات و   ؛1533چاپعبادالرحمنبادوي،كويات،

؛1355/1535محمادقزويناي،قااهرهزكريابن،غرائ  الموجودات

ق(،2232)م.نجامالادينحلبايتقايالادينبان، الكافي في الفقه

بحرعمروبن،كتاب الحيوان؛ق1253تحقيق:رضاا تادي،اصفهاو،

؛1525،بياروت،ق(،چاپعبدالسالممحمدهاروو200)م.جاح 

ق(،قام،منشاورات130)م.احمادفراهياديخلي بن،كتاب العي 

¨،ترجمااهُبنااَدِهش،فرنباا دادگااي،گططردكوري؛1215الهجااره،دوم،

مكارممنظورمحمدبنابن،لسان العرب؛ش1325مهردادبهار،تهراو

صاادر،الادينميرداماادي،بياروت:دارق(،تصحيح:جماال311)م.

ش(،زيرنظار1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامه لغت؛ق1212 اوم،

فخرالادين،مجمط  البحطري   ؛ش1321اا1320،تهاراومحمدمعين

؛ق1212ق(،تهراو،كتابفروشايمرتضاوي، اوم،1580)م.طريحي

عباد،تحقيقمحمدحسانآليا اين،ا ماعي بن،المحيط في اللغه

،مروج الكه  و معادن الجوهر؛ق1212بيروت،عالمالكتاب،اول،

                                                           

.120صتحفه حكيم مؤم ، .1

23،تصوير32،55صتانداران ايران، راهنماي پس.2

ق(،چاپوترجمهفرانسوي:باربيه322)م.حسينمسعوديعليبن

،چااپافساتتهاراو1513،پاريس3دوكورتي،جدومناروپاوه

محمادمهادياحمادبان،مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛1535

ححيااءالتارا ،اول،“البياتق(،قم،مؤ ساةآل1220)م.نراقي

ق(،تحقياق:گاروه381)م.علايصادوقمحمدبن، المقن ؛ق1210

؛ق1210اول،پژوهشمؤ سهامامهادي،قم،مؤ ساهاماامهاادي،

ق(،قام،213)م.محمادمعاروفباهشايخمفيادبنمحمد،المقنعه

نناية االرب في فنطون  ؛ق1213كن رهجهانيهزارهشيخمفيد،اول،

الننايه فطي  ؛1500ا1523،قاهرهعبدالوهابنويرياحمدبن،االدب

ق(،بياروت،225)م.حسنطو ايمحمدبن،مجرد الفقه والفتاوي

، النداية فطي األصطو  و الفطروع   ؛ق1255علمياه،دوم،دارالكتبال

ق(،تحقيق:گروهپژوهشمؤ سهامام381)م.عليصدوقمحمدبن

 .ق1218،هادي#قم،مؤ سهامامهاديعليهالسالم،اول

 دجا-يعقوبعليبرجي

 بخور مريم

حاوزهاصاطالحي:(بااءفتحيامضبه)َمْريم خوِرب ¨در

ا االمي¨هدورپزشکاووداروشنا اوگياهکهگياهاودارويي

واالَ ادَکافّ،آَذريوو،جملهاز)گوناگووگياههدتقريبًابه

ولاي3.انادکاردهاطاالق(وحشاي ايکالِمنازهااييگونه

آواز«بخاورمريم»کااربردِتاريندر اتشايدوقديمترين

 ُمفطردات »کتابعربي¨هترجمدرکها تقاا حبنُحَنين
برابااردرراآو،ديسااقوريدوس،يونااانيحکاايم«پزشططکي

کاارباه(ُقْقالُميانسمعاّربصورتبه)يونانيکوْکالمينس

مريمبخورراآو،موص اه يعني،جزيرهاه 4.ا تبرده

،التينايدر)کاوکالمينس.نامنادمايَعر َطنيثااعاراقاه و

درشاايدکاها اتايواژههمااو( يکالِمن/ يْکالميُنس

/cyclamen)فرانساهزبااوطرياقازمايالدينوزدهمقرو

پرورشايهاايگوناهيعني،خودمدلوِلورودبا،( يکالمن

ايراوبهگياهاينزينتي / ايکالِمه/ ايکالمنصاورتِباه،

زباو يْکَلِمه مريمبخور.ا تشدهرايجمعاصرفار يدر

 کورمايَعر َطنيثاا5.رودنميکاربهدرفار يدي رامروزه

ماريمبخور¨ريشهبهعمدتًاقديمدرکها تآراميايواژه

                                                           

 323،328،صالصيدنة؛5،35،صشرح أسما  العقار.3

.313ا315،ص2؛ج23ا22،ص1،جدياسقوريدوس کتاب شرح.4

5. Die Flora der Juden, v1, p188. 
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کهاي»تسميهوجه»ي انه1.ا تشدهمياطالق( يکالمن)

ا اتايافسانهر دمينظربه«مريمبخور»اصطالِحبراي

کاها تگياهي»:ا تکردهنق «قاط  برهان»صاحبکه

باوماَنادان شاتپانجباهُگلش وباَودخوشابوغاياته

د اتبارآتاشپر اتشِو اتايشوقاتبهپر تاوآتش

باهآووزدآوبرد ت#عيسيمادرمريمگويند.گيرند

2«.گوينادنيازمريم¨هشجرراآووشدان شتپنجصورت

قديممآخ در بخاورمريم(هريش)براينيزدي ريهاينام،

شودمييافت هَرْکَف:مثاًل، ير َبو، نااوِ»فظااًل)المشاايخخباز،

«(پيرمرداو 3.شاامدر«(بوزين ااونااو»لفظااً)الُقارودُخبز،

«مريمهپنج» مؤلفاوازبرخيکهعربي«مريم َکّف»¨هترجم،

 4.ا تنادر ت،اندکاربردهبهمريمبخوربراي

در)ريشاهبرايبسياريدرمانيخواصديسقوريدوس

واقو ذکاريمماربخاور(زيرزمينايايُتکماه/ايهغده اق،

عرباي¨هترجماطرياقازکاه5کرده ت ليفااتباهکماابيش،

شارحازايخالصاه6.ا تيافتهراها المي¨هدورحکماي

مانناد، اياهققالميانس ¨هريشا:ا اتچنينديسقوريدوس

(الَعَسا مااء)َشهدابباآوخوردو،ا تترپهنوليُتُرب

زواگارکاهگوينادماي.ا اتَطماثمادروبلغمُمسه 

باهراآواگاروکنادمايِ اقط،ب  اردآوبرقدمبارداري

ببناددخودبازويياگردو اوآبساتنيازماانوحيلاهايان،

هاايم اپاادزهر،خاوراکيصورتبه،ريشهاين.شودمي

،مااارگاازشجااايباارآو¨هکوبياادضااماد.ا ااتشااندهک

(مثقااليا)مدره هخوردو7.کندميدرماورامارگزيدگي

.کنادمايدرماوقتعر¨هو يلبهرايرقاو،آببهختهآمي،آو

بينايدرعس باآو¨هشيرچکاندو «تنقياه»رادمااغور ا،

                                                           

 32،صشرح أسما  العقار.1

«.شجرهمريم»،ذي قاط  برهان.2

 23صمعجم أسما  النبات،؛21،ص1ج ،أولي األلباب تكکرة.3

 32،ص2،جزء2،جاألغكية و األدوية لمفردات الجام .4

 .82،80،ص1،جزء1،جاألغكية و األدوية لمفردات الجام .5

،الصيدنة¨ ترجمه؛55،155،صالصيدنة؛05،صاألدوية حقايق ع  األبنية.6

 فطي  زهطار األ حديقة؛352،232،ص1،جالو  في القانون؛115،ص1ج
.255،251،صو العقار العشِ  ماهية

  352،232ص، 4الو ، ج في القانون.7

خاصرهل نونافبرآو¨هشيرماليدو.کندمي(پاک) شکم،

آو¨هشايرکشايدوچشمبه.کندمي اقطراجنينونرمرا

رفاوو(مرواريادآب)«چشامدرعارضآِب»درماوبراي

بااشايرهآوماليادو.ا ات اودمندبيناييتاريوضعف

وکناادماايپاااکوصااافراآو،چهاارهپو ااتباارعساا 

را(ماککاک)َکَلافنيازوپو اتيهاايزخموهاجوش

بمالندداءالَثعلببهمبتالجايبرراآواگر.زدايدمي ماوي،

فااروراِ ااُپرزآماااِس،بطاانباارآوضااماد.روياناادماايرا

بهرگ)«عصبِالتواي»برجايُپخته¨هريشماليدو.نشاندمي

ر اکوچاکهاايزخامونقرسو(شدگيرگ راهااآو،

کهان(زيتاوو)روغاندرراآو¨هريشااگار.کندميدرماو

 8.دهدميالتيامراهاآو،بمالندهاجراحتبروندنجوشاب

قديمدرعرطنيثاظاهرًا تاازهصاورتباهنه، باهبلکاه،

کاهچنااو،ا تآمدهميد تبهخشکيدهيهاهتکصورت

چوب مريمبخور»:گويدميآووصفدربيرونيابوريحاو

¨هِکشاتشک بهوَزَند ياهيبهکهرنگتيره... تاهاپاره

خاوشاوباويوتلاخاوطعموماَند(گالبي¨هَبرگ)َامرود

بهيهاينامبهاروپاييهايزباوبرخيدرراريشهاين9«.بود

در«sowbread»مااثاًل؛خوانناادمااي«خااوکناااِو»معناااي

پزشاکيدر.فرانساويدر«pain de pourceau»وان ليسي

اروپايي مارهميااروغانشاکم ااختنرواوبراي ابقًا،

ماليدنادمايبطانبرراعرطنيثا کاه اتاهاامادتولاي،

شادهگ اشتهکناراداومدرآو¨هريشومريمبخورا تعمال

 10.تا 

(،0ق)م.هارويعلايموفاقبان،األبنية ع  حقائق األدوية: مناب 

كوشش:حسينمحباوبي،تهاراو،دانشا اهتصحيح:احمدبهمنيار،به

تبرياازيخلاافمحمدحسااينباان،برهططان قططاط ؛ش1322تهااراو،

تككرة أولي األلباب و ؛ش1321ق(،تهراو،محمدمعين،11قرو)م.

ق(،قااهره،1558)م.عمرانطاكيودبنداو،الجام  للعج  العجاب

علاياباوبكربان،كتاب الصيدنة في الو ¨ ترجمه؛ق1358-1355

اايارجافشاار،8)م.كا اني ؛ش1308ق(،تهاراو،مناوچهر اتوده

                                                           

.220،ص2جدانشنامه جنان اسالم، . 8

.55،155،صالصيدنة.9

10.Dictionnaire de medecine،p418, 419,106 
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بيطاارعباداهللماالقيابانالجام  لمفطردات األدويطة و األغكيطة،   

هية العش  حديقة األزهار في ما؛ق1251ق(،مصر،بوالق،222)م.

ق(،تحقيق:1515)م.ابراهيمالغسانيمحمدبنأبوالقا مبن،و العقار

شطرح  ؛ق1250محمدعربيخطابي،بياروت،دارالغارباال االمي،

ق(،تعليق:ماكسماايرهوف،251)م.ميموومو يبن،أسما  العقار

شرح كتاب دياسطقوريدوس فطي   ؛تااقاهره،مكتبةالثقافةالدينية،بي

مولفمجهول،تحقياق:ألبارتديتاريشاگاوتين ن،،الو  هيولي

ق(،225)م.ابوريحاااوبيرونااي،الصططيدنة فططي الوطط   ؛ق1588

؛ش1335كوشش:عبااسزريااب،تهاراو،نشاردانشا اهي،اّول،به

ق(،228)م. ايناعبداهللمعروفبهابانحسينبن،القانون في الو 

احمادعيسايباك،معجطم اسطما  النبطات   ؛ق1252مصر،بوالق،

 .ق1535م(،قاهره،مطبعةأميرية،1522)م.

Dictionnaire de medecine, É. Littre, de chirurgie, de 

pharmacie ... , 17th ed, Paris 1893; Die Flora der Juden, 

Immanuel Löw, Wien 1924-1934. 

دبابخشگياهاوداروييا

 براق

ازحضارتآو¨هشبانر فدرا المپيامبرمرکب:  ُبراق

¨ه اورنخسات¨آياهدرکاهمسجداالقصيبهالحراممسجد

رامسجداالقصايراومفس.ا تشدهاشارهآوبه،13/ا راء

ايان¨درباارهکاهبسياريروايات1.دانندميالمقدسبيتدر

=)«حويعنهأأبمَرکْنمأأاّينذيأ»عبارتنيزوشدهنق شبانه فر

(داديامبرکتراآوپيرامووکهمکاني ت ييادراقاولايان،

بارکاهآمادهعبارتاينشبيهنيزدي ر¨هآيچنددر.کندمي

،شادهيااد¨هآيابناابر.ا اتشادهدادهتطبيقالمقدسبيت

بااهمسااجدالحراماز،شاابيااکدر،@محماادحضاارت

.شاودارائاهاوباهخاداآيااتتااشادبردهمسجداالقصي

ازکاههاييگزارشدرآ ماوبهعروجو فراينجزئيات

بشدهنق حضرتآو مرباوطروايات.ا تآمدهتفصي ه

را«ا راء»به نظاراتفااقآووقاو درمسالماناو¨ههماکه،

دارند شيعيراوياوازشماريوپيامبرصحابي يازبيش،

رواياتاينبيشتردر2.اندهکردنق خوداماماواز راباراق،

                                                           

الميطزان فطي تفسطير    ؛228،ص2جالتنزيطل،   غوامض حقائق ع  الکّشاف.1
.31،ص13جالقركن، 

.282،ص18جبحار األنوار، ؛102،ص1جالکبري،  الخصائص.2

باه.انادهکاردبيااونيزراآواوصافومعرفيپيامبرمرکب

اوصاافازبرخايدرناهماهن يدلي  تصاويرتاواونماي،

.کردارائهمرکباينازروشني روايااتاينطبق ازباراق،

باهگاامهاردروا اتتنادروبساياروبهشتچهارپاياو

هاابلناديازصعوددر.رودميپيشخودديدميداو¨هانداز

،فارودموقاودروشاودمييشپادوازترکوتاهد تشدو

افقايحالاتدرهماواره اوارتاادهدميرويآوعکس

وکشايدهايجّثاهباراقکاهآمادهروايااتبيشتردر.بماند

پرموآويال،داردا ترازترکوچکودرازگوشازتربزرگ

بهتارينحيوانااتميااودروا ات افيدپو تشرنگو

بعضاياز3.اندهخواندزنيا برامرکباين.داردرارنگ

انسااوصاورتچووصورتيبراقکهآيدبرمينيزروايات

باا4.ا اتفهميدهميشنيدهميراآنچهانساومانندوداشته

تخاتهااي اتوو رهايمجسمه،رواياتهمينبهتوجه

گااومانناددمايوتنوانساني¨هچهرباراجمشيد ُباراق،

همچناينوبراقهايراوويربرکوچکبالدو.نداناميده

آول امورکاب،م ،مد،هاچشم،هاگوشازخصوصياتي

بادووراروايااتايانشارحاوومحدثاو5.ا تشدهذکر

ايپاارهبر، ندنظرازهرچند،اندهکردنق توجيهوت وي 

رابراق.ا تواردايراداتيآنهااز  افرمركاببارعالوه،

حضارتباهوياژه،نيازدي ارپيامبراومرکب،پيامبر¨هشبان

فلساطينازا اماعي وهاجرانتقالماجرايدر#ابراهيم

(مکاهبهاو فرهاي¨ههمدررواياتبعضيبنابرو)مکهبه

عّجاج6.اندکردهمعرفي اماويعهدشاعر، ازيکايدرنياز،

                                                           

،1جحياة الحيطوان الكبطري،   ؛250،253،ص15جالقركن،  الحکام الجام .3

الخصائص الكبري، ؛13،3،ص8جتفسيرالقركن،  في البيان جام ؛120ص
.251،215،ص18جبحار األنوار، ؛102،ص1ج

،18،ج251،ص5جبحطار األنطوار،   ؛253،ص15جالجام  الحكام القركن، .4

.122صفارس نامه، ؛335،ص1جالسيرة الحلبيه، ؛312ص

،1،جالخصطائص الكبطري  ؛13،3،ص8ججام  البيان في تفسير القطركن،  .5

.50،ص2جالنبوية،  السيرة؛251،ص5جبحار األنوار، ؛102ص

ير القطركن،  جام  البيان في تفسط ؛120،122،ص1جالكبري،  الحيوان حياة.6
؛53،ص12جبحار األنطوار،  ؛123،ص1جالخصائص الكبري، ؛0،ص8ج

233،235،ص3جالسيرة الحلبيه، 
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1.ا اتکردهاشارهابراهيم¨شدهل امبراقبهخودرجزهاي

@اکرمپيامبرازروايتچندينسبرا اهمچنين دربراق،

بيشااتردر2.بااودخواهاادحضاارتآومرکاابقيامااتروز

@اکرمر ولحضرت¨هشبان فربهمربوطروايات براق،

وبارعکسوالمقادسبيتتامکهازحضرتآومرکبرا

نردباو)«معراج»طريقازراآ ماوبهصعود «ُ اَلم»تعبيار؛

در.اندهدانستجبرئي بالبريا(شودميديدهرواياتدرنيز

شدهنق @پيامبرخودازغالبًاکهرواياتاين ا تآمده،

آوافساار،آمدفرودبراقازالمقدسبيتدرحضرتآوکه

باداوراخاودمرکبافسارپيامبراوکهبستايحلقهبهرا

بستندمي ،نماازگازاردوازپاسوشدمسجدداخ آن اه؛

بناابر3.کاردآغاازجبرئيا مصااحبتبهرامانيآ گردش

وصااحابهمياااودر4،تفساايريورواياايوتاااريخيمتااوو

معراجاحاديِث دررا@پياامبرآمادوفارودُح يفاهفقط،

باا،اوانکاارازهامکثيارابن.ا تکردهانکارالمقدسبيت

فراواورواياتوجود جبرئي رابراق5.ا تنمودهتعجب،

شبدر(دي ر¨هفرشتدومشارکتبارواياتبرخيبنابرو)

ازپااسمرکاابوآورد@محماادحضاارتباارايا ااراء

درآنکاهباهاطميناوحصولازبعديا)خودراکبشناختن

رامووانهااد رکشاي(بودخواهدپيامبرمرکبنيزقيامت

6.شد

م کرصورتبههمکهارابراقنامشنا اولغتبيشتر

«َباَرق»¨هريشاازاا ترفتهکاربهمؤنثصورتبههمو

و افيدييااحادازفازوو ارعتِلحاابهکهاندهدانست

7.ا اتشادهنهادهحيواواينبررنگ¨هالعادفوقدرخشش

                                                           

.250صديوان العجاج، .1

.235،233،ص3جبحار األنوار، ؛122،120،ص1جحياة الحيوان الكبري، .2

،1جالخصطائص الكبطري،   ؛250،252،ص15جالجام  الحكطام القطركن،   .3

.131،130،ص1جالسيرة الحلبيه، ؛102،108،123ص

.13،ص8ججام  البيان في تفسير القركن، .4

.55،ص2جالنبوية،  السيرة.5

؛135،ص1جالخصائص الكبطري،  ؛253،ص15جالجام  الحكام القركن، .6

السطيرة  ؛325،ص1جالسطيرة الحلبيطه،   ؛251،215،ص18جبحار األنوار، 
.50،ص2جالنبويه، 

 فطي  الننايطة ؛120،ص1جحياة الحيوان الكبطري،  ذي برق؛لسان العرب، .7
‘ 

درا المازپيشعربادبدرکلمهاينکاربردبرشاهدي

قويظنبهونيستد ت حضارتزبااوازباارنخستين،

وعااربادبياااتدرپااسآوازوشاادهنيدهشاا@محمااد

بلوشاه¨نظرياه.ا تيافتهو يعيکاربردفار ي بارمبناي،

فار يدرا بمعنايبه)«باَرگ»¨کلمهازکلمهايناشتقاق

(ميانه درنيازبودومعربهاينشانهوا تنشدهپ يرفته،

فار يادبدربراق8.نداردوجودآو اصليمعنايدرچه،

بارايمرکباي،تنادرومرکب،ا ب)ا تعارييمعاندرچه

(روحاني فرهاي کنااييترکيبااتوداردشاايوا تعمال،

بااراق،(بااادمعنااايبااههااردو) االيماوبااراق،جاامبااراق

نيز(دوندهَجلدا ب)تازبرق براقو(آفتاب)فلکچهارم 

دهخادا)ا تشده اختهآواز همچناين.(«باراق»ذيا ،

باااحيانااًوروايااتظاواهرمبناايبار)تخيلايتصاويري

صاورتباهباهوياژه،باراقاز(ا اطيريهايجنبهافزودو

(مينياتور)ن اره مانادهبرجاايتاريخيوادبيهايمتندر،

جااامو»ازخطاياينساخهدرراآوتارينکهانکاها ات

¨هکتابخاناادرموجااود)ق312 ااالبااهمتعلااق،«التااواريخ

9.دانندمي(ادينبرودانش اه

نيزا«براق»¨واژهعرفانيتوجيهبهگرايش وامعراجو

نوشاتهدر،غيرمااديمفااهيمازتمثيلايعنواوبهآوتفسير

ونااقالوهرچناد10،شاودمايديادهعرفانيوفلسفيهاي

راروشايان(حکمااازبرخايحتايو)احاديثشارحاو

 .اندهنپ يرفت

ق(،تحقيااق:1115)م.لساايمحماادباااقرمج،بحططاراألنوار: منططاب 

؛ق1253يحياءالترا العرباي، اوم،محمدباقربهبودي،بيروت،دار

ق(،315)م.جريارطباريمحمادبان، جام  البيان في تفسيرالقركن

احمادقرطبايمحمادبان، الجطام  الحكطام القطركن   ؛بيروتبيتا

حياة الحيوان ؛ش1322،چاپافستتهراو1383ق(،قاهره231)م.

ق(،چاااپافساات،قاام،858)م.مو اايدميااريمحماادبن، لكبططريا

بيروتابيبكر يوطيعبدالرحمنبن، الخصائص الكبري؛ش1322

                                                                                      

328صالسيرة الحلبيه، ؛125،ص1جواالثر،  الحدي  غري 

.235،ص1جوانواعنا،  اللغة علوم في المزهر.8

.213،ص2،جدانشنامه جنان اسالم.9

.153،152صسينا،  ابوعلي ¨نامه معراج.10
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غالمعليحدادعادل،تهراو،بنياددايره،دانشنامه جنان اسالم؛بيتا

روباهعجااجعباداهللبان، ديوان العجاج؛ش13230المعاارف،اول،

،بيروتاصمعيوشرُحُه،چاپعزةحسنقريبروايةعبدالملكبن

السطيرة  ؛،بيروتبايتااابراهيمحلبيعليبن، السيرة الحلبيه؛1531

فطارس  ؛كثير،چاپمصطفيعبدالواحاد،بياروتبايتااابن، النبوية

چاااپگايلسااترنجورينولادآلاانق(،2قارو)م.بلخاايابان، نامطه 

الكّشطاف عط    ؛ش1323،چاپافستتهراو1521،لندونيكلسوو

؛بياروت،بايتااعمرزمخشاريمحمودبن، حقائق غوامض التنزيل

ق(،بياروت،تااريخ311)م.مكارممنظورمحمدبنابن، لسان العرب

ش(،زيرنظار1332)م.اكباردهخاداعلي،نامه لغت؛ق1355مقدمه،

المزهططر فططي علططوم اللغططة ؛ش1321ااا1320،تهااراومحماادمعااين

،ابيبكر ايوطي،چااپمحمادچاادموليحمنبنعبدالر، وانواعنا

معطراج  ؛تاا،قاهرهباي،ومحمدابوالفض ابراهيمعليمحمدبجاوي

ق(،228)م. ايناعبداهللمعروفبهابانحسينبن، ابوعلي سينا¨ نامه

الميطزان فطي تفسطير    ؛ش1322،مشاهدتحقيق:نجيبماي هاروي

ق(،بياروت،اعلماي،1252)م. يدمحمدحساينطباطباايي، القركن

محمادمبااركبان، النناية في غري  الحدي  واالثر؛1352ا1355

،ق(،چاپطاهراحمدزاويومحمودمحمدطناحي252)م.جزري

.1380ا1383قاهره،

طارميحسن

 برف

هاي افيدوآبمنجمديا تكهبهشك دانه:برف

هااازدانهايباردوبهشك تودهشفافبلوريازآ ماومي

بلورهاايبارفازانجماادمساتقيم1.شودبرزمينديدهمي

اينبلورهاششپهلوهستندوتنو .آيندميبخارآبپديد

هاايبارفزيبااترينبلورهاايقابا بلاور.دارنادبسياري

¨ازواژه«vafr»باارفدرپهلااوي2.اناادعااتمشاااهدهدرطبي

بههواپرتابكاردوبهمعناي،«vap¨»ايرانيبا تاوازريشه

هاايوازبا¨ايانواژهدرهماه.گرفتهشدها ات،وانباشتن

هايايرانيشرقيبارايبارفباهوابيشترزبايرانيغربيو

ثلاجهامباه)ناامدارد«ثلاج»برفدرعرباي3.رودكارمي

ودران ليساي4معنايبرفبهكاررفتهوهمبهمعناييخ(
                                                           

 برف.¨اده،م3538،ص3،جلغتنامه.1

 هماو..2

 .125،ص3،ججنان اسالم¨ دانشنامه.3

 ثلج.¨،ماده082،ص1جالرائد، ثلج؛¨،ماده355،ص1جفرهن  الروس، .4

«SNOW»شودناميدهمي.

.نيامادها اتددرقرآوثلجوجلي¨واژه: ر قركنبرف د

هاايحجاازشايدبداوجهتباشدكهبرفبرايعرباين

از5.باريادبارفدرآو ارزميننمايشناختهشدهنباودو

مانهرگازبارف:گفتاها اتكاهانادكردهعباسنق ابن

كهدراثر ارماآبي،«دَربَ»مشابهآومانند¨اماواژه6.امدهندي

.(22،23/ناور)آمادها اتآيااتدربرخي7،جمدشودمن

بهمعناايبارفباهددرقرآوَراندَبحتيبرخياحتمالداده

بهصاراحتنااميازبارفقرآوگرچهدر8.كاررفتهباشد

بهدوگوناهباهبارفاشاارهقرآوتواوگفتدرمي،نيامده

.بعمتوبرفع ابرفن:شدها ت

باهبارفقارآوآيااتازدربرخاي:برفنعمت(الف

،23¨ناورآياه¨خداوناددر اوره:نعمتاشارهشادها ات

داندو هنكتاههاييخدرآ ماوميريزشبرفراازكوه

نازول؛منش پيدايشبرفخداوندا ات:كندراگوشزدمي

؛ايازقدرتالهيا تجلوه،برفازابرهاييهمچووكوه

ربرخيمنااطقبارفل اد؛نزولبرفبهمشيتالهيا ت

ازيكاي9.دباارباردودربرخيمناطقدي ربارفنمايمي

َْندمو عأأأِفيأايس َممءمأِره ُلُ ن  أوَأأَو»¨يقرزقدرآيهدمصا «َمنمأَمو

رزقآمااده¨يكااهدرآوكلمااهآيااات(و01،22/ذاريااات)

عالمااه10.باشاادباارفمااي(13،25/غااافر)،(0،20/جاثيااة)

در11.شاماردديقرزقرابرفميطباطبايينيزيكيازمصا

توصايفشادهنعمتايانگوناهبرِف@امبرروايتيازپي

راآبكردهوآوراوآ ماهايابرهامانندغربالييخ:ا ت

كنندتااآ ايبيباهانسااوبهصورتبرفوباراونازلمي

هاايآ امانيباهصاورتعا ابناازلگرنهياخنر دو

                                                           

 .252،ص2،جكثير تفسير اب ؛250،ص12،جتفسير الوبري.5

 .112،ص2،جالدر المنثور؛102،ص15،جتفسير القرطبي.6

،10جالميطزان،  برد؛¨،ماده222،ص1،جكريمالتحقيق في كلمات القركن ال.7

 .133ص

 .223،ص1،جمعارف قركن.8

.215،ص2،جفرهن  قركن.9

،الدر المنثور؛21،ص13،جتفسير القرطبي؛220،ص22،جتفسير الوبري.10

 .112،ص2ج

.01،ص15،جالميزان.11
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1.شدمي

بارفعا ابقرآوچندآيهازمراددر:برفع اب(ب

بارف130و135،132¨آياه3/اعراف¨در ورهقرآو:ا ت

شماردكهبارفرعونيااوهايع ابالهيميرايكيازجلوه

ازبرفعا ابباهقرآو.اينبرفقرمزرنگبود.نازلشد

رجزرابهبرفتفسير#امامباقر.تتعبيركردها «رجز»

مرادازرجزرابارفدانساتهيزن#امامرضا2.دها تنمو

گزارششدهكاهپاسازنازولبارفآياتدراين3.ا ت

دعااكان:گفتناد#فرعونياوبهحضارتمو اي،ع اب

حضارت.آوريامباهتاوايمااوماي،ع اببرداشاتهشاود

آيهآماده¨درادامه.ردوع اببرداشتهشددعاك#مو ي

خاودپايبناداماآناوبارعهاد،ماع ابرابرداشتيم:ا ت

زيارا،هاا اتترينع ابع اببابرفاز خت.نماندند

وآناومقاومتههايمتعددينازلشدا رائي ع اببربني

ازمو ايدرخوا ات،اماباشرو برِفع اب،كردهبودند

گويااينع اببرايآناوقابا ،برطرفشدوآوراكردند

،22/دخااو¨وره ا12¨ع ابيادشادهدرآياه4.تحم نبود

هايآخرتيكيازع اب«اقغّس»5.برفدانستهشدها ت

شاادتكااه(وآوباارف اارديا اات38،03/ص)ا اات

6. وزاندايا تكهآدميراميبهگونهيش رما

¨نكااتمختلفايدرباارهروايااتدر: برف در روايات

قدرتبربارشبرفچناومهما اتكاه.برفآمدها ت

توانادچهكسيمي:اندپر يدههاواازانسرواياتدربرخي

قدرتالهاي¨كنايهازاينكهاينامردرحيطه7د؟!انبرفببار

هايبرفكنددانهدعاييتصريحميدر#امام جاد.ا ت

                                                           

 .225،ص8جالكافي، .1

بحار ؛25،ص2جنور الثقلي ، ؛323،ص2،جمجم  البيان في تفسير القركن.2
 .83،112،113،ص13،جاألنوار

،بحطار األنطوار  ؛225،ص2،جتفسير الصطافي ؛20،ص2،جتفسير العياشي.3

 .138،ص13ج

ت رگ.¨،ماده8،جدائرة المعارف قركن كريم؛215،ص2،جفرهن  قركن.4

 .232،ص12،جتفسير القرطبي؛223،ص0،جتفسير الماوردي.5

 .221،ص2،جفتح القدير؛222،ص10،جتفسير القرطبي.6

 .128،ص22،جبحار األنوار.7

درحااديث8.آورناادرامالئكااهازآ ااماورويزمااينمااي

ازجملاه،فوائديبرايبارفشامردهشادها ات،مفض 

مالئكااهبااه9.جرياااونهرهااا،چشاامهتشااكي ،آب¨ذخيااره

برخايازمالئكاهاز.انادهايگوناگووآفريدهشدهصورت

ايكاهدرايانگوناهبهگوناه،اندآتشوبرفآفريدهشده

10.گ ارنادهمت ثيرمنفينميايندوامرمتضادبرهافرشته

11.نوازدهاييا تازبرفكهچشمراميدربهشتنهر

هايمختلاففقهايماننادكتاببرفدر: برف در فقه

غصابوحادود،مواتياحيا،صالت،هايطهارتكتاب

تاريناحكاامبرخايازمهام.موردبحثقرارگرفتها ات

هداردوحاد وبارفطهاارتاصاليّ:ندازافقهيعبارت

12.براينمطلبتواترواجماا ا ات.كندخبثراپاكمي

جاوازتطهياردرمياوفقيهاواختالفي،اگربرفذوبشود

، نتامادرتطهيربابرفذوبنشدهبيناه .باآونيست

جواز13،نزدحنابلهومالكيهعدمجواز:وجوددارد هقول

يعني،ازشافعيهوقولبهتفصي 14نزدابويو فواوزاعي

اگرآببرفبراعضايوضوجرياويابادوضاوصاحيحو

وريا اتكاهبرفشاديديكايازاما15.گرنهباط ا ت

ايان¨تواندبهوا طهبرايمكلفع رآورا تومكلفمي

بارفشاديد¨باهوا اطهماثالً؛ع رتكليفراامتثالنكند

17.يااجارهرافسخكناد16.تواندنمازجمعهراترككندمي

دربرخاياز.تاواوباربارفتايممنماودباضرورتمييا

رفاييااهااييكاههميشاهباوازمساافرتباهمكاروايات

اياگربرفشديدبهگوناه18.يخبنداوا تنهيشدها ت

                                                           

،دعاي وم.الصحيفة السجادية.8

 .123،ص3،جبحار األنوار9.

 .222،ص5جمستدرك سفينة البحار، ؛152،ص2،جتفسير القمي10.

 .13،ص08هماوج11.

ذكططري ؛13،23ص،1،جمنتنطي المولط   ؛22،ص1،ججطواهر الكطالم  .12
 .22،ص1،جمدارك األحكام؛33،ص1،جالشيعة

.302،ص35،جالموسوعة الفقنية الكويتية.13

هماو..14

 هماو..15

 .322،ص2،جمجم  الفائدة.16

 .333،ص1،جتحرير الوسيلة؛325،ص2،جالرورة البنية.17

 .222،ص02،جبحار األنوار.18
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باشدكهوضوبرايبدوضررداشاتهباشادباهجاايپاهاا

هعدمامكاودفنمياتبابا1.هامسحنمودتواوبركفشمي

ايكاهممكانتواوميتراباهانادازهخاطربرفشديدمي

هونمازبرزمينيكاهبارفآوراپوشااند2.ا تدفننمود

ايشاديداگربارفباهگوناه3.زمينيخبنداومكروها ت

نشساتهتاواومي،باشدكهنمازعاديخواندوممكننباشد

آو،اگربرفدرزمينشخصيببارد4.برمركبنمازخواند

شودكهحيازتوكارشخصدرصورتيمالكآوبرفمي

مالكانهانجامدادهباشدواگرحيازتنكندفقطحقاولويت

هركسبرِفشخصدي ريراتلفكندضامنمث 5.دارد

،يكيازمعيارهايشنا اييحريمخاناه6.ياقيمتآوا ت

اطرافخانهتامكانيا تكهتاآنجابرفازخاناهريختاه

درملكدي راوهايروفتهشدهبرفجايزنيست7.شودمي

برفروبيپشتباموحياطخانهازوظاايف8.ريختهشود

مسات جر¨البتهاگربرفحياطكمباشدبرعهده.الكا تم

ازآنجاا9.او ت¨طوركهنظافتحياطبهعهدههماو،ا ت

اگرباهمقادارياكرباوديناار،كهبرفقاب ملكيتا ت

د اتدزدقطاو،طدي ريباوجودشراشرعيدزديدهشود

10.شودمي

بارف¨آرايدانشمنداوا االميدربااره: برف در تمدن

ار اطومعتقاد.گرفتهازآرايار طوا اتطورعمدهبربه

بخاردخاانيكاه:بوددونو بخاردرآ ماوموجودا ت
                                                           

،1،جريا  المسطائل ؛253،ص1ج،الخالف؛221،ص2،ججواهر الكالم.1

،2،شايخانصااري،جكتاب الونطارة ؛131،ص2،جمستند الشيعة؛223ص

 .358،ص2،جمستمسك العروة الوثقي؛235ص

،ذخيرة المعاد؛55،ص1،جمسالك األفنام؛133،ص2،جمدارك األحكام.2

 .020،ص3،جغنائم األيام؛28،ص2،جالحدائق الناررة؛335ص

 .122،ص0،جوسائل الشيعة؛301،ص8،جر الكالمجواه3.

 .123،صالمعتبر في شرح المختصر4.

رسططائل ؛210،ص15جتططككرة الفقنططا ، ؛152،108،ص2جالمبسططوط، 5.
 .221،ص2جاقتصادنا، ؛222صالشنيد الثاني، 

 .228،ص2،جقواعد األحكام؛202،ص2ججام  المقاصد، 6.

 .000،ص2جكفاية الفقه، ؛228،ص2جقواعد األحكام، 7.

 .203،ص3ججام  المقاصد، 8.

 .325،ص23ججواهر الكالم، ؛185،ص18جتككرة الفقنا ، .9

-33،ص11جالموسوعة الفقنية الميسطرة،  ؛253،ص21ججواهر الكالم، .10

35. 

وآثاارودرمايهاوا¨گرموخشكا توبهباالترينطبقه

بخارمرطوبگرميا ارد؛ ازدهاراميعلويمانند تاره

وشاودوبااراووبارفترتشاكي مايكهدرطبقاتپايين

ردگاهبخارِگاپنداشتهرمينابنرّب11.آيدت رگپديدمي

بارفتشاكي ،آمدهدرهوابااهاواي اردبرخاوردكناد

چكادومعتقدبودهرگاهبااراوازابارفروكندي12.شودمي

قطراتبااراودراثار ارما،هوايزيرابربسيار ردباشد

يباهبرفبسات ¨اندازه،ازاينرو.شوندتبدي بهبرفمي

حنينبنا حاقتفاوتبرفو13.قطراتباراودارد¨اندازه

داندوگفتها تاگربخارجليدرادرمقداربخارودمامي

شودواگربخااراندكو رماشديدباشدجليدتشكي مي

14.گرددبسيارو رمانيزبسيارشديدباشدبرفتشكي مي

زقطاراتريا،كاه ارمايشاديدندپنداشتاخواوالصفامي

وبدينترتيببارفكندميزارامنجمدموجوددرابِرباراو

ابن ينامعتقدباودهرگااهابارپايشاز15.شودتشكي مي

بارفتشاكي ،يخبزناد،فشردهشدووتبدي شدوبهآب

شودوهرگاهتبدي بهآبشودو پسبراثر رمايخمي

گويادهارمايا فزارينيز16.شودت رگتشكي مي،بزند

پيشازتبدي باهآبشادوياخ،بخاربراثر رمايشديد

هااياواولينكسيا تكهشاك .آيدبرفپديدمي،زند

،مسدس،مربو،مثلث:ندازاشماردكهعبارتبرفرابرمي

شكالهند يرااينانويعلتتشكي اي.ِگردومضرس

واردشودجارمآواگر رمابربخارآب:كندگونهبياومي

اگراينتشنجاز هطرفباشدبرف.گرددكمومتشنجمي

اگرازچهارطرفباشدمربوواگاراز.شودمثلثيشك مي

پنداشاتتشانجازپانجاوماي)ششجهتباشدمسادس

جوانابيكسااو¨جهتامكاوندارد(واگرتشانجازهماه

بارف،دگرددواگرتشنجيكسااونباشاباشدبرفِگردمي

                                                           

 .30،صالشفا ؛23،صاآلثار العلوية.11

 .22،صفردوس الحكمة.12

 .82،صرسائل الكندي الفلسفية.13

.30،صجوام  لكتاب ارسووطاليس في اآلثار العلوية.14

 .32،ص2جرسائل إخوان الصفا، .15

 .315،صالنجاة؛23،صعالئي¨ دانشنامه؛33ا32،صالشفا .16
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ابوالبركاتبغداديابارراهمااوبااراوو1.شودمضرسمي

 بدينمعناكههرگاه ردشودباهشاك؛پنداشتبرفمي

دوآياگاه ردترشودبهشك بارففارودمايباراووهر

هايريزبرفبراثربادهاي ردبههامبچسابندگاهدانههر

يااريحااوبيروناياتصاالمااهابو2.آيادت ارگپديادماي

3.پنداشااتخورشايدباهزحاا رادليا بارفوباااراوماي

دانستكهبراثر ارمافشارده هرورديبرفرابارانيمي

زكريايقزوينيمعتقدبوددرجااييكاهبارف4.شدها ت

بخاار،زيراشدت ارما،آيدرعدوبرقپديدنمي،باردمي

5.نشاندفرومي،رعدوبرقا ت¨دخانيراكهپديدآورنده

حسان،«البد  و التاريخ»دانشمنداودي رمانندمقد يدر

 ¨هنزهطت نامط  »شاهمرداورازيدر،«الدالئل»بنبهلولدر
مساعودي،«يةرالرسطالة السطنج  »ابان اهالودر،«عالئي

نمطالابراتكاراريهماتقريبااً«كثار علطوي »ماروزيدر

6.اندكرده

،امارِدودرپزشكيا الميبيشاتراز: پزشكي دربرف 

روايااتدر.بحثشدها ت،معالجهبابرفومضراتآو

و7دمااغخوو¨معالجاتبابرفمانندمعالجهشيعهبرخياز

چنايندرهم.آمادها ات8قهازرحامزوَلبيرووآوردوَع

9.آببرفبرايبدومضردانستهشدها ترواياتبعضي

درداروشنا يا الميبيشاتربارضاررخاوردوبارف

.دشدهوكمتربهخواصداروييآواشارهشادها اتت كي

خاوردوبارفو:نويسادابنبيطاربهنق ازجالينوسماي

نوشيدوبرفااببارايبيارووآوردوزالاوييكاهباهحلاق

محمادبانزكرياايرازيازابان10.چسبيده ودمندا ت

                                                           

 .13ا12،صكثار علوي¨رساله.1

 .213،ص2،جكتاب المعتبر.2

 .255،صكتاب التفنيم.3

 .325،ص3،جمجموعه كثار فارسي شيخ اشراق.4

.55،صعجائ  المخلوقات.5

 .332ا331،ص11،جدائرة المعارف بزرگ اسالمي.6

 .128،ص2،جمستدرك سفينة البحار.7

 .322،ص3.هماوج8

 .322،ص22جبحار األنوار، .9

 .101،ص1جالجام  لمفردات األدوية و األغكية، .10

ما هآوردهكهبرفبرايپيرمرداووكسانيكهمعده ارد

هااايماازمنپديااددردمفاصاا ودرد؛دارناادمضاارا اات

ابن ينانيزبرفرا11.براياعصابنيزضرردارد.آوردمي

وبرفاابراداندميبرايكسانيكهاخالط رددارندمضر

ابنبطاالوطباو12.شماردبرايدرددنداِوگرم ودمندمي

خوانادوآوراباراي اينهوبرفرا اردوخشاكماي

هايگارمويبرفرابرايمزاج.تمفاص مضردانستها 

گويدضاررآودرامامي،شمردوجواناودرابتدامضرنمي

هاايداودانطااكيبارفرادردرد13.شاودپيريآشكارمي

 ودمند،ناشيازگرمي¨خارشوضعفمعده،برج،گرم

جانوراوجازآدمايرا¨اومعتقدا تكهبرفهمه.داندمي

14.دانادبرفراقرنف وعسا مايويمصلح.كندفربهمي

پيشانيموجابافزايدكهنهادوضمادبرفبرعقيلينيزمي

 15.شوددماغميقطوخوو
حسانق(،ترجماه:يحيايبان382)ار اطو،اآلثار العلويطة : مناب 

ق(،تصاحيح:كاازيمرپتارايتس،بياروت،255)بطريقمعروفبهابن

ق(،1255)م.قرصادر ايدمحمدباا،إقتصادنا؛م1523دارالمشرق،

محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار؛ش1382قاام،بو ااتاوكتاااب،

ق(،تحقيق:جمعيازمحققااو،بياروت،داريحيااءالتارا 1115)م.

 اايدروحاهللمو ااويخمينااي،تحريططر الوسططيلة؛ق1253العربااي،

التحقيطق فطي   ؛ش1328ش(،قم،مؤ سةالنشراح المي،1328)م.

ش(،تهاراو،وزارت1382)حسنمصطفوي،ريمكلمات القركن الك

حساان،تططككرة الفقنططا ؛ش1332فرهناگوارشااادا االمي،اول،

ق(،تحقياقونشار:مؤ ساة322)يو فمعروفبهعالمهحليبن

تككرة أولي األلبطاب  ؛ق1212ححياءالترا ،قم،اول،“البيتآل

بيروت،ق(،1558)عمرانطاكيداوودبن،و الجام  للعج  العجاب

مساعودمحمدبن،تفسير العياشي() التفسير؛ق1383المكتبةالثقافية،

ق(،تصااحيحوتحقيااق:هاشاامر ااولي325)معااروفبااهعياشااي

تفسططير ؛ق1385محالتااي،تهااراو،المكتبااةالعلميااةاح ااالمية،اول،

كاشااانيمرتضاايمعااروفبااهفااي محمدمحساانباان،الصططافي

                                                           

 .220،ص25جالحاوي في الو ، 11.

 .205،ص1جالقانون، 12.

 .113ا115،صتقويم الصحة13.

.151،ص1،جتككرة أولي األلباب و الجام  للعج  و العجائ 14.

 .282صمخزن األدوية،.15
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 تفسير القركن العظطيم ؛ق1252ي،ق(،بيروت،مؤ سةانعلم1551)

ق(،332)كثيارعمارمعاروفباهابانا ماعي بن،كثير( تفسير اب )

؛ق1255تحقيق:يو فعبدالرحمنمرعشالي،بياروت،دارالمعرفاة،

ق(،تصحيحوتحقيق:طياب325)ابراهيمقميعليبن،تفسير القمي

فسطير  ت؛ق1252مو ويجزائري،قم،دارالكتاباح االمي، اوم،

ق(،تحقياق:1112)جمعهعرو ايحاويزيعبدعليبن،نور الثقلي 

 يدهاشاامر ااوليمحالتااي،قاام،انتشاااراتا ااماعيلياو،چهااارم،

محمد،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة؛ق1212

ق(،تحقيق:جمعيازمحققاو،1152)حسنمعروفبهحرعامليبن

التفنططيم ؛ق1212لتاارا ،دوم،ححياااءا“البيااتقاام،مؤ سااةآل

احمدمعروفبهابوريحااوبيرونايمحمدبن،ألوائل صناعة التنجيم

؛ش1322الادينهماايي،تهاراو،باباك،ق(،تصحيح:جالل225)م.

ق(،200)م.بطاالوحسانمعاروفباهابانمختاربن،تقويم الصحة

ترجمه:غالمحساينيو افي،تهاراو،انتشااراتعلمايوفرهن اي،

محمد،تفسير الوبري() جام  البيان ع  تأويل كي القركن؛ش1322

ق(،تحقياق:صادقيجميا عطاار،بياروت،315)م.جريرطبريبن

علاي،جام  المقاصد فطي شطرح القواعطد   ؛ق1210دارالفكر،اول،

؛ق1258ق(،قام،مؤ ساةآلالبيات،اول،525)م.حسينكركايبن

ق(،تحقياق:231)م.قرطباياحمدمحمدبن،الجام  ألحكام القركن

الجطام   ؛ق1213العليمبردوني،بيروت،دارالكتبالعلمية،احمدعبد

ق(،222)م.بيطاارعباداهللماالقيابانلمفردات األدوية و األغكية،

جوام  لكتاب ارسطووطاليس فطي   ؛ق1251قاهره،المكتبةالمتنباي،

هانسدايبار،ق(،بهكوشش225)م.ا حاقحنينبن،اآلثار العلوية

ق(،1222)م.محمدحسننجفاي،جواهر الكالم؛م1530آمستردام،

تحقيااق:جمعاايازمحققاااو،تهااراو،دارالكتااباح ااالمية،دوم،

ق(،313)م.زكرياايرازيمحمدبان،الحاوي في الو ؛ش1320

الحطدائق النارطرة فطي    ؛ق1332حيدرآباد،دائرةالمعارفالعثمانية،

ق(،1182)احمادبحراناييو افبان،“اهرةأحكام العترة الوط 

تحقيااق:محماادتقيايروانااي،قاام،مؤ سااةالنشااراح ااالمي،اول،

زيرنظار ايدمحمدكااظم،دائرة المعارف بزرگ اسالمي؛ق1250

معاصار(،تهاراو،مركازدائارةالمعاارفبازرگ)مو ويبجنوردي

مركازفرهناگو،دائرة المعطارف قطركن كطريم   ؛ش1381ا المي،

¨ دانشطنامه ؛ش1382رفقرآو،قم،مكتباحعالماح المي،اول،معا

زيرنظارغالمعلايحادادعاادل،تهاراو،بنيااددائارة،جنان اسطالم 

حساين،طبيعيطات( ) عالئطي ¨ دانشنامه؛ش1338المعارفا االمي،

ق(،باهكوشاشمحمادمشاكوة،228) يناعبداهللمعروفبهابنبن

الدر المنثطور فطي   ؛ش1331ي،اول،تهراو،انتشاراتانجمنآثارمل

ق(،بيروت،دارالفكر،511)م.جاللالدين يوطي،التفسير بالمأثور

محمدماومنمحمدباقربن،ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد؛ق1212

ححياءالتارا ،باي“البيتق(،قم،مؤ سةآل1515)م. بزواري

قام،تحقياقوق(،382)م.مكيعاامليبنمحمد،ذكري الشيعة؛تا

،الرائططد؛ق1215ححياااءالتاارا ،اول،“البيااتنشار:مؤ سااةآل

نژاد،مشهد،آ تاوقادسرضاوي،جبراومسعود،ترجمه:رضاانزابي

ا ماعي معروفباهابوحااتممظفربن،كثار علوي¨ رساله؛ش1383

ق(،تصااحيح:محماادتقيماادرسرضااوي،تهااراو،010)ا اافزاري

،رسائل إخوان الصفا و خالن الوفطا  ؛ش1302فرهنگايراوزمين،

رسطائل الشطنيد   ؛ق1250اخواوالصفا،قم،دفترتبليغااتا االمي،

ق(،قم،انتشااراتبصايرتي،520)م.عليعامليالدينبنزين،الثاني

ق(،208)م.ا حاقكنادييعقوببن،رسائل الكندي الفلسفية؛تابي

الرورة ؛ق1325فكرالعرباي،تحقيق:عبدالهاديابوريده،قاهره،دارال

عليعاامليمعاروفزينالدينبن،البنية في شرح اللمعة الدمشقية

ق(،شارح: ايدمحمودكالنتار،قام،مكتباة520)م.بهشاهيدثااني

،ريا  المسائل في بيان أحكام الشرع بالدالئل؛ش1382الداوري،

ق(،قاام،مؤ سااةالنشاار1231)محماادعليطباطبااايي اايدعليباان

عبااداهللحسااينباان،طبيعيططات() الشططفا ؛ق1212 ااالمي،اول،اح

ق(،بهكوششابراهيمبيوميمدكور،قااهره،228) ينامعروفبهابن

اماااامعلاااي،الصطططحيفة السطططجادية؛ق1380المكتبااةانميرياااة،

،تحقيق:عبادالرحيمافشااريزنجااني،قام،مؤ ساة”الحسينبن

قطططات و غرائططط  عجائططط  المخلو؛ق1252النشاااراح اااالمي،

محمودطو يمعروفباهزكرياايقزوينايبنمحمد،الموجودات

غنطائم األيطام فطي مطا يتعلطق      ؛تاام(،بيروت،دارالتحرير،بي1152)

محمدحسنمعروفبهميارزايقمايبنابوالقا م،بالحال  و الحرام

،فططتح القططدير؛ش1330ق(،قاام،مؤ سااةالنشااراح ااالمي،1231)

؛تااالمعرفاة،بايق(،بياروت،دار1205)علايشاوكانيبانمحماد

ق(،تحقياق:230)م.طباريربنعليبن،فردوس الحكمة في الو 

فرهنط   ؛م1528آفتااب،دوم،¨محمدزبيرصاديقي،بارلين،مطبعاه

؛ش1382معاصر(،قم،بو تاوكتاب،)اكبرهاشميرفسنجاني،قركن

راو،خليا جاد،ترجماه: ايدحميدطبيبيااو،تها،فرهن  الروس

عباداهللمعاروفباهحسينبن،القانون في الو ؛ش1332اميركبير،

قواعطد األحكطام فطي    ؛ق1258ناا،نو،بيق(،دهلي228)م. يناابن

يو فمعاروفباهعالماهحلايحسنبن،معرفة الحال  و الحرام

محماد،الكافي؛ق1213ق(،قم،مؤ سةالنشراح المي،اول،322)

اكباارغفاااري،تهااراو،ق(،تحقيااق:علااي325)م.يعقااوبكليناايباان

حسنمحمدبن،كتاب الخالف؛ش1323دارالكتباح المية،پنجم،
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شهر تاني،قم،مؤ سةالنشر-ق(،تحقيق:خرا اني225)م.طو ي

ق(،1281)م.انصااريمرتضاي،كتاب الونطارة ؛ق1253اح المي،

،فطي الحكمطة   كتطاب المعتبطر  ؛ق1210،قم،مجموالفكراال المي

ق(،حيادرآباد،025)م.ملكاابغاداديعليمعروفباهابايهبةاهللبن

،كفايطة األحكطام(  ) كفايطة الفقطه  ؛ق1380دائرةالمعارفالعثمانية،

؛ق1223ق(،قم،مؤ سةالنشراح المي،1555)محمدباقر بزواري

ش(،تهراو،دانش اهتهراو،اول،1332)م.اكبردهخداعلي،نامه لغت

حسنمعروفبهشيخمحمدبن،المبسوط في فقه اإلمامية؛ش1332

ق(،تحقيااق: اايدمحمدتقيكشاافي،تهااراو،المكتبااة225)طو ااي

فضا ،مجم  البيان في تفسطير القطركن  ؛ق1383المرتضوية، اوم،

ناصار-تهاراو،دارالمعرفاة-ق(،بياروت028)م.حسنطبر يبن

ق(،553)م.احمداردبيلي،انمجم  الفائدة و البره؛ق1252خسرو،

يزدي،قم،مؤ ساةالنشاراح االمي،-اشتهاردي-تصحيح:عراقي

حابش اهروردييحييبن،مجموعه كثار فارسي شيخ اشرق؛تابي

هايعلمايدرق(،تصحيح: يدحسيننصر،تهراو،پژوهش083)م.

محمدحسااينعقيلاايخرا اااني،مخططزن األدويططة؛ش1332ايااراو،

ق(،تهراو،انتشااراتوآماوزشانقاالبا االمي،دوم،12قرو)م.

 ايدمحمد،مدارك األحكام في شطرح شطرائ  اإلسطالم   ؛ش1331

“البياتق(،تحقياقونشار:مؤ ساةآل1555)م.مو ويعاملي

مسطالك األفنطام إلطي تنقطيح     ؛ق1215ححياءالترا ،بيروت،اول،

ق(،تحقيقونشر:511)م.عليعامليزينالدينبن،شرائ  اإلسالم

مسطتدرك سطفينة   ؛ق1213قم،مؤ سةالمعارفاح المية،قم،اول،

ق(،تحقيق:حساننماازي،1250)م.علينمازيشاهرودي،البحار

،مستمسطك العطروة الطوثقي   ؛ق1218قم،مؤ سةالنشراح االمي،

ق(،نجااف،مطبعااةاآلداب،1355)م. يدمحساانطباطباااييحكاايم

محمادمهادياحمدبان،يعة في أحكام الشريعةمستند الش؛ق1351

ححيااءالتارا ،اول،“البياتق(،قم،مؤ ساةآل1220)م.نراقي

معاصر(،قام،درراه)محمدتقيمصباحيزدي،معارف قركن؛ق1210

حسانحّلايجعفاربان،المعتبر في شرح المختصر؛ش1333حق،

فطي تحقيطق   منتني المولط   ؛تاق(،قم،مجموال خائر،بي232)م.

ق(،مشااهد،بنياااد322)م.يو اافحلاايحساانباان،المططكه 

الموسطوعة  ؛ق1212هايا الميآ تاوقدسرضوي،اول،پژوهش

جمعيازنويساندگاو،كويات،وزارتاالوقاافو،الفقنية الكويتية

الموسوعة الفقنيطة الميسطرة و يلينطا    ؛ق1223الشئووالدينيه،دوم،

معاصار(،قام،مجماوالفكار)اريمحمدعليانصا،الملحق األصو 

 يدمحمدحساين،الميزان فطي تفسطير القطركن   ؛ش1351اح المي،

النجططاة مطط  ؛م1553ق(،بيااروت،اعلماي،اول،1252)م.طباطباايي

 ايناعباداهللمعاروفباهابانحسينبان،الغرق في بحر الضالالت

پاژوه،تهاراو،دانشا اهتهاراو،ق(،تصحيح:محمادتقيداناش228)

محمادعلايبان،تفسطير المطاوردي(  ) النكت و العيطون ؛ش1322

 .ق1212ق(،بيروت،دارالكتبالعلمية،205)م.ماوردي

اشكوري() يدمحمدآصفآگاه

 بركت

باامتنا ابرياخاصطالحيقرآنايباهمعنااي:بركت

ب»¨شاهيتازركابر¨واژه.يادهياپدهارآيياركوتيظرف

1.شاترا ات¨نهي يابهمعنيدرزباوعربكبر.ا ت«كر

شاترباهزاناويعناي،«االب َكربَ»شوديهگفتهمكيهن ام

يباهمعناااينواژهنيهمچن2.خودماندينشستودرجا

ناميادوبركاتراغابدربيااوعلات3.ا اتثباتودوام

:نويسادمي3/اعراف¨هك ورهمبار52¨بخشايشالهيدرآيه

اقيبودوآبدرآب يارناميدوبخشايشالهيمانندببركات

اينزين4.شودميوبهفراوانييافتهثابتكوا تخرا ت

علاوو6، عادت5،رشدونمو،ياديمطلقزيبهمعناكلمه

درياديازيترابهمعنااكعباسبرابن.آمدها ت7يبرتر

يارالهايدرنثباوتخيهمچنا.8ردها تكمعنايريهرخ

بارك علي حمّم د  »ازجمله9.شودچيزينيزازآوفهميدهمي
10.كانيراهميشا اوشرفوكرامتآنييعن، «و آل حمّمد

هبركاتباهكادياتاواوفهممييلغويمعاناينازمجمو 

قابا ،زياادتو اعادت،بانموثابتا تو¨هفايدايمعن

درواقاو.باهدورنيساتيوبلكهازايانمعاانا تجمو

ناه،تدانستكوحاص برجهيتواونتي عادتوعلورام

ثاباتياديروزيهدرآوخكا تيزيچكمبار.آويمعنا

                                                           

 .20،ص2،جالمصباح المنير؛115،صمفردات الفاظ القركن.1

 .352،ص15،جلسان العرب.2

.50،ص11،جشرح الكافي؛115،صمفردات الفاظ القركن.3

 .115،صفاظ القركنمفردات ال.4

،لسان العطرب ؛225،ص2،جالمحيط في اللغة؛328،ص0،جكتاب العي .5

 .20،ص2،جالمصباح المنير؛350،ص15ج

 .012،ص13،جتاج العروس م  جواهر القاموس.6

 .352،ص15،جلسان العرب.7

.هماو.8

 .115،صمفردات الفاظ القركن.9

.185،ص1،جقاموس قركن؛352،ص15،جلسان العرب.10
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هكاثاباتا اتوازآنجاا¨دهيروفايقرارداردومتعلقخ

¨لماهك،فاع (برامتدادوطاولنسابتداللاتدارد)غهيص

يتراعربكبر¨اص واژهيبعض1.گونها تنيزاين«كبار»

در،زاناوزدويباهمعناا«كبر»هكدانندواعتقاددارندينم

افتنيا توپسازرواجكمشتري امهايزباونتماميب

تا اتعمالكبريشهبهمعناينريا،يشمالي امهايزباو

ردها اتوباهكاتي رايجنوبي امهايزباوشدهوبه

،يريپاالم،يآراما،يقايفن،يعبارهاايزباوبدرينترتيا

در2.افتها تيبههميكنزديينامعيوعربيحبش،يي با

همتنا اببااكاشاودماياطاالقيريتبهخكاصطالحبر

تكابر.شودميدرآونهاده،ايهديهرپدكارآييتويظرف

بااهحاااالتيا ااتوبااهاعتبااارموصااوفشنساابييمعنااا

تدركابر،يماكازلحاامثاًل.ابديميزتفاوتيگوناگوون

باه،يفاكيثيااماازح،ا تفرزنديفراوانينس بهمعنا

درييعالمهطباطبا3.درنس ا تيمعنويگستردگيمعنا

تكاهدربركايرياخ:كاردها اتاشااره«الميزان»ريتفس

تدركروبريمث خ،باشدينا تمعنوكمم،وجوددارد

مثا ،باشادينا اتماادكاومم؛نوتقربباهخادايد

تراافازوويهممعنوهبازكفرزنداويمالوفراوانيفراوان

هاردويومعناويتشام امورمادكبر،نيبنابرا4.ندكيم

ا ت«مني»،ا تتكبربامعناهمهكهاييازواژه.شودمي

منباهيدرلغت.رودبهكارمي«شوم»درمقاب همعمواًلك

ومشاتقاتكمبااريعناي،موويم5.تآمدها تكبريمعنا

¨هيادرآ.(كتبريعنيمنيت)تا تكرمشتقاتبرينظ،مني

فعمعص ننحم مأاْيَمت َمَْننِةأمننمأاعص ننحم مأ»:02/واقعااه¨ ااورههشاات
َوأ»هدرمقابا كاا اتكمبااريمناهباهمعناايم«اْيَمت َمَِْة

مقابا «يمان»آمدهو«اعص حم مأاْيَمش ئعَمِةأممأاعص حم مأاْيَمش ئعَمِة

                                                           

 .205،ص1،جالتحقيق في كلمات القركن الكريم.1

 .122،123،صهاي دخيل در قركن واژه.2

 .285،281،ص3،جتفسيرالميزان3.

 .هماو.4

،الصطحاح ؛212،ص15،جالمحيط فطي اللغطة  ؛382،ص8،جكتاب العي .5

،13جلسطان العطرب،   ؛108،ص2،جمعجم مقائيس اللغطة ؛2215،ص2ج

 .281،ص2،جالمصباح المنير؛208ص

تكابر¨هيمايمنشيكن:فرمودكرم@امبرايپ6.ا ت«شوم»

،مادارا:نيازفرماودها ات7.ا اتيشاوم¨هيماييوبدخو

،تكانااربركدرمتاوودر8.يشوم،تا توخشونتكبر

،دلپسانديخيارباهمعناا9.خوردميزبهچشميرنيواژهخ

 تكاهاخيرآو:گويدراغبمي.ا ت11وبرتر10مرغوب

بهمالدنيااازآوجهات12.همهبداورغبتكنندمث عق 

زخاوبيبهچ.گويندكهمرغوبوموردمي ا تيمخير

باداوميا يرادلپساندا اتوآدماياز،نديگوميريزخين

ْ أيمؤ َتأاْيِحْ َمةعأفعقعد أاعوَِنَيأَخت نضاِّأكعنِثرياِّأأأ»¨هيكندنظيرآمي «َوأَم

چووحكمتمرغوبودلپسندا تباهآو.(2/225بقره)

را اتيدهخيپسندزيهرچ،نيبنابرا13.شوديراطالقميخ

ردائميخايتبهمعنكرابريز،باشدميتكراعمازبريوخ

شاتريهدربكان ببا تيبههم.يا تزيوثابتدرچ

ازر اوليتايدرروا.ا تنارهمكتدركروبريمواردخ

]درشاب»:ها تمدجاآيك،منيتوكروبريخ،@خدا

دوركعات،ادندرانزداوفر اتي[هرگاههمسِركس،زفاف

خادايا!:زوبكشدوب ويادينمازبخواندود تبرپيشان

،همسرمنسبتبهمانيمننسبتبهخانوادهاموبرايبرا

وخيارباا،يكنامايكهماراجماوآن اهبركتقراربدهو

،ياناداختيواگرمياومااجاداي،باشدبركتوخجست ي

14«قراربده!يهرنيكيرابه ويجداي

ثارتدرنعماتباهكويازيانبيزياتنيروايربرخد

هكاتاواوگفاتماييولا15.تگرفتهشدها تكبريمعنا

تكابرهكانا اتياتونعماتدراكابريتفاوتاصال

                                                           

،3،جقطاموس قطركن  ؛053،ص18،جتاج العروس م  جطواهر القطاموس  .6

.233ص

 .222،صننج الفصاحة.7

 .358،صغرر الحكمتصنيف؛115،ص2،جالكافي.8

 .322،ص2،جتفسير جوام  الجام ¨ ترجمه.9

 .355،صمفردات ألفاظ القركن.10

 .351،ص2،جكتاب العي .11

 .355،صمفردات ألفاظ القركن.12

 .313،ص2،جقاموس قركن.13

.215،332،ص2،جدعائم اإلسالم.14

 .355،صخير و بركت از نگاه قركن و حدي .15
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بشارتعلاقيمنااوداردونعماتباهتمااماختصاصبهمؤ

بساطرزقو،يادروزياازد،طاولعمار¨دربااره1.اباديمي

ايتاواومعنايهماكاجودداردوياتيزروايجوامونيآبادان

2.ردكتراازآوبرداشتكبر

تبهصورتمفارددرقارآوكبر¨واژه: بركت در قركن

،كمبار،ناكبار،كتبار،كبار)مشتقاتآويول،امدها تين

تياهنشاوازاهمكرشدهكباردرقرآوذ32(...اتوكبر

شاتريب،«كتبار»¨بهجزماده،تكبريمشتقاتقرآن.ا تآو

دهشادهكاهباهلحااانسابتداهااييوكابهاشخاصوم

كتبار¨واژه.تهستندكبريمعنا¨دربردارندهمعنوييامادي

يكلمااتازگفتتواوياررفتها تومكنهباردرقرآوبه

3.شاودينماطالقخداغيربرنادريموارددرجزكها ت

ردوازآومدايركاتباهخداونادكنشاوازانتساببراين

باه.خداوندا تاتذاتكهمنش تمامبركشودميا تفاده

تازجانابكابارتحقاقامتادادبر،هبابتفاع كنياويژه

وياتماادكاهتماامبركار اندميخداوندداللتداردو

ومداومازجانبخادامحقاقيش يبهصورتهميمعنو

«ب اَركَ َت»4.تا اتكتومبدأبركجوداوبابرووشوديم

صارفكاها اتيفعلا،شادهمشاتقبركات¨هكلماازكه

وامفسار5.ا تنبردهكارهبراآومضار عربشودونمي

:گويناديم،درآوآمدها تكتبار¨هواژهكياتيرآيدرتفس

اوبااكاسهايچوا اتمقادسوخداونادبازرگييعن

¨هماه¨اوآورنادهييعن:گوينديزمينياعده6.نيستشريك

نياعاالوهبارا8.رمح ا تيتوخكوپربر7هابركت

كثارتيمعنااههباكا9زوجوددارديمبالغهدرآون،يمعان

                                                           

 .315،ص0،جتفسير نور.1

 بهبعد.323صخير و بركت از نگاه قركن و حدي ، :2

 .238،ص10،جالميزان جمهتر؛235،صالمبي  التفسير.3

 .225و205،ص1،جالتحقيق في كلمات القركن الكريم.4

 .285،ص13؛ج223،ص0،جكسان تفسير.5

 التفسطير ؛182،ص13،جمجمط  البيطان   ترجمه؛20،ص2،جالمعاني بيان.6
.235،صالمبي 

.182،ص13،جمجم  البيان ترجمه؛183،ص2،جالبيان روح تفسير.7

 .322،ص2،جالجام  جوام  ترجمه.8

.251،ص11،جدرخشان انوار؛238،ص10،جالميزان ترجمه.9

¨ههماهكاوا ت10.ا تخيراتوبركاتصدورنهايتيب

مشااهدهيتاكهبركردوهرجايگينش تميهاازوتكبر

باا20/فرقااو¨ اوره. اتاانتسابباهاو ببشودبهمي

نفاووخيروازدوامكيحاكهشوديمآغاز«َتباَرَك»¨جمله

َ  عأاْيِذيأََبمَرَك»:باشدميكام  أِيَتُ نو عأأَْب نِدِِأأأَْينيأأاْيُفض لنم عأأَ 
َ ِذيضاِّأِيْيُميعِمنَي قارآوكاهيكسا تبركتپروناپ يرزوال؛

كردنازلاشبندهبررا در«.باشادجهانيااو¨دهنادهبايمتا،

مبايا ،فرقااونازول¨و ايلهباهپروردگارذاتبودوركنجا

ا تباط ازحق¨كنندهجداكهيقرآنييعن شادهيمعرفا،

ا اتآوبركاتوخيربرترينكهدهديمنشاواين.ا ت

-باطا ازحاقشاناخت-شناختيبراياو يلهانساوكه

اينهيآايمعنكهاندزگفتهينيبعض11.باشدداشتهد تدر

هاايشنعماتودارددواممانادنشوبقااكهخدايي:ا ت

هاشبرآويهاونعمتبركتبندگانشبرذكرشوماندمي

ََنم ِأأِذيأَرُبَكأاس  مأََبمَرَك»¨هيرآيدرتفس12.مداوما ت أَوأاْي
آوتاوپروردگاارناما تبزرگ(00/38الرحمن)؛اإلمْكضاِم

دنياايدگزنكهاوشدهيتهبكننيا«اكراموجاللتصاحب

¨ناحيااهازنااازلبركاااتوهااانعماات رشاااراز،آخاارتو

گرفتاهفاراراجهااودو را اررحماتشوا تخداوند

ا تبزرگ:اندردهوگفتهكرينتفسيزچنينيبعض13.ا ت

توپروردگارا مبهبركت باهيامارهاردرراپسبركت،

ِِِبأاْيِذيأََبمَرَك»¨هيرآيدرتفس14.دينكاوطلبذكر أَوأاْيممْيكمأَتِد
يمتعاالوبزرگاوار(23/1ملاك)؛لعنِديضٌأأٍءأَشني أأُكلِّأأَْييأُمَو

هربراوو تااود تبهيفرمانروايكهيخداوندا ت

مبااركدليا حقيقتودرامفسريبرخ،« تاتوانايچيز

راپاكذاتبودو وجهااوباراوحاكمياتومالكيتخدا

دليا هماينباه.ننادداميچيزهمهبراوقدرت خداوناد،

ْمأأايْيهمأفعَمبمَرَك»15.پربركتا توناپ يرزواليوجود أاعح َسن

                                                           

.251،ص11،جدرخشان انوار.10

 .3،ص10،جنمونه تفسير.11

.213،صالتوحيد.12

 .221،ص12،جعشري اثنا تفسير.13

.212،ص0،جالبيان مجم .14

.312،ص22،جنمونه تفسير.15
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(23/12مؤمنوو)اْيخمِيِقنَي آو،خداوندا تتعظيمخوردر؛

،خداونادمتعاالاز«تبارك»هينآيدرا«.آفرينندگاوبهترين

بنادگاوباهكاها اتيكثيرخيربهاواختصاصيمعنابه

ا اتتقديريمعنابهخلقچوو.كندميافاضهخود پاس،

 تااوتقديردركثيرخيراين¨همه ازا اتعبارتآوو،

آوياجازاتركيبوموجوداتايجاد هامكاهيطاورباه،

دي ارموجاوداتباهموباشدمتنا بيكدي ربااجزايش

خيازديبرمجاهمينازهمكثيرخير.باشدداشتهي ازگار

 1.شوديممنتشرو
،وآادشادهدرقارياتكبرمصاديقاز: مصاديق بركت

.ا اتآمدهوقرآنصفتدريهچندباراكوا تآخودقر

ِمأِكممٌ أُذاأَو»:آوا ت¨رنمونهياتزيآ ََْيْم أممَصُدقمأممبمَرٌكأاع  
َْأاْيذي ْ ِذَرأَوأَيَدي ِهأَبت  ْ أَوأأاْيُقضيأَُم أِيمم َْأَوأَحو يعُمأَم أؤ ِمْمنو عأيمأاْيذي

ُِ  أأَْييأُم  أَوأِبِهأيمؤ ِمْمو عأِبمآلِخَضِة ؛(2/52انعام)يمحمِفُظو عأَصمَِ

ايامكاردهناازلكهمباركيكتابا تاين ¨كننادهتصاديق،

اّممردمآوباتا.ا تشدهنازلآوازپيشكها تيچيز

قيامتروزبهكهيكسان.يدهبيمرااطرافشمردمويالُقر

ينمازهاامراقاباينااو.دارنادايماونيزآوبهدارندايماو

«خويشند ِمأِكممٌ أُذاأَو»، ََْيْم ُموِمأممبمَرٌكأاع   َُْيُ ن  أأاَ ُقنواأأَوأفعمَ ِب أيع
(2/100انعام)َمض َحممو ع ناازلراآو.مباركا تيكتاباين؛

پس.ايمكرده باشيدپرهيزگاروكنيديپيروآواز، كهباشد،

ِمأِكممٌ »؛«.گيريدقرارحمترمورد ََْيْم أِيَتد ب ضمواأممبمَرٌكأاِليعت َكأاع  
(38/25ص)ا عْيبنم ِأأَُوُينواأأِيَتَمذعْكَضأَوأبيمَِِه مبااركيكتااب؛

ايمكردهنازلتوبرراآوكها ت وبينديشاندآياتشدرتا،

ََأممبنمَركٌأأِذْكنضٌأأُنذاأأَو»؛«.گيرنادپندآوازخردمنداو ِمأاع   أاعأْيْنم
َع  مم   ْ ِ ضمو عأيعهمأفع (21/05انبياء)مم كاها تيقرآنمباركاين؛

رياتوخكاداشاتنبر «هساتيد؟آومنكرآيا.ايمكردهنازل

¨نشاانه،هازقرآوبهآواشارهشدها اتيهدرچندآكريثك

ي اوباهراراماردمياز،خداونادا اتي وازآونزول

آو¨و ايلهباهخداونادونمايادميهدايتراها توارترين

 المتيهاراهبهاوينديرضاتحصي يپدركهرايكسان

كنديميرهبر ،گردندميمنتفوآوازدنيايشاوامردرمردم،

                                                           

.23،ص10،جالميزانرجمهت.1

آرايشااااووفشاااردهقوايشااااوومتشاااك اجتماعشااااو

زنادگصااحبنتيجاهدروشاوديمتحدم يوپااكطيابي

ازقارآو:اندگفتهتكربيباتوجهبهمعنايبرخ2.گردنديم

خيارآوبهعم وخواندوشدهكهناميدهمباركاينجهت

ازقارآوويافزوناييعنابركت:اندگفته ريدرخيب.ا ت

يآ امانيهااكتاابازبيشاتركاها اتمباركاينجهت

وكردهنسخراهاآووكردهبياورانيازموردمطالبپيشين

¨ اورهپنجااه¨هياآدر3.شادنخواهادنساخهرگازخودش

نجهاتيباد،دهشادهينام«كرمباركذ»،وقرآهك21/اءيانب

مؤمنهم،البركاتكثيرودائموثابتا تيذكرهكا ت

¨جامعاهدرراكاافرآ اايشهاموشاوديمامندبهرهآواز

 4.ا تنمودهمينت يبشر

تخوانادهكاباابرباهصاراحتهدرقرآوكازكساني

َُيعِْيأَو»:ا تي#سيحضرتع،اندشده َْأأممبمَركمِّأَج أمنمأأاعي ن
َ كمِةأَوأِبميص مِةأاعو صمِ يأَوأُكْ تم ؛(19/31مريم)َحتًّمأ مم تمأممأاي

ونماازباهامزنادهتااودادهبركاتماراباشمكهجاهرو

ينبودوآوحضارتبادكمبار«.ا تكردهوصيتزكات

اوك بببود شتدابسيارمنافومردميبراه باهنافوعلم،

ردكيمدعوتشاوصالحعم به،ختآمويمايشاو يادبابه،

اقويااودادميشفاراپيسوكور،دركيمتربيتشاوترپاكيزه

ضاينيازبع5.فرموديميياروتقويتراضعفاواصالحرا

پاياداروثاباتايمااوراهدرييعناندمنظورازمباركگفته

6.باشدمي

:آمادها اتحضارتمو اي¨دربارهصقص¨در وره

ْ أ موِ َيأاعَمُمأفعيعم م» ِْأاْيواِ أشمِطِئأِم َُنةِأأِفنيأأا عي َم أاْيممبمَركعنةِأأاْيبمْق
َْ َََضِةأِم /28قصص)اْيُميعمنَيأَر ُّأايْيهمأاعَ مأاِلُ يأأمموسيأيمأاعْ أايش 

آودريوادرا اات¨كنااارهاز،آماادآتااشناازدچااوو؛(35
                                                           

،درخشان انوار؛283،ص12،جالسعادة بيان ترجمه؛235،ص3،جالميزان.2

 .121،ص12ج

.183،ص8،جمجم  البيان ترجمه.3

؛218،ص12،جالميططزان ترجمططه؛103،ص2،جالجططام  جوامطط  ترجمططه.4

.132،ص12،جالبيان مجم  ترجمه

 تفسطير ؛130،ص8،جعشطري  اثنطا  تفسطير ؛21،ص12،جالميزان ترجمه.5
 .115،ص11،جكسان

 .120،ص10،جمجم  البيان ترجمه.6
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،يمو ايا:كاهشددادهندادرختآواز،مبارك رزمين

عباارت«هكامبار¨بقعه»«.جهانيانمپروردگاريكتايخدامن

قاراريدرختاآودركاهيمخصوصا¨نقطهوقطعها تاز

ا اتدرخاتآواز«يمو ايا»ينداكهداشته .برخا اته

تكلمويالهينداكها تدلي همينبهنيزبودنشمبارك

.يافتيشرافتراهاينازوشدواقونجاآدري#مو بااو

كفششدمورم قدا توشرافتهميندلي بهي#مو 

ياديازكبودوآورابهدليا زمبارينيبرخ1.بكندراخود

 اريدرخايب2.دانناديراتدرآومنطقهمايثرتخكاويانب

ادا اتويارشزياهخكا تينيهزمكمبار¨بقعه:اندگفته

نشااميلا امنظاورزما.تا اتكبرياراشامدهاينيزم

مباركه¨بقعه:آمدها ت#ازامامصادقيثيدرحد3.ا ت

هكاا اتدليا نيابهابهمباركهتعبير4.ا تكربالزمين

5.رادربرداردامامحسين#فيجسدشر

أجمءََُنمأأيعم نمأ»:نا تيايحضرتمو ¨درباره ريد¨هيآ
ْ أبموِرَكأاعْ أ موِ َي ْ أَوأيْ مِراأِفيأَم أَرُ أايْينهِأأسمنب حم عأأَوأَحو يعُنمأأَم

(23/8نم )اْيُميعمنَي نادايش،ر يدآتشبه[يچوو]مو ؛

شدهدادهبركتكهدادند درآنكهوا تآتشدرووآنكه،

پروردگااارآو،يكتااايخااداا ااتمناازهو.ا ااتآوكنااار

وآتاشدركاهيكساانباودومبااركازمقصود«.جهانياو

ندوآنچهافرشت اووي#مو حضرت،هستندآوفاطرا

 اابحاوبااايخااداگفااتن ااخن،شاادهتآوكاابر اابب

نمااودوآشااكارويپيااامبربااهبرگزياادنشوي#مو اا

وداردتعموميامفهاومايانظااهرا6ً. تااويهامعجزه

 ارزمينمانند،آواطرافوزمينايندركهرايكسان¨همه

هخداونادكاطاورهمااو.شاوديماشاام نيزشامهستند

                                                           

 تفسير في التبيان؛352،ص3،جالبيان مجم ؛22،ص12،جالميزان ترجمه.1
.123،ص8،جالقركن

 .23،ص2،جالكاشف تفسير.2

.108،ص11،جالسعادة بيان ترجمه.3

،تفسطير القطركن   في األصفي؛235،ص15،جالقركن تفسير يف البيان أطي .4

،2،جالصطافي  تفسطير ؛108،ص11،جالسطعادة  بيان ترجمه؛523،ص2ج

.85ص

.235،ص15،جالقركن تفسير في البيان أطي .5

 .228،ص2،جالجام  جوام  ترجمه؛81،ص18،جمجم  البيان ترجمه.6

 ااريدرخايب7.ا اتخوانادهتكاباابررانشاامي ارزم

آنااو.تا اتكهدرنورا تبابركيسكيعني:نديگومي

هخداوندآوناورراك،نهآتشاندهنورگرفتيناررابهمعنا

8.ردهبودكجاديشايباقدرتخو

عطااشاده#هبهحضرتناوحكياتكبر¨دربارهقرآو

ُ ِبْطأ مو مأيمألتلع»:ديفرمامي أَوأَْيعت نكَأأَبَضكنمتٍأأَوأِمْ نمأأِبَسنممٍأأا
ْ أََُمٍ أأَْيي ََُكأِمم  و االمتباه،ناوحيا؛(11/28هاود)َم

،ايامداشاتهيارزاناتوانادهمراهكههاآووتوبركهيبركات

بركاتازمراد«.يآفرود يهاامتاا ¨همهوهانعمتمطلق،

نيستيزندگ يآدمكها تيهاينعمتآووصخصبلكه،

اشپسانديدهعاقبتي وبهور اندب عادتوخيربهرا

9.دهد وق

ادشادهيتكزبهبرين”موا حاقيازحضرتابراه

ََنبنيَأأاعألنمُيواأ»:يادگومينيوچنقرآ.ا ت  ُ ْ أأََ أايْينهِأأاعم نضِأأِمن
ُ نلعأأَْيعنت ُ   أأَبَضكمَمنهمأأَوأايْيِهأَرح َمتم َمَتندٌأأَحمتندٌأأاِل  نهمأأِتاْيَبت نأأاع

آياام[ي]به ارههمسرحضرتاباراه:گفتند؛(11/73هود)

شمابرخدابركاتورحمت؟يكنيمتعجبخدافرماواز

«.ا اتبزرگاواروي اتودناو.بااديارزاناخاناهايناه 

10.ا ات#اباراهيمخاناداو،بيتدراينآيهمنظورازاه 

ازمنظاوروتنبو،رحمتازادمر:اندهنگفتيزچنينيبرخ

ا اتا ارائي يبناازيطاوايفواوالد«بركات» كاهچارا،

ي ااريد¨هياادرآقاارآوكااريم11.هسااتندهاااآوازپيااامبراو

ْ أأَوأاِلس نحمقَأأأَْينيأأَوأَْيعت نهِأأبمَرْكْنمأأَو»:ديفرمامي ُِمنمأأِمن أُذُري ِم
ٌْ (37/113صافات) ممبنٌيأِيَْْفسمِهأظمِيٌ أَوأممح سم وم(يابراه)وا؛

نيكوكااريبعضافرزندانشااوازو.داديامبركتراا حاق

هياآيمعناا«. اتمكارخاودبارآشكارابهيبعضوهستند

داديامدواموخيارراا حاقوابراهيمهماكشودمينيچن

                                                           

.228،ص2،جالجام  جوام  ترجمه.7

مجمط    ترجمطه ؛5،ص2،جالكاشطف  تفسطير ؛05،ص2،جالصافي تفسير.8
 .81،ص18،جالبيان

 .135،ص3،جالجام  جوام  ترجمه؛305،ص15،جالميزان ترجمه.9

.52،ص12جمجم  البيان،  ترجمه.10

.102،ص3،جالجام  جوام  ترجمه.11
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نا اتكازممين1.گردانديماثرپروحاص پررادوآوو

ودواموناداوفرزيزياادتدرنسا وكاهبريآيهمعناك

2.باشدقيامتروزتايمتماديهاقرودرهاآويبقا

نيتخواندهشده رزمكوبابرآهدرقركييهااوكازم

أِييْ نمسِأأومِضن َأأَبت ٍتأاعو  عأاِلْ »:ديفرماميميركقرآو.ها تكم
رد؛(3/52آلعماراو)ِيْيُنميعمنيَأأُمنديأأَوأممبمَركنمِّأأِبَبْ ةعأيعْيذي

،عبادتمردمنهادهشادهيهبراكايهنخانينخست،قتيحق

هيااومايجهانيوبرا،كها تومباركهدرمكهماوا ت

هباهكاباودومكنجاهرچنادمبااريدرا«.باشدميتيهدا

ودر،ردرآووجاودداردياثكيريهخكا تيعنواومحل

شوديما تعمال(دوهر)ياخروويدنيوبركات قارار، از

ازمرادكهآيديمبر«ِلْلعاَلِميَنيُهد»¨نآومقاب جملهگرفت

وارزاقوفاورآو¨عمادهكاها تيدنيوبركات¨افاضهآو

حضاوربا،آوكردوآبادوعمراويبراهاان يزهشدوبسيار

يباراهااان يزهنيزوعبادتوزيارتيبراآودرتجموو

ركاهذكاتمكبريزبراي رنيديدومعنا3.ا تآواحترام

ا ت وشاودمايعباادتآودردائمًاهچووكاولآن:شده

دوم.ا اتكشاودمباارنمايمنقطوهرگزآوطوافيحت

4.ا تكمبار،ا تمضاعفآودرعبادتثوابچوو

تشامردهكاهدرقارآوباابركي ريدهاينياز رزم

ربهآواشارهشدهياتزيهدرآكباشدميمصروشام،شده

َْأاْيقعو َمأاعو َرْثَْمأَو»:ا ت َُُفو عأكم مواأاْيذي أا عر ِ أَمشمِرَقأيمس َمض 
َُمأَو (7/137اعراف) ...فتُمأبمَرْكْمأأاْييتأَمغمِرَب يمردمآوبهو؛

كاهرا ارزمينآوغربوشرق،بودندافتادهيناتوانبهكه

أاْينذيأاعس نأأأ»؛«.داديامميرا بهبوديمدادهبركت أأضيسمنب حم ع
َِِدأا عْلَصنيأاْينذيأأأأأأأ َِِدأاْيَحنضاِمأاِليعنيأاْيَمس ن َْأاْيَمس ن ِِأيعت مِّأِم َُب ِد ِب

ُمَوأايس مت مأاْيَبصريم ْ أبيمَِْمأاِل  همأ /17ا اراء)بمَرْكْمأَحو يعهمأِيْمِضَيهمأِم

1) مساجدازيشابراخاود¨بندهكهيخدايآوا تمنزه؛

ايامدادهبركاتارگرداگاردشكهياالقصمسجدبهالحرام

                                                           

 .233،ص13،جالميزان ترجمه.1

 ترجمه؛233،ص13،جالميزان ترجمه؛218،ص3،جالجام   جوام تفسير.2
 .31،ص21،جمجم  البيان

 .023و022،ص3،جالميزان ترجمه.3

.308،ص1،جالصافي تفسير؛132،ص2،جمجم  البيان ترجمه.4

داد ير بنماييماوبهراخودآياتازيبعضتا، اوآيناههر،

«.بينا توشنوا ِم»؛ َ ت ْم أبمَرْكْنمأأاْيِمنيأأا عر ِ أاِليعنيأأُيوطمِّأَوأَوَ 
باهورهانياديمرالاوطواو؛(21/71انبيااء)ِيْيُنميعِمنيَأأِفتُم

ايمدادهقرارجهانياوبركتراآوكهي رزمين «.بارديم، أَو»؛
َ ضيأْمِصفعةِّأايُضيَحأِيسميعت مم ع ِِأََ أفتُمأبمَرْكْمأأاْييتأا عر ِ أأاِليلأِبمعم ِض

مساّخرراتنادبادو؛(21/81انبيااء)ْمِيمنَيأٍءأَشي أِبُ لِّأُكْ مأَو

دادهباركتشكاه رزمينآودراوامربهكهكرديم ليماو

«.آگاهيميچيزهربرماو.كرديمحركتبوديم َُْيْنمأأَو»؛ أَج
ُم   َْأَوأَبت َْ َُِضةِّأأُلضيأفتُمأبمَرْكْمأأاْييتأاْيُقَضيأَبت  َُنمأألعند ر  مأأَوأظنم أفت
(34/18 ب )بِمْنَيأاعي مممِّأَوأيعتمِيَيأفتُمأسريمواأايس ت َض آناومياو؛

بوديمدادهبركتكهيهايقريهو  اربروآباداويهايقريه،

هاراهآودر.كرديممعينبرابريهامنزلو.مآورديپديدراه

«.كنيد فرروزهاوهاشب،گزندازايمن

نينشاموفلساطيتدادوبه رزمكاتمنظوربرينآيدرا

ازوهينعمتوزراعتوميفراوان بببهدوهركه5ا ت

جنسهر يفراواناوكثارتيممتازوداراشهرها ايراز،

راهاميزاطارافمساجداالقصايانيبرخ6.بركاتهستند

راازياز،دانناديمايويااتدنكوهمبرينياتدكبريدارا

وامنيتوگياهاووهاميوهوازدرختاواطرافآو ويك

كااهنيسااتياحتياااجوا ااتنعمااتبرخااورداريفراواناا

از.شاودتا ميندي اريجاهااازآومردميهانيازمندي و

،فرشت اوباودهنزولمح واوپيامبرمقرآنجا، ريدي و

از باهآنجاادرپياامبراووا اتپااكشاركيآلاودگل ا

رخاتآنجااازمشركاوواندپرداختهيكتاخداوندپر تش

در8.نندكميرينمصرتفسيبهزمراآوزينيبرخ7.اندبربسته

،نشاما تيزمنظور رزمين21/اءي ورهانب71¨هيرآيتفس

حضرتيز اولاينلوطوكردمهاجرتبهآنجا#يمابراهرا
                                                           

،السطعادة  بيطان  ترجمطه ؛223،ص25ج؛32،ص15،جمجم  البيان ترجمه.5

 جوامط   ترجمه؛252،ص8،جالميزان ترجمه؛00،ص12؛ج222،ص8ج
،18،جنمونططه تفسططير؛130،ص0؛ج122،ص2؛ج233،ص3،جالجططام 

.23ص

.222،ص8،جالسعادة بيان ترجمه؛32،ص15،جمجم  البيان ترجمه.6

؛233،ص3،جالجطام   جوامط   ترجمه.؛82،ص12،جمجم  البيان ترجمه.7

.122،ص2ج

.323،ص0،جكسان تفسير.8



 
 

 بركت / 613

1.نماودمهااجرتيوبااآوردوايمااويوبهكهبوديكس

ا اتالمقادسبيت رزمينمراد:گويندميزينيبرخالبته

ا اتكهرادمم:گويندمي ريدبرخي. تاانبياجاي اهكه

ماردم¨خاناهاولاينووجاودداردمقادس¨كعبهآنجادركه

2.ا ت

:ا اتتشمردهوفرمودهكنرابابريزمفصلت¨ وره

َُلعأَو» ْ أَرواِسَيأفتُمأَج أْلواََُماعأفتُمألعد َرأَوأفتُمأبمَرَكأَوأفعو ِلُمأِم
َُِةأأيف (21/15فصلت) ِييس مِئينَيأَسواًءأَعي مٍمأَعر َب زماينيروبر؛

راهماهرزقو ااختبركتپرراآووآوردپديدهاكوه

معين¨همهيبراويكساروزچهاردر مفسراو«.كرد ائالو

تدرينهابينعماتوآثار،اتكبهبر،«هايفكبار»ريدرتفس

بهعوالمكها تخاكوهزمينكچرا،اندردهكناشارهيزم

امكاو نظاام¨مساطورهويابادراهااآووبخشديمزينت،

دهدوانساورابه عادتو احتميجلوهيربوبشريف

اماا.نا اتيزماياتمعناوكنازبريا.ر انديميييابرك

مترتبآوبر،ومادهيطبيععوام ت ثيرطريقازكهيبركات

شودمي وجمااداتومعاادواقسااموموجودات رتا ر،

هدركاباشادمايجنبندگاووحيواناتوحشراتونباتات

يبركاااتآوعناصااروخاااكدر3.ا ااتنهااادهشاادهكخاا

كهشدهادهنهنهايتيب آنجا بروبشرخلقتبرفرشت اوتا

اعتااراض،نشاايناوخاااكازآومحصااولويارضاا¨خليفااه

بركاتيداز4.نمودند طرياقازآوعناصروخاكبركهي ر

شوديممترتبيطبيععوام  محصاولودرختاويهاميوه،

مصارفكها تزراعتوكشت بشارنياازوييغا اباه

هباخااكرشادوبركااتگوناهناياا تيبديه.ر دمي

تا ثيروابستهثمرهوشكوفهصورت ازطبيعاتعواما باه

بااالخرهوبااراونازولوخورشيدنوروهواحرارتقبي 

                                                           

؛222،ص3،جالقطركن  تفسطير  فطي  التبيطان ؛228،ص12،جالميزان ترجمه.1

 تفسطير ؛320،ص3،جالصطافي  تفسطير ؛355،ص5،جالسعادة بيان ترجمه
.22،ص3،جالجام  جوام 

 .122،ص12،جمجم  البيان ترجمه.2

،عطاملي  سيرتف؛281،ص12،جالسعادة بيان ترجمه؛251،صالقركن تبيي .3

.221،ص3ج

 .255،ص12،جدرخشان انوار.4

5.ا ت ال¨چهارگانهبهفصولوابسته

¨درباارههقارآوكا تيتكبابرهايدهيآبباراوازپد

َ ْيْمأَو»:ا تآوفرموده َْأَ  أِبنهِأأفعمع  َبم ْنمأأممبمَركنمِّأأمنمءًأأايس ممءمأِم
پاربركاتيآبآ ماوازو؛(50/9ق)اْيَحصتِدأَحب أَوأَجْ مٍت

«.رويانياديميدروشادنيهااداناهوهاباغبداووفر تاديم

خياراتا تكهكمبارجهتبدينآب:نديگوميمفسراو

بركاات¨هماهچاوو6.شوديمعايدزميناه وزمينبهآو

يآباهايچ:ا تشدهروايتي@نباز.ا تآباززمين

شادهمخلاوطآواباآ اماوآبآنكهم رنيستزميندر

وكناديماهاواتلطياف:ا اتبسايارباراوبركات7.ا ت

وهارودخانه؛ا تمطهراتاز؛نمايدميرفوراهاميكروب

ازوراهااگيا؛كنديمآبازپرراهاچاهوهاچشمهونهرها

8.دانرويميزمين

أكعو كعنبٌأأكعمع  ُنمأ»:ديافرمامايدرختزيتوو¨دربارهوقرآ
ْ أيمولعدمأ مُريٌّ َََضةٍأأِم  غعض ِبت نهأأ أَوأَشنض ِلت ةٍأأ أَهي مموَ نةٍأأممبمَركعنةٍأأَشن
(24/35نور) چاووآب يناهآووياآب يناهدرووچراغآو؛

ناهكهيزيتونپربركتدرختروغناز.درخشندهيا تاره

تدرخاتكابر«.باشدافروخته،يباخترنهوا تيرخاو

يمناافورادرخاودجاايهبرخكنجهتا تيتووبديز

عاالوهبار.نروغنا اتيتردادها توروغنآوروشن

هپاسازطوفااوكاا اتيندرختيتوواوليدرختز،نيا

9.ابودها تيشآومنزل اهانبيدهومح رويينوحرو

ازيزگااريمااوباهخاداوپرهيا:عوامل بركت كفري 

أْ اعأيعنو أأَو»:ديافرمامايميركقرآو.تا تكعوام جلببر
ُ لع ُِ  أأيعفعَمح ْمأاَ قعو اأَوأبَمْمواأأاْيُقضيأَع َْأأَبَضكنمتٍأأَْيعنت  أَوأايس نممءمأأِمن

َعر ِ  ْ أَوأاْي ُم  أكعْذبمواأيِ  َعَخْذ م /7اعاراف)َيْ سمبمو عأكم مواأِبممأفع

كاردهپيشهيپرهيزگاروآوردهايماوهاقريهمردماگر؛(96

بودند ،گشاوديميمارويشااوباهرازمينوآ ماوبركات،

كيفارباهنيازما.دادندنسبتيدروغ ويبهراپيامبراويول

                                                           

.251ا355،ص12،جدرخشان انوار.5

.015،ص18،جالميزان ترجمه.6

.331،ص13،جالسعادة بيان ترجمه.7

.221،ص12،جالقركن تفسير في البيان أطي .8

 .138،ص2،جبيان المعاني؛222،ص3،جمجم  البيان.9



 
 

 بركت / 618
 

«.كرديمشاومؤاخ هكردارشاو

همنظاورازكااياناحتماالوجاودداردهياآيدرمعنا

،اتزمينايكانظاورازبراتمعنويومكبر،اتآ مانيكبر

چيازهريمعنابهنجابركاتيدرا1.اتماديبودهباشدكبر

ا اتاوالدوماال،ي االمت،آ ايش،امنيتقبي ازيكثير

در.گيرديمقرارآزمايشموردهاآواوفقدبهانساوغالبًاكه

بهرابركاتاينكهيبرا،رفتهكاربهكنايهبهها تعارهينآيا

بارمجاراآوازيالهايهاانعماتكاهكردهشبيهتيمجراي

موقاودركادامهاربارفوبااراو.ياباديماجرياوآدمياو

موقوهوا.بارديمنافومقداربهومنا ب موقووگرمبه به

.شاوديمافاراواوهاميوهوغالتنتيجهدروگرددمي رد

ايمااوخاوديخاداباهماردمكها تيموقعدراينالبته

وشادهبساتهمجاراايانناهگروكنندپيشهتقواوندآور

،هابركتشابوابيالبتهشرطگشا2.گردديمقطوجريانش

ا تهاجمعيتيتقواوايماو نفاردوونفريكايماونه،

چناديتقاواوايماوبا،جمعيتفسقوكفرچوو،هاآواز

ايمااووتقاواناهتنهاا ابب.3.كنديمراخودكارباز،نفر

گارددآنچاهدرمايهباعاثكبل،شودمياتالهيكنزولبر

ارگرفتاهكاختيارانساوقرارگرفتهدرمصارفموردنيازبه

4.تا تكقبرينخودازمصاديواشود

آفارينتكاهبركاا اتي رماوارديردوازدك الم

أجمْنم ٌأأَْيعت ُ   أيعت َس»:ديفرماميميركقرآو.شمردهشدها ت
أأَْينيأأفعَسنيِّممواأأبمتموَنمِّأأَ َخْينمم  أأفعنِذذاأأاعش نممَمِّأأاعو أَجمتُنمِّأأُكُيواََمعأاعْ 

ْ أََِحت ةِّأاع  ُفسمُ    ْ ِدأِم ْمأكعذِيَكأطعُتَبةِّأممبمَركعةِّأايْيِهأِْ أيعُ ن مأأايْينهمأأيمَبُت
َُْيُ   أاْيآيمِت ُ ِقُيو عأيع (24/61نور)ََ داخ ياخانهبهچووو؛

ومبااركا اتيتحيتاايان.كنيادالم يكدي ربرشويد

بياوچنيناينشمايبراراآياتخدا.خداجانبازپاكيزه

كنديم  االموتتحياباودومبارك«.كنيدتعق كهباشد،

باهيدي ارماؤمنازماؤمندعاوتكاها تجهتبداو

                                                           

.222،ص2،جهتفسير نمون.1

 ترجمه؛321،ص2،جالجام  جوام  ترجمه؛202،ص8،جالميزان ترجمه.2
 .155،ص5،جمجم  البيان

.202،ص8،جالميزان ترجمه.3

.221،ص2،جتفسير نمونه.4

 تاخداامر¨وا طه هربربركتمؤمنازمؤمندعوتو،

دعاوتوباشادخاداامارباهدعوتاينگاههر.ا تدو

فعمضاادعاوتآوبركات،باشاديالهاامربهناظركننده

5.شوديم

باهفاراواواتياتدررواكبر¨واژه: بركت در روايات

يازنبا،تكابر¨باارهاتدريانروايشاتريب.خوردميچشم

نق شدها ت@رمكا

@امبريهپكشودياتمعلومميروااز: مصاديق بركت

ومسلماناوحتايهستندتكبرباشاويبهامنسوبيايواش

تبااركشاااويمرقاادابااهوحضاارتپااسازرحلااتآ

.بابركتا ات«محمد»بها ميگ ارناميحت.اندجستهمي

،بنامنادباهنااممانراهركاه:فرمود@درحديثيامبريپ

اويبركتباه او.مرااميدداشتهباشديبركتوخجست 

يايمؤمناوواول 6.خواهدبود[يخواهدآمدوتاقيامت]باق

:فرماودي#امامعساكر.اندهتشمردهشدكزبابرينياله

وتحجاكاافربارو،ا اتبركات¨مايهمؤمنيبرامؤمن

ازيكايعزوجا باهيخادا»:فرماود#امامرضاا7.دلي 

گاردموماييراض،هرگاهاطاعتشوم:دركيغمبراووحيپ

،اوا تيپابيمنتكدهموبرميتكبر،شوميچووراض

نموكامايلعنات،رمياگمايخشم،شوميوهرگاهنافرمان

¨دربااره@امبرياپ8«.ر ادمايلعنتمنتااهفاتپشات

مااا ااالخوردگاودربركاات»: ااالخوردگاوفرمااودها اات

 تا راماابازرگوآوردينمرحمماكوچكبركهيكس،

داردينميگرام 9«.نيساتماااز، رتااوبرادباه:فرماودنياز

آوحضارت10.بخواهيادبركاتبارايشوب وييدمباركباد

بزرگااِو،فتوادهندگاو:بزرگاووفتوادهندگاوفرمود¨درباره

يپيمااوكهازآناوبارادايراهبران،وفقيهاوانددانشمنداو

نشستننزدآناوبركتا تو.دگرفتهشدها تتعه،علم

                                                           

.338،ص2،جالجام  جوام  ترجمه؛253،ص15،جالسعادة بيان ترجمه.5

.221،ص12،جالعّما  كنز؛030،ص1،جُاسد الغابة.6

.222،صالدعوات؛285،صتحف العقو .7

.333،ص3،جاصو  كافي.8

 .252صننج الفصاحه، .9

.330فار ي،صترجمهپيامبر،  پيام.10
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مشاورت:رماودف#امامكاظم1.ا تين اهبهآناوروشن

يوبركتورشادوتاوفيقيخجست ،باخردمنِدخيرخواه

2.ا تاخدياز و

:ا اتتشادهياروا#امامصادقزازيعق ن¨درباره

ويساتوپساتيبهقادرعقا نيچثروتيتهكوبرريخ»

ا اتيهفقارعقلاكاحماقات¨انادازهباهيچفقريذلته

.تهساتندكاوبرزووفرزندا،اتيرواازمنظر3«.ر دينم

@رمكاابايازنياتيروا،فرزنددختربهويژه،فرزند¨درباره

هدرآوكاايهخانادر:آوحضرتفرماود.واردشدها ت

نيزچنايافرزنددخترن¨درباره4.ستيتنكبر،نباشدكودك

.دخترانشرانفارينكاردكاهبميرناديهمردكآمدها ت

كاتدردختاراوكاهبر،نفريننكن»:فرمود@پيامبرخدا

آوا اتكاه،ازبركاتزو:فرمود@امبريپيحت5«.ا ت

تكازبهعناواوبريشاورزاونكاز6.لشدخترباشدفرزنداو

 7.ادشدها تي

مااهمبااركماننادهاااززمااوياتبرخايدرمتووروا

مااه:فرمود@پيامبرخدا.نديآميتبهشماركبابررمضاو

ا تكاهخداوناددرآويهماا توآوماهخدا،رمضاو

كنادوآومااهمايافزايادوگناهااوراپااكميحسناترا

درضامندعاادرروزعياد،#امامچهاارم8.بركتا ت

،پروردگاارا!ايانروز:قرباووروزجمعاهعرضاهداشات

بابركتوخجستها تومسلماناودرايانروزازيروز

اميادوارو،وينادهج،خواهنده.اندهاطرافزمينتوگردآمد

از9.ين ارمايباهنيازهايشااو،همهحاضرندوتو،بيمناك

باشادمي#زماوظهورامامزماو،تكبابريهاجملهزماو

ظهاورآوحضارت¨فهن اماهيدرتوص#نيهامامحسك

                                                           

.53،ص3،جكنز العّما ؛355،ص3،جتاريخ بغداد.1

.358،تحف العقو .2

.382،ص1،جالحدي .3

 .252،صنج الفصاحهن؛232،ص12،جكنز العّما .4

.28،ص1جميزان االعتدا ، ؛282،ص1،جكشف الخفا .5

.283،ص12،جكنز العّما ؛220،ص23،جتاريخ دمشق.6

 .012،ص0،جالحياة .7

.325،ص52،جبحار األنوار.8

.215،ص85،جبحار األنوار؛28،دعاي253،صصحيفة سّجادّية.9

از10.ريزدميزمينفرويبركتازآ ماوبه و:ديفرمامي

ادياتكاعناواوبراتازآوبهيهدررواكي ريديهازماو

.باشاديدرصابحزودمايسبروزكويزي حرخ،شده

،تمرادرصابحزودشااوخادايا!اما:فرماود@پيامبرخدا

صاابح اهاودرساابعلاامكيباارايحتاا11بركااتبخااش!

هاركاسصابح:دفرمو@پيامبرخدا. فارششدها ت

افكننادودرميفرشت اوبراو ايه،دانشروديزوددرپ

12.شودياشكا تهنمييابدوازروزيبركتماشيزندگ

:روايتشدها ات#هازامامصادقكتمكبر¨درباره

منالّلاهصااحب:مضموويافتندبهاينياحجرنوشتهدر»

هاوزمينراآفريادموآوروزدرآوروزكهآ ماو.مابكه

هوآورابا.آورا ااختم،كهخورشيدوماهراخلقكردم

درآبوشيرآو،نيكومحافظتنمودم،هفتفرشته¨هو يل

13«....انداهلشبركتنهادهيبرا

كهازهارجهاتپاربركاتيعراقنيززمينيدراراض

 رزمينمقدسكاربالخااكشازهماه:ا ت«كربال»باشد

ايانترباتپااكيزهقبا از،تروخوشبوترا اتجاپاكيزه

«ناواويس»باودهوا المهممعبدومادفناقاوامگ شاته

تاادهميا :فرماود#امامصاادق14.شدها تخواندهمي

يثيدرحاد15.مباركا ات،”يعلبناطرافقبرحسين

،#خاكقبارحساين: رازآوحضرتنق شدها تيد

زازياآبفاراتن¨دربااره16.يكپارهُمشكمبااركا ات

هرروزچنادمثقاالازبركات:تشدها تيروا@امبريپ

ي اريديهاااوكاازم17.شودميآبفراتنازلبهشتدر

:فرماود#امامصاادق.باشدميقم،تا تكبريهداراك

 المخدابراه قام!خداوناد ارزمينآنااوراباابااراو

                                                           

.23،ص03،جبحار األنوار.10

.353،صپيامبر پيام؛103،ص3،جم  ال يحضره الفقيه.11

،15،جكنطز العّمطا   ؛182،ص1،جبحطار األنطوار  ؛153،صمنية المريد.12

.122ص

 .52،53،ص3؛جم  ال يحضره الفقيهترجمه.13

.21؛صزمي  و تربت حسيني.14

.32،ص2،جتنكي  األحكام؛112،ص151،جبحار األنوار.15

.132،ص151،جبحار األنوار؛325،ص1،جألخالقمكارم ا.16

.320،ص12،جكنز العّما ؛00،ص1،جتاريخ بغداد.17
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اماام1.نمايادمايرابرآناوناازلهابركتكندومي يراب

هكاايهخانا»:فرمودي#رمؤمناوعليام:فرمود#صادق

،گارددياادعازوجا يشودوخاداخواندهدرآوقرآو

شاوندومايوآشاودوفرشات اوواردماياريتشبساكبار

؛درخشدمياه آ ماويگردندوبراينازآودورمياطيش

ايهوخانا.درخشندمينياه زميهبراكهمانند تارگاو

مكاتشكبر،رخدانباشدكهدرآوقرآوخواندهنشودوذك

ندرآوحاضاارياطيشااوندوشااماايدوروفرشات اوازآو

2«.گردنديم

تكاازبرير اكتالياآ،تقارآوكاتبابرياوآيدرم

#ازاميارمؤمنااو،يقطبراوند.برخوردارا تياژهيو

مارافراخوانادو@ر اولخادا»:روايتكردهكهفرماود

رابسايارتاالوت«ق هواهللاحد»¨ وره...!يعليا:فرمود

ورقرآوا اتوبارتاوباادباهخوانادوآياةكهآون،كن

چاراكاهدرهارحارفآوهازاربركاتوهازار؛يالكر 

3«.رحمتا ت

@پياامبرخادا.تنماازا اتكاازعباداتبابريكي

پروردگااردريدينا تورضااهايازآيين،نماز:فرمود

تمحبا،ينماازگزاربارا.راهپيامبراوا اتنماز.آوا ت

يفروغمعرفاتوبركاتدرروز،ايماو،تهداي،فرشت او

هكانيقدرنمازعالوهبارايردوان شترعقكبهد ت.ا ت

@رمكاامبراياپ.تهامداردكبر،4ندكمياديثوابآوراز

5.بركاتا اتيان شترعقيقبهد تكنيدكهدارا:فرمود

زباايآخرآون،تا تكبريهنفسنمازداراكنيعالوهبرا

السال  عليك ايها »:رديپ مياوياتپاكارازبردو الم رش
«.اهلل و بركاته   و رمحةالسال  عليك؛ اهلل و بركاته و رمحة النيب

ازييكاهرگااه:ديافرمامي الم¨@دربارهرمكامبرايپ

شوديمواردخود¨خانهبهشما كند الم،  االمكاهچارا،

                                                           

.213،ص25،جبحار األنوار.1

 .208،ص2مصطفوي،ج،ترجمهكافي اصو .2

.255،ص22،ججام  أحادي  الشيعة؛80،صالدعوات.3

.255،ص1امامخميني(،ج-محشي)توريح المسائل.4

،2،جكنططز العّمططا ؛201،ص11،جتططاريخ بغططداد؛235،ص2،جالكططافي.5

.223ص

6.گيرناديماانسدهنده المبافرشت اووآورديمبركت

صدقه7.ا تمصافحهدربركت:فرمود@حضرتر ول

اماام.انسااوا اتيتدرزنادگكااتازعوام بابركوز

كمي !بركتدريا:زيادفرمودبنخطاببهكمي ي#عل

يثيآوحضارتدرحاد8.ا تكهزكاتبپردازديمالكس

امااام9.درصاادقهدادوا اات،بركااتمااال: اارفرمااوديد

يبده،نيكوصدقهدادو»:صدقهفرمود¨ربارهدزين#صادق

بااراواز10«.شاودمايجااي زين،كندوبابركاتميراادا

اوشادهيااتبياهدررواكا تي ريتدكبابرهايدهيپد

بااراو#ههارگااهباهاميارمؤمنااوكانقا ا ات.ا ت

ازيبركت»:فرمودميكشيدوميآورابه رخود،خوردمي

باهآويبهآور يدهوناهَمشاكينهد تآ ماوا تكه

اروكاباه،تكاجلاببرياتبرايدرروا11«.خوردها ت

عبااسبانعباداهلل.تالشوتجارت افارششادها ات

بايادتاالشو»:@فرماودپياامبراكارمكهكنديروايتم

يزيراآزادشدگانتاودرتجاارتازشاماپيشا،كوششكنيد

نابركتدرتجارتا اتوگروهقريش!همايگيرند!ايم

كناادم اارتاااجريخداونااددمسااازباااآوراتهيد ااتنماا

روايت#ازامامباقريعبدالمؤمنانصار12«.خوردهراَقَسم

ُناه؛بركتدهبخشا ت»:فرمود@كندكهپيامبراكرميم

13«.ا تدامداريدهمآودرتجارتويكدهمدي ردر

پيامبرخدا.شدها تتوصيهيريآ اوگبهدرتجارت

#مؤمنااواميار14.درآ اوگرفتنا ت،بركت:فرمود@

دركهيهن ام ماكبازار وپنادرااويابازاروگشاتيوفاه

بازارياويا:فرموديمداديماندرز را[خادااز]خيارطلب،

بركاتباودوالمعاملاه اه از اتدوداددر،داريدپيش

                                                           

.083،ص2،جالشراي  علل.6

.321و330،صپيامبر پيام.7

.213،ص33جبحار األنوار، ؛132،صتحف العقو .8

.150،صعيون الحكم و المواعظ؛2222،غرر الحكم.9

.15،ص2،جالكافي.10

.235،ص22؛ج382،ص05،جار األنواربح؛180،صالدعوات.11

.232،ص22،ججام  أحادي  الشيعة.12

.131،ص2جعفري،جترجمهخصا ، .13

.18،ص3،جتنكي  األحكام.22،ص2،جكنز العّما .14
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براماوالواعماالكتموجببرهكهاييدهيازپد1.يدجوي

،رحام¨صاله»:فرماودي#امامعل.رحما ت¨صله،ا ت

دهدميتكاموالرابر،دينماميبالرادوروكاعمالراپا

وبخشادمايراو اعتيروز،رانادازديمرگرابهت خو

دازخادايپسبا؛ ازدمياوخانوادهمحبوبيرادرميآدم

 اريازديمداراوخوشرفتار2«.رحمنمود¨ردوصلهكپروا

يدرمدارافزونا:فرمودپيامبرخدا@.تهستندكعوام بر

ازخيار،وهاركاهازمادارامحارومباشاد،وبركتا ت

بركاتمادارا»:زفرماوديآوحضرتن3.محرومگشتها ت

ازعواماا «.ا ااتينامباااركويشااومييزشااتخووا اات

تياعتورضااقن،عدالت،شودميتكهباعثبركي ريد

هاابركات،به ببعادالت:فرمودي#امامعل.ا ت...و

بركات،قناعات:فرماود@پياامبرخادا4.يابناديميافزون

يهاركسا: ارفرماوديديتايدرروا@رمكااينب5.ا ت

پسهركاهباه.داردكهناچاربهاوخواهدر يديايروز

برايشُپربركاتخواهادشادواوراباس،شوديآوراض

ناهبركاتخواهاد،نباشدياهدبودوهركهبهآوراضخو

،انساوا تيدرپ،يروز.يافتونهاورابسخواهدبود

:فرماود@پيامبرخادا6. تااويآوگونهكهاجلشدرپ

.آزماياديما،دهديراباآنچهبهاوماشهخداوندمتعالبند

خداونادباهآنچاه،باشاديپسهركهبهقسمتخداراض

يوهاركاهباهآوراضا،بخشاديبركتوو عتما،ادهد

.7بركتنخواهديافت،نباشد

ا اتيازماوارد،ادو پاسخداوندهن امخاوردوي

هكاكناد@نقا مايپيامبرخادا.شودميتكهباعثبرك

                                                           

،م  ال يحضطره الفقيطه  ؛2،ص3،جتنكي  األحكام؛101،ص0،جالكافي.1

.52،ص153،جاربحار األنو؛083،صدوق،صاألمالي؛153،ص3ج

.223،ص3،جكافيال.2

 .115،ص2،جهمان.3

.188،صعيون الحكم و المواعظ؛2211،صغرر الحكم.4

 .125،صالجعفرّيات.5

،1،جكنطز العّمطا   ؛180،ص33،جبحطار األنطوار  ؛322،صأعالم الطدي  .6

.112ص

،2،جيا حلية األول؛18،ص8،جالمعجم األوسط؛355،ص3،جكنز العّما .7

 .213ص

بسامالّلاهالارحمن:هرگاهبندهب وياد...»:خداوندفرمود

بار.اممنآغازكردمنبان¨بنده:متعالگويديخدا،الرحيم

 تكهكارهاايشراباهانجاامر اانمواورادرامنروا

چاوو»:ديافرماميزيني#امامعل«.بركتدهم،همهحال

ندويانش پاساوگويبرندودرپاكنامخدابر رخورا

زازيانيندوخاوردنيشوپاسآوشاويرادرپاهاد ت

باهنقا از#صاادقامام8«.ام شودكتشكبر،حاللُبَود

وخياركاهآيادميخوششكسهر:فرمود#وامؤمنامير

شاودافزوواشخانهدربركت وضاوغا احضاورموقاو،

 9.ب يرد

،خرماا،مانندنااوهاكيازخورايبرخ،اتياوروايدرب

شاامردهتكاابريدارا...خرباازهو،عاادس،ريشاا،تااوويز

ازيهرگااهيكا:خرمافرمود¨درباره@رمكامبرايپ.اندشده

واگار،باخرماافطاركندكهبركتا ت،كندميشماافطار

پياامبر10.پاككنندها ات،چراكهآب؛باآب،خرمانيافت

عادس»:فرماودعدس¨دربارهي#بهحضرتعل@خدا

كنادومايدلراناازك،سا تكهمباركومقد،بخوريد

دعاا،تآوبركايبارا،هفتادپياامبر.نمايدمياشكرازياد

¨دربااره11«.آخريِنآناوا ت”مريمبنيكهعيساندهكرد

و،دادنادبركاترانخودهفتادپيغمبر:زآمدها تينخودن

تكابريزداراياخربزهن12. تاخوبپشتدرديبراآو

بهشات¨خربزهبخوريدكهميوه:د@فرموپيامبرخدا.ا ت

نشا اتودرآوهازاربركااتوهازاررحماتوخااورد

:تووفرموديز¨درباره#امامكاظم13.ا تيدرماوهردرد

:ايانباودكاه،هباةالّلاه،هپسرشب#آدمهايتازوصي

@رمكار اولا14.يمباركا تكهازدرخت،زيتووبخور

روغنزيتووبخوريدوخاودراباا:تووفرموديز¨دربارهزين
                                                           

.20،ص1جعفري،جالخصا ، ¨ ترجمه؛131،ص15،جبحاراالنوار.8

 .23،ص1،جعفري،جالخصا ¨ ترجمه.9

 .252،ص22،جبحار األنوار.10

،بحطار األنطوار  ؛353،ص2،جالمحاس ؛21،ص2،جعيون أخبار الررا.11

.208،ص22ج

.2،222،ججنان و كسمان.12

.252،ص22،جبحار األنوار.؛8@،صطّ  النبّي.13

.182،ص22،جبحار األنوار؛331،ص2،جالكافي.14
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1.چراكهپاكيزهومباركا ت؛كنيديآوروغنمال

اتازآوباهياهدررواكاا اتهااييكيازخوراعس 

بركاتخداوند:فرمود@پيامبرخدا.ادشدها تيتكبر

دادقرارعس دررا هفتادوا تهايبيماريشفاآودرو،

.[ردنادكتآودعااكبريابرايگرفتند]بركتآوازپيغمبر

شاهيازعا.تا اتكابريودارايمقويزازغ اهايرنيش

،آوردنادمايشاير@پيامبرخادايههرگاهبراكهنق شد

اتيروايدربرخ«.يكبركتيادوبركتا ت»:فرمودمي

اماام.ادشادها اتيتكبهبركودكيرمادربرايزازشين

ازتربابركت،كودك¨تغ يهيبرايهيچشير:فرمودي#عل

:فرماود@پياامبرخادا،هك ر¨درباره2.شيرمادرشنيست

مادر ركهبركاتيخدايا!برا.ا تيورشخوبخ ركه

ياقراربده!خورشپيامبراِوپيشازمنبودها توخاناه

امااماز3.شاودينمايدچارتهيد ات،كهدرآو ركهباشد

ا ات#هفتم فرياادآ اماودريافرشاتهكاهنق شاده

خدايابار:زنديم !نوشااو ركهو ازاو ركهبهدهبركت،

درخوا اتخاندانشيبراكه تاخوبيمردچوو ركه

ند؟اكياوالومتخلوالوخال،گردمقربانت:گفتم.كندبركت

.كنندخاللكهآناوالومتخلونداداراو ركهخالالو:فرمود

4.آوردها تفروگواهو وگندباجبرئي راخالل

بركتماناوبه!خدايا»:هفرمودكنق شده@امبريازپ

(يغا اي¨هماد)ناواگركه،ميفكنيجدايآوومامياوو،ده

نباشد ناهو،بخاوانيمنماازنهو،ب يريمروزهتوانيميمنه،

گنادم:فرمود@ر ولخدا«.دهيمانجامراواجباتدي ر

5.زيرابركتدرگندمكي شادها ات،وجوراپيمانهكنيد

هتباكاهبركاا اتيازعاوامليغ اخوردود تهجمعا

دارد گردهمخوردوغ اهن امبه»:فرمود@امبريپ.همراه

                                                           

.28،ص15،جكنز العّما .1

،م  ال يحضره الفقيه؛158،ص8،جتنكي  األحكام؛25،ص2،جالكافي.2

.230،ص3ج

،بحطار األنطوار  ؛212،ص1،جمكارم االخالق؛282،ص10،جكنز العّما .3

.353،ص22ج

 .15،155،ججنان و كسمان.4

 .123،ص0،جالكافي.5

آوريادزبااوبارراخداناموآييد شامايباراغا اآودر،

: رفرموديديثيدرحدحضرت6«.شوديمدادهقراربركت

نيستكهيتيمبر رآويابابركتتراز فرهياهيچ فره

فرقاهجماعتبركتا اتوت:حضرتفرمودآو7.بنشيند

در هچياز:شاوآمدها تيازاي ريتديدرروا8.ع اب

ي احروغا اكاردوترياددر،جماعاتدر:تا تكبر

چاوو:ا اتقا شادهچنينن@خداازر ول9.خوردو

آو¨هقلاادربركااتكااهبخورياادكنااارشازبخورياادتريااد

10. تا

.شمردهشادها اتتكبررواياتچندينحيواوبادر

چارا»:فرماوداش@بهعمهپيامبرخدا:دفرمو#امامباقر

پياامبرخادا!يا:گفات«؟يدارياتبركتن هنمدرخانه

.شاودمايكاهدوشايدهيگو افند»:بركتچيست؟فرمود

ماادهياامايشيادهشيرگو فنداو¨خانهدركسهماناهر

اماام11«.انادهابركتاين¨همه،ا تكهدوشيدهشوديگاو

اشهنيساتكاهدرخانايهيچماؤمن»:فرمود#ميصادق

اها آوخاناهتقاديسآنكاهم ر،شيردهداشتهباشديُبز

يروز،زداشتهباشاندواگردوب.يابندميشوندوبركتمي

چ وناه:ازاصحابگفاتيمرد«.شوندميدوبارتقديس

مباركتااو:شاودمايبهآناوگفته»:شوند؟فرمودميتقديس

ثيدرحاد12«گاوارا(بااد!)عامتاوپاكوط،پاكباشيد،باد

بركات،گو فنددرخانه:حضرتآمدها تازآوي ريد

                                                           

،22،جبحطار األنطوار  ؛3@،صططّ  النبطيّ  ؛230،ص10،جكنز العّما .6

 .205،صپيامبر پيام؛210،صننج الفصاحه؛251ص

.133،ص3،جكنز العّما .7

.105،صالجعفرّيات.8

،22،جاألنطوار بحطار  ؛3@؛صططّ  النبطيّ  ؛232،ص10،جكنز العّما .9

.330،صپيامبر پيام؛251ص

،1بااقري،جميارترجمهاألخالق،  مكارم؛22،ص2،جعيون اخبار الررا.10

.312ص

،2،جُاسططد الغابططة؛135،ص22،جبحططار األنططوار؛020،ص2،جالكططافي .11

؛112و138و132،ص22،جبحار األنوار؛125صالجعفرّيات، ؛222ص

،ننطج الفصطاحه  ؛323،ص12،جكنطز العّمطا   ؛252،ص8،جتاريخ بغداد

.020،ص2،جالكافي؛385ص

.123،ص32،جبحار األنوار؛325،ص3،جم  ال يحضره الفقيه.12
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:فرماود#اماامكااظم1.بركتا ات،مرغدرخانه.ا ت

خوشصداترازطاووسا توبركتشهمبيشتر،خروس

يثيحددر2.كندميخروستورادراوقاتنمازبيدار.ا ت

تانشي ساتازنوح:دفرموكهنق شده@خداازر ول

پروردگارش راگوشاتكرديوحخدايش.كردشكايتبه

3.نهاادمهااآودررابركتونيرومنكهبخوروبپزشيربا

از4. اتهاااا بيدرپيشان،بركت:@فرمودپيامبرخدا

ا اب:ا تچيز هدربركتنق شدهكه@پيغمبر زو،

5.خانهو

تكافاتماانوبرصاياتبرخايادرروا: موان  بركت

هرگاهگناهاوآشكار:ي#فرمودامامعل.ا تدانستهشده

:فرماود@رمكااينبا6.شاوندمايبرداشتههابركت،شوند

طنبورودايرها اتداخا ،كهشرابيافرشت اودرخانه

خاداباركتشرا،شودآناومستجابنمييشوندودعانمي

تفا اداهنيافرماودهرگا:ي#امامعل7.داردازآناوبرمي

از’حضاارتفاطمااه8.شااودماايبركااتبرداشااته،باشاد

كهنماازخاودرا ابكيمرداووزنانيپدرم! زا:پر يد

نمازخودرا ابكيهرمردوزن:بشمارندچيست؟فرمود

شاش:كنديخداونداورابهپانزدهخصلتدچارم،بشمارد

درخصلتدردنياو هخصلتهن اممرگو هخصلت

كاهازقبارخاارجيقبرو اهخصالتدرقياماتهن اام

خداوناد:ر ديكهدردنيابهاومهايياماخصلت.شوديم

شبااراوبركااتازروزي؛كنااديبركااتماايعماارشراباا

و؛كنادياشمحومشايست اوراازچهرهيو يما؛دارديم

ودعاايشراباه؛دهاديبهاونميدربرابركارهايشپاداش

                                                           

.322،ص12،جكنز العّما .1

.2،ص20،جبحار األنوار؛005،ص2،جالكافي.2

.222،ص5،ججنان و كسمان.3

.132،ص21،جنواربحار األ؛030،ص2،جلسن  الكبري.ا4

 .8،132،ججنان و كسمان.5

،ننطج البالغطه  ؛132،صعيون الحكطم والمطواعظ  ؛2535،صغرر الحكم .6

.121ص

 .132،ص1،جإرشاد القلوب.7

.338،صعيون الحكم والمواعظ؛2228،صغرر الحكم.8

در9.ناداردياشايست اوبهارهيازدعا؛برديماوباالنمآ 

بدانياد:فرماود@زپيامبرخدايشمردونمازجمعهنك ب

پاس.كهخداوندنمازجمعهرابرشماواجب اختها ت

 اابكيازرو،وپااسازماارگماانيآناااوكااهدرزناادگ

يپيشاوااينكهباوجود،آوراترككنند،شمردووياانكار

خداوندوحدتشاونبخشدودركارشاوبركت،دارنديعادل

ناهحاج،نهنماازآنااو،نهزكاتآناوپ يرفتها ت.ندهد

خواهاديآنااو[بركتايوناه]زنادگ،آنااو¨نهروزه،آناو

هار:يازفرماودن@پيامبرخدا10.توبهكنندآنكهتا،داشت

زمينبركتخاودرااززراعاتو،گاه]مردم[زكاتندهند

درحضارت11.گيارديبرما،هاااين¨ازهمه،ومعادوهاوهمي

بارادريازحاقهاركاسكاهچياز: رفرماوديديثيحد

يخداوندبركتروز،مسلمانشران هدارد]وبهاوندهد[

#امامصاادق12.توبهكندآنكهم ر،كندميرابراوحرام

ويروزكاهكاميازكساان،ياوليد:صبيحفرمودبنبهوليد

هآمادكچرا،مكنيخريداريمنچيزيحرومهستندبرام

 13.وشدباآناوبركتندارد

؛دادو تدكنيادوقسامنخورياد:ي#فرمودامامعل

ر ااندوبركاتراميكاالرابهپاياو،چراكهقسمخوردو

تاجردوكهيهن ام»:فرمود@خدار ول14.بردميازبين

كنندينيكوب ويندرا ت وشاوديمادادهبركتهاآوبه،

دادهبركاتهااآوباه،كننادخياناتوب ويناددروغچوو

ازحاقيوهركهچياز:فرمود@رمكامبرايپ15«.شودينم

رابراوحاراميبرادرمسلمانشحبسكندخدابركتروز

                                                           

.252،صالحكم الزاهرة.9

 .8،صحلية األوليا ؛02،ص2جعوالي الآللي، .10
علططل ؛351،صثططواب األعمططا  ؛050،ص3؛ج332،ص2،جالكططافي.11

؛ج325،ص33،جبحار األنطوار ؛380،صأمالي صدوق؛082،صالشراي 

.22،ص155؛ج10،ص52

،بحار األنوار؛012،صدوق،صاألمالي؛10،ص2،جم  ال يحضره الفقيه.12

 .253،ص152؛ج330،ص32ج

 .213،ص2؛جترجمهم  ال يحضره الفقيه، .13

،بحطار األنطوار  ؛122،ص1،جكشطف الغّمطة  ؛183،ص13،جكنز العّما .14

 .332،ص25ج

 .30،ص1جعفري،ج،ترجمهالخصا .15
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دريا : رفرماوديتديدررواحضرت1.توبهكندم ركند

2.بردميبركتراازبين،كردوناو

سباهبارادرمسالماوخاودكهار»:فرمودي#امامعل

واوراباه،اوباردارديتراازروزكاخادابر،دشنامدهاد

يازنباا3«.اشراتباااه ااازديوزناادگ،خااودشواگاا ارد

،هركسبرادرمسلمانشرابفريبد:نق شدها ت@رمكا

@پيااامبر4.گيااردمااياشراازاويبركااتروز،خداونااد

مااازندكغش(مسلماناو)ماابكسهر!اشيدبآگاه:فرمود

نادكغاشخاودمسالماوبرادرابكسهرو.نيست خادا،

خادا5.دارديمبراويروزازرابركت :فرماود@ر اول

،كنناديتمخواهدآمدكهازدانشامنداوفارارمايبرامزمان

هرگااهچناين.كنديهماوگونهكهگو فندازگرگفرارم

ازاماوالرابركت:كندياورادچار هبالمخداوندآن،شد

؛كناديطماي تم ربرآنااومسالزمامدار؛دارديآناوبرم

هركاساز:@فرمودپيامبرخدا6.رونديايماوازدنياميب

ر ايدوباهگاوشماردم(وباهقصاد)رياوُ امعهيرو

،گياردمايخداوندبركتشراازآو،علمبياموزديدنياخواه

واورابهحالخاودش،گيردميشرابراو ختايزندگ

وهركسكهخادااوراباهحاالخاودشوا،گ ارديوام

7.هالكشدها ت،گ ارد

#عماارازاماامصاادقبانيعفاورويو افياباابن

بركات،يروزياادهوا ارافبا»:كنندكهفرموديروايتم

ي اغا:فرماود#امامصادق8«.روديمكاهشبهرواموال

يداغايغ اكهيحالدر@خدار ول9.بركتندارد،داغ

،شودخوردوقاب و ردتاكنيدصبر»:فرمودبودنزديكش

                                                           

 .330،ص33،جبحار األنوار.1

.105،ص2،جالفردوس.2

.13،ص2،جالكافي.3

.320،ص32،جبحار األنوار؛333،صثواب األعما .4

.025،ص0آرام،جاحمده،ترجمالحياة.5

 .150،صاألخبار درر؛23،صجام  األخبار.6

 .155،ص33،جبحار األنوار؛328،ص2،جمكارم األخالق.7

.00،ص2،جالكافي.8

،10،جكنز العّمطا  ؛215و252،ص22،جبحار األنوار؛322،ص2.هماو،ج9

.225ص

بخوراندمابهداغيغ اخواهدينمخداكهچرا وخيارو،

پياامبر10«.نادارديبركتاداغو،ا ات رديغ ادربركت

بركات،كهدرآوخاكروبهباشديازخانها:@فرمودخدا

:كردها اتروايتچنينوبخّزازايابو11.شودميبرداشته

عارض االمودا نازدامااميپسبارا،قصد فرداشتيم

كاهشامابركاتروزگاويي:امامفرماود.رفتيم#صادق

پاسكادامين:فرمود.يآر:گفتيم.ايددوشنبهراطلبكرده

زامبرمااورااترا ات؟!درايانروزپيروزازدوشنبهشوم

درروزدوشانبه.ازماابرداشاتهشاديووحاد تداديم

12.شنبهحركتكنيدوروز ه،خارجنشويد

مستحبا تخريدارهن امخريدكااال:بركت در فقه

:فرمود@پيامبرخدا13.ازخداونددرخوا تبركتنمايد

اختيار]فساخمعاملاه،اندهگرتاازهمجدانشددومعامله»

گررا تب ويندو]عيبرا[آشكارابيااوپسا.را[دارند

واگار؛بركاتخواهادداشات،هردويدادو تدبرا،كنند

بركاتازدادو تدشااو،]عيبرا[بپوشانندودروغب ويند

كاهدركسابويدادو اتدبااكساان14«.بندديرختبرم

@پياامبرخادا 15.باشاديكارشاوبركتنيساتمكاروهما

مسااتحب،اوبااهاميادبركااتازدواجدرماااهرمضا:فرماود

مستحبا تمردجهتاختيارهمساردوركعات16.ا ت

تارينترينوبابركاتيپرروز،تريننمازبخواندوپاكدامن

نيزمستحبا تدامادپاس17.زوراازخداوندطلبكند

د اتبارقسامتپيشاين،ازآنكهعروسرابهخانهبارد

دطلابمشتركشااوازخداونايزنادگي رشنهدوبارا

هاپايشازخاوردووخشاكشستند ت18.بركتنمايد

درد اتيچهماادامكاهتار،هامستحبا تآونكردو

                                                           

.223،ص2جعفري،جترجمهالخصا ، .10

 .252،ص10،جّما كنز الع.11

 .122،صسن  و كداب؛130،ص3،ترجمه،جم  ال يحضره الفقيه.12

.222،ص2امامخميني(،ج)استفتاكت.13

.22،ص2،جكنز العّما  .14

 .030،ص2،جتحرير الوسيلة.15

 .035،ص0،جالفردوس.16

.222،ص22،ججواهر الكالم.17

.253،ص3،جالرورة البنية.18
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اتباهياروايدربرخا 1.نشاوديباشدطعامازبركاتخاال

2.شودميتگفتهكتشهدبر

تجساتنكابريتوباهمعنااكاازمشاتقاتبركتبر

زهاكايتجستنباهاماوركبريدراصطالحفقه.باشدمي

زيعظمتوطهاارتهساتندجاا،قدا تيدارا،نظرشر 

،خداونااديهااامانناادنااام،كااهراجااحومسااتحبا ااتبل

يااباهجهات؛قارآوومؤمنااو،جانشيناوايشااو،پيامبراو

انندجلادوقاابم،سوباعظمتيمقدانتساببهچيزها

يتبفقهكيدربعض 3.“معصوماو¨هفقرآوومشاهدمشر

يهباراكايوانياح:ا ترشدهكذكقتبريازمصادايهپار

هبرآوداغكمستحبا ت،شودميهانتخابياجزياتكز

داغنهادوبهكااريكهبراياستها تبرو يلهينهندوشا

يگا ارناام4.كنامخداوندنوشتهشودرودبهجهتتبريم

نياننوشتنايوهمچن5“اوائمهيانبيهافرزنداوبهنام

مساتحب،جساتنكتباريبارا،نيدتيفنوجركبريا ام

تربااتقبااور7،جسااتنبااهمشاااهدمشاارفهكتباار6.ا اات

ردوكاودر ات#نيتربتاماامحسابهويژه،“ائمه

توياگ اشاتنآوهماراهم، جدهنماودوبارآو،حيتسب

مستحب،ودفنجنازهدرمشاهدمشرفه8كفنآوبهدويمال

وماس10فنكوبرجستنبهقرآوبانوشتنآكتبر9.ا ت

تجساتنازكابر11.لماتوحاروفآومساتحبا اتك

عباهوكدويا تالموبو  12.مؤمنمستحبا ت¨خوردهمين

دووهمراهباردوآبزمازمباهيننوشيهمچن13،اوآوكار

                                                           

 .180،صه كامل فارسييك دوره فق.1

 .235،ص3،جتنكي  األحكام؛381،ص3،جالكافي.2

.330،ص2ج؛ “فرهن  فقه موابق مكه  اهل بيت.3

 .228-223،ص2،جمجم  الفائدة.4

.202،ص2،ججواهر الكالم.5

.213،ص1،جالعروة الوثقي؛220هماو،ص.6

 .021،ص12،جوسائل الشيعة.7

.211،ص1ج،العروة الوثقي.8

.81صالبيان، .9

223،ص2،ججواهر الكالم.10

.150،ص1،جالعروة الوثقي.11

 .231،ص1،جمستمسك العروة.12

 .321،ص15،ججواهر الكالم.13

 14.مستحبا ت،جستنكجهتتبر

راباهيلافدرفقاهآثااركردوتو اطمككقصدتبر

هكانا اتيدرعبادتاتيطنيازشرايكي15.همراهدارد

بهقصديسكاگريول.باشديوقطعيدبهصورتجزميبا

صاحيح،«ارهستميوشاءالّلهدمنفرداروزه»:ديب وكتبر

-تا اتكاهازشارايطنيا-ومنافاتبااجازمچو،ا ت

،نا ر،طاالق¨غهيصيناگرفردهن اماجرايهمچن16.ندارد

باه،ب وياد«الّلاهيوشااء»كبهقصدتبار18،ظهار17،اقرار

تياهنكانيم ارا.شودميواردنايهنمواردلطميصحتا

 .نباشدكندهقصدتبريگو

كوشافاكهباهقصادتبار“وامعصوماحترامتربت

لا اا اتنجاباهآوونجاس.واجبا ت،شوديبرداشتهم

نجا تازآونيز¨بلكهبنابرقولبرخيازاله،وحرامكردوآ

قصادوزهگارفتندرروزعاشاوراباهر19.باشاديواجبم

20.ماتا تترينمحربلكهازبزرگ،تبركحرام

،تدرآونهفتاها اتكابريهمعناكهاييازواژهيكي

دعاايوبهمعناا«كبّر»لمهمصدركنيا.باشدمي«يكتبر»

هكاتكابريمعنااوكردوبهبركتومباركبادگفتنا ت

ايادشاخصخاوي اعادتورشادبارا،ياديخوا تنز

، اريباهعباارتد.درآووضوشادها ات، راوا تيد

هقابا مشااهدهوكاا اتيهيرالتهماوخكبهبريدعا

باهمنا ابتدركلماهنايااز21.ستيشمارشومحا بهن

مثاًل.شفعهولعاو خنرفتها ت،نكاح،تجارتيهاباب

هآورابركاالازخدابخواهدكديمستحبا تهن امخر

هكايساكباهيكتبرنيزمستحبا ت.گرداندكمباريو

دريهرگااهپادر.فرزندشادها اتيادارايردهكازدواج

يكلماات،كهوالدتفرزنداوراتبريكگفتاهيپا خبهكس
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مانناد-ناقراربهانتسابنوزادبهاوباشادب ويدكهمتضم

توانادباهينم-«خداونددعايترامستجابكند»يا«آمين»

ياگارگفتاارواماا،نمايادي ببلعاوبچهراازخودنفا

خداوندبهتوخيار»مانندآنكهب ويد-داللتبراقرارنكند

.1كنديتواندبالعاوبچهراازخودنفيم-«دهد
حسانطبر ايفضا بان،اآلداب الدينية للخزانة المعينيطة : مناب 

فر در فرهنط   كداب سط ؛زائارق(،ترجمه:احمدعابادي،028)م.

؛ش1381،نشرآفااق،معاصر()عبدالعليمحمديشاهرودي،نيايش

مطهارحلاييو فبنحسنبن،إرشاد األذهان إلي أحكام اإليمان

إرشاد األذهطان  ؛ق1215نشرا المي،اول،¨ق(،قم،مؤ سه322)م.

حبيباهلل بزوارينجفاي،بياروت،دارمحمدبن،إلي تفسير القركن

ق(،ترجمه:821)م.حسنديلمي،إرشاد القلوب؛ق1215التعارف،

،إرشطاد القلطوب  ؛تاا،ا االميه،باي يدعبدالحسينرضايي،تهراو

،اسطتفتا ات ؛تاابايق(،قم،شاريفرضاي،821)م.حسنديلمي

ش(،قاام،دفتاارانتشااارات1328)م. اايدروحاهللمو ااويخمينااي

اي،تهراو،باقركمرهمحمد،كسمان و جنان؛ق1222ا المي،پنجم،

،الجعفريطططات() األشطططعثيات؛ش1301،دارالكتاااباح اااالمية

ق(،تهاراو،2قارو)م.اشاعثكاوفيمحمدمعروفبهابنبنمحمد

محسان،األصفي في تفسطيرالقركن ؛تامكتبةنينويالحديثة،اول،بي

؛ق1218ق(،قام،دفتارتبليغااتا االمي،1551)م.في كاشااني

ق(،ترجمه: يدجواد325)م.كلينييعقوببنمحمد،افياصو  الك

أطي  البيطان  ؛ش1325،ا الميه¨،تهراو،كتابفروشيعلميهمصطفوي

، يدعبدالحسينطيب،تهاراو،انتشااراتا االم،في تفسير القركن

،الرورطططة البنيطططة فطططي شطططرح اللمعطططة الدمشطططقية ؛ش1338

ق(،قام،كتابفروشايداوري،520)م.عليشاهيدثاانيبنالدينزين

حسانمعاروفباهشايخطو ايمحمدبان،األمالي؛ق1215اول،

علايمحمادبان،األمطالي ؛ق1212ق(،قم،دارالثقافة،اول،225)م.

امطام  ؛تاابياروت،اعلماي،بايق(،381)معروفباهشايخصادوق

، انوار درخشان؛ق1218،اول،قم،نشرالهادي،”الحسي  ب  علي

؛ق1252،دحساااينحساااينيهماااداني،تهاااراو،لطفاااي يدمحم

ق(،تهااراو،المكتبااة1115)م.محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار

 يدهاشامبحراناي،البرهطان فطي تفسطير القطركن    ؛تاااح المية،بي

بيطان  ؛ق1212ق(،تحقيقونشار:بنياادبعثات،قام،اول،1153)م.

دي،ترجماه:رضاا لطاومحمادگناباا،السعادة في مقامات العبادة

احشمتاهللرياضي،تهراو،مركزچاپوانتشاراتدانشا اه خاني

                                                           

 .338،ص2،ج“فرهن  فقه موابق مكه  اهل بيت1.

ق(،1358)م.غازي يدعبدالقادرآل،بيان المعاني؛ش1332نور،پيام

،البيططان فططي تفسططير القططركن؛ق1382دمشااق،مكتبااةالترقااي،اول،

مادمح،البيان؛ناتا،بيق(،بي1322)م. يدابوالقا ممو ويخويي

ق(،قام،محقاق،اول،382)م.مكيعامليمعروفباهشاهيداولبن

مسعودانصاريابهاءالدينخرمشاهي،تهاراو،،پيام پيامبر؛ق1212

 ايدمحمد،تاج العطروس مط  جطواهر القطاموس    ؛ش1332جام،

ق(،تحقيق:عليشيري،بيروت،دارالفكار،1250)م.مرتضيزبيدي

حسانطو ايمحمادبان، ير القطركن التبيان في تفس؛ق1212اول،

،تبيطي  القطركن  ؛تااق(،بيروت،داريحياءالترا العربي،باي225)م.

؛ق1223،معاصار(،بياروت،دارالعلاوم) يدمحمدحسينيشيرازي

ش(،قام،1328)م. ايدروحاهللمو اويخميناي،تحرير الوسيلة

يعلابانحسان،تحف العقو  عط  ك  الرسطو    ؛دارالعلم،اول

ق(،محقق:علاياكبارغفااري،2قرو)م.شعبهحّرانيمعروفبهابن

التحقيطق فطي   ؛ق1252قام،دوم،¨حوزهعلمياهمدر ين¨قم،جامعه

ش(،تهراو،مركاز1382)م.حسنمصطفوي،كلمات القركن الكريم

يو فحسنبن،تككرة الفقنا ؛ش1325ترجمهونشركتاب،اول،

،اول،“ق(،قام،مؤ ساهآلالبيات322)معروفبهعالمهحلاي

مو ايخساروي،تهاراو،،ترجمه جلد هفتم بحار االنوار؛ق1212

،عبدالمحمدآيتي،تهاراو،انتشاارات اروش،ترجمه قركن؛ا الميه

 يدمحمدبااقرمو اويهماداني،تفسير الميزان¨ ترجمه؛ش1332

تفسطير  ¨ ترجمطه ؛ش1332،،قاممعاصر(،مؤ سةالنشراح المي)م.

معاصار(،مشاهد،آ اتاو)احمدامياريشاادمهاري،جوام  الجام 

،مجم  البيان فطي تفسطير القطركن   ¨ ترجمه؛ش1333قدسرضوي،

تفسطير  ؛ش1325تهاراو،گروهيازمترجماو،انتشااراتفراهااني،

تهاراو،دارالكتاباح االمية،محمدجاوادنجفايخميناي،،كسان

ق(،1551)م.محساانفااي كاشاااني،تفسططير الصططافي ؛ق1358

 ايدعبداهلل،تفسير القركن الكريم؛ق1210انتشاراتالصدر،تهراو،

محماد،تفسير الكاشف؛ق1212ق(،دارالبالغة،بيروت،1222)شبر

؛ق1222ق(،تهااراو،دارالكتااباح ااالمية،12قاارو)م.جااوادمغنيااه

بنياادبعثات،م،ق(،قا12قرو)م.محمدجوادمغنيه، التفسير المبي 

حيدربن لطاومحمد،تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة؛تابي

تفسير ؛ق1258ق(،بيروت،مو سةانعلمي،اول،1323)م.گنابادي

تهااراو،انتشاااراتصاادر، اايدمحمدابااراهيمبروجااردي،،جططام 

حسنمعروفباهطبر ايفض بن، تفسير جوام  الجام ؛ش1322

تفسطير روح  ؛ش1333ق(،تهراو،انتشااراتدانشا اهتهاراو،028)

تفسطير  ؛تاادارالفكار،بايا ماعي حقيبرو اوي،بياروت،،البيان

تفسطير  ؛ش1325،ابراهيمعاملي،تهراو،انتشااراتصادوق،عاملي

؛ش1323ق(،قم،دارالكتاب،قم،325)م.ابراهيمقميعليبن،قمي
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معاصر(،تهاراو،)اهللناصرمكارمشيرازيرآيتزيرنظ،تفسير نمونه

عبادعلاي،تفسير نور الثقلطي  ؛ش1332الكتباح المية،اول،دار

تفسير ؛ق1210جمعهعرو يحويزي،قم،انتشاراتا ماعيلياو،بن

هااييازمعاصر(،تهاراو،مركازفرهن ايدرس)محسنقرائتي،نور

يعة إلطي تحصطيل مسطائل    تفصطيل وسطائل الشط   ؛ش1383قرآو،

حسنمعاروفباهحارعااملي،قام،مؤ ساهآلمحمدبن،الشريعة

حسانطو ايبنمحمد،تنكي  األحكام؛ق1255،اول،“البيت

الكتابق(،تحقيق: يدحسنمو ويخر ااو،تهاراو،دار225)م.

علاايالصاادوقباانمحمااد،التوحيططد؛ق1253اح ااالمية،چهااارم،

شمحسيني،قم،مؤ سةالنشراح االمي،ق(،تحقيق: يدها381)م.

 اايدروحاهللمو ااويخمينااي،تورططيح المسططائل؛ق1358اول،

،ثططواب األعمططا  و عقططاب األعمططا ؛ق1222ش(،اول،1328)م.

ق(،قام،دارالشاريف381)م.عليمعروفبهشيخصدوقبنمحمد

اهللزيرنظارآيات،جطام  أحاديط  الشطيعة   ؛ق1252الرضي،دوم،

تهااراو،انتشاااراتق(،1385)م.نطباطباااييبروجااردي يدحسااي

محمدشاعيريبنمحمد،جام  األخبار؛ش1382فرهنگ بز،اول،

محماد،جام  البيطان فطي تفسطير القطركن    ؛ق(،قم،رضي2قرو)م.

جال  ؛ق1212ق(،بيروت،دارالمعرفة،اول،315)م.جريرطبريبن

،انتشااراتجرجاانيحسانحساينبان،األذهان و جال  األحطزان 

محمدحسننجفي،جواهر الكالم؛ش1333تهراو،دانش اهتهراو،

؛ق1252ق(،داريحياااءالتاارا العربااي،بيااروت،هفااتم،1222)م.

ش(،تهراو،دفترنشرفرهناگ1333)م.محمدتقيفلسفي،الحدي 

عليرضاصابرييزدي،ترجماه:،الحكم الزاهرة؛ش1328ا المي،

،الحيطاة ؛ضاانصاريمحالتي،قم، ازماوتبليغاتا االميمحمدر

،دفترنشارفرهناگمحمدرضاحكيميودي راو،ترجمه:احمدآرام

ق(،381)م.الصادوقعلايمحمدبن،الخصا ؛ا المي،تهراو،اول

خير و بركت از نگطاه قطركن و   ؛ترجمه:يعقوبجعفري،نسيمكوثر

اصر(،قام،دارالحاديث،اول،مع)محمدمحمديريشهري،حدي 

معاصاار(،ترجمااه:) اايدمهديحجااازي،درر األخبططار؛ش1382

؛تااجاا،بايباي يدعليرضاحجازيامحمدعيديخسروشاهي،

مكاايعااامليمحماادباان،الططدروس الشططرعية فططي فقططه اإلماميططة

دعططائم ؛ق1213ق(،قاام،دفتاارانتشاااراتا ااالمي،دوم،382)م.

ق(،قاام،مؤ سااة205)م.حماادمغرباايمبااننعماااو،اإلسططالم

روح المعاني في تفسير القركن العظطيم  ؛ق1380،دوم،“البيتآل

الكتابق(،بياروت،دار1213)م.محماودآلو اي،و السب  المثاني

،رورططة الططواعظي  و بصططيرة المتعظططي   ؛ق1210العلميااة،اول،

ق(،تحقيااق: يدحساان058)م.احماادفتااالنيشااابوريباانمحمااد

زبطدة البيطان   ؛ش1330يخر او،قم،انتشاراتالرضي،اول،مو و

محمادمعاروفباهمقادساردبيلايباناحماد،في أحكام القطركن 

ق(،تحقيق:محمدباقربهبودي،تهاراو،المكتباةالمرتضاوية،553)م.

علينجفايمعاروفمحمدحسينبن،زمي  و تربت حسيني؛تابي

يازاهللخرا ااني،تهاراو،ق(،ترجماه:عز1333)م.بهكاشفالغطااء

 ايدمحمدكاظم،سؤا  و جطواب ؛ق1380انتشاراتجهاونو،اول،

؛ق1210ق(،تهراو،مركزنشرالعلوماح المي،اول،1333)م.يزدي

شامسمازنادراني اروي،احمادبانمحمدصالحبن،شرح الكافي

جعفاار، ططط  النبططي ؛ق1382تهااراو،المكتبااةاح ااالمية،اول،

العطروة  ؛ش1322ق(،قام،رضاي،اول،232)م.مستغفريمحمدبن

ق(،1333)م. يدمحمدكاظمطباطباايي،الوثقي فيما تعم به البلوي

عليمحمدبن،علل الشرائ ؛ق1255بيروت،مؤ سةانعلمي،دوم،

ق(،قام،كتابفروشايداوري،اول،381)م.معروفبهشايخصادوق

،ألحاديطط  الدينيططة عططوالي اللئططالي العزيزيططة فططي ا  ؛ق1382

ق(،تحقياق:885)جمهاورابايعلياحسائيمعروفبهابنبنمحمد

عيططون أخبططار ؛ق1252مجتباايعراقااي،قاام،دار يدالشااهداء،اول،

ق(،تهراو،381)م.عليمعروفبهشيخصدوقمحمدبن، الررا 

،تميمايآمادي،عبادالواحاد،غرر الحكم و درر الكلم؛نشرجهاو

،“فرهن  فقه موابق مكه  اهل بيت؛ا المي،قمتدفترتبليغا

زيرنظر يدمحمودهاشميشاهرودي،قم،مؤ ساهدائارةالمعاارف

،قطاموس قطركن  ؛ق1222،اول،“فقها الميبرم هباه بيت

؛ق1212 يدعلياكبرقرشاي،تهاراو،دارالكتاباح االمية،ششام،

،الكطافي ؛عباادعبادمعروفبهصاحببنا ماعي بن،كافي الكفاة

اكبرغفاري،تهاراو،ق(،تحقيق:علي325)م.يعقوبكلينيمحمدبن

،كامطططل الزيطططارات ؛ق1253الكتاااباح اااالمية،چهاااارم،دار

ق(،دارالمرتضاوية،328)م.قولوياهمحمدمعروفباهابانبنجعفر

احماادفراهيااديخلياا باان،كتططاب العططي ؛ق1358نجااف،اول،

كشف الغمة في معرفة ؛ق1215رت،دوم،ق(،قم،نشرهجا130)م.

ق(،تحقياق: يدهاشام252)م.عيساياربلايبانعلي،“ األئمة

كنطز العرفطان فطي فقطه     ؛ق1381هاشامي،اول،ر ولي،تبريز،بناي

ق(،قام،انتشاارات822)م.عبداهللالسيوريالحليمقدادبن،القركن

مكارمبانمنظاورمحمادابان،لسان العرب؛ق1220مرتضوي،اول،

،صاادردار-الفكارق(،تحقيق:احمدفاارس،بياروت،دار311)م.

مقصودعليمجلسايبنمحمدتقي،لوام  صاحبقراني؛ق1212 وم،

المبسطوط فطي   ؛ق1212ق(،قم،انتشاراتا ماعيلياو،دوم،325)م.

ق(،تهاراو،المكتباة225)م.حسانطو ايمحمدبان،فقه اإلمامية

مجم  البيطان فطي   ؛ق1383اآلثارالجعفرية، وم،المرتضويةححياء

ق(،تهاراو،ناصار028)م.حسانطبر ايفضا بان،تفسير القركن

احمااداردبيلااي،مجمطط  الفائططدة و البرهططان ؛ش1332خساارو،
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يزدي،قم،مؤ سةالنشار-اشتهاردي-ق(،تصحيح:عراقي553)م.

د،بيروت،عالمعباا ماعي بن،المحيط في اللغة؛ق1253اح المي،

ميارزا،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ق1212الكتاب،اول،

؛ق1258،اول،“ق(،قم،مؤ سةآلالبيت1325)م.حسيننوري

ق(،1355)م. يدمحسنطباطباييحكايم،مستمسك العروة الوثقي

المصباح المنير فطي غريط    ؛ق1212قم،مؤ سةدارالتفساير،اول،

ق(،قام،دارالرضاي،335)م.محمدالفياومياحمدبن،الشرح الكبير

ش(،تهااراو،1382)م.مرتضاايعسااكري،معططالم المدرسططتي ؛اول

الارحمنمحمودعبد،معجم المصولحات و األلفاظ الفقنية؛ق1213

،معجم مقاييس اللغطة ؛تاالفضيلة،بيمعاصر(،قاهره،دار)المنعمعبد

الساالممحمادتصاحيح:عبادق(،تحقياقو350)م.فارساحمدبن

مفطردات ألفطاظ   ؛ق1252،،مكتباحعالماح المي،اولهاروو،قم

ق(،تحقيق:صفواوعادناوداوودي،052)م.راغباصفهاني،القركن

،المقنعطة ؛ق1212الادارالشاامية،اول،-بيروت،دارالعلم-دمشق

هجهاانيق(،قم،كن ر213)م.محمدمعروفبهشيخمفيدبنمحمد

فضا حسانبان،مكطارم األخطالق  ؛ق1213هزارهشيخمفيداول،

ق(،ترجمه: يدابراهيمميرباقري،تهاراو،فراهااني،028)م.طبر ي

ق(،028)م.فض طبر ايحسنبن،مكارم األخالق؛ش1320دوم،

محماد،م  ال يحضطره الفقيطه  ؛ش1335قم،شريفرضي،چهارم،

اكبرغفاري،ق(،ترجمه:علي381)م.عليمعروفبهشيخصدوقبن

محماد،مط  ال يحضطره الفقيطه   ؛ق1255تهراو،نشرصادوق،اول،

ق(،قام،دفتارانتشاارات381)م.عليمعروفباهشايخصادوقبن

، ابطي طالطط    مناقط  اإلمطام علططي بط    ؛ق1213ا االمي،دوم،

منطج الطدعوات و مطننج    ؛مغازليشاافعي،بياروت،دارانضاواءابن

ق(،تحقيق:222)طاووسمو يمعروفبه يدبنبنعلي، اتالعباد

؛ق1211ال خائر،اول،محمدحسنمحرر،قم،دار-ابوطالبكرماني

حسااينمو اويمعاروفبااهبانگااردآوريمحماد،ننطج البالغطة  

ق(،تصحيح:صبحيصالح،قام،دارالهجارة،اول،252)م. يدرضي

علايفريادني،قام،،بر(پرتوي از پيام پيام) ننج الفصاحه؛ق1212

محمادتقي،يك دوره فقه كامل فارسطي ؛ش1382انتشاراتحلام،

ق(،تهراو،انتشاراتفراهااني،اول،1535)م.مقصودعليمجلسيبن

.ق1255

اميرحسنشيعيامحمودراي او

 برنج

¨خااانواده)زايااُارجاانساز ااالهيااكياهيااگ: بططرنج

اريبسيهاگونهونو چنديدارا(اويگندم بارنجوياژهباه،

ييايآ  تغاالازآويهاادانههكواي اتزايُاريعلمنامبه،

بارنج.ا تجهاونقاطازياريبسدرهعمدكخوراومهم

معجماهزايومهملاهيراوهمازهضامبه،ارزيونانيبه

 ريانيبهوا تاوريزواورزاءمعرب ،عربيبهوروزي،

،هناديبهوكرنج،تورانيبهوبرنج،فار يبهوَاُرّزوُاُرّز

اما،ا تگندموجومانندبرنجگياه1.شوديدهمينامچاول

آوزراعااتمحا وتاارنارموبلناادترآو ااقوهااابارگ

ياوباشدآبآودركهييا تهامكاوونمناكهايزمين

بر دآوبهبسيارآبآنكه ورودخاناهوچشمهآبمانند،

ياكباهتااباالداكثاردرآواهيگبلنديو،قنواتوباراو

ميليااردنفاراز2/2بارنجغا اياصالي2.ر ادمايقامت

يجهاوا تكهحادودبيساتدرصادازانارژيهاانساو

كشالتو،برنجب ر3.كندهارات مينميآو¨موردنيازروزانه

 كيتشاداناهوپو اتهقسمتدوازهكداردنامكچلتواي

ولمانامبهافتهي كشرييتغبرگدوازهپو توا تشده

كشايربااهماراهارقاامازيبعضادرهكشده كيتشپالئا

شااام راكشاالتووزوبيسااتدرصاادحاادودها ااتكاا

4.شودمي

بارنجهكاداردوجودباورنيا: برنج اشتك¨ خچهيتار

.ا اتشدهمياشتهكشورهايكبرخدرقب  ال2055در

ازقبا  االپنجهزارنيچدر،اهيگنيااشتكمح نياول

قبا  ال2055درلنديتادرآوازبعدوشدهدانستهالديم

وتنااميو،امبوجكابهآوازبعد.ا تشدهگزارشالديماز

،رهكاماننادييايآ ايشورهاكبهآنجااز پسورفتههند

راهيانادونزونيپايليف،اكالني ار،ساتاوكپا،انماريم،ژاپن

زياناناهيخاورمشااورزاوكنيبادربارنج پس. تاافتهي

ازآنجااباهالديماازقبا هشتصاد االدروافتاهيرواج

بهراويادربرنجاشتك¨نهيشيپ5.مديترانهواروپارفتها ت

اويااوناني.گاارددماايباااز(مق335ااا005)يهخامنشاا¨دوره

¨هدروراوياادر(مق323اا332)يقادونمندركا اروزگار

                                                           

.18،صوية و األغكيةاألد لمفردات الجام .1

.15،صاألدوية و األغكية لمفردات الجام .2

3. Food for billion people. P. 235. 

 .15،11،صپايه شناسي گياه.4

5. Progress in biological control of rice diseases, p 2. 
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اوييااروپا اريدباهراآو اپسوشادندآشاناآوابِ ند

يهخامنش¨دورهازپس.شنا اندندبا تاو ،ينايچيَ ردار،

نياكايچاناگناامبه دريطاوالنياحتي اازپاسهكا،

در اريديهاااوكاموميقادراوياامشارقازييهابخش

از،بازگشاتنيچابهب ازميالدق122دراويانكاشروزگار

َفرغانهدربرنجاشتك تياروابهو(ينونكخرا او)ايپارت،

ينايچاحاوي ا.ا اتدادهخبارلدهك¨يهناحدر، راويداز

ي ا ان¨دورهدريخاورراويادرراياركبرنجي ريد در،

گازارشهاانيااجازوندكتاشاوُخاتنواشاغركينواح

نياوجودبا.اندهردك هكاديآيبرمنيچنموجودشواهداز،

ازشيپا¨هانايخاورمونيالنهارنيباوبا تاوراويادربرنج

ونبااودهمااردمتيااثركايادياابنكيخااورامااوادازا ااالم

گساترشوظهاورازپاستااوركم ينواحدرياركبرنج

ا تمعمولا الم ،با اتاواويرانياسمقدتابكدر.نشده

يول،ا تنرفتهبرنجازيركذ،هوديقيعتَعهددرو،او تا

دربارنجهكدهدمينشاويمياورشلَتلموِددرچندياشارات

اويااميروزگاااردر(ردوارود¨درهدراحتمااااًل)نيفلسااط

1.ا تشدهمياشتهكيالديمهشتمو ومهاي ده

،يا ااالم¨دورهاوليهااا اادهدر:ياسططالم¨ دوره در

يبارايافكاآبا االمقلمارودرهكاجااهربرنجشتك

باودمساعدهوايمادوموجودزاريشالياريآب با، جيتادره

افتيرواج ايگندمقدربههرگزبرنجكليتياهمچندهر،

ماننادمحادوديناواحازيبرخادرم ر،دينر ارزويحت

.باودياديبنييغ ا¨مادهآنجادربرنجهكمازندراووالويگ

برنجهمميقدروزگاردرهكخالفتقلمرويشرقمياقالدر

وشيافازاآوشاتك،ا االماولقاروودر،شادمياشتهك

قاروازوياژهبه،يخانموروان اراويجغراف.افتيگسترش

 ونيابهچهارم يبرخادرياركابرنجوبرنجبهياشارات،

طبر اتاو،خوز اتاوماننادمياقالنيااز لمااويد، ،الويگا،

(هاراتمشرقدرروديَهر¨درهدر)مارآباد بلاخ، از)چااچ،

دربارنجشاتكمغاول¨دورهدر2.اندهردك(حووي اتيوال

                                                           

.20،32ص،هرمزدنامه.1

 05ا22،03ص،هرمزدنامه.2

راوياايشمالمناطق الويگادرژهياوباه، وتو اعهظااهراً،

¨دورهباهمرباوطمناابونيهمچنا.ا تافتهياريبستياهم

هفتم¨ه ددرراويالخاناويا دربارنجهكاا اتآوديامؤ،

وعجامعاراق،هيالويه كوخزر¨يهناح،فارس،جاويآذربا

3.ا تشدهميشتكقومس

شاتكايدننقاطثركادربرنجامروزه:معاصر دوران در

شودمي درعمدتًاوايآ درآوشتكمناطقنيترمهميول،

ايآ ا.دارندبرنجشتكيطوالن¨ه ابقهكا تييهاقسمت

در.ا تبودهداراجهاودرراديتولزاويمنيشتريبهمواره

بيترتهببن الدشوينزاندو،هند،نيچ،1588ا1538¨هده

زير طحنيهمچن4.اندهبودجهاوبرنج¨هعمدنندگاوكديتول

 اازماوآمارا اسبرش1388 الدرايدندربرنجشتك

ديااتولباااتاااركه108355528برابااريجهااانباااروخااوار

نيااشاتك اطح،راوياادر.ها اتبودتن280225225

ديااتولورتاااكه030813براباار ااالنيهماادرمحصااول

¨ ارانهمصارفنيهمچن.ا تشدهگزارشتن2203225

پانجاروپادرولوگرمچه كيمتو ططوربهراويادربرنج

5.ا تلوگرمكي

ناامصاراحتباهقارآودرچهاگر:قركن در برنج ازي

ا تامدهينبرنج  اخنآوازمنا بتبهريتفا يبرخدر،

33¨آياه32ياس/¨ه ورخدايمتعالدر:ا تآمدهاويمبه

َُنمأأأأأ»:فرمايدمي  ْ َُنمأَوَعخ َضج َْنمأِم َعر  مأاْيَمتَمنُةأَعح تتَْم ُم مأاْي َوبيٌةأيع
َُْكُيو ع ْ همأي ا اتايهنشاانآنااويبارامردهنيزمو؛«َحبًّمأفعِم

روويابآوازدانهوميردكزندهراآوهك(معاداوكاميبرا)

چاوو)هااداناهوا اناشيرو6«.خورندميآوازهكميآورد

قادرتازبازرگايهنشاان،نيزماز(...وبرنج،جو،گندم

فهيشر¨هيآدر«َحّب»ازمقصود.ا تخدا و«َحّب»جنِس،

گندمچوو)هادانهانوا يمعنابه جو، وا ات(...وبرنج،

مقاامدرفهيشار¨هياآهكانياباهتوجاهبااااآوآمدورهكن

نيهماياياگوااا اتمتناواويالهيهانعمتبرشمردو
                                                           

.231ا223ص،مغو  عند ايران در يارر مناسبات و كشاورزي.3

 .83ا85،صبرنج بازار جناني.4

.2،صپز برنج نيم.5

.2080،صتفسير راهنما.6
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َعيع  أََنَضأَعْ أأ»:آمدها ت21¨آيه35/زمر¨ ورهدر1.ا تتهكن
َعر ِ أُث  أخْيِضامأِبنِهأأ َْأايس َممءمأَممًءأفعَسيع عهمأيَْمِبتَ أِفيأاْي ََ عأِم ايْيَهأَع  

ْ مأممخ َمِيفِّمأَعْيَوا مهم يآباآ اماوازخداونادكاهينديدآيا؛َهر 

براآووفر تاد ،نماودواردزميندرييهاچشمهصورته

مختلافيهارنگكه ازديمخارجرايزراعتآوبا پس

ا تمختلفزر نوا ا«.دارد برنجوجووگندمهمچوو،

رناگهامو،ا اتمتفااوتهمآويهاكيفيتو،ذرتو

يبعضا،كمرناگ ابزيبعضا،تيره بزيبعض،آويظاهر

ستردهگوپهنيهابرگيدارا وباريكيهابرگيبعضو،

اهااويگازيناوعهكابرنجاز«زر »¨واژهريتفسدر2.لطيف

.ا تشدهاديا تيزراعت

بااه“ودررواياااتيازمعصااوما: اتيططروا در بططرنج

امبرياپاز#رضاااماام:بارنجاشاارهشادها اتخواص

نياا(اها )كخاورانيبرتر»:ا تردهكتيروا@ا الم

زيان#صاادقامام3«.ا تبرنجووشتگآخرتوجهاو

باههكاياداناهنينخسات»:ا اتردهكتيروا@امبريپاز

بهشاتبهويعلبرادرمتيوصا،منيامبريپ،خداي ان ي

يزياچهار...بودبرنج،ردكاقرار،منتاپر تيكتاميبرا

ديآيمدربهنيزمازهك م رهستيدرمانويدردآودر،

برنج بارآوازيدردوا اتدرمااو(¨لهيو ا)بارنجرايز،

...باوديمابردبااريمردهمانابودَمردبرنجاگر...زديخنمي

4«.در اانيم ودراراوي وندكيمري راگر ن اوبرنج

:ديافرمايبارنجمايدرماانتيخاصا¨بارهدر#صادقامام

خودماراويبيبراراآوما!ا تييويكنكخوراچهبرنج»

درمااوراريبوا اوگشاادراهارودهبرنج5.مينكيمرهيذخ

ُبساروبارنجهكاميَباريماكرشاهاايعراقبهما؛ندكيم

وگشاادراهاروده،دونيارايز،خورندمي(نارسيخرما)

امااامازي ااريداتيااروا6«.نناادكيماادرماااوراريبوا اا

                                                           

.2080،صتفسير راهنما.1

 .225،ص2،جنمونه تفسير ¨برگزيده.2

.38،ص1،جالررا  أخبار عيون.3

 .221،222،ص23،جبحار األنوار.4

 .052،ص2،جالمحاس .5

 .052،ص2،جالمحاس .6

َبَطاان»درمااودربارنجكخاوراي اودمنداز7#صاادق

يالغروچهيپدلباهمراهمزمن(ديشدروشمكش)«ويَذر

كخاورا¨هياتهد تور.ندكيمتياكحآوازيناشي ستو

رابارنج8:ا اتنيچنامنظورنيبدبرنجازيبمجريدرمان

انندكبخشا(هي ادر)،نديبشو نارموننادكاويابركياناد،

آوباآن اهووبندكب ؛بساازند( يغلا اوپينوع)َحساء،

،باشادنداشتهيمانعشدهنزارماريبيبرايچربخوردواگر

اماام9.بپزناد(ُبازيهااقلوه)ُقلوههيپباراوركم برنجآرد

:دياافرماماايباارنجناااِويدرمااان¨دهياافا¨درباااره#رضااا

َمسلوالويبراكخوراني ودمندتر اماام10.ا تبرنجناو،

وروشمكشاباهمباتالماريببه»:نديفرماميزين#صادق

ديبخورانبرنجناو هالا باهآواز اودمندتريزياچرايز،

وياغدبارامعادهبارنج،يآر؛شاودينماوارديواندروو

11«.ندكيمدفوينرمِبهرادرد(مكش)

ا اتشدهوتاهايكهاشار،مبحثنمازدر: برنج در فقه

برنجماننديخوردنحبوباتبر جدههك 12.نيستحيصح،

باهتنهاااتكازوبراينباورنادكاهفقيهااتكزمبحثدر

ري ااااتكاازپرداخااتامااا،رديااگماايتعلااقجااووگنادم

طيشاراوامكااحوا اتمستحبزينبرنجمانند،حبوبات

،فطارهاتكازدريطرفاز13.ا تواجباتكزهمانندآو

باه،رودميشماربهمردمغالبقوتهكگندمناركدربرنج

فهيابوحن14.گرددميپرداختفطرهعنواو وهااوهيام¨هماه،

را...وخربازهوجااوبادممانناديجااتيفيصاوجاتي بز

معتبرآوانوا دررانصابنيهمچنو.داندمياتكزمتعلق

واجابهااآواديازومكاباراتكز:ا تگفتهوندانسته

هكايزياچهاراتكاز:ناديگوميهيشافعوهكيمال15.ا ت

                                                           

.052،053،ص2،جالمحاس .7

 .053،ص2،جالمحاس .8

 .132،132،ص05،جبحار األنوار.9

 .350،ص2،جالكافي.10

 .350،ص2،جالكافي.11

 .258،ص3،جفرهن  فقه.12

 .288،ص2،جالعروة الوثقي.13

 .28،25،ص10،ججواهر الكالم.14

 .130،صتوبيقي فقه.15



 
 

 بلبل / 664

،...وخرماا،برنج،جو،ندمگمانند،شودرهيذخمخارجيبرا

هكايزراعتاووهياماتكازوجوببهحنابله.ا تواجب

،ريااخما هب اه.انادهشادقائ گرددرهيذخوشده كي

اياصاا شصاتو قهراو قپنجرااتكزنيانصاب

نياااگارناديگوميآناو.دانندمياا تيمصر كيپنجاه

،انادشادهيارياآبيجاارآبايابااراوآبازمحصوالت

،انادشادهيارياآبآوامثاالوچااهآبازاگرودرصديك

 1.نمودا تخراجاتكزيبراديباراهاآوازدرصدنيم

معاصار(،)فارجمشيدفهيمي،بازار جناني برنج؛كريم قركن: مناب 

؛ش1335هااايبازرگاااني،مطالعاااتوپااژوهش¨تهااراو،مؤ سااه

ق(،تحقياق:مياانجيا1115)م.محمادبااقرمجلساي،بحاراألنوار

،تفسطير نمونطه  ¨ برگزيطده ؛ق1253بهبودي،بيروت،مؤ سةالوفااء،

تحقيقاات¨معاصر(،قم،مؤ سه)اهللناصرمكارمشيرازيزيرنظرآيت

محمادمهادي،پطز  برنج نيم؛ش1381،“البيتونشرمعارفاه 

داخلااي اازماوجهاادكشااورزيا ااتاو¨معاصار(،ماهناماه)ملاك

تفسطير  ؛ش1351،مردادوشهريور128¨تاو، اليازدهم،شمارهگلس

معاصر(،قام،بو اتاوكتااب،دوم،)اكبرهاشميرفسنجاني،راهنما

بيطاارعباداهللابانالجام  لمفردات األدوية و األغكيطة، ؛ش1335

محماد،جطواهر الكطالم  ؛ق1251ق(،مصار،باوالق،222)م.مالقي

:عباسقوچاني،بيروت،داريحيااءق(،تحقيق1222)م.حسننجفي

،العروة الوثقي فيما تعطم بطه البلطوي   ؛ق1322الترا العرباي،اول،

ق(،قم،مؤ سةالنشراح المي،1333)م. يدمحمدكاظمطباطبايي

عليمعروفبهشيخمحمدبن،عيون أخبار الررا ؛ق1213اول،

انعلمي،ق(،تحقيق:حسيناعلمي،بيروت،مؤ سة381)م.صدوق

زيرنظاار،“بيططت فرهنطط  فقططه موططابق مططكه  اهططل ؛ق1252

دائارةالمعاارففقاه¨ يدمحمودهاشاميشااهرودي،قام،مؤ ساه

ق(،1322)م.محمدجوادمغنياه،فقه توبيقي؛ش1382ا المي،اول،

ترجمه:مصطفيجباريوحميدمسجد رايي،تهراو،ققناوس،اول،

ق(،تحقيااق:325)م.ييعقااوبكليناامحماادباان،الكططافي؛ش1335

كشطاورزي و  ؛ق1251اكبرغفاري،تهراو،دارالكتباح االمية،علي

ايلياپااولوويچپطروشفساكي،مناسبات ارري در ايران عند مغو 

؛ش1303م(،ترجمه:كريمكشاورز،تهراو،انتشاراتنيا ،1533)م.

هاي زايشي و عمل  اندام  شناسي تشريح و ريخت) شناسي پايه گياه

؛ش1330معاصار(،تهاراو،دانشا اهتهاراو،احمدقهرمااو)،ها( كن

ق(،تحقيااق:232)م.خالاادبرقاايمحماادبااناحماادباان،المحاسطط 

                                                           

.130،صتوبيقي فقه.1

؛ق1335الكتااباح ااالمية،الاادينمحااد حساايني،دار اايدجالل

معاصاار(،تهااراو،ا اااطير،اول،)ابااراهيمپااورداوود،هرمزدنامططه

 .ش1385
Lampe K (1995) Rice research: Food for billion people. Ann. 

Rev. Plant physiological P. 235;  Samuel s. Gnanamanickam, 

progress in biological control of rice diseases, United States, 

2009. p 2.  

عراقيجالل

 بلبل

«گا »بهتعشقوخوشخوانيبهايمعروفپرنده: بلبل

ضيمنابوپرندگاوآوازخاواودربع.( وريگ ، رخگ )

ايان2.رابيشاز ينو بانامهايگونااگوودانساتهاناد

هايدي ارينيازنام3بلب برنامافزووعربيزباودرپرنده

7،«اْلَعْنااَدِليُب»6،«النِّْغاار»5،«الُكع ي اات»4،«كتااو»ماننااد،دارد

تارادفهاايمپرندهبهنااماين،فار يادبدر8.«الُجَمي ُ »

(َهازارآو¨شدهکوتاهو)َهزارَد تاوو(عربي¨واژه)َعنَدليب

9.هايمتعددينيزخواندهشادها اتصفتوهالقببهو

هفاتولو کينيانو يکفقط«الحيوان معجم»درمعلوف

وي.کاردها اتذکارهاآوعلميهاينامباراآو¨زيرگونه

يافاتعاراقوشاامومصاردرهااايان¨هماه»:گويادمي

،َهازارهاينام،ظاهرًابهمي خود،هااوبراياين«.شوندمي

برگزيدهياپيشانهادراابوهروو¨کنيهوُمْزَقه،ُمس ِهر،عندليب

درهاازاروبلباا وصااف»،او¨گفتااهبااه.کااردها اات

درهامومغشاوشبسايارهااجزآووعربي[ها]ينامهواژه

وتازياازبرخي.ا ت(مضطرب) همااوراعندليبوبلب ،

¨مرادشاوازبلب وعندليبهرپرندهشايدياانددانستهَهزار

رابلبا ناامهاشامي،روزگارمادر.ا تنواييبودهخوش

جانورشاناسدانشامنداوکاهكنناداياطاالقمايپرندهبر

                                                           

 .23،ص2،جدايرة المعارف حيوانات.2

 .325،ص8،جكتاب العي .3

.212،ص1،جالمحيط في اللغة.4

هماو..5

.222،ص0،جلسان العرب؛1220،ص3،جكتاب الما .6

.135،ص2،جمجم  البحري .7

 .121،ص12،جتاج العروس.8

 .333،338،صلتنجيموائل صناعة اکتاب التفنيم أل9.
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،آوعربايناامهاباهان ليسايوهاافرانسويوپيکنونتوس

bulbulتعرياافچناادينذکاارازويپااس1«.خوانناادمااي

¨عقياده،عربايگونااگووهاايماتنهاوقاموسازمتفاوت

لاويستا ليف،«العطرب  حدائق في االَدب َمجاني»شاارحِ

کاههاييوصفاز»:کندمينق چنينرا،م(1523م)َشيخو

¨آيادکاهبلبا پرنادهماياندچناينبارتازياوازبلب کرده

،ا اتگنجشاکانوا ازشخوانيخو¨الحرکه ريوکوچک

راآوهاافرانساويوکهُنَغرنيزناامدارد،دارايُنکي رخ

«chardonneret»2«.گويندميفار ي[در،]ِ ه ِره

نخسات،شودمييافتقديمبردرفقطکهبلب شهرت

انوا ¨همه.ا تبودهآودلنشينآوازوخوانندگي بببه

هااآوآواتارينخاوشگوياا.دندارنايکسانيآواي«بلب »

بااانااوايشکااها اات3خالاادار(بلبااِ )لو ااکينيالو اکينيا

 اپسوشودميآغازمانند«چوک چوکچوک»ي«درآمد»

ناوايلو اکينيابرخاي.آياددرماي«شاوَفراْز»گلبان يبه

بااکاه،داننادمايشاوران يزتروتارم ارينکسرارن اين

چهچهاهبااوشاودآغازمايمانند«تيوتيو»اي«خوانيريزه»

دي ارخوشخواني4.يابدميادامهمانندي«تيوتيو»فرازشوي

آوازبلبا .نيساتغنااوان يازيدلاينبهگويابلب انوا 

دي اراناوا وم اارينکس.آوايلازايآميختاه5گلاوآبي

7.ا تکوتاهي«مقطو»آواز6،«خرمابلبِ »آوايوا ت

شرقيادبياتاوميدرکهفار يادبدر بيشترينبلب ،

داردآودررانقاشتارينگوناگوووشهرت وهااصافت،

باه)بلبا گونااگووخاوشالحاوبردالمتعدديهايلقب

ماثاًل]مارِغ[؛ا اترفتاهکاارباه(ناوعيايپرنادهعنواو

،خوشااخواو،ترانااهخااوش،آهنااگخااوش،آوازخااوش

،َنَفاستاشآ،زبااوآتاش،بلندصفير،نغمهخوش،خوش وي

                                                           

.135،131،صالحيوان معجم.1

.131هماو،ص.2

.311،صپرندگان ايران.3

4. Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient, p631, 633. 

.311،صپرندگان ايران.5

.222هماو،ص.6

7. Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient, p636, 797. 

و«مناديهنر»احتماااًلدالباردرجااتمختلاف،ناواآتش

چاووهااييصافتوهاالقبوهايگوناگووبلب ¨چهچهه

ناواپردازونوا اازاحتماااًل،نوارن ين،هزارآوا،هزارد تاو

از8.ا اتباودههاآوالحاوتنو مختلفحاکيازدرجات

چاهدر،هدرشبچ،خواندمينربلب فقط،بلب ¨مادهونر

بنا. الييکبار()جوييجفت¨روزوآوهمفقطدردوره

درفقاطبلبا اينکاهازحاکياييههايالقبصفت،براين

.خواندکاماًلمطابقبااواقاونيسات حرگاهاوميياشب

وشاابان اه اااکتوآرامنساابتًامحاايطدربلباا آوازالبتااه

بلب »:نوينآوردها تگرچه؛شودميشنيدهبهتر حرگاه

 اوتمشاابهپرنادگاوماننادعااديمواقاودرماادهونر

تربمنربلب  وتولينمايدزنندکهدرابتدايکساوميمي

،داري[بچاهونشاينيتخامدوراو]در...ا تدارترطنينو

وقاتهارروزهااوخواندميآوازهاشبدربيشترنربلب 

بيابدفراغتي باه اپسوکندمي ازهايينغمهدقيقهچند،

دوراو[ايان]دراوناوايالبتاه.پردازدميداريبچهوظايف

،بلب 9«.ندارد]ماده[راگ اريتخمزماوج ابيتوشورآو

کاه«مهااجر»ا اتايپرنده،م کورخوشنوايبلب ويژهبه

اوا اط) رمافص شرو با،ايراوترنواحيمعتدلدرمثاًل

بيناواي و پسوکندميمهاجرتترگرممناطقبه(پاييز

باهپاروري اازيوبچاهيابيوالنهاواخربهاربرايجفت

¨دوره،باهايان ابب.گارددباازمايخودم لوفزيست اه

،بهااراواي بانربلب  رايينغمهوجوييجفتوبازگشت

هااگا ازبساياريشاکوفاييوچمنوباغ¨فزايندهخرمي

مبشاربلبا ،فار ايادبدر،ازايانرو.شودميدفمصا

بلبال:ا تشدهدانستهنيزبهاراو بهبدخبر/بياربهار¨مژده،

10.گ اربازبوم

خااموشناربلابالو،گياريجفاتويابيجفتازپس

                                                           

«.بلب »،ذي نامه لغت؛«بلب »ي ،ذفرهن  كنندراج.8

دو، «تطوان بلبطل را تربيطت كطرد     بلبل، عندلي ، هزاردستان: چگونه مي».9

 .22،ص20شكاروطبيعت،ش¨ماهنامه

؛225،221،ص1،جحيطاة الحيطوان الكبطري   ؛132،صغزليات سطعدي .10

بلبا ،عنادليب،»،ذيا نامطه  لغطت ؛202اا202،ص15،جمعجم الحيطوان 

«.وهزارد تا
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گياريوجفتازپسحتي،نوينگزارشبهولي،شوندمي

،ا اتبيادهخواهاتخمرويبرمادهکهوقتي»،گ اريتخم

زندميچهچههونشيندميمجاوردرختاو¨شاخهرويبرنر

شاکفتنکهحاليدر،«داردن هدلخوشرامعشوقهشايدتا

راغوباغخرميوهاگ  آوهاوايوآبومنطقهبهبسته،

ناريبلابالوا تممکنحتي1.يابدميادامهمديديمدت

کاه«دهاروفااييبي»اندازجوييکاميابنشدهجفتدرکه

گارددمايُگا شاکوفايي¨دورهکوتاهيباعث :کننادنالاه،

نقابگ ناگشوده کهبلب کنناله/کرد ازرحلتآهنگ،

بلباا کااهننالاادچارا2؛خااوشا ااتافکاااراودلگلباناگ

ايان3.کنادتماامراخنادهگا کهندادوفاييدهر/اماوبي

پا اخشااعرانههاايپر اشايانباهطبيعايهايواقعيت

/برنخا اتمرغايبانگوشکفتگ هزاراوصد:دهدمي

ايانحااف 4؛شد؟چهراهزاراوآمد؟پيشچهراعندليباو

گ مو مدرکهبلبالنيم/ماکهگفتتواوکهباَعَجبحال

5.خاموشيم

خوشاخواوهايبلب ¨مادهونر،اچکپاروهوگزارشبه

يااآميازيرناگهااآوبالوپروهمانندندظاهربهم کور

آوردهناوينالبتاه6.ناداردايويژهوچشم يرن ارونقش

وا ات[تارخرماايي]تارپررنگ،تردرشتنربلب »:ا ت

باهاشحنجاره.داردزيباترظاهريوتربزرگدميومنقار

چهچهاهوقتيمخصوصًاا تنماياوبيرووازغبغبيشک 

باشدماهرترخوانندگيدروتراصي بلب قدرهر...زندمي

رفتاارهابلب 7«.ا تترنماياووتربزرگغبغب]تورم[اين

هااآومتوجهکسيغالبًال اوندارندنيزنمايانيوچشم ير

حضورشااويااوجاودبارداللاتآوايشااوفقط؛شودنمي

                                                           

دو، «تطوان بلبطل را تربيطت كطرد     بلبل، عندلي ، هزاردستان: چگونه مي».1

 .22،ص20شكاروطبيعت،ش¨ماهنامه

 .31،صديوان حافظ.2

 .322،صديوان كليم كاشاني.3

.103،صديوان حافظ.4

 .125.هماو،ص5

6. Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient, p631, 633. 

دو، «تطوان بلبطل را تربيطت كطرد     دلي ، هزاردستان: چگونه ميبلبل، عن».7

 .22،ص20شكاروطبيعت،ش¨ماهنامه

ا اتتاردربلبا نوينآوردها تكاهزوجكهچناو.کندمي

وبارگوشااخپرهايدرختچهمياودرهايشاوبچهوالنه

اشاتباهاحتماال،ازاينرو8.ند«ا تادوماهر»انبوههايبوته

کااه(ِ س ااکهاماننااد)همانناادگنجشکديساااِوباااهاااآو

تشاابهايان.ا اتبسايار،ندارنادهمرابلب «خوانيغزل»

دي ارگنجشکديسااوباواقعيخوشخواوهايبلب ظاهري

کاها اتخرافهاينوفار يمعروفمث اينمنش ظاهرًا

دربلبا »ياا9«شودميبلب يکي،گ اردميبچههفتبلب »

بااقيوشودميبلب هاآوازيکي،گ اردميبچههفت ال

شنا ااوپرنادهتصاريحبه10.«شوندميِ سک بلبا هايچ،

خوشاخواوِناو دوماثاًلدر.گ اردنميتخمهفتايماده

النههردرهاتخمشمارم ارينکس.لوالو کينيلو کينيا

پنجياچهار باهولاي11؛ا تششياپنج وکيکا.لدرو،

تخامپانجباهنادرتوچهاارمعماوالًبلبا »،ناوين¨گفته

هااتخماينازماده¨جوجهدوونر¨جوجهدوو...گ اردمي

عربايجانورشاناختيمآخ ترينقديمدر12«.آيندميبيروو

اشااارات،(ق200م)جاااح  «الحيططوانکتططاب»،بازمانااده

ماثالً.ا اتآمادهبلبا هاايويژگيازبرخيبهايپراکنده

(بلب عربيجمو)«َبالِب » فاختهوُقمريمانند، «صوِت»با،

يااخوانندگي13؛ان يزندميغمخود«لحِن»باوطربخود

ازتواننااد[ماايخوانناادهغياار]پرناادگاوراخوشااخواني

باشاندخاودماننادشکاًلکهانيخوشخوان در،وبياموزناد،

بلب مورد کننادماي«ُمطاَرحاه»بلبا بااهساتندکهکساني،

رامساتعدبلبا ِ اوبدينو[کنندميتقليدرابلب اصوات]

هابلب 14؛دارندواميخوانندگيبه ووحشيکبوترهمچوو،

راهااآواگر،روازاين،اندراغوباغپرندگاو،کبکوفاخته

گياريجفاتناه،داريامن اه(قفس)خانهدروکنيمصيد
                                                           

 .هماو.8

.225،ص1،جنامه لغت.9

.132،صنيرنگستان.10

11.Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient, p632-633, 636. 

دو، «كطرد توان بلبطل را تربيطت    بلبل، عندلي ، هزاردستان: چگونه مي».12

.22،ص20شكاروطبيعت،ش¨ماهنامه

 .152،ص1،جكتاب الحيوان.13

 .335،ص3.هماو،ج14
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1.(َتُن وحُ  ال و ُتَغنِّ ي  ال و ُتَصوِّت ال)خوانندگينهوکنندمي

خواننادگيبارايبلبا تربيتوصيد¨درباره شارحناوين،

ن هاداريوصايد:ا تچنينآو¨خالصهکهداردمفصلي

ايانپارورشياهاآونوايازا تل اذقصدبهبال هايبلب 

،شاودنمايرام،ا ايربلبا ِزيرا،ا تبيهودههاآوا تعداد

ازو(گريازقصادباه)زنادميقفسهايديوارهبهراخود

کوشاندمايها«بازبلبْ »ل ا.ميردميتاکندميامتنا خوردو

درتقريبااًراهاااينوکنندکمينرابلب هايجوجه¨النهتا

ون هاداري.کننادمنتقا قفسيبهوبربايندروزگيهشت

ودشاواربسايارکاار،رشاددوراودرهااجوجهاين¨تغ يه

ازدوروپااکيزهبايدبسايارراهاآوقفس.ا تگيريوقت

.داشتن هناخوشهايبووهوا

روزهاايدر:انادمخصاوصخاوراکيباههانيازمندآو

خااکدرووکاه)را ارخهاايکارممنحصرًابايدنخست

وشستپاکآبباوکردريزريز(شوندمييافتمرطوب

بعدبه ومروزازودادهاآوبه ريزريزلخمگوشتبايد،

ياکدر.افازودهاآو¨روزانهخوراکبهشدهشستهخوبو

بايادگرماافص در.شوندميوشوشستبهنيازمندماه ي

ازپاسو اشتگقفسشاودرپاکيآب¨پيالهباردوروزي

شرو ماه يدودرنرهايجوجه.برداشتهاآو«تنيآب»

آشاکار،هااآومااه ي اهدروکننادماي«خوانيريزه»به

رايکاين.شدخواهدبهتري¨خوانندهيککدامکهشودمي

باال بلبا خاوراک.کنندميآزادرادي راوودارندمين ه

ا ير وما کور ارخهاايکارمگوشتوعدهچندروزي،

حشاراتازبرخاي(الرو) افيدهاايکارموعدهدويکي

کودهااايازخاصااي¨شاايوهبااهرامزبااورهااايکاارم.ا اات

2.آورندميد تبهکشاورزيجانوري

واقعيااااتتخيااا شاااعراييکاااهاز،درادبفار اااي

نبودندآگاهم کورشناختيپرنده ياافکري¨زمينهحسببر،

ايشاوعاطفي خواننادگي¨درباارهگوناگونيايتعبيرهمنش ،

                                                           

.182،ص3.هماو،ج1

دو، «تطوان بلبطل را تربيطت كطرد     بلبل، عندلي ، هزاردستان: چگونه مي».2

 .05ا20،ص20شكاروطبيعت،ش¨ماهنامه

گااهيراهاابلبا  يساتانيفرخايماثالً.ا اتشدهبلب 

چووخواوزندواِفزند»:ا تدانسته«َزندخواوَزندواِف»

زارنالاهروزتااهمايگلابنباردوش/آزمايهجرعاشق

َبر»کهفصيحخطيبانيگاهيو«خواوتورات»گاهي3؛«کرد

4.«ُخَطبکنندهميدرختاو

شاايرازيحاااف و(ق212-211)م.طو اايفردو ااي

گلباناگکهاندپنداشتهميشاعرانهگاهي(ق352يا351)م.

زبااوايانباهبلبا کاهتفاوتاينبا،ا تپهلويزباوبه

5.کندميحکايتراا فنديارور تمدا تاوفردو يبراي

6.دهادماي«معناويمقاماتدرس»وارعارفحافْ برايو

معاصرشاعربراي بلب تغييار(ش1335م)بهارمحمدتقي،

کاهآوردمايماژدهاوبارايش1353درودهادماينقش

درخاودوکالاتباهرااو(کاشامر)ُترشايز«آزاديخواهاو»

،َ احرُباردجازدل»:اندکردهانتخابمليشورايمجلس

/مارادالويازوآهناگخوشدادايمژده/مرا حرخيزمرغ

باهوتکاريمباهبرگزيدند/کشمرديارديخواهاِوکازاگفت

7.«...راتوتعزيز

محرمااتمبحاثدر“بياتاه ازمنقولدرروايت

احرام نيازفقهدر8.انددانستهآوقيمترابلب شكار¨كفاره،

منفعتداشتنبهخاطر شامردهمجاازآووفاروشخريد،

.توازپرندگاوحاللگوشتدانستهشادها ا9ا تشده

وآهناگدلناوازش10دررواياتا الميبلب  تايششده

11.تعبيرشدها ت«ال اله اال اهلل مقًا مقًا»

باهمرباوطفار ايادبدربلبا شاهرتبيشاتريناما

چناينتواوميشاعراواظهاراتاز.ا ت«گ »بهاوتعشق

کرده«تصعيد»راخودجنسيمي ياعشقبلب کهپنداشت

                                                           

 .223،صديوان فرخي سيستاني.3

 .13،35.هماو،ص4

 213ا212،ص2ج،شاهنامه .5

.255،صديوان حافظ.6

.382،ص1ج،ديوان بنار.7

 355ص،2،جالكافي.8

.32،ص15،جتككرة الفقنا .9

205ص،1،جالجرائح و الخرائج10.

205ص،1.هماو،ج11
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ولاي،ا ت اختهمتوجها ت1«ُحسندشاهپا»که«گ »به

نيستممکندواينمياوواقعي«وص »چوو «بيدل»بلبْ ،

کاها اتيي«شيدا»و«شوريده»،«زار»،«طالوبي»2عاشق()

نالدميگ از«هجراو»¨دورهدرفقطنه يااانتظااردربلکه،

«وص »زماودرحتيو3ها(گ شکفتن)«وص »¨آ تانهدر

ظااهريتضاداين.«گيردميبرناله»هم(گ بااريهمجو)

گلاايباارگبلبلااي»:ا ااتکااردهتوجيااهچنااينحاااف را

خاوشناواوبارگآوَونادر/داشاتمنقااردرخوشرنگ

وص عيندرگفتمش/داشتزارهايناله فريادونالهاين،

4«.داشاتکااراياندرمعشاوق¨جلاوهراماگفت/چيست

 ريديعاشقهرمانند حاريمباهکسايخواهادنميبلب ،

کندتجاوزاوعشق بچيندراگ کسيمثاًليعني، بهراگ ،

:بن ارداوباه«بادچشام»بهيا«بزندچشم»زيباييش بب

چشامکاهزدگلبانگ/صبوربلب َ هي روشاخزدي ر»

گواهيمنخووبهغيرتازبلب »5؛«دوربهگ رويازبد

6؛«ا تمنهواخواهگلشنايندربرگيهرنهور/دهدمي

انادواکردهگ روي/کندميباغبانيغيرتکهگلستانيدر»

وغيارت¨درباارهآنجااتااصاائب7؛«اندبستهبلب چشمو

مااراهدربلبالو»:گويدميکها تکردهاغراقبلب حسد

8.«ماداريمترپاکگ دامنازايديده/خارريزندميبيهوده

باهچيسات؟بلب گدازو وزوعشقبه«گ »کنشوا

«در»يعناي،شاودماي«خناداو»فقطگ ،حاف ¨گفتهاعتبار

خنددميبلب روي تبسامدرنيستوفاوعهدنشاو»ولي،

ُشاکرباه،گا اي»:«کندميغرور»بلبالوباگاهيو9؛«گ 

مکانشايدابيادلبلابالوباا/حسانپادشااهتاوييکهآو

                                                           

 .125،صديوان حافظ.1

 .125.هماو،ص2

 .223،صديوان حافظ؛083،صديوان خاقاني.3

 .228،صحافظ ديوان.4

.125،صديوان حافظ.5

 .028،ص2،جديوان صائ .6

 .1212،ص3.هماو،ج7

.138،ص1.هماو،ج8

 .122،صديوان حافظ.9

اودر«عشوه»پيو تهو10؛«غرور آوهماهبلبا فکار»:کار

کنادعشوهچووکهانديشهدرگ /يارششدگ کها ت

نااز»باهتنديواکنشباريکبلب کهچنداو11،«کارشدر

نوخا اتهگا بااچمانمرغصبحدم»:نمايدميگ «کردِو

12.«شاکفتتاوچووبسيباغايندرکهکنکمناز/گفت

نقااب»درگا ¨غنچاهتا خيرباهراگا «ناز»تواونميآيا

گليهرظاهرًاکرد؟تعبير(شدوخنداووشکفتن)«گشودو

زندبافيا ات/َبرگلبنشاخبهراگليهر:داردعاشقيک

گلايکجا»:دا تانسراوشاعرهمنشينييا13،«َشَغبهزاربا

ا ت همايوشاعر ارايدهمي/اوَبِربلبليا تنشسته،

نتيجهدر14.«د تاوَزَند ميااوهامتناازعييارقابتظاهرًا،

حقيقت]درگ .دهدنميروي«غيور»بلبالو خاارگلابن[،

نشودميسرخاربيگ 15؛ا تخارا تگ کجاهر:دارد

ظااهراً.ندارندخارهااينازتر يبلبالوولي16.«بستاودر

ا تشدهآفريدهآدميانيتعزيريامنوبرايفقطخارهااين

كاهحااف چنااو،يازندد ت«گ ¨ راپرده»بهبخواهندکه

راباغاينشودميشکفتهگ بس»:گويدمي بيکس/ولي،

اينحاال17.«گليازو تنچيدهخاربالي با  منوطق »در،
گا رويعشاق»کاهکنادميمالمترابلب هدهد،«الوير

18.«نهادکارتوتودرشدکارگر/نهادخارتبسي

گا باهبلبا تعشاق¨سائلهمازپس موضاو کامکام،

ميااوبهفار يادبدراو«¨عارفانه»عشقيابلب «تصوف»

مثاًل.آيدمي حاف اشعاردرحتي، اوخاودخالِفنظاربر،

تفضاليراآو/عشاققرينبلب وگشتهحسنياِرگ »که

ومتصاوفوکنادماي«تبادل»بلبا 19،«تبدليرااينونه

                                                           

 .125.هماو،ص10

.211.هماو،ص11

.255ص،.هماو12

 .13،صديوان فرخي.13

 .228،صهمان.14

.123،صغزليات سعدي.15

.252،صهمان.16

 .255،صديوان حافظ.17

 .23،صمنوق الوير.18

.285،صديوان حافظ.19
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 اوريگا وشودميعرفانيمقاماتو«يدتوح»بهمعتقد

ازايجلاوهبلکاه،صوريمعشوقينهدي ر،رارنگآتشين

مو اي#حضارتبارآتشيهمچووکهداندميخداوند

خواناد/مايپهلويگلبانگبه روشاخِزبلب »1:شدظاهر

نماودمو يآتشکهبيايعني/معنويمقاماتدرسدوش

معاصارِشااعر2.«بشانوييادتوح¨نکتاهدرخاتازتا/گ 

حاف  مغربايشمسمحمدشيرين، ومشاربصاوفيکاه،

ا اتباوده«وجودوحدت»¨نظريهبهمعتقد خت گاامي،

راجهااواينوآدميتنوبلب بهراآدميروحنهادهوفرا

ا تکردهتشبيهبلب برايتن يقفسبه تشويقرابلب و،

گلشان»بهدنيا«گلخن»ازوبشکندرا«قفس»اينکهکرده

جاوبلبِ اي»:بازگردد«ا رار تاا/هااتنقفِساندرچوني،

،الحااوخاوشبلب اي/هاتنتِنتومانيتنهاايندرچند

باهناگااهافتااديکاهباودچاوو/بساتاوزاووگلشنزاو

راتنقفسبشکن.../هاگلخن از/گوياوتنوتنکنبس،

ازپايش»:نيازآورده3؛«هااشانگلباهِبخرامگلخنومزبله

دلادارگلشانِعنادليبماا/کائنااتتناگقفساينظهور

« احرمارغ»تصنيفدربهارمحمدتقيكهچناو4؛«ايمبوده

محارومماردمِياهاملت،آزاديخواهشاعر،ماهورد ت اهدر

 ااتم ِرهااايحکومااتوبلباا بااهراجهاااوآزادياز

هامدربارايقيامبهرالب بوتشبيهقفسبهرا تيزآزادي

5.کندميتشويقا ارتبندهايشکستن

دررابلبا عاشاقي¨عارفاناهوشاعرانهمشروحوصف

رابلبا عطارگرچه6.يابيممينيشابوريعطار«الوير منوق»

ناهعشاقکماالاز»کهشنا اندميچنينپرندگاوجمودر

شاده«مطلاقمحاوخويشوجوداز»و«هستنهونيست

جهاانيمعنايهرزيرو...آوازهزارهردرمعنييي»وا ت

بااو،ا اتشاده«زونعارهمعاانيا راردر»]دارد[و«راز

                                                           

 .2:3، فرخروجكتاب مقدس.1

.255،صديوان حافظ.2

 .33.هماو،ص3

 .125.هماو،ص4

.1313ا1312،ص2،جديوان بنار.5

.22،23،صمنوق الوير.6

شادخاتممانبار»کهگويدميخود تايشدربلب اينکه

ادعاوارمولويو«خوانمعشقزبورزارزار»و«عشقا رار

ازچناگزيار/ا تمنگفتارزنياندرزاري»:کهکندمي

حقيقاتدرکاههدهاد،بااايانهماه،«ا اتمنزارناله

،ا تربانيعارفيوکام مرشديمظهروعطار خن وي

کنادماي رزنش«معنويمقامات»آوهمهبارابلبليچنين

، وريگ بهعشقشيعني)ا ت«بازماندهصورتبه»که

دراوحسان»)ا اتناپايادارگا جمالو(ا تصوري

«پديادآردزوالکااوچيازيعشِق»و«(زوالگيردايهفته

در»کاهدهدميپندرااوپاياودرو،نيست«کامالو»مقبول

ا اتهزارا]تاوخنددميتوبر/نوبهارهرگ کهگ ازگ ر

تودرنهکند[مي پارعاشاقيرابلب نيز عدي.«دارشرم،

عشق، حرمرغاي»کهدهدميپندرااو،دانستهقالوقي 

7.«نيامادآوازوشادجااورا اوختهکااو/بياموزپروانهز

گا موضو اندگفتهشعر«هندي بک»بهکهنيزشاعراني

انادنکردهرهارابلب و ميااوباهجدياديمضاامينولاي،

معااني»وجديادهااي انجينکتهازبرخيمثاًل.اندآورده

صاائب،ک ابايانمشاهيرازيکيمتناق گاهيو«بديو

تبريزي وشارم ينيدر:ا اتچناينگا وبلبا ¨درباره،

]شابنم[شارمعارقازکاهگلاي»:گ مستوريوپاکدامني

دامان»8؛«داردبلابالوشابيخووزامااوخاط/داردديدباو

خااطردرتاوتمناايکه/ا تترپاکآوازتوغيورُحسِن

بلبا ِ»:بکنادراگ مستوريرعايتبايدبلبِ 9.«گ ردبلب 

بايادخااموشعاشاق/ا اتگشاتهجابينالهگرِمشرمبي

/بهااردررابلبالوبردوبالزيربه ر»10؛«رامستور¨غنچه

در11.«ا ااتکااردور ااواپااردهدررامحجااوب¨غنچااه

پاارهعباثخاويشگلاوي»:گا زيبااييوبهارناپايداري

12.«مانادنمايچماندرشاودشاکفتهگ چو/بلب کندمي

                                                           

 .05،صبوستان سعدي.7

 .1355،ص2،جديوان صائ  تبريزي.8

 .هماو.9

 .32،ص1.هماو،ج10

 .033،ص2.هماو،ج11

 .1833،ص2.هماو،ج12
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عمارم ا راومحباتبي»:وزريعشقومحبتدوامملزو

پروانااهخاازاودروعناادليببهاااراودر/راخااويشعزيااز

يکرن ايشااهدباسهمين»:بلب وگ «يکرن ي»1.«باش

پاارهگريبااوگا وا تعاشقبلب که/عاشقبامعشوق

بارچمانمرغعبث»:گ مهريکمواعتناييبي2.« ازدمي

خاسآغاوشازشارمبايگ /راخودزندميآتشوآب

خاالي/بهاارايندربلب آتشبرنزدآبي»3؛«آيدنميبيروو

4.«گ  بويمروتگالبازا ت

تادريجبلب وگ ادبيمضمووچندهر ازباه
«ادبيبازگشت»¨دورهشاعراواما،ا تافتادهرواج
باهاياشارهوبلب  رايينغمهازذکريگاههمباز

شايرازيشاوريدهماثالً.انادکاردهگ بهواعشق
/گاويينتر ادبيدخنجرکازهيچ»:(ش1320م)
ادياب5؛«حنجرکااخوشبلبِ همينغمهکشدکه

وپارس احريبلب ز»:(ش1322)م.نيشابوري
راآفتاابهاوسشابمارغکاه/گا ¨فسانهبس

وگاايالووصاافدر»بهااارمحماادتقي6؛«نکنااد
بلب /بلند¨شاخهبرخواَندَنشيد اري»:«مازندراو

هرمنبرفرازازآو/ رودهميخواَندکوتهشاخبه
منبارپايِزيکاين/کندپر شي دهاد شپا اخ،
7.«زود

،ش(،تهااراو1332)م.علاياكباردهخادا،امثطا  و حكططم : منطاب  

 تطوان  مطي  چگونطه : هزاردستان، عندلي ، بلبل»؛ش1302اميركبير،

،آذر،20ش،طبيعاتوشکار¨دوماهنامه،نوين،«کرد تربيت را بلبل

دركا.ا كاتودي راو،تهراو، اازماو،پرندگان ايران؛ش1325

يو افبانحسان،تككرة الفقنا ؛ش1302حفاظتمحيطزيست،

ق(،تحقيااقونشاار:مؤ سااة322)م.معااروفبااهعالمااهحلااي

ن حيططاة الحيططوا؛ق1212ححياااءالتاارا ،قاام،اول،“البيااتآل

                                                           

 .2305،ص0.هماو،ج1

 .1222،ص3.هماو،ج2

 .1005،ص3.هماو،ج3

 .2022،ص0.هماو،ج4

 .21،ص3،جدرياي گوهر.5

 .21،ص3ج،.هماو6

.283،ص1،جديوان بنار.7

ق(،قام،انتشااراتالرضاي،858)م.مو يدميريمحمدبن،الكبري

هباةاهللمعاروفباهقطاببان اعيد،الخرائج و الجرائح؛ش1322

¨ق(،تحقيق:محمدباقرموحادابطحاي،قام،مدر اه033)م.راوندي

مهااديحمياادي،دريططاي گططوهر؛ق1255،اول،‚اماااممهاادي

،ديططوان؛ش1321ركبياار،معاصاار(،تهااراو،انتشاااراتامي)شاايرازي

ق(،تصحيحوتعليق:محمدقهرمااو،1521)م.ابوطالبكليمكاشاني

عليخاقانيشاروانيبدي بن،ديوان؛ش1325مشهد،آ تاوقدس،

كوشااش:ضااياءالدين ااجادي،تهااراو،نشاارزوار،ق(،بااه050)م.

اهتمام:محمدقزوينيق(،به352)م.حاف شيرازي،ديوان؛ش1328

؛ش1325 مغناي،تهاراو،وزارتفرهناگوارشاادا االمي،اقا

ق(،بهكوشش:ابوطالبميرعاباديني،855)م.شمسمغربي،ديوان

ق(،1582)م.صااائبتبرياازي،ديططوان؛ش1308تهااراو،اميركبياار،

تصااحيح:محماادقهرماااو،تهااراو،انتشاااراتعلماايوفرهن ااي،

ق(،تصاحيح:225)م.جولوغفرخيعليبن،ديوان؛ش1335ا1322

محمادتقيبهاار،ديطوان ؛ش1331محمددبير ياقي،تهاراو،زوار،

؛ش1328كوشش:مهردادبهار،تهاراو،تاوس،اول،ش(،به1335)م.

ق(،ماتنانتقاادي،212)م.ابوالقا امفردو اي،شاهنامه فردوسطي 

عباداهلل اعديمصالحبان،غزليات سطعدي ؛م1531ا1523مسكو،

مطالعااتو¨يابيغماايي،تهاراو،مؤ ساهق(،تصحيح:حب251)م.

قرو)م.محمدپادشاه،فرهن  كنندراج؛ش1321تحقيقاتفرهن ي،

،الكطافي ؛ش1323محمددبير اياقي،تهاراو،خياام،زيرنظرق(،12

اكبرغفاري،تهاراو،ق(،تحقيق:علي325)م.يعقوبكلينيمحمدبن

يم ألوائل صطناعة  كتاب التفن؛ق1253الكتباح المية،چهارم،دار

الدينهماايي،ش(،تصحيح:جالل223)م.ابوريحاوبيروني،التنجيم

بحارعماروبان،كتطاب الحيطوان  ؛ش1322تهراو،انتشاراتبابك،

ق(،تحقيق:عبدالسالممحمدهااروو،قااهره،مكتباة200)م.جاح 

،گلسطتان سطعدي  ؛كتطاب مقطدس  ؛م1525مصطفيالبابيالحلبي،

ق(،تصاحيح:غالمحساينيو افي،251)م. عديعبداهللمصلحبن

اكبااردهخااداعلااي،نامططه لغططت؛ش1328تهااراو،خااوارزمي،اول،

؛ش1305ش(،زيرنظر:محمدمعين،تهراو،دانش اهتهراو،1332)م.

م(،قااهره،يعقااوب1523)م.اماينفهاادمعلاوف،معجطم الحيطوان  

ق(،223)م.اباراهيمعطاارمحمادبن،منوق الويطر ؛م1532حروف،

تصحيح: يدصادقگوهرين،تهاراو،انتشااراتعلمايوفرهن اي،

عبدالوهابناويريبناحمد،نناية اإلرب في فنون األدب؛ش1320

؛ق1223ق(،قااااهره،دارالكتااابوالوثاااائقالقومياااة،اول،333)م.

.ش1332ق(،تهراو،اميركبير،1335)م.صادقهدايت،نيرنگستان
Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient, F. Hüe and R. D. 

Étchécopar, Paris 1970.  

خشحيواناتوآبزياوادجاب
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¨را اته،قرقاوليااو¨ايكوچاكازتيارهپرنده: بلدرچي 

.(coturnix)1 اناوا تبااناامعلمايكتاورنيكسماكياو

پراكندگيو يووفراوانينسبياينپرندهدرخاورميانهباا

زبانااوهماراهباودههايمختلفبرايآودرمياوفار يامن

ايدراصا تركايا اتوبهجزبلدرچينكاهواژه.ا ت

بهترتيبدرگويشهراتاي،ترينناماينپرندها تاصلي

درفار يجدياد2.هايزباوكرديكركنامداردوگويش

گويندوايانناامبهويژهدرگويشكرمانيبهآوبدبدهمي

¨ايايرانيا تكهاينپرنادهباهنااحقداناهافسانه¨برپايه

خوردوپسازآوازكاارگندميازمالكودكصغيريمي

كاارباد؛بدبده:كندشودودائمًاتكرارميخودپشيماومي

و«ورديج،ورتج،ورتيج¨»درفار يكال يكواژه.بدا ت

از«ورده»،مناوگيالوو ا،دربرخيمناطقمانندمازندراو

درزبااوگيلكاينيازآورا.هايدي راينپرنادها اتنام

نامندو ومينپادشاهزيااريراباهدليا وشوممي«وشم»

درعرباي3.نامندمي«وشم ير»اشبهشكاربلدرچينعالقه

رودونيازدربرايآوبهكارمي4هاي لويو مانيواژه

درلبناووشاام،لب مندرح.گويندمصربهآو ماومي

نيازدرعرباي6.شاودودرعراقمريعيخوانادهماي5فري

زياراتصاور،نامنادكال يكاينپرندهراقتيا الرعادماي

در خن.ميردكنندازشنيدوغرشآذرخشازترسميمي

،هاياينپرنادهازدي رنام7.آمدها ت«المرعه»عباسابن

بلادرچينژاپنايرا. اتفجاسوبودناها،لاوا،لسهباال

بلادرچينشارقيوبلادرچين،كاتوزيكس،بلدرچينلكش

 8.نامندفراعنهمي
درقرآودر اهآياهباه:بلدرچي  در قركن و روايات

اينپرندهاشارهشادها اتكاهدرهار اهآياهازآوباه
                                                           

.101صپرورش علمي بلدرچي  از ابتدا تا انتنا، .1

 .152،صمكري؛318ص،3جقاموس قركن، .2

.323،صتحفه حکيم موم  .3

 .252،صفرهن  ابجدي؛221،ص2،جترجمه تحقيق مفردات قركن .4

 .253،صفرهن  ابجدي.5

 .155-158،صمعجم الحيوان؛252،صدنيا الحيواني في اثرات العربي.6

 .320،ص2جالنناية، .7

 .105.صپرورش بلدرچي  از ابتدا تا انتنا.8

از.تعبيرشدهوبهعنواوغ ايپاكيادشدها ت« لوي»

اشاارهكارد2بقره/¨ وره03¨شريفه¨تواوبهآيهآوآياتمي

َْيعنتُ  مأاْيَغَمنمَمأأأ»فرمايدا رائي ميكهخدابهقومبني َوظعْيْيَْمأ
ْ أطعتَبمِتأَممأَرَهْلَْمُك  أَوَمنمأأاعَو ْ أَوايس ْيَويأُكُيواأِم َْيعتُ  مأاْيَم َْمأ ََْي   

ْ أكعم مواأ ُم  أيْظِيممو عاعظعيعمموَ مأَويعِ  .«  ُفَس

(بار22ا0/25مائده)هاونهكهازآياتدي ر ورهگآو

ا رائي ازچن االفرعونيااونجااتآيدپسازآنكهبنيمي

خداوندبهآناوفرمااودادباه امت ارزمين،پيداكردند

امااا9.مقاادسشااامحركااتكنناادودرآوواردشااوند

ا رائي زيرباراينفرماونرفتندوگفتندتاا اتمكاراوبني

عماقله(ازآنجابياروونرونادمااواردايان ارزمينقوم)

اينامرباعثشكايتمو ينزدپروردگاارشاد.شويمنمي

ا رائي بهمدتچه  االدربيابااوومقررگرديدكهبني

هافاائقآن اه ختيبرآو10. رزمينتيه( رگرداوباشند)

گاههاازكارخودپشيماوشدندوبهدرآمدوگروهيازآو

ا ارائي راخداوندبازگشتندوخداوندمتعالباردي ربناي

هاادرهايخودقراردادكهبهقسامتيازآومشمولنعمت

هاا الويياايكايازآونعمات.شودم كوراشارهمي¨آيه

مفسراودرتفسايرايانكلماه اخن.هماوبلدرچينا ت

وراباهاجمااًلگرچاهتعاداديازمفساراوآ.اندبسيارگفته

مفسراودي رتقريبًاهمه11،اندمعنايآرامشوتسليگرفته

دانندكهدرآو رزمينبلدرچين(مي)آورايكنو پرنده

12.كردنادا رائي ازگوشتآوا تفادهميفراواوشدوبني

اندت ييددرتفسيريكهبعضيازمسيحياوبرعهديننوشته

اينمطلبا تكاه الويبينيمكهبيان رايننظريهرامي

در.رودكندوبهشمالمايبلدرچين(ازآفريقاحركتمي)

كاپريشانزدههزاربلدرچينرادريكفصا صايد¨جزيره

آيادودرحاالاينمرغازراهدرياايقلازومماي.اندكرده

                                                           

 .351،صداستانناي پيامبران.9

 .312،ص3،جتفسير صافي.10

 .252،صفرهن  ابجدي.11

تفسطير  ؛355،ص1،جتفسطير رورطه الجنطان   ؛122،ص2،جتفسير قمي.12
 .223صمنسوب به امام عسكري ، 
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شودازاينبياوا تفاهمي1پروازغالبًانزديكبهزمينا ت

مخصوصپرگوشتيا ت̈وپرندهكهمقصوداز لويهما

البتهلطفمخصوصخداوند،كبوترا ت¨كهشبيهواندازه

ا رائي دردوراو رگردانيدربياباو ينا ببشدهبهبني

بوداينپرندهدرطولاينمدتدرآنجاافاراواوباشادتاا

بتوانندازآوا تفادهكنندوگرنهبهطورعاديدورازذهن

.متينصيبشاوشودبودچنيننع

،آياتدي ردرباببلدرچينياهماو الويدرقارآو

(وطااه3/125)اعااراف¨مباركااه¨آياااتمربااوطبااه ااوره

.(ا تكاهدرمجماو مضامونييكساانيدارناد25/85)

هاييراكهدرزماو ختيبارنعمت،خداونددراينآيات

شودآورميهايادا رائي نازلفرمودهبرشمردهوبهآوبني

2ر ادجااموتفا ايرباهنظارماي.كهدرآوا رافنكنند

اينآياتاينا تكهبعدازآنكهخداوندابررابار¨درباره

كاارگرمااكفايات،ياامو اي:گفتند،ا رائي گستراندبني

طعامازكجابياوريموحقتعاليفرماودادتاابارباه،شده

وهاركسباه3بااردبلادرچين(ب)جايباراومنو الوي

واينشرطخداوندبودكه.مقداركفايتبرداردونهبيشتر

ا ارائي اماابناي،ا رافنكنندوبيشازانادازهبرندارناد

چنيننكردندودرگرفتنا رافكردندوخداونادنعمات

4.راازايشاوگرفتوآنچهذخيرهكردهبودندتبااه ااخت

وجاود:هاينآياتن اهكردتواوباماازيكمنظردي رمي

،ايازقبي بلادرچينباهآوفروانايدرآو ارزمينپرنده

ا ارائي بيان ريكيدي ارازمعجازاتالهايدرحاقبناي

¨وقتيفاردييهاوديدربااره:شاهدمطلباينا ت.ا ت

هاامعجزاتوموهباتخداوندبهاقواممختلفوقياسآو

،يااعلاي:گفاتبايكدي رازحضرتعلاي#پر ايدو

بلادرچين()خداوندبهمو يوبنيا رائي مانو الوي

آيابهمحمد@مث آورااعطاافرماوده؟علاي.اعطانمود

افض برآورابهايشااو:طالب#درجوابفرمودبنابي
                                                           

 .283،صقاموس كتاب مقدس.1

 .35،ص2،جاطي  البيان في تفسير القركن؛151،ص1،جالبرهان.2

 .150،ص15،جكثار كنگره ابوالفتح رازي مجموعه.3

 .358-355،ص1،جروره الجنان.4

حضارتآورامبااح:درجاييهمآمدها ات.عطافرمود

رامتپياامبردانستنغنائمبرايايشاودانستونيزاينكهب

گونهقراردادها تكهوقتينيتعمليخيررادرذهناين

هاحسنهنوشتهخواهدشدواگرآونياتراآورندبرايآو

درجاييدي ر5.هادهحسنهخواهدبودعمليكنندبرايآو

ج جالله(اباريرا)حضرتحق:آمدهكهحضرتفرمود

ولدتادممرگودر افربرايپيامبرقراردادتاازابتدايت

پوشايده،بههرحاال6.وحضربر رمباركاو ايهاندازد

آوهمبهمدتچه  ال،نيستكهفراوانييكنو پرنده

.شودامريعاديتلقينمي،دريك رزمينبهخصوص

روايتيدي رمنقولازحضرتر اول@نزدياكباه

¨قايساهمو ي#ازخداونددرم.همينمضمووآمدها ت

،دربخشيازروايات.كندخودباپيامبرخاتم@ ؤالمي

،آيادرمياواماتمحماد@،خداوندا:پر دمو ي#مي

ازبلدرچين()امتيافض ازامتمنهستكهمنو لوي

:فرمايادمياوابرهابرايشاونازلكردي؟خداوندمتعاالماي

طاورهمااو،برترندهاامتپيامبرخاتمنزدمنازتمامامت

7.كهمنبرخلقمبرتريدارم

بار،اياننعماتآ اماني،زماونزولبلادرچين¨درباره

باهنقا ازاماامصاادق#«ته يب»ا رائي دركتاببني

كندوخواببامداديروزيراازانساودورمي:آمدها ت

روزيانسااوراميااو.گرددباعثزرديوزشتيچهرهمي

انادوبلادرچينياادمقارركاردهدموطلو خورشي پيده

8ا رائي نازلشدها اتهماو لويدرچنينوقتيبربني

شودكهزماونزولبلدرچينقدرازاينروايتبرداشتمي

دموطلاو خورشايدباودهبراياولينباربين پيدهمتيقن

.ا ت

تواوذي بحثبلادرچينباهآويكيازرواياتيكهمي

دراياام.تمنسوببهامامحسين#ا ترواي،اشارهكرد

.معناياصواتحيواناتپر يدند¨كودكيازحضرتدرباره
                                                           

 .282ص13،جبحاراالنوار؛300،ص2،جاالحتجاج.5

 .283،ص1،جاالحتجاج.6

 .251،صجواهر السنية.7

 .352،صهاي پيامبران داستان.8
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حضرتدرمعناايصاداي:ازروايتآمدها تيدربخش

اي:گويادبلادرچينهن اامخوانادوماي:بلدرچينفرمود

1.فرزندآدم!چهچيزتوراازمرگغاف كردها ت

باه“اطهار¨هائمهپوشيدهنيستكهيكيازعلوميك

2.باشدآوآگاهيدارندعلممعناياصواتحيواناتمي

درباابحلياتياا؛حليتياحرمت:بلدرچي  در فقه

تواوا اتداللواحتجااجحرمتبلدرچينازچندمنظرمي

.كرد

زمانيكهقومحضرتمو ي#،طوركهگ شتهماو

بوازخداونادطلابآ،درصحراي ينابهمشقتافتادند

خداونددرقرآوبهنزولبلدرچينبرايايشااو.غ اكردند

ايان.اشارهكردهوازآوبهعنواوغ ايپاكيادكردها ت

بلدرچينخوددليليا تبارحلياتگوشات¨تعبيردرباره

خداوندمتعالاينپرندهرا،اينپرندهكهاگرغيرازآوبود

تاينپرنادهدرآوپسحلي.دادا رائي قرارنميطعامبني

حالممكنا تاين اؤالپايشبياياد.زماوثابتگرديد

باقيا اتياامخصاوصآوكهآيااينحكمتازماوحال

دراينجااازياكن ااه.ياآوقومخاصباودها ات،زماو

تاواواصوليدرت ييدبقايحليتگوشاتايانپرنادهماي

هماقطوبديننحوك.ا تصحابشرايو ابقهراجاريكرد

حاالدر.حليتگوشاتبلادرچينداريام¨بهحالت ابقه

كنيمايانحكاميعنيشكمي،كنيمنسخآوحكمشكمي

ا تصاحاب،درايانمقاام.حليتباقيا تيامرتفوشده

هماوحكميقيني ابقيعنيحليتدرمقابا حكامشاك

كنيموبهحليتاينپرنادهفعليامكاوحرمتراجاريمي

.زيرادلي برنسخآوحكمقبليوجودندارد،كنيمحكممي

اماياكمعيااركلايدي اردرباابحلياتوحرمات

پرندگاووجودداردكاهآونيازدليلايمعتضادبارحليات

درمنابوآمدها تكهمعيااردرحرماتو.بلدرچينا ت

،هاناصخااصوجاودناداردحليتپرندگانيكهبرايآو

.توجوددوعالمتمشخصا 

                                                           

 .185،ص22،جبحار.1

 هماو..2

بدينمعناكهاگر.نخستينعالمتدفيفهوصفيفها ت

هادربالزدوپرندهدرهن امپروازبيشترازن اهداشتنبال

گوينادومعياارحلياتا اتآ ماوباشدبهآودفيفهماي

برعكسآوماننادعقاابا اتكاهبيشاتر.مانندگنجشگ

زنادالميداردوكمتردرهن امپروازبهارابازن هميبال

امااعالمات.گويندومعيارحرمتا توبهآوصفيفهمي

:وجوديكيازاين هموردا ت،حاللگوشت¨دومپرنده

يعناي،داوا تاينبهمعنايوجودچينه:حوصله.اول

شاودخورددرآوجمومايهاييكهپرندهميجاييكهدانه

.كهدرحلقپرندها ت

يعناي، ن داودرفار ايا اتاينهماو:قانعه.دوم

خوردوهاييكهپرندههن امخوردوغ اميجاييكه نگ

.شوددرآنجاجمومي

صيصيهدرفقهناخنيا تكهدرپشات:صيصيه. وم

پايپرندگاوقرارداردووجودآويكايدي ارازعالماات

معيارفقهايايانعالمااتايان.حاللگوشتا ت¨پرنده

درياكپرنادهشااونرياكازايان اها تكهوجوده

ل اباتوجهبهشارايطزيساتي3.كندداللتبرحليتآومي

،بلدرچينبهآ انيوباقطونظرازآياتموجاوددرقارآو

تواوحليتبلدرچينرابامعيااركلايحلياتپرنادگاومي

.اثباتكرد

امادرفقاه.بدينبياوحكمحليتبلدرچينروشنشد

شكار¨تحتعنواوكفاره،نيزبحثازبلدرچيندربابحج

شاكاربلادرچين¨كفااره.آيادبلدرچيندرحارمپايشماي

4.بنابرقولمشهوريكمدطعاما ت،همانندبلب 

بلادرچينجاانوريا اتاز:بلدرچي  تاريخ و تمدن

،قرقاولوتيهو،بسيارشبيهكبك،پرندگاوومرغاو¨خانواده

ايانپرناده¨اقليمموردعالقه.وازنيزداردكهالبتهتواناييپر

.مناطقيا تكهبارنادگيدرحادمياناهومتو اطباشاد

تاواوباه اراغمازار همچنينبراييافتاينپرنادهماي

اياننكتاهراازرويرناگ.هاارفاتعلفزارهاوكوهستاو

                                                           

 .103،ص2،جتحرير الوسيله.3
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چوورناگ،تواودريافتپرهاياينپرندهنيزبهخوبيمي

توانادخاودرادرايانچناينكاهمايآوبهشاكليا ات

بنيهومقااومايخوشبلدرچينپرنده.هاييا تتاركندمكاو

.ا ت

¨تااواودرد ااتهنااو وحشااياياانگونااهپرناادهرامااي

¨بااهطااوريكااهجوجااه،پرناادگاو ااريوالرشاادقاارارداد

ايحدود اهاولزندگيخودجثه¨بلدرچيندرپاياوهفته

.زندگيخودراداردنخست¨هفته¨برابرجثه

امايكي.هاوحشراتا تخوراكاينپرندهفقطدانه

هاياينپرنادهآقنيطاووا اتكاهترينخوراكازعجيب

نو وحشياينپرندههميشهبااگاروه.زهريكشندها ت

گوناهرادركندكاهمعماواًلايانخودپروازومهاجرتمي

1.تواويافتشمالآفريقامي

رايصااداييخااوشا ااتكااهتوجااهبلاادرچيندا

جانسنارايانپرناده.كنادگيراورابهخودجلبميزنده

2.گوشتل ي يدارد

قادايانپرنادهدر:قامات:شكل ظطاهري بلطدرچي   

امادربلادرچينژاپنايكاه،نژادهايمختلفمتفاوتا ت

طولقددرنرهاباهطاور،باشدتريننو بلدرچينميشايو

هااحادودمتارودرمااده اانتي53/13ميان ينبهحادود

.ا ت22/10

205نژادژاپنياينجاناداردرناو ماادهحادود:وزو

البتاهدراينجاا.گرموزودارد225گرمودرنو نرحدود

گرم130وزوالشهدرنو ماده.زندهمرادا ت¨وزوپرنده

3.گرما ت120ودرنو نرحدود

ينمانندتمامپرندگاوباهدوبلدرچ:بلدرچيننروماده

تماايزاياندوناو درياك.شاودنو نرومادهتقسيممي

لا ابارايتشاخيص.روزگياينپرندهبسيارمشك ا ت

بيناقادامذره¨بايدازطريقمناف جنسياينپرندهبهو يله

زيرادرجنسمادهدرمقعادناوعي،بهتمييزنرازمادهكرد

                                                           

 .283،صقاموس كتاب مقدس.1

 .128،صپرورش بلدرچي  از ابتدا تا انتنا.2

 .158هماو،ص.3

قب .ودرنراينبرآمدگيوجودنداردبرآمدگيوجوددارد

هايچ،نرومادهاينپرندهبهجزموردما كور،از نبلوغ

امااپاسازبلاوغباهراحتاي،گونهتفاوتيباهامندارناد

مادهبهصورتمشاهودي¨زيراپرنده،تشخيصممكنا ت

البتهدربعضيازنژادهاابعاداز.ترا تنربزرگ¨ازپرنده

هااراتاواوجنسايتآوزرويپرهاي ينهمي ههفت يا

4.تشخيصداد

:خصوصيات بلدرچي 

بهطوريكاهطاي،ااينپرندهدارايرشد ريوا ت

روزهوزوخودراازحدودششتاادهگارم20¨يكدوره

.ر اندگرممي185تا105بهصورتميان ينبهحدود

تخم355تا225،ااينپرندهدر الاولزندگيخود

.گ اردمي

بهطوري،ر دابلدرچينبه رعتبهبلوغجنسيمي

كهپاسازپنجااهروزاززماانيكاهازتخامخاارجشاده

30يعناي انبلاوغيحادود،گياريكنادتواندجفتمي

.روزگي

:خواص بلدرچي 

پروتئينموجوددرگوشتبلادرچيننسابتباهدي ار

اليدهدرصادبيشاترپرندگاوونشخواركنندگاوحدودپنج

.ا ت

گوشتوتخمبلدرچيندارايخواصغ اييودرماني

تاواوباهخاواصدرماانيآوماي¨ازجملاه.فراوانيا ت

ضاعف،فشاارخاوو،تشانج،آوبرايدرماوآ ام¨ا تفاده

.خوابياشارهكردهايروانيوبياعصابناراحتي

ازتاواومنباومفياديهمچنينگوشتاينپرندهرامي

آهانو،روي،B6ويتامين،ريبوفالوين،تيامين،مس،فسفر

تخمبلدرچيندرمقايسهبااتخاممارغباه. لنيومدانست

هرچنااديااكتخاام.مراتاابارزشغاا اييباااالتريدارد

ازلحااارزشغا ايي،بلدرچينيكپنجمتخممرغا ت

2،برابارآهان0/3،برابرفسفر0نسبتبهتخممرغداراي

B2برابااارويتاااامين10تياااامين(و)B1رويتاااامينبرابااا
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1.باشدريبوفالوينمي

باد)ايكهدربابنامبلادرچينگ شاتغيرازافسانه

ايباهبلادرچينآمدها تكهمصارياوتوجاهوياژه،بده(

باهطاوريكاهگااهي،كردندداشتندودربهايآوغلومي

اهردهام،ر يدبهاييكبلدرچينخوبتاهزاردرهممي

تارخريادهبلدرچينمعموليبهيكدرهاميااحتايارزاو

مبناياينتفاوتفاحشقيمتدرآواياينپرناده.شدمي

روزشودكهدريكشابانههاييديدهميگاهبلدرچين.ا ت

«باناگ»بازهاازنندودراصطالحبلدرچينبانگمي2255

دي اريآوا تكهمياوآو كتهباشدكههرباناگرااز

همينپربان يرابرخيازپزشكاوقديمحما 2،جداكند

اندكهخوردوتخمشزباورابازبرفصاحتبلدرچينكرده

3.كندمي

هاايمختلافدرامادربابخا ت اهاينپرندهافساانه

ايمهااجرمثاًلبلادرچينپرناده.شودمتووقديميديدهمي

گويندايميحتيعده.آيدامامعلومنيستازكجامي،ا ت

آيدكاهبااكهازدريايشورياهماوالبحرالمالحبيروومي

باليفرورفتهدرآبوبالدي رمانندبادباانيگساتردهبار

اينافساانهدرجااي4.كندرويآببر طحدرياپروازمي

دي رت ييدشدهبدينبياوكه مانيمرغيا تكهازدريا

نظريهاينا تكهچووبلدرچينبااتوضيحاين5.برخيزد

در،شرايطجسمانيخودتواوپروازهايطاوالنيرانادارد

هايبلادرچينازاروپااباهشامالآفريقااوباهپاييزد ته

كننادودراوايا كشورهايخاوريمديترانهمهاجرتماي

هاابلادرچيندرايانمساافرت6.گردندبهاربهاروپابازمي

طاوركاهافتديااهمااووبهدرياميشوداغلبفر ودهمي

به ختيخودرابه اح مير اندوآن ااهكاه،گ شت

درگ شاته.شاودر دباهراحتايشاكارمايبه اح مي
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هااابلاادرچيندراياانفصاا درآونااواحيشااكارميليااوو

.شدندمي

:نژادها

اياجمااليدراينبخشبهنژادهاايبلادرچيناشااره

.شودمي

ايننو پرندها ت¨يكيازنژادهايشاهانه: pharachا

کهازنظرتوليديارزشاقتصادينداردوفقاطباهعناواو

.ايزيستيقاب اهميتا تپرنده

اينپرندهداراينوك ياهوبدنيباور:Italian layerا

ا توحتمًابايدرويبدنشيكنقطهياخط ياهباشدو

.پاهادرايننژاد فيدهستند.گرنهنژادايتاليايينيست

ايااننااژادكميااابونااادرا ااتوچااوو:Buttonااا

وگوشاتمنا اباقتصااديهايزياديداردوالشاهتخم

اينپرندهداراينوك.ارزشپرورشنخواهدداشت،ندارد

ايبسياربلندبزرگزردرنگا تودرمجمو دارايقيافه

ارقاويودمايكوتااهباشدكهدارايپاهايبسايخشنمي

.ا ت

اينپرندهصداييبسياربلندداردوبسيارشبيه:Rainا

.ا ت،تريننو بلدرچينيعنيرايج،بهبلدرچينژاپني

ايننژادنيزكميابوليبااينحاالبسايار:Elegantا

توليدمث اينناژادهام.وحشيوبسيارپر روصدا ت

چراكهدرزيردو اال ي،تبسيارغيرعاديوكميابا 

.كندبهندرتتوليدمث مي

ايريازوكوچاكايانناژاددارايجثاه:harlepuinا

دمدرايانبلادرچين،بهخالفمنقاردرازاينپرنده.ا ت

.بسياركوتاها توگويياصاًلدمندارد

ااباروريفقيرا اتواينپرندهنيزبهلح:mearnsا

بلادرچينچهارخاناهدر.راينزمينهناداردركوردخوبيد

پشت رشيكبرجست يوجودداردكهازبااليپيشااني

.داروجاودداردتاانتهابرجست يبهصورتيمجزاياطارح

.دما تكوتاهوبي¨دماينبلدرچيننيزازد ته

تارينبلادرچينوزوترينو ن ينپرجثه:bobwhiteا

اينپرندهبوميآمريكايي.پرندها تبدوواصالحنژاداين

اينپرنادهدارايصادايآهساتهولطيافو.شماليا ت
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منقاراينپرندهكوتاهودارايشيبيبسايار.بدووآزارا ت

.تندبه متپايينا ت

ايبسياربساياراينپرندهدارايجثه:chinesepaitedا

دنيكااماًلنوكعقابيودارايبا،چشمانيكاماًلگرد،ريز

.گردا ت

هاايبساياراينناو ازبلادرچينرناگ:mountainا

باشكوهوشاهانهداردكهالبتهدربسياريازمل تمايا باه

اينپرندهدارايصادايي.پرورشايننو بلدرچيننيست

گياريدرجفت.بخشا تآرامولطيفبلكهصداييل ت

بسايار اخت،اربهويژهدرنخساتينبا،ايننو بلدرچين

هاايآونيزبهجثها توباروش¨تفاوتنروماده.ا ت

اينپرندهدارايكااكلي.دي رتشخيصبسيار ختا ت

.زيبادرروي را ت

اينپرندهدارايخلقوخوييآراما تكاه:scaledا

ايان.تريننو بلدرچيننامبرداخالقتواوآوراخوشمي

ازپردرروي ارا اتكاهازپرهاايپرندهدارايتاجي

پرهاايايانپرنادهباه.شودريششدهومرتبتشكي مي

صورتفلسمانندودورتادوربلدرچينبهصورتپولك

.ماهيايننو بلدرچينراآرا تها ت

جانسنارايانناژادبااما اكيكاهروي:gambelاا

اينپرندهتمايا زياادي.صورتداردقاب تشخيصا ت

بهزندگيوحشيداردوبهزندگيجمعيوصنعتيتمايا 

درينپرنده ينهبهرنگخاكستريا توكاك در.ندارد

بلندو ياها تكاههماينكاكا باا،پريپهن،جنسنر

.كميكا تيدرمادهنيزوجوددارد

هاييكهبانژادا اكالدبهغيرازشباهت:californianا

پرنادهدارايمنقااريمشاكيباهشاك دراينناژاد،دارد

بارروي.مستقيما تكهدرانتهادارايشيبتنديا ات

پرعلميشك بهرناگ راينپرندهكاكليبهصورتتك

1.بلندا تپرندهدارايدمينسبتًا. ياهوجوددارد
ابايعلايبانت ليفاحمادبان،جاجلاالحتجاج علي اهل ال: مناب 

؛ناشار:مرتضاوي-احمادغفااريمازنادرانيطالبطبسي،ترجمه:

                                                           

 .182-105،صش علمي بلدرچي  از ابتدا تا انتناپرور.1

 يدعبدالحسينطياب،تهاراو،بنيااد،أطي  البيان في تفسير القركن

محمدحسين،برهان قاط ؛ق1353فرهنگا الميكوشاوپور،دوم

؛ش1321ق(،چاپمحمدمعين،تهاراو11قرو)م.تبريزيخلفبن

،تهاراومحمدزماوحكيممومنمحمدمومنبن،تحفه حكيم موم 

داوود،تككرة أولي األلباب و الجام  للعجط  العجطاب  ؛ش1325

؛1211/1551ق(،چاپعليشيريبيروت،1558)م.عمرانطاكيبن

 يدهاشمحسينيبحراني،چاپاول،چاپخانهآفتاب،تفسير البرهان

اماامعسا ري#باه،تفسير امطام عسطگري  ؛-هااق1330تهراو

اصافهاني،مو ساهامااممهادي االتحقيق يدمحمدباقرابطحي

اباراهيمقماي،منشاوراتعلايبان،تفسير قمي؛چااپاول-1255

هطاي   جلطوه ؛1383مكتبةالهدي، يدطيبمو ويجزايرينجفق

ق(،033)م.هباهاهللقطابراونادي عيدبن،’اعجاز معصومي 

قطاو-ناشار:دفتارانتشااراتا االمي-مترجم:غالمحسينمحرمي

ق(،858)م.مو ايدمياريمحمادبن،ة الحيوان كبطري حيا؛وزيري

رو  الجنططان و روح ؛ش1322،چاااپافسااتقاام1535قاااهره

(،ناشاربنيااد2قارو)م.ابوالفتاوحرازي،الجنان في تفسير القطركن 

عجائط  المخلوقطات و   ؛هايا الميآ تاوقدسرضاويپژوهش

؛1355/1535محمادقزويناي،قااهرهزكريابن،غرائ  الموجودات

زيرنظر ايدمحمودحساينيشااهرودي،،فرهن  فقه اهل بيت 

فرهن  نامنطاي  ؛قم-1382قم،مؤ سهدايرةالمعارففقها المي،

قطاموس  ؛ش1321محمادمكاري،تهاراو،پرندگان در غرب ايران

علياكبرقريشي،ناشر:دارالكتاباال الميه،مح نشر:تهراو،،قركن

جيمزهاكساي،،اموس كتاب مقدسق؛1321هفتجلد،چاپاول

 ايدنعمت،قصه پيامبران از كدم تا خطاتم ؛ش1333تهراو،ا اطير

اهللجزايري،انتشاراتهاد،يو فعزيزي،نوبتچااپاول،چااپ

محمدحساينحار،كليات احادي  قدسي؛1385تهراو الچاپ

عاملي،زيانالعابادينكااظميخلخاالي،محا نشار:تهاراو،قطاو

ش(،1332)م.اكباردهخاداعلاي،نامه لغت؛8نوبتچااپ:وزيري،

امينفهادمعلاوف،بياروت،معجم الحيوان؛ش1305-1330تهراو

عبادالوهاباحمادبان،ننايه االراب في فنون االدب؛1253/1580

مباارك،الننايه في غري  الحطدي  و االثطر  ؛تاا(بي)نويري،قاهره

،مركزاطالعاتومداركمحمدق(،عليبن252)م.محمدجزريبن

 .ا المي

عليعالمي

 بنار

«ويارب»يدرعرباي،نفص از الشمسيبهاراول:بنار

وياربيمبرايدوتقسشود.يمگفته«spring»يسيدران لو

والشاهوريارب.زمناةوااليوالشهوروربيرب:اوشدها تيب
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ويارب واالولوياربيهااماهربيواالزمنةا توهماوبهار

هبهاركاندگفتهنيهمچن.ديآميهبعدازصفركا تيالثان

دودوميارومايهااوفهكآوشاهدركاولآن:دوقسما ت

ويرب« مجم  البيان»در1.در نميبهباردرختاوهدرآوكنآ
شادهزاشاارهيااتفاوقنكنبهشدهويفمعرفيضدخر

¨نايمكارهو اطدريياياجغرافيهااعارضيبارا2.ا ت

(ماارس21/نياولفارورد)يبااعتادالبهااري،بهارشمال

به(ژوئن21/خرداد31)يوتاانقالبتابستانشودميآغاز

¨نيمكرهزييبهاربرابرپايجنوب¨نيمكرهانجامدودرميطول

روزاولاعتادال(فاروردين)روزاولحم 3ا ت.يشمال

تابادومادتيماخطا توابهبهاريا تكهآفتابدقيقًا

 اهمااهباهمادت پسزماين.روزباهمبرابرندوشب

باهبيااني.شاوددرجهروبهجنوبمتماي مي0/23حدود

تكانحرياا4.آيادميخورشيدهرروزباالوباالتر،دي ر

اعتادال¨نقطاه.ردي گكتافصول الشيابدمينادامهيزم

دهشدرصاورتفلكايحما باويچندصد الپيبهار

اولحما نيازنامياده¨نقطه،نقطاه اينيندليوبهاا ت

مانندرقاص،زمين¨دلي حركاتويژههباكنوواما.شودمي

صاورتفلكايقاراراعتدالبهاريدرايان¨نقطه،محوري

.منتق شدها ت(حوت)نداردوبه متچپ

،دهماقرآوبهصراحتناميازبهارنيادر:بنار در قركن

وآثاارآوهااقرآوباهبهااروبركااتوجلاوه¨آيههااماده

،آيااتيكاهازابرهاا.ييبديووروحبخاشدارنادهااشاره

يهاادي ارنشاانهوهااميوه،درختاو،گياهاوها،آب،باراو

درقارآو.همهدروصفبهارا ات،گويدميطبيعي خن

قارآوو.بهاينموضو اشاارهشادها اتبيشازصدبار

ايازآيااتالهايتجديادحيااتطبيعاتراآياه،ياتروا

:كندميقرآوكريمبهدوروشآياتالهيراارائه.دانندمي

بنادگاوخااص¨ژهياوايانروشي:روششهود(الف

                                                           

دائطرة المعطارف   ؛55،ص8،جلسطان العطرب  ؛132،ص2،جالعطي  كتاب.1
.28،صالشيعة العامة

.325،ص2،جمجم  البحري .2

 .1223،صدائرة المعارف بزرگ نو.3

 .2،صانجم  نجوم ايران¨ خبرنامه.4

نشااو#مياباراهباهمانندآنچه،باشدميحضرتدو ت

ُِتَ أَميعُ نوَتأايس نَممَواِتأوَأأأأأَو:»داد أر ِ أَوا عأكعذعِيَكأ منِضيأاِلب نَضا
َْأاْيمموِلِْنَي نرايوباطنآ ماووزم(؛2،30انعام/)ِيتُ و عأِم

.«يمانديمنمايبرابراه


عمومماردما اتويبرااينروشي:روشعلم(ب

ينشبرخايبااآفارهاانساوكخداوندمتعالبهفراخوردر

،گا اردمايشيراباهنماايقتايحق،زيان عبرتهايصحنه

از. آمدها اتيا رائيردوگاوبنكزنده¨ربارهمانندآنچهد

يتوجاهدادوباهرخادادهاي،علماهااينروشياا¨جمله

ناارآوكازماامعماوالًافتادومايهاتفااقكاا تيعيطب

.مينكميم عبور تكيوبدووانديحواد بهراحت

قارآو،نهفتاها اتيفراواناهايبهاردرسدراگرچه

مهامو¨تاهكدونيادآوريايبهانهبارانيمبهاررابهتريرك

؛(دياااتوح)يخاااداباور.1:قاااراردادها اااتيمحاااور

داناهو¨افندهكشاراانعامخدا¨ وره(.امتيق)يمعادباور.2

َمأأأ»:دفرمايكندوميزمينمعرفيمي¨ندهكنندهز اِلْ أايْينَهأفعنمِي
َْأاْيَمتِتأَوأاْيَحُبأَو َْأاْيَحيأممخ أايْ َوىأخْيِضامأاْيَحيأِم ِضامأاْيَمتِتأِم

َع  ىأَمؤ فعُ و ع ¨شكافندهخداوندهمانا(؛2/50انعام)أذعِيُ  مأايْيهمأفع

ا تهستهودانه گياهااو)آورديمابيروومردهازرازنده،

ازراهااانسااوارواح،هاانطفاهازراحيواناات،ب رهاازرا

كالبدها ازمارده¨ورنادهآبيرووو(كفارازرامؤمنفرزنداو،

، ابزگيااهازراخشاكهاايمياوهوحبوبات)ا تزنده

زندهازرامردهاجساد ومؤمناانس ازراكافراوالد، ايان(،

(حاقاز)چ وناهوكجابهپس(دانايتوانا)خداوندا ت
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لحظاهترينمهمكهداشتتوجهبايد«شويد؟يمبازگردانده

ا اتهستهودانهنشكافت¨لحظههماوگياهيكحياتدر

باهعالميكازانتقالزماو،طف يكتولد¨لحظههمانندكه

يزنادگدرتحاولترينمهموشوديممحسوبدي رعالم

وداناهاينكاهتوجاهجالاب.دهاديمرخلحظهايندرآو

آوآفارينشد ات اه،اماندامحكمبسيارغالبًاگياهاو¨هسته

كاهيظريفاولطيفبسيار¨جوانهآوبهنيرووقدرتچناو

بتوانادكاهدهاديما،يابديمپرورشدانهوهستهدروودر

¨حادثاهايان،برافارازدقدآومياوازوبشكافدراآو¨ديواره

عناواوباهقرآوكهچنداواهميتدارداوگياهاويمدرمهم

 ااپسبااه.ردها ااتكاااديااوازآتوحيااد¨نشااانهيااك

:دفرمايايدومايانمايماخالقمتعاالاشاارهيبخشاتيح

بيارووازرامردهموجوداتومردهازرازندهموجود زنده

رمكارقارآودرآونظيركهجملهاين،حقيقتدر.آورديم

باهييكتبدي وحياتومرگنظامبهاشاره،شوديمديده

يهااچهارهاناوا جااويبيآلموادازيگاه.ا تيدي ر

وهااجن ا اعمااقوهاانوساقيدلدررايزندگوحيات

كاهيماوادتركيبازوفر تديمبيرووهابياباووصحراها

بخاشحيااتماوادهستندياكشنده ميتنهايبهكدامهر

يمختصااريدگرگااونباااعكااسبااهيگاااهو، ااازديماا

يجاانيباموجودبهراقدرتپرونيرومند¨زندهموجودات

نمارودهمچاوويكشانگردنبرابردريمو 1.كنديمتبدي 

فرعووو وقاادرأمبدوجودازآوحكايتوحيات¨پديده،

:گوياديمانمارودباهابراهيم.كرديما تداللجهاوحكيم

2/308بقره)يمِمتتمأَوأيمح ِتيأاْيِذيأَرُبَي» يكسامانيخادا(؛

براباردريمو او.«ميراناديموبخشديمحياتكها ت

َْأََ ع  اعأَو»:گويديمفرعوو أه واجنمِّأاعأِبنهِأأخ َضج ْممعفعأممًءأايس ممءمأِم
 ْ ازكاها تيكسمنپروردگار(؛25/03طه)َشم يأَ بمٍتأِم

باهگياهااواناوا ازيهاايزوجوفر اتادفارويآبآ ماو

نح نيزبااشاارهباهحيااتمجادد¨در وره.«آوردوجود

بارانيكاه¨كندكهاينتجددحياتبهو يلهزمينت كيدمي

َْأأأاعايْينهمأأأَو»ياباد:كند،صاورتمايخداوندنازلمي ََ عأِمن   ن

                                                           

 .302،ص0،جنمونه تفسير.1

َُمأاِلْ أِفيأذعِيَكأيعآينةِّأِيقعنو ٍمأأأح تمأِبِهأا عمعايس َممءمأَممًءأفع ُ َدأَمو َِ ر َ أَب
ُمو ع 12/20نح )يس َم آ اماوازخداوند(؛ وفر اتاديآبا،

رازمين باودماردهآنكهازپس، ،اياندر!بخشايدحياات،

«!دارندشنواگوشكهيجمعيتيبراا تيروشن¨نشانه

¨اتمجادددرهماهيوروححآهدركا تيفصلربها

يهپاسازدوراوخفت اكاياتياح؛شاوديدهمايدميهست

نموضو يمبااشارهبهايركوآقر.ميوهستآعتشاهديطب

بهااردر.داناديماياتمجددآدمايحيبراياآورانشانه

باراوپاساز.وقاب شناختا تآهايحجبانشانه¨وره 

جااودوبااره،عتبودهيامردوطبيهگوككيدورهخشيك

ََْيَْنمأاعأفعنِذذعاأأَُمِمنَدةِّأأر َ ا عأَََضيأَو:»بخشدينميبهزم َُنمأأ  أَْيعت 
ََ ت أاْيَممءََ ُ م ُِتٍجأَهو ِاأأأُكّلأِمْأ َبَمت اعأَوأَرَبت أَوأا (؛22/0حاج)َب

كنيمن اهزمينبهزمستاوفص رد مردهوخشكراآوي،

بينيم آوبرراباراوبخشحياتيهاقطرهكهيهن اماماي،

يجنبشاوحركات،ر ايدفارابهاارفص وفر تاديمفرو

زيبااگياهااوانوا وكنديمنمووگيرديمفراراآو را ر

 .«رويانديمرا

مخالفااوترديداز ورهنيا¨گ شتهآياتازآنجاكهدر

دوباهآياهايندر،بود خنگفتهشده«معاد»و«أمبد»در

:ا اتشدها تداللمعاداثباتيبراروشنازطبيعتدلي 

ي؛جنينادوراوهاايدگرگاونيباهدادوتوجهطريقازاول

نماورشادوهن امبهزميناشارهبهتغييراتطريقازدوم

كاهرامعااديهااصاحنهخواهديمقرآو اوبدين.گياهاو

پيو اتهودارنادكارو رآوبادنيايزندگهميندرمردم

كندتشريحواآنيبرانداغاف آوازوبيننديمخودچشمبا

،نيساتيممكنغيرامرتنهانهمرگازبعديزندگبدانندتا

بااروزمارهيزنادگدرراآومشاابهيهااصحنهدائمًابلكه

¨هكامبار¨ناوزدهم اوره¨هيدرآ.كننديمدهمشاهخودچشم

عااتراپااسازينوطبياتمجااددزماايااخداوناادح،روم

ردوياگيامتميقيبرايوموتدرزمستاوشاهدكيخش

َْأاْيَحيأخُيِضام:»ديفرمايم َْأاْيَمُتَتأخُيِضامأَوأاْيَمُتِتأِم أَوأأأاْيَحنيأأِم
ُ َدأر َ ا عأحيمي او(35/15روم)خُتَضجمنو عأأكعنذعاِيكَأأَوأَمو هتمنمأأَب

رازمينو،زندهازرامردهو،آورديمبيروومردهازرازنده

بخشاديماحيااتمردنشازپس روزگوناههماينباهو،
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مثاالتفا ير«!شويديمآوردهبيروو(گورهااز)قيامت بياو

هادرآوياهيهدرفص زمستاونهگكيرااهايمردهزمين

غاازفصا شكفدو اپسدرآيمياوفهكشدونهيرويم

ازيحيتوضا،ابنديمياتيبهارباتعادلهواونزولباراوح

در1.دينانماماييتمعرفيازميخروجح¨لهئمسيچ ون 

أايُضَينم َأأيمض ِسنلُأأاْينِذيأأُمَوأَو»آمدها ت:اعراف¨هكمبار¨ وره
ِمأِثقعميِّمأَسَحمب مأْيت لعاعأاِلذعاأَحيتأَرح َمِمِهأَيَديأأأَبني أبمش َضا أم ُتٍتأِيَبيعٍدأسمْقَْم

ََْيَْممعفع ْأأِبنهِأأخ َضج َْممعفعأاْيَممءََأِبِهأ  أنُُْنِضامأأكعنذعاِيكَأأايْثَمنَضاتِأأأأأكنلُأأِمن
َُْيُ   أأاْيَمو يت 3/03اعاراف)ََنذعْكضمو عأأيع كاها اتيكسااو(؛

رحمااتش(باااراو)پيشاااپيشدردهناادهبشااارترابادهااا

( اپس)كشند(دوشبر)رابار ن ينيابرهاتار تدفيم

¨و ايلهباهوفر اتيميممردهيهازميني وبهراهاآوما

هاآو گونههرازآوباوكنيميمنازلرا(بخشحيات)آب،

كاه)گوناهايان.آورياميمابياروو(تيارهخاكاز)ياميوه

(قياماتدرنياز)رامردگااو(كرديمزندهرامردهيهازمين

«!شاويدرمتا ك(مثاالايانبهتوجهبا)شايد،كنيميمزنده

ومعاادواركادرپا اخباهمنعالمهطباطباييذي اينآيه

وامنكاريوقتا:سدينوميوآنا تداللقريهابراالآوكاش

بينناديماخاودچشمبهبهارفص دررازمينياحيامعاد

فرقدوآوبينوانندتينموكنندقبولهمرامعادناگزيرند

ودرختاااوكااردوبياادارزمااينياحياااب ويناادورنااد  اب

انسااوزيرا،ا تمعدوم¨اعاده،معاداما،ا تخفتهگياهاو

نشدهمعدوممعناتمامبههممرده اعاادهكاردنشزنادهتا،

ا تمحفواوزندهجانشبلكه،باشدمعدوم ياجزاتنها،

شوديمهپاشيدهمازهمآوكها تبدو معادوماينكهنه،

پراكنادهيذراتاصاورتباهزمينيرودربلكه،باشدشده

ا تيباق ويزپاايفصا درنبااتبدوياجزاكههمچناو،

درشانبااتيروحاماا،شاوديمايمتالشوپو يدهزمستاو

يزنادگهمااودوباارهبهارفص دروماندهيباقآو¨ريشه

كاردوزنادهومعادلهئمسپس.گيرديم رازراخودفعال

فارقشتنهاا.نداردگياهاوكردوزندهبايفرقهيچمردگاو

كلبعثقيامتدربشربعثكها تاين نباتااتبعثوي،
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2.ا تيجزئ

عالوهبرآياتيادشده،برخيآياتباجموبيناشااره

¨هياآاناد.بهتوحيدومعاد،حجترابرمنكراوتمامنماوده

ادشدهيهباتوجهبهمسائ كا تياتيرازآفاط¨نهم وره

أفعممنِثريمأأايُضَينم َأأر َسنلعأاعأاْيِذيأايْيهمأو»:اشارتداردلواصاينبه
ِمأسَحمب م ُ َدأر َ ا عأِبِهأح َتت َْمفعمعأم ُتٍتأَبيعٍدأأاِليلأفعسمْقَْم أكعذعاِيَكأَمو هتممأَب
رواناهراادهاابكها تهماوخداوندو(؛5فاطر/)ايُّشمورم

را(ابر)آوماوان يزنديبرمرايابرپيو تههاآوپس،كرد

(ا اتخشاكيدهآويگيااهماوادكه)مردهزميني وبه

داديم وق زنادهمرگشازپسرازمينآوو يلهبداوو،

.(بخشاايديمحياااترايگياااهگوناااگوويباا رها)كاارديم

شادهيتالشاميهابدواتذر)ا تگونهاينهمر تاخيز

دادهحركتراخاكدلدر زنادهوكاردهمتصا هامباه،

نسابتزماينباهراكاردوزندهدراينآيه،«(.كردخواهيم

يحقيقادادونسابتگيااهبهرايا توليآومجازدادو

 مجاازاً،شاوديمزندهگياهباراوآمدواثردرچندهرا ت.

هارومثا توليادونمووتغ يه.شدزندهزمينگوينديم

هماها اتيحيااتاعماالايانبهمربوطكهيدي رعم 

3.گياارديماا رچشاامهحياااتاصاا ازكااها ااتياعمااال

¨لهئزضامناشاارهباهمسايانروم¨ات ورهيندرآيهمچن

بعاثينوشاهدگرفتنفصا بهاارباراياتمجددزميح

نسابتيالها¨اتمجاددراباهارادهيانحياا،مجددانساو

ميركارافقطبهفع خداوندهآويداولآكي دهدوباتيم

ارتوانااكازخادارابارهماه يااونياودرپادهدميارجا 

رااباركهفر تديمرابادهاكها تيكسآوخدا.»نديبمي

درگياردتعلقتشمشيكهگونههربهپس.بران يزدفضادر

.گردانادمتفارقباازوكنادمنبسطومتص آ ماواطراف

،ريازدبيروودرونشازقطرهقطرهكهيبن رراباراوهآن ا

بنادگانشازيقومهر(يصحراوكشتزار)بهراآوچووو

شادماوومسرورقومآولحظهيكبه،باردفروبخواهدكه

آنااوبار(حاقرحمات)باراوآنكهازپيشهماناو.گردند
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دهديبشريا)پس.زيستنديمينوميدوي سحالبهببارد

كاهكانمشااهدهراياله(ينامنتها)رحمتآثار(وكنباز

نفاسباهبازخزاود تبردو)مرگازپسرازمينچ ونه

مردگااوكاهخدا تهماومحققًا!گردانديمزنده(بهارباد

عالمامور¨همهبراووكنديمزندهباز(مرگازپس)همرا

بهااراززوددافايانبايهمچن.(05ا35/28روم)(«توانا ت

تحاقا اتوياقدرتوحقان،مظهررحمت،منظرقرآو

اتفاراواوكابرميركاقارآونحاليباا،قتمعاديگواهحق

/20فرقااو)وطهاارتكيپا:ندكمياويهمازبهاربي ريد

28 05/5ق)تكبر(، (،3/03اعاراف)گساترشرحمات(،

(،35/28روم)ي ااروروشاااد(،20/0هيااجاث)يرزقالهاا

.نمواردنديازاياگوشه(،23/11زخرف)يدگزن

زپارازنشاانهياتنيبهاردرلساوروا: اتيبنار در روا

#امامصادق.ا تينينديومضاميممتعاليمفاه¨نهيوقر

ياباااياوب!همانااا:دفرمايايماخالد ليماوبندرپا خ

پاس.ا ت اردياا تگرموزح  تارهيايخ تارهمر

درزمااوآيدواينيگيردزح فرودمييخاوجمرگاهمهر

مفص خطابباهياتينحضرتدرروايهمچن1.بهارباشد

در(دمفضا يامشهوربهتوح)اوا رارخلقتيدربمفض 

يشاناختساتياتزيضمناشارهبهخصوص،خصوصبهار

«بهااراو»:ديافرماماياهااويموجاوداتوگيشناختاهيگو

درزمساتاو]كاهدردرخاتوگيااههماوموادوحارارت

رزمستاو ااختهراكهديكندوموادينهفتهبود[حركتم

رويادودرختااويگياهم. ازديمريدابومتولدشدها ت

يگيرتوليدنس وجفتيحيواناتنيزبرا.كننديشكوفهم

بهاارراهاواي@ا االميامبرگراميپ 2.افتنديدرهيجاوم

بهاارراغنيماتشاماريدي رما:»ديفرمايددانستهوميمف

واز،كنادمايكاهباادرختااوشاماكهباتنشماآوكناد

كنيدكهباتنشماآوكندكهبادرختاوييزدورييپا رما

¨بارهثمفض دريحد¨درادامه#امامصادق3.«ندكميشما

                                                           

.352،ص8،جالكافي.1
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اهااوماردهويگ)پسدرفص ربياو:»ديفرمايدبهارميفوا

دواناوا ناآييمادردوباهحركاتنشاويدهمزنك(خش

هارمياوهرادروقاتش.دن ازيتوحاضرميرابراهاوهيم

وطعااميلطيفايهااهارلحظاهحلاواچنانچهدرضيافت

درختااوباارداريچوونيكت م كنا،نزدتوآورنديظريف

اندونزدتودرازكردهوشماربهكفگرفتهيفبيانوا لطا

رياحينونسارينيهاگ وطبقيهاشاخه،غدرصحنبا

اندكههريكاندونزدتوداشتهويا مينبهد تبرداشته

چااراميزباااوخااودراياگاارعقاا دار.يب يااريراخااواه

چارااصانافايانلطاايفراي؟واگرهوشياريشنا ينم

ايانهماه؟يارزگينعمتخودرانميوشكروليفهمينم

¨ريااحينوانهااروفواكاهالاواوواطمعاهاطمعهوثمارو

كاردهوايتومهيافراواودرباغوبستاووكوهوهاماوبرا

كفراو،شكريوبهجاييفرماواويتومنكراحساووعاص

نروباتوجهباهيازا4«؟يآوريعصياوبهجام،وبانعمت

بهاارپاريي،دردعااي#وعلاامنؤرميام،بهارهاييژگيو

انش ر   و:»ديافرمامايوكنادمييمعرفيرارحمتالهيآب
 5«.الربيع املغدق و، علينا رمحتك بالسحاب املنبعق

مشاهور«رسطالة الكهبيطة  »هبهككتابيدر#امامرضا

حيدامتوضاكاهاريژگاي االووهاايمااه¨بارهدر،ا ت

روح¨هفصا بهاارباهمثاباهكنيشاوبااشارهبهايادهد.مي

زوزمساتاوييپاا، ازتابساتاوكهمتشكيبدالكيا تبرا

پاردازدوينمااهبهاارماياتاولاياوخصوصايابهبا ت،

يا توشمارهروزهايش ا«ارذآ»اولآوماه:ديفرمامي

دراينماهشبوروزپاكيزهوزميننارم.ويكروزا ت

ازي(گانهانساانيوچهارازطبايكي)بلغميا تيال.شوديم

بلغمكاهباراثاركام)آيديهيجاومهودوخووبربينمي

ازخورشايدزيااديشدوعم تعريقونيافتنحرارتكاف

گرددوتنفسبيشترشوددربهاركهمساماتبدوبازمييم

نمايادقهاراًمايعم تعرياقيپاكجبراوكمبوديازهوا

گ اردوچووبلغمكهموجابكاهشميهآوروبيا تيال
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،قرمزخووباودكا اتهشاديهاعروقو لوليفر ودگ

جنابشوهيجااوهخووبا،تكثيرنس پرداختهههاب لول

 بكولطيافيشاوامربهخوردوغ اهاي پسا(.آيديم

خوراكدرايانمااهازگوشاتوغالبًا:ديفرمايدومكنيم

كاهوصافشيباشدوشربتيبرشتنبايدعارتخممرغنيم

.شاوديآبنوشيدهما¨و يلههازتعديلشبخواهدآمدبعد

حضرتدر طوربعديد تورتهيهاينشاربتراچناين)

هفتادمثقاالا اتتقريبًايدهرط كههررطلكند:بياومي

،پرازآبصافريختهيمياوظرف،گرفتهراشستهمويزدانه

در،آوراب ياارديكااهچهاااران شااتآبرويقساامهباا

درتابستاوياكشابانهروزميااوظارفزمستاو هروزو

ريازيمواگاربتاوانيمميينظيفگبعدآورامياودي،بماند

بهترا توگرنهازآبيآبآوراازباراوتهيهكنيمخيل

باراقويآوطرفمشارقباشادآبا¨كه رچشمهيشيرين

 رعتتحتهقاب ا تكهبياينچنينآب. فيدو بك

دتواقوشودواينت ثر ريوداللتبرت ثيرحرارتوبرو

ماويزرادرآوآبيباار.كنادآبماييآاليشيوبي بك

كنند پسآورافشردهآبشراصافمي.پزندتابادكنديم

يچاوب¨و يلههب،ريخته.بازدرديگماندتا ردشودومي

آتاشاجوشاانندباكنندوباآتشمياندازهآورامعلوممي

پاسمقادارياكرطا ازعسا .ارتتاثلثاوشودكمحر

مانادهآوعس وآبباقي¨بازاندازه.آميزنديباآوميمصف

هعس تبخيرشودوب¨جوشانندتااندازهشودومييگرفتهم

آن اهيكدرهامزنجبيا وياكدرهام.حداولشبرگردد

،دارچاينينداروهايزعفراوونصفدرهمازهريكازا

هاركادامراجداگاناهيمصطكي،كا ن، نب طيب،قرنف 

بندناديريختهمحكمميابعدهمهرامياوپارچه،كوبندمي

.جوشااننديباآتشخفيفمياندازندوكمميگديومياو

اايانكيفياتماندتااباآن اهمقدار هماهدر ردخانهمي

در1.(درهمتركيبشود پسمصارفشاودخواصاجزا

پرهيازيازخوردو ايروپياازوترشااهبايدقدرياينم

زباهياشاودراينماهدرخصوصطبابتودرماونيا.كرد
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اويادرب.نادكيهماينوشيدومسه وفصدوحجامتتوص

يروزهمعرفايكويو «ساوين»نماهبهارماهيدوم،امام

دراين:ديفرماينماهميايهايژگيو¨بارهشاودريا.شودمي

مازاجفصا بهااردرآونيرومناد،شاوديماهروزهابلندم

درآووزيدويشرقيبادها،آيديجنبشمهخووب،شوديم

هكهباا اركهبايراشاوخوردوكبابوگوشتيا.گيردمي

در.داناديعم بيايدوگوشتشكاررادراينماهمفيدما

دربته.الناشتاخوردوآبدراينماهخوبنيستاواماميب

آمادهدرايانصاورت«ال»بادوو«يش رب »دي راينسخه

حضارت.نوشيدوآبدرحالناشتاشدها اته فارشب

نيهمچناومنا ابدانساتهعم مجامعتدرايانمااهرا

نيكاوراروغان¨و ايلههبادودرحماامبا(ما اژ)ماليدو

بسايارپسانديدهرايدورياحينوطيابينمودهوبويمعرف

«اياار»تمااهيانماهبهاردرلسااورواي ومت.شمردها 

درايان.وياكروزا اتيايار :ديفرمايشاوميا.ا ت

از.شودواينماهآخرفص بهاارا اتيماهبادهاصافم

¨ ان ينماننادكلاهيهااشاوروگوشاتيخوردوغ اها

شدهيحيواناتوگوشتگاووافراطدرخوردوما تنه

حماامرفاتنبسايارمفيادهصبح اهاوبادراينماها ت.

2.زيادقب ازغ اپسنديدهنيستيا توحركتوتقال

ويدرسخداشنا اابهااار،اوشااديااهبكااگونااههماااو

ازهاااگرانساو.وتحولورشدوتكام ا تيمعادشنا 

درحقيقااتاعتقااادبااه،درسبياموزنااداياانطبيعااتزيبااا

صورتباياد ارآغازچنااودراين.اندر تاخيزراآموخته

مصاادفياميبهاردرآغازخودباا.راروزبرترناميديبعثت

خوانادهمااازآوناوروزينايوديهدرفرهنگملكا ت

يروز،ناوروز:فرماود#امامصاادقي،روايتدر.شوديم

گرفاتكاهتنهااييهااا تكهخداوندازبندگانشپيمااو

وباههمتااقارارندهناداويوبارايكتارابپر تنديخدا

در3.بياورنادايماو“خداواماماوهاير والووحجت

منااواميرمؤخالفاتعصاردر:ا اتآماده« نواراأل بحار»
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ريختهشكرآودركهرانقرهظرفچندمجو ياو#،يعل

حضارت.هبردنادياآوحضارتهدينوروزبرادر،بودند

تقسايمخاوداويااربينراشكرهاوپ يرفتراهاآو¨هديه

1.كردقبولجزيهعنواوبهنقرهراظروفوكرد

آورده«المعطاد  زاد»تاابكدريمجلساعالماهمرحوم

ناوروزيبارا#صاادقاماام:ا ت يمعلاباهراياعماال،

فارار اد،ناوروزچاوو:فرماوداوبهوآموختسيخنبن

اماًلكراخودوبپوشراخوديهالباسنيبهترونكغس 

ازپاسوبادارروزهراروزآويتوانساتاگرونكخوشبو

آويهاانافلهانجاموعصروظهرينمازها عاتكرچهاار،

اولعاتكردرو( االميكبهعتكردوهر)بخواونماز

و،بخاواورا«انزلن اه  انا»¨ ورهمرتبهده،حمد¨ ورهازبعد

 اايه يا قل» ورهمرتبهده،حمد¨ ورهازبعددومعتكردر
را«الكافرون ¨ اورهمرتباهده،حمدازبعد ومعتكردر،

،حمد¨ ورهازبعدچهارمعتكردروبخواورا«هواهلل قل»

 ب رب  اع وذ  ق ل » و «الفلق برب اعوذ قل»يها ورهمرتبهده
بروركش¨ جدهبهنمازازبعد.بخواورا«الناس دعانياو،

، املرضيني االوصياء مدحم ال و حممد علي صل الله »:بخواورا
 عل يه   ب ارك  و، صلواتك بافضل رسلك و انبيائك مجيع علي و

 ب ارك  الل ه  ، اجساده  و اروامه  علي صل و بركاتك بافضل
 و فض لته  الذي، هذا يومنا يف لنا بارك و، حممد ال و حممد علي
 ب ه  انعم ت  فيما يل بارك الله ، خطره عظمت و شرفته و كرمته
 ذا ي ا ، رزق ي  عل ي  وس ع  و، غ كك  امد اشكر ال ميت، علي

 و عون ك  ع ين  يغ ي   فال عين غاب ما الله ، االكرا  و اجلالل
 ال م يت ، علي ه  عونك فالتفقدين، شيء من فقدت ما و، مفظك
درنيهمچنا2«.االكرا  و ذااجلالل يا، اليه امتاج ال ما اتكلف

دعاانيا ال يتحووقتدرهكا تآمدهبرخيازمنابو

دارديا ازندهوخوبمضمووهكرا  مقل    ي ا »:بخوانند،
 و احل ول  حم ول  ي ا ، الن هار  و الليل مدبر يا، االبصار و القلوب
عالماهمرحاوم3«.احل ال  امس ن  ايل مالن ا  م ول ، االموال
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.031هماو،ص.3

،زيانرادعانياهكاندردهكتيروايبعض:ديافزامييمجلس

 س نة  ه ذه  الل ه  »:بخوانناد الامياعددبه،نوروزروزدر
 و، فيه ا  م ا  خ ك  و خكه ا  اس للك ، قدمي ملك انت و جديدة
، ش غلها  و موونتها استكفيك و، فيها ما شر و شرها من اعوذبك

امامهازكخنيسبنيمعلحديثدر4«.االكرا  و اجلالل ذا يا

معتبركتبدرراآوگويدمييمجلسعالمهكها#صادق

ا ات:نآمادهيزچنانورو¨دربارهتشدهيروااا تديده

بندگانشازآودرخداوندهكا تيروزهماونوروزروز

يكشاررايزيچچيهونندكپر تشرااوهكگرفتماويپ

و.اورنديبماويا“شياياولوامبراويپبههكنياونداننداو

ردهكاطلاو آودرديخورشهكا تيروزنينخستآو و،

وهاااگاا وا ااتدهيااوزآودرنناادهكبااارداريبادهااا

هكا اتياروزآوو.ا اتشدهدهيآفرنيزميهاوفهكش

ا تيروزآوو.گرفتقراريجودوهكبه#نوحيشتك

روويابخاوديهااخانهازمرگترسازهكيقومآودرهك

راهااآوخداونادپاس،بودنادنفارهزارهااهاآووآمدند

يروزآوو.ردكازندهروزنيادرراهاآو پسورانديبم

يروزهمااوآوو.آمدفرود@امبريپبر يجبرئهك تا

خداغمبريپهك تا دوشباررا#يعلاوامناؤرميام@،

باهخادا¨خاناهيباالازراشيقريهابتتاردك وارخود

 اتياروزهماوآوو.ردكخردراهاآووانداختنپايي

يروزآوو.ساتكشراخاودقاوميهابت#ميابراههك

غاديرروزدر)كردامرخوداصحاببه@پيامبرهك تا

آوو.كننادبيعاتمنااوؤماميارعناواوبه#يعلبا(خم

«جنيااويواد»باهرا#يعلا@پياامبرهكاا اتيروز

فر تاد بيعات@پياامبروا االمپا يرشدرهااآوازتا،

خالفاتيبارا(عثماومرگازبعد)يروزچنيندر.ب يرد

#يعليروزچنيندر.شددوبارهيبيعت#يعلحضرت

شادپياروزخوارجبرنهرواوجنگدر(خالفتشعصردر)

يروزآوو.كشترا(خوارج ردمدار)ذوالثديةمخدجو

آشاكار،غياب¨پاردهازامارصاحبو‚ماقائمهكا ت

طااغوت)دجاالبار‚مااقاائميروزچنيندر.شودمي

                                                           

هماو.4
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نامظاهرًا)¨كنا هدررااووگرددميپيروز(عصر¨خودكامه

مااباريناوروزهايچ.كشادمايداربهكوفه(ا تيدانيم

گ ردمين را‚قاائمفارجاميادروزآودرمااينكهم ر،

مااشايعياويروزهاازومايروزهااز،روزآوزيرا،داريم

راآوهاا(عرب)شمايول،داشتندپاسراآوهاعجم.ا ت

خيتار، ياتذيناشارهبهآضم،فوقثيحد1. اختيدتباه

ِلتنلعأينمأأأ:»دانادميهرانوروزيوقو حواد مربوطبههرآ
ُ ِبْطأِبَسيعمٍمأِمْ مأَو َْيعتَكأَوأ مو مأا َُنَكأوَأأُاَْيعىأأَبَضكعمٍتأ ْ أَم أَمٍ أِمم ن

َْنذعاٌ أأأأأأٌا ُم  أِمْ نمأ ُم  أُثن  أمَيسُّن ُم و(؛11/28هاود)أِينت ٌأاعَمٌ أَسنْمَمُم

نوحياكهشدخطاب وماا االمكاهيآفروديكشتاز،

هميشاهكاهيقبايلواممآوبروتوبرمارحمتوبركات

يافتهاختصاصتواندبا(يخداپر تدر) دي اريهايامتو،

يابهارههااآوباهما(وشوند تم روخود ر)كههستند

آناوبهمااز(قيامتدر) ختيع اب پس،دهيم(دنيااز)

َُمأايض سموُ أَبيِّْغأَممأاعيمأ»؛«.ر يدخواهد ْ أَرُبنَكأوَأُاي َِ عأاِليعتَكأِم أ  
َُْلأفعَممأَبْيغ َتأِرَسميعَمهمأَو َْأايْ مِسأاِلْ أايْينَهأأأاِلْ أيع  أََْف ُ ِصممَكأِم ايْيهمأي

َْ ُ ِديأاْيقعو َمأاْي عمِفِضي ازآنچاه،پيغمباريا(؛0/23مائاده)أ أي

تبليا ينر ااناگاركهبر او(خلقبه)شدنازلتوبرخدا

(شاار)ازراتااوخااداوي،انكااردهوظيفااهياداور ااالت

خادا(كاهداريقاودلو)،داشاتخواهدمحفوامردماو

.«كاردنخواهديراهنماي(يموفقيتراههيچبه)راكافراو أاع»؛
َْأاِليلأَََضأيع   ُِ  أِمْأَخَضجموْاأاْيِذي أاْيَمنو تِأأَحنذعرَأأُينوفٌأُاأُم  أَوأِ َيمِر

ُم مأفعقعم ع ُم  اعأُث  أمموَموْاأايْيهمأيع أَوأايْ نمسِأأَْييأفعض ٍلأيعُذوأايْيَهأاِلْ أح َتم
ْ ي 2/223بقاره)َيش نُ ضمو عأأ أايْ نمسِأأاعََْكثنضَأأِ  نديديادآياا(؛

كاهرفتنادبيارووخودديارازمرگترسازكهراييهاآو

(مردنادهماه)بميريدتمامكهفرمودخدا،بودندتنهزارها

وفض بندگاوحقدرراخدازيرا،كردزندهراهاآو پس

ا تبسياركرم در«.نيساتند پا  زارمردمبيشترليكنو،

ازييكادر:ا اتآمدهآيهايننزولش ودرريتفا ربيشت

عجيابي ارعتباوشدپيداطاعوويبيمارشاميشهرها

ميااواياندر.بارديماباينازي رديازپسييكرامردم

اميادباه،داشتندكوچامكاناتويتوانايكهمردمازياعده

                                                           

 .125،ص02،جبحار األنوار.1

.شاادندخااارجشااهرازكنناادپياادانجاااتماارگازاينكااه

ناابوديبيماارهمااوباهبيابااوهماودرراهاآوپروردگار

يبيمااراص كهشوديما تفادهرواياتيبرخاز2. اخت

ورهباريوقتزيرا،بودمجازاتعنواوبهشهرآودرمزبور

ومباارزهيباراراخاودكاهخوا تهاآوازآناويپيشوا

اينكاه¨بهانهبهها،آوشوندخارجشهرازودننكآمادهجهاد

باهرفاتناز،ا اتشاايوطااعوومارضيجن ¨منطقهدر

همااوباهراهااآوخداوندوكردنديخوددارجنگميداو

. ااختمبتال،بودنددادهقرارجنگازفرار¨بهانهكهيچيز

ِحزقياا يوقتاا:ا ااتآماادهرواياااتوتفا اايريبرخاادر

،كارديماعبورآنجااز،ا رائي يبنپيامبراوازييكي#،نب

خداوناد.كنادزنادهراهاآوكهكرددرخوا تخداونداز

باهونماودزنادهدًامجادراهاآووكرداجابترااويدعا

3.افتااداتفااقناوروزدرردوكازندهنيا.زگشتندبايزندگ

همچنيندرروايتيآمدها ت:براياماامعلاي#درروز

ايانچيسات؟عارض:فرماودبردناد.ايشااونوروزهدياه

هر:فرمود.حضرتامروزنوروزا ت،وايااميرمؤمن:كردند

انادكاهروايتكرده.همچنينمانوروزبسازيديروزرابرا

 4.نوروزماهرروزا ت:فرمودآوحضرت

امياواآبزرگداشت،اوشدينوروزب¨بارهنوودركآنچهتا

اواعماالويااتباابيهدرلساورواكبودينيدرفرهنگد

روشانينايمهامدياورخادادهاياوبروزنيمستحباتا

ينفايلاكنوروزباه#اظمكازاماميتيدرروا.اماديگرد

روايات«مناقط  ال»دركتاابيرشيدالدينطبر .گردديم

اازامااميعبا ا¨ادومينخليفاهيكردهكهمنصوردوانيق

يتقاضاكردتاروزنوروزدرمجلسجشناوبرا#كاظم

.ورندبپا يردآميراكهمردميتبريكحضوريابدوهداياي

راياخبار¨همه:اينتقاضاراردكردوفرمود#امامكاظم

،كاردميبرر ا، ايدها اتر@كهازجدمر ولخادا

، انتپار اياوا اتاينعياد.دراينموردنيافتميخبر

                                                           

 .282،ص2،جالتبيان في تفسير القركن.2

 .158،ص8،جكافيال.3

 .253،ص2جترجمه م  ال يحضره الفقيه، .4
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رايبرمبهخداازاينكهچيازميپناه.ا المآورامحوكرد

يعالماهمجلسا1. اازمزناده،كها المآورامحونموده

ودربيشازبيستماوردنوروزرابرا اسروايات توده

2.شآو خنبهمياوآوردها تاز تاي«نواراأل بحار»در

:نويسادماي#پسازذكرروايتمعارضامامكااظموي

يباارواياتمعلا،نقا شاده#كهازاماامكااظميروايت

ياحادياثمعلايولا،مخالفومعاارضا ات،خنيسبن

و،تارومشاهورترا اتيخنيسدربايناصاحابقاوبن

هتقيايازرو#ممكنا تروايتمنسوببهامامكااظم

ا تكهازماوارديمشتم براموريزيراحديثمعل،بوده

عظماتواحتارامهااعجام:ماننداينكهفرماود)تقيها ت

هاآوراتباه اختيدشماعربيول،نوروزرارعايتكردند

يجويتبرك،ازاينرو....(و‚مطرحكردوقائم¨لهئيامس

دلي تقيهبه،هغيرشيعيبهنوروزدرعصرخلفادرشهرها

كاهدرحاديثييااينكهمنظاورازناوروز،شدميانجامن

ا اتكاهدرحاديثيغيرازنوروز،خنيسآمدهبنيمعل

3.آمدها ت#امامكاظم

مطالبمسلماودانشمنداوهاينوشتهدربهاردرتمدو:

ميتنظازقب وجوددارد.بهار¨يدربارهمتنوعوتوجهجالب

واقاوخااصيميتقاوزمااوياكردبهااري،جاللاميتقو

مثالطوربه.ا تدهيگردينم نيفاروردمصاادفبهارگاه،

تياروابهچندهر.ا تشدهيمواقوخرداددرگاهوبوده

شااهكملوكالملانظاامخواجهدعوتبهميتقونيارياثابن

باااويالديماا1553ويزدگااردي228 ااالدري االجوق

 اببنيااباهودياگردميتنظبزرگاوازيگروهياركهم

اعتادالباهيعنيخودياصلموضوبهبهارآغازايونوروز

شددهيبازگردانيبهار راه¨اداماهميتقونياهكدانستديبا،

يباراعبااسيبناوهيااميبن¨دورهازهكا تييهاوششك

ابيد تواقدامنياافتخاروديگردآغازسهيبيكبرقرار بهي

ازدرخشاديميبشرتمدوكتاربرامروزبهتاهايكهويش

                                                           

 ،اعمالاولماهوعيدنوروز.نمفاتيح الجنا؛051،ص2،جمصباح المتنجد.1

 .15352،ص22،جنواراأل حادي  بحارألفاظ المعجم المفنرس أل.2

 .155،151،ص05،جاألنوار بحار.3

 االپنجااهبهيكنزدهكبوداو.ا تيرونيبحاويابورآو

اناوا وبرر ايعالماناهراموضاو ي،جاللاأمبدازشيپ

فيل تبااو¨عالمانهوشش.كردكمطالعهينيزبيتباراهادوره

باارباهيووفااتازپاس االي ا«ةيكثار الباق»تابك

ماننااد،بزرگاااوازيجمعااآماادوگااردهمباااونشساات

ابااوالمظفر،ركلااوابوالعباااسمكاايحي،خااازنعباادالرحمن

ويهقايبكوشاكاباني،وا اطبينجبنموويمي،ا فزار

تفاوتنيا4.ديگردمدوويخيتارأمبدنيا،يشابوريناميخ

،ناوروزشارو وبهااروقو زماو¨محا بهأمبددريخيتار

مجلسعالمه نيااباه يتفصاباهتااداشاتآوبرزينراي

باه،گرددواردتحوالتنيا¨خچهيتاردروزدپردابموضو 

«بحطار األنطوار  »تابكدرصفحهازپانزدهشيبهايكهگون

.دروقاو زماانيبهااربارايا اتپرداختاهآونيايتببه

هايجغرافياييو ط،فص بعداززمساتاو،درنايمعرض

21حاادود)ازاولفااروردينشاامالياعتاادالبهاااري¨كااره

ژوئن(بهطاول21حدود)خردادمارس(تاانقالبتابستاني

وباودهمطلابنيااسكعيجنوب¨رهكميندروانجامدمي

 5.ا تيشمال¨رهكمينزييپابرابر

گفتهبهارفص فيلطادر از.ا اتموجاودهايبسيار

شهاايگا وبهارباهكسكهراند:نق كردهمكيح قراط

فا دنبردبهرهآوباراوويبهاركخنبادازونشدهمبتهج

نيايتيبدرمضموونيا6.دارددرماوبهازينوا تالمزاج

هار/بهاارفصا نشاودعاشقهكستينيآدم:»آمدهنيچن

«.7ا تحطبنجنبدنوروزبههيكاهيگ

وهاايآنشانهوبهاربارهزاراوديشايفار اتيادبدر

قابا جنباهدوازيفار اادبدربهاار.ا اترفتهاركبه

هكاشاعرانهيهاير ازيتصو¨جنبهازنخست.ا تيبرر 

وجااوداوييارهاكشاهيوادنيادريفار شعرش اماويپ

شعريلكطوربهرايز،اندگ اشتهادگاريبهخودازيا توار

                                                           

تااريخ¨،مجلاه«سالي در گاه شمار هجطري شمسطي   2821¨ نقدي بر دوره».4

 .23علم،ص

 .1223،صدائرة المعارف بزرگ نو.5

 .133،صمفاتيح األرزاق.6

.01غزل،سعدي ديوان اشعار.7
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يرديكرومايكال كاتيادبدرخوداتيح¨هياولقروودر

ملمااوسويجساامانيهااادهيااپدبااهغالبااًاوداردياقفااآ

يتجل،دورهنياشعردربهارفيتوص،رونيااز.پردازديم

درعتيطبازينقاش،شدگفتههكطورهماو،وداردش رف

يدر اتباهرااوهكيكرودمثاًل.ا تزبانزدآثارگونهنيا

ورناگبهراريپمردشدوجواو،نامنديميفار شعرپدر

يباوورناگبااخارمبهاارآماد»:دهديممژدهبهاريبو

ماردهكديشا/بيعجشيآراونزهتهزارصدبا/عتيطب

افاتي يباديتايگ/جواوشودگهنيبدريپ يزپاشاباب،

 «.1بيمش

عرفااووتصوفورودبابعدقروودرهكدومرديكرو

درهكاا تيانفسرديكرو،گرفتصورتيفار شعربه

اريبساهمچاووزيانبهاارمفهاومرديكرونيهم¨هي ا ازي

تحاولورييتغدچارماادببزرگاوزباووذهندرهاواژه

دروناتحاولنيقاربهاارمفهوم،آثارگونهنيادر.شد وي

يبارايزيد اتاوراآومااشااعراووا اتانسااويانفس

 ر ابزشاودكايبهااراودر:»اناددادهقراريدرونتحول

اخ/ نگ؟  انگتاوها ال/رنگرنگديبرآگ تاشوك

«.2باشكخايزمانيكراآزموو/دلخراشيبود

شيپرا يتمثروششهيهممانندتيبدونيادرموالنا

وشيروفص هكبهاردرهكطورهماو:ديگويمورديگيم

ا تفتنكش يشيرووشودينم بزگراوو خت نگ،

باشاد اختشاهيهمماننادگرازينتوجاو،ستينآودر

نارمكخااچاووپس.شدنخواهديمعنويدگرگوندچار

متحاولويبر اباارباهتاگ ارناركرايجان خت.باش

ي.شو

آوردهمشهورونابيتيبدرحاف رامفهومنيهمرينظ

هكا/يباشادلخاوشهكاوشكآودرا تنوبهار»:ا ت

«.3يباشگ درتووبازبدمدگ يبس

ا تايهنشانبهارهكمطلبنيااويببهموالنانيمچنه

                                                           

.15شماره،قصايد و قوعات رودكي.1

 .52بخش،،دفتراولمثنوي معنوي.2

 .202،غزلشمارهحافظديوان .3

برگبعدزنوبهارنيا:»دي رامينيچنوپردازدميمعاداز

«.4زير تخوجودبربرهاوهست/زير

وجادعاما ماايكال كاتيادبازايهدوردربهارگاه

ن ااهدريدرونوجدنيا.رديگيمقراردليداريبودروو

فارازهادييرهااوي رمساتباهراانسااويگاهانهيصوف

وصافتشواهديبعضدرينكشتوبههييكجاتاخوانديم

 احر¨توباهعزمبه»:ديگويمحاف .ا تآمدهبهارمالزم

«.5نم؟كچارهچهر ديمنكشتوبهبهار/نمكا تخارهگفتم

نكشتوبه ازتيابدودراريشاهرا تادمرحومرابهاري

چاوووآمادنوبهار»:دهديمشرحگونهنياعاشقانهيغزل

زدادنتاواوي ااقدامانگ فص /ستكشتوبهبتاوعهد

آودمياد/در اتنمودنادهكامااويا¨وزهكوا هك/د ت

«.6ستكشوزهكآووآمدتنگبها هك

هكاشوديمهيتوصيروآوازبهارفص درينكشتوبه

لا تويباشاخاوشوطاربفصا رابهاارمااشااعراو

هافرصت يهاانشاانهبساچهوشمارنديمعمرزودگ ري

نياااا.دانناااديماااعبااارت¨ناااهييآراعاااتيطبدربهاااراو

بهااربهمربوطيعرفانوياخالقمباحثوهاياندوزعبرت

.ا تمستق يمجالازمندينبياوآووگستردهاريبس

جاايراناياويا االمفرهناگوتمدودرهموارهبهار

،اتياادب.ا اتگ اشاتهيجااباريثاارآخودازوداشته

هااآوازهكاا اتهااييمقوله،دانشيحتوهنري،معمار

ناامانادپرداختاهبهاربههيكايتمدنهايحوزهبهتواويم

باهموضاو نياورودبهتواويمتوجهجالبموارداز.برد

بهاردويدخواب¨بارهدر.ردكاشارهآوريتعبوخواب¨لهئمس

پادشاه¨نشانهبهارفص دربهاردويد:خواباندنوشتهنيچن

لاوا اتبهاارفص هكنديبباگروا ت ،نامعتادلهاواي

امعنانيابه،هستندرنجدرمردمي ردويگرمازهكچناو

اويازورناجدرخاودپادشااهازني رزمآواه هكا ت

گا ازوخرمنيزمهكچناو،باشدمعتدلهوااگرو.هستند

                                                           

 .135،دفترپنجم،بخشمثنوي معنوي.4

.305،غزلشمارهحافظديوان .5

.115،غزلشمارهگزيده غزليات شنريار.6
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خودپادشاهازمردمهكا تمعنانيابه،گرددپروفهكشو

هاار اد.وزياونبينندوازپادشاهخيرومنفعتبهآورنج

گويد:اگربهاررابهوقتخودبهاعتدالبيند، يرينميابن

دلي جاهوعزورفعتا اتوماردمعاماهراازپادشااه،

1.ا تپادشاهانصافقّوتونصرتا تودلي 

طابدربهار.ا تكيپزشمباحثبهاشاره ريد¨تهكن

داراي نت ميامالحرارتبه يماما،ا تمعتدلعتيطبي

باشرو اينفص خوودربادوآدمايباه.داردرطوبتو

ايانكاهگيردميشدتآووجوشجنبوآيدميجوشش

.شاودانفعاالتباعثايجاادتحاوالتيدربادوانسااوماي

بارافصا نيبهتررابهارفص ناي ابن وداناديمابادوي

 رخرابدورنگوندكميمعتدلراخووبهارهكديگويم

بهاااردرخااووتيوضااع¨بااارهدرنيهمچناااو2.دياانمامااي

حال،نيابا3.ا تمعتدلورومندينبهاردرنب :ديگويم

دوآمادروجوشجنببهوآو¨ژهيوطيشرادلي بهبهاردر

.افتادماياويجربهخوودربدوتمامازبدواخالط،خوو

خونواقودر بادودرمختلافاخاالطوماوادصادهاباي

ظهاوروجاادياموجابامرنياكهكردخواهددايپاويجر

كاهيافارادآوبارعاالوهوشاودمايهايماريبازياريبس

وگرمهمبهارطبوهكآنااحلهب،ا تتروگرممزاجشاو

يهاامازاجباافراد ريدبهنسبتفص نيادر،باشدميتر

ويمااريبدچاارشاتريبوگردنادميترريپ بيآ مختلف

شادهعاارضيهاايماريب¨بارهدرناي ابن.شوندميعارضه

نياااز.نادكمايبروزهنهيكماريب،بهارفص در:ديگويم

رو .ودشامايبادتراياخوليمالمااراويبحاالفص نيادر،

كنند،اماوزوزيادنميرخورندپُزمستاوفص درهيكسانك

،شاودمايبهاارهيكاهن ااموشودمياديزآناوهايخلط

4.گرددميداريپد،ا تآوعل هاخلطنياههاييكيماريب

ماواردايانباهتواويمشدهادييبهارهاييماريب ريداز

بلاه،آبلاهآمث يمسرامراضازياريبسو يش:نموداشاره
                                                           

.،مدخ بهارتعبيير خواب اب  سيري .1

 .25،صبرگزيده قانون در ط .2

 .35هماو،ص.3

 .21،صبرگزيده قانون در ط .4

لاا ا5.نكيچااريهاااجااوش،دردگااوشك، اارخ،مرغاااو

زيانهايماريبتيوضعبهبوداييريجلوگيبراهاييهيتوص

وي انتطبيحكماتمام.گردديمشنهاديپي نتطبدر

ا الم ازقبا بهااراول:ديناگومايناي يبوعلاجملهازي

دجااياويناددرآحركاتباهبادودر ااكناخاالطآنكه

ندينماامراض ريتدبنيبهترونياول، ا اتيدرماانخاوو،

خاوويفايكثشيافازاباعاثبهااردردارومصرفكهچرا

ا اتخاوويفيثكدرماوهايراهازيكيحجامت.شوديم

6،ا االمنيمبانيادد توربهآونتريديمفونتري ادهكه

وزائادموادوفا داخالطكها تكتفدونيبحجامت

¨ادامهدرناي ابن.كندميخارجبدوازرازايماريبويعفون

ي،رواناي،بدناديزهايتكحر:ديگويميدرمانهايتوصيه

يبرا.ندككميمكمزاجبهبخشيگرمدوينوشوخوردو

،هيتخل،زدورگازترديمفيزيچچيهيبهاريماريبدرماو

:ديازاافماينيهمچنااو7.ستيندوينوشاديزوخوردومك

بهار ياوادر ،زدورگبهفص نياطيشرا بببهانساو،

كقومزاج¨هيتصف شتريبديبافص نيادروداردازينردوي

حركات¨وا طههبماهنيادر8.ردكورزشتابستاوفص از

،شاوديماشتريبفكر،مغزو روبدوياعالي وهبخوو

دمااغباعصااوگارددميمسلطخشموغالباحسا ات

خاوشيبوهااا تشامام.هستنديشتريبتيتقوهبمحتاج

¨رابطاهدرآخر¨تهكن9.ا تدماغواعصابخوراكنيبهتر

مباحثبهارفص وطب فصا نيادردويآشاموخوردو،

وگوشاتديانبافصا نياادر:دياگويماناي اابن.ا ت

غا ا.خاوردآوررطوبتاريبسوبخشيگرمهاييدنينوش

خاورداديازغ ادينباوندكفيلطراووخديبا باههكابل،

،گارمهاايكيخاوراازوخاوردغ اديبايجيتدرصورت

نخاوردو¨باارهدراوأيرالبته10.ردكزيپرهشوروتند،تلخ

                                                           

 .1228-1223،صدائرة المعارف بزرگ نو.5

 .122،ص#ط  الررا.6

 .21،صبرگزيده قانون در ط .7
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تفصاي باهه#كرضاامامتيروابافص نيادرگوشت

فصا دركاههااييخوردني ريداز.داردمخالفتگ شت

يبسايارنيريشاوكخشاوگارميغا اهاا تمضربهار

 ا اتعبارتيشدهمعرفديمفبهارفص درآنچهوا ت.

1.انارو ماقك،زرش،نينجبك ،آلبالو،مويآبلشربت:از

تمدودرنوروز اهيجابحث،تمدو¨دربارهتهكننيآخر

خيتااردرمتحادملا  اازماويعموممجمو.ا تيرانيا

باام2515هيفور23بابرابرش1388 ا فندچهارمشنبه ه

رانيفارورديكمبابرابرمارس21روزياقطعنامهبيتصو

عنواوبهصلحفرهنگعنواوتحتو25¨مادهچارچوبدر

جهانروز يجاخودميتقودرور اندبيتصوبهنوروزي

 اازماونياخيتاردربارنينخستيبراهكاقدامنيايطداد

منا اابتيااكعنااواوبااهيراناايانااوروز،گرفااتصااورت

.شدشناختهتير مبهيالمللنيب

يجهانجشن¨دورهنينخستش1385 نيفروردهفتمدر

¨رخاناهيدب»عناواوبهشهرنياوشدبرگزارتهراودرنوروز

جشاننيادر.شدشناخته«نوروز هييكاشاورهاك اراو،

يانبا تنييآنياونديآيمگردهمرنديگيمجشنرانوروز

زبااويم،شاورهاكنيااازيكاي الههر.دارنديميگرامرا

،راوياافرهناگدرناوروزيبرا.ا تنوروزيجهانجشن

 ننودابآ زيانعتيشارد يياتماوردوويكانهكاآمدهي

اريبساباداوا االمهكااميانيايمهمها نتاز.باشدمي

.ا ترحم̈صلههكرددكيت 
ق(،1115)م.محمادبااقرمجلساي،نواربحاراأل؛كريم قركن: مناب 

؛ق1253تحقيق:جمعايازمحققااو،بياروت،مؤ ساةالوفااء،دوم،

 ايناعباداهللمعاروفباهابانحساينبان،برگزيده قانون در طط  

؛ش1352ق(،ترجمه:لطيفراشيد،دوم،نشرارمغاوطوبي،228)م.

تحقيق:ق(،225)م.حسنطو يمحمدبن،التبيان في تفسير القركن

يحيااءالتارا العرباي،اول،احمدحبيبقصيرعااملي،بياروت،دار

علايمعاروفباهمحمادبان،ترجمه م  ال يحضره الفقيه؛ق1255

اكبارغفااريامحمادجوادق(،ترجماه:علاي381)م.شيخصادوق

¨ ترجمطه ؛ش1323،اول،غفارياصدربالغي،تهراو،نشارصادوق

ش(،ترجماه:1325)م.طباطباايي يدمحمدحساين،تفسير الميزان

                                                           

 .101،صمروري بر ط  سنتي ايران.1

 يدمحمدباقرمو ويهمداني،قم،مؤ سةالنشراح االمي،پانجم،

اباراهيمتفليسايحبايشبان،سطيري   تعبير خطواب ابط   ؛ش1332

،تفسطير نمونطه  ؛ش1380ق(،تهراو،نشرداناش،ياازدهم،225)م.

معاصار(،تهاراو،دارالكتاب)اهللناصارمكاارمشايرازيزيرنظرآيت

منسااوببااهامااام، توحيططد المفضططل ؛ش1332 ااالمية،اول،اح

عمرجعفي،قم،مكتباةالاداوري، اوم،صادق#،تقرير:مفض بن

شامارهدوم،،انجم  نجطوم ايطران  ¨ خبرنامه؛خبرگزاري ايرنا؛تابي

،المعططارف الشططيعية العامططة دائططرة ؛ش1355 ااالاول،فااروردين

روت،مؤ ساةانعلماي،ق(،بي1325)م.محمدحسيناعلميحائري

معاصار(،)عبدالحسين اعيدياو،دائرة المعارف بزرگ نو؛ق1213

اايماو،دوم، حاف شايرازي،ديوان؛ش1382تهراو،علموزندگي

عباداهللمصالحبان،ديوان؛ش1382ش(،مشهد،نشركلهر،352)م.

زاد ؛ش1388ش(،مشااهد،انتشاااراتپاار اايمرغ،231)م. ااعدي

محماادتقيمعااروفبااهعالمااهمجلساايدباقرباانمحماا،المعططاد

تحقيقوتصحيح:عالءالديناعلمي،بيروت،مؤ ساةق(،1115)م.

توحيططد ¨ ترجمططه) شططگفتيناي كفططرينش ؛ق1223انعلمااي،اول،

علايق(،ترجماه:نجاف2قارو)م.عمرجعفايمفض بن،المفضل(

ططط  اإلمططام ؛ش1333ميرزايااي،قاام،انتشاااراتهجاارت،پاانجم،

#،ترجمه:اميارصاادقي،تهاراو،منسوببهامامرضا،  االرر

انگليسططي ط  ) فرهنطط  معاصططر حيططيم؛ش1381معراجاي،ششاام،

ش(،تهاراو،نشار1328)م. اليماوحيايم،فارسي( يطك جلطدي  

 فرهنط  معاصطر حيطيم كوچطك    ؛ش1335فرهنگمعاصر،هفاتم،

ش(،تهاراو،نشار1328)م. اليماوحيايم،انگليسي ط فارسطي(  )

،قصايد و قوعات رودكطي ؛ش1380نگمعاصر،بيستويكم،فره

محماد،الكطافي ؛ش(315)م.محمادرودكاي امرقنديجعفربان

اكباارغفاااري،تهااراو،ق(،تحقيااق:علااي325)م.يعقااوبكليناايباان

احمادخلي بان،كتاب العي ؛ق1253الكتباح المية،چهارم،دار

ابراهيم امرايي،قم،-ق(،تحقيق:مهديمخزومي130)م.فراهيدي

 يدمحمدحسين،غزليات شنريار¨ گزيده؛ق1255الهجرة،دوم،دار

ش(،تهاراو،نشارن ااه،1323)م.بهجتتبريزيمعروفبهشهريار

ق(،311)م.مكارممنظاورمحمادبانابان،لسان العطرب ؛ش1388

؛ق1212الدينميردامادي،بياروت،دارصاادر، اوم،تصحيح:جمال

ق(،تهااراو،232)م.جاااللالاادينمحماادبلخااي،نططويمثنططوي مع

فخرالدينطريحي،مجم  البحري ؛ش1352كتابفروشيخوانساري،

ق(،تحقياااق: ااايداحمدحسااايني،تهاااراو:كتابفروشاااي1580)م.

محسان،مروري بر طط  سطنتي ايطران   ؛ش1330مرتضوي، اوم،

مصطباح المتنجطد و   ؛ش1388معاصر(،تهراو،نشرشاهر،)ناصري

ق(،بيروت،مؤ ساة225)م.حسنطو يمحمدبن،ح المتعبدسال
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المعجم المفنرس أللفاظ أحاديط  بحطار   ؛ق1211فقهالشيعة،اول،

معاصر(،قم،دفترتبليغاتا االمي،)زيرنظرعليرضابرازش،األنوار

معاصار(،تنقايح:)محمديو افناوري،مفاتيح األرزاق؛ش1331

مانآثاارومفااخرفرهن اي،اول،هوشنگ اعدلو،تهراو،نشرانج

ق(،مشهد،نشرقاائم1282)م.عباسقمي،مفاتيح الجنان؛ش1381

م(،1552)م.فؤادافارامالبساتاني،المنجد األبجدي؛ش1385نوين،

نقطدي  »؛ش1330تحقيق:رضامهيار،تهراو،انتشاراتا المي،دوم،

تااريخ¨مجلاه،«سالي در گاه شمار هجري شمسطي  2821بر دوره 

گاااردآوري،ننطططج البالغطططة؛1383علااام،شااامارهدوم،پااااييز،

ق(،ترجماه:252)م.حسينمو ويمعروفبه يدرضايبنمحمد

جعفاارشااهيدي،تهااراو،انتشاااراتعلماايوفرهن ااي،چهاااردهم،

 .ش1338

نشيعياميرحس

 بيابان

قّوتوغالبًاشاوروباخاككميامنطقه: desertابان يب

ارگرمدرروزيبسيهوا،تنديبادها،ديشدشيفر ايدارا

بهرهيزوبيناچياهيپوششگ،بارشاندك،و رددرشب

.ي طحيهاازآب

مختلافدريهااباوجوداصطالحاتفاراواودرزبااو

رفتهيپ ياعمومييفتخصصيمت  فانهتعر،اباويرازبيتعب

نيتاريميكازقادياTesert.ابااووجاودنادارديشدهازب

دريمصاريريكخاطتصاويابهد تآمدهازيهاواژه

باهdeseroنيزبااوالتاياباوا تكاهبارمبناايرازبيتعب

يرمساكونيمح غيبهمعناdesertum،ترككردويمعنا

¨واژه1.رهاااشاادهومتااروكا ااتيبااهمعناااdesertusو

desertوصحراياباودرزباوفار يدرزباوفرانسهمعادلب

.ا تيزباوعربدر

شودكهدرآنجااياباوگفتهميبياهيبهناحيبهطوركل

اباويچهآنكهدرب؛درمعرضخطرقرارگرفتها تيزندگ

ارنااموزوويبسا،وآودرطول اليباردوتوزيباراوكمم

يبارانيابانينقاطبيهادربرخگاهدرطول اليحت،ا ت

ندريابناابرا.ا اتياولحظاهديباردواگربباردشدينم

تياافعاليادآببااراوزراعاتيابهاميكسينمناطقيچن

                                                           

 .20،صكب و هواشناسي مناطق خشك.1

يدآب اطحياتواوبهامينرونميازا،كندينمياقتصاد

شنا ااومتو اطمياقلا.كرديزيرآوبرنامهيودائميجار

ريزاوتبخيمتروميليآوراكمترازپنجاهم¨ االنهيبارندگ

آوراحدودصادبرابارباارشدرآو¨نهوتعرقمطلق اال

2.داننديم

نيادباهايشاديراكهبه بب ارمايايابانيمناطقب

يخدائمايادهازبارفويندواغلابپوشايآيحالتدرم

ابااوايهاراتحتعنواوبنامندوآويم«اباو رديب»هستند

.آورنديشودانمياطالقميريگرمسيهااباويكهبهب

يهاانعارضينبايزما¨كارهيابانيبيننواحيترگبزر

ادرنواحيستو يب يايدرجهدرشمالوجنوبا توا

يهاااپهناهي،كننديبساماورا دميهاراهبادهااكوهيكه

زشياهواوفقاداورينزوليهااويباعثجريپرفشارجّو

3.شونداواقوهستنديم

4.ديارويزمايارنخااردايهااابوتاهياعلف،اباويدرب

نادويروي رمايكديازياديز¨بهفاصلهيابانيبيهاير تن

ابدكه ببييطتنا بميهاشاوچناوبامحهاو اقهبرگ

هااماننادشابكهآويهااشاهير.گاردديرآبمي تبخيتقل

5.روديفارومايا تكهگاهتاعمقپانزدهمتارياپراكنده

مقادار:هاامؤثرنادعبارتنادازاباويشبيدايكهدرپيعوامل

طورهارابهاباويب6.ردماييتغ¨رآبودامنهي رعتتبخ،آب

اباويب».كننديمميتقس«ياما ه»و«ي ن »عمومبهدونو 

اريبسايشاودكاهوزشبادهاايگفتاهمايابانيبهب«ي ن 

هاراازآنجاحم كردهو نگيموادمنفص  طح،ديشد

اهباودهوياهاكاماًلفاقادگاباوينگونهبيا7.ندااوشدهينما

يابااودارايباهب«يااباوما هيب»8.دارنديزيان حزو¨منظره

،ياما اهيهااتپاه،هااژهچاووبرخااوياويهايناهموار

                                                           

 .158.هماو،ص2

 ،بياباو.1،جدائرة المعارف فارسي.3

 .01،صفرهن  اصوالحات ژئومورفولوژي.4

 ،بياباو.1،جدائرة المعارف فارسي.5

 .32،صشناسي گ گيتافرهن  بزر.6

 .01،صفرهن  اصوالحات ژئومورفولوژي.7

 .33،صفرهن  بزرگ گيتاشناسي.8



 
 

 بيابان / 686
 

1.شاودي گفتاهمايانقبياازايواشاكاليموازيهارشته

راطورمطلقفاقدآبوعلفبودهو طحآوكهبهيابانيب

2.نامدارد«اباوبرهوتيب»دهباشديوپوشانيو ي زارهاير

¨هيروهرناحياعمازصحراوكو،ياباودرزباوفار يب

آغاازيياباودرواقوازجايب.آبوعلفا تيخشكوب

يباهكلايابااِوناوعيالبتهب.ابديياوميپايشودكهآباديم

افاتيتدرآووانااياهاووحيازگيستوانواعيخشكن

ا تكاهباهيني رزم،اباويمردمازب¨تصورعامه3.شوديم

،باااآفتاااب ااوزاو،ياهياا ااببكمبااودآبوپوشااشگ

يتيچقاابليه،آورمرگيهاشنوما هوباتالقيهاطوفاو

ا تكهدريياباوفضايب،يطيدگاهعلوممحياماازد.ندارد

اديازيهااتيحادودابااميرنبودهيامكاوپ يازندگيآو

خااكمانناديهااتيمحادود،«شنا اوخاك».همراها ت

بخااكوياوتخريشبااديفر اا،باودوييايقل،يشور

ويوجااانورياهيااگيهااافقاارتااوده«شنا اااوسااتيز»

 اريوديزاونازوالتآ امانياندكبودوم«شنا اومياقل»

ابااويشاناختبيباراياريرامعييآبوهوايهاشاخص

كمكااوياابااوباهعناواويبيژگاينويباارزتر.اننادديم

4.ر ديميآبيا تكهدرمركزآوبهبيكمآب،ييايجغراف

.انادنرااشغالكاردهيزم¨كپنجمكرهيهاحدوداباويب

5.هساتنديعيو ايهاااباويبيهابهجزاروپاداراقاره¨همه

3/2123خشااكيهاااني اارزميمجمااو مساااحتجهااان

ووهكتاارازياليم1/538.كتارگزارششدها اتووهيليم

ميدرصاد(درقلمارواقلاشاانزدهكباهينزد)ادشدهيرقم

يواقعايهااابااويفراخشكقرارگرفتهكهدرواقوهمااوب

ازمنااطقپرفشااريابرنواريدنيهااباوينبيترمهم.هستند

يلومترآثاريانطباقدارندكهبهطولصدهاكياجنبحاّره

،خاورديهااباهچشامنمااتدرآويوحياهيزپوششگا

طيشارايعربساتاوولاوتكاهدارا،قايآفريمانندصحرا

                                                           

 01،صفرهن  اصوالحات ژئومورفولوژي.1

 .33،صفرهن  بزرگ گيتاشناسي.2

.13،صجنان اسالم¨ دانشنامه.3

 .353،352،صانسان و محيط زيست.4

 .1251،ص2،جدائرة المعارف بزرگ نو.5

.هستنديابانيمطلقب

شازيبا،عربستاو¨رهيشبهجز،قايآفر¨شترقارهيقسمتب

،يمركازيايآ ¨افتهيا تقالليهايجمهور،راويدو وما

يمناطقشارق،ايندرشرقآ يمغولستاووچ¨بخشعمده

يومركازيشاماليهاكاوبخشيامر¨قارهيوجنوبشرق

نبخاشيتاربازرگ.ا اتياباانيطبيمت ثرازشرا،ايا ترال

درشارق(تاا)راوياا تكهازايعيو ¨منطقه،ايدنيابانيب

دهشادهومسااحتيدرغرب(كش)يانوساطلسمركزياق

6.لومترا تيووكيليم0/2آودرحدود

يهاايك اوم اطحخشاكيهاحدوداباويهبربعالو

ووياليم28دها اتكاهباال باريرپوشانينراكويزم¨كره

يهاايدرصادخشاك2/1راوباايا7.گردديلومترمربوميك

درصاد0/2حدوديابانيبيووهكتاراراضيليم32جهاوو

ياباانيمنااطقب.دادها تيجهاورادرخودجايهااباويب

مناابويهادرصدعرصه20درصدمساحتوبيستحدود

هفادهيشودكهبهلحااگساتردگيراوراشام ميايعيطب

وونفارياليم35حادوديتايشهر تاوبااجمع53ا تاوو

يازشاهرهاياريتكشاور(وبسايدرصدجمع02حدود)

مشاهدواهاوازرا،رازيشا،اصافهاو،بزرگازجملهتهراو

،آهانراه،معادو،ويصنا،ياورزكشيزاراضيدربرگرفتهون

ريرهراتحاتتا ثيوغيمراكزمهمگردش ر،بنادر،هاجاده

.قراردادها ت

يهااابااويب¨باهدود اتهيراوازنظرمكانيايهااباويب

باه«يداخلايهااابااويب».شونديمميتقسيو احليداخل

البارزوزاگارسدريهااباهرشاتهكاوهيمنتهايهادشت

كشاوراطاالقيوجنوبشارقيجنوب،يمركزياهبخش

واردهيهاوايهااهاعمدتًامت ثرازجبههاباوينبيا.شوديم

،فراخشاكيمايازشمالوغربومشاتم بارمنااطقاقل

هاباارشانادكواباوينبيدرا.خشكا تمهيخشكون

يوفصليمو ميبادها،ديرشديتبخ،پراكنشآونامنا ب

                                                           

 .255،251،صب و هواشناسي مناطق خشكك.6

هااينخساتينهماايشمقالاه¨،مجموعه«هاي كن در فرهن  كوير و جلوه».7

 .113فرهنگوميرا طبيعي،ص
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يروزشابانهيراتدماييادوتغيزياتآفتاب اع،ندهيفر ا

.ادا تيو االنهز

بااياشرقيغربيبهصورتنوار«ي احليهااباويب»

تاخوز تاودرينابرابرازبندرگواتردرجنوبشرقيپهنا

جفاارسيعمااووخلايايادريدر واح شامال،جنوب

نيتارهمم.باشنديمييمها توايمنياقليدهشدهودارايكش

ادرطوباتياازد،يباا ااحليداخلايهاااباويزبيوجهتما

و ااالنهدريروزشبانهيراتدمايينبودوتغييوپاينسب

تحاتي ااحليهااباوينبيهمچن.ا تي احليهااباويب

انوسهنادياعربساتاوواق¨رهيشبهجزيهوايهارتودهيت ث

ددرموردكنفرانسمل متحيهابرا اسگزارش1.هستند

برابارباايدرحالحاضاردرمجماو مسااحت،ييزااباويب

جهاويهانيدرصدك زم30معادل،ترملويك555،258،20

2.دهدي ميشدهتشكيابانيبيرااراض

مفهاوم،ريكو¨درتداولعاّمهازواژه:رياباوباكويفرقب

اريبخاشبسا،ريحاالآنكاهكاو،شودياباوارادهميطبيبس

دهيانامplayaياباوا تكاهدرزبااوعلمايازبيدودمح

.شوديم

¨ابااوا اتكاهمعماواًلهماهينقسمتبيتراپستيپال

،فرورفته¨نحوزهياندارندبهايكهراهبهدريجاريهاآب

نرو تكهدرفصولمرطوب االباهيهمازا؛زنديريم

دونهراهستايتواوايدكهبرآونهميآيصورتباتالقدرم

چووخطرفرورفتندرآووجاودداردودرفصاول،موديپ

دكاهياآيا الهبساتهدرمايانشّقهيخشكبهصورتزم

ازاناوا اماالحوازجملاهيشكلفتايكماب¨هيمعمواًلازال

3.دهشدها تينمكناخالصپوش

ا اتودريشنا كاصطالحخاكيقتيردرحقيكو

اصواًلهرجابافت.يابدميايطخاصيتشكي وتو عهشر

باا،زدانهونمكبهمفهومعاموجودداشاتهباشاديخاكر

اينيرزميآبز،يآبجار،حضورآببههرشك اباراو

                                                           

 .325،321،صانسان و محيط زيست.1

 .222،صكب و هواشناسي مناطق خشك.2

.25،صكاري در خشكبوم جنگل.3

هااابااويطحاكمباربيازآنجاكهشرا.شودي ميرتشكيكو

شاترباايدهبيندوپديرا توايشكويداياغلبمساعدپ

.كننديفرضميكياشتباهآودوراگاهبه،هموجوددارند

ناهخاود،ابااوا اتيكبيادريارعارضاهيحالآنكهكو

طيردرعادممنا ابتمحاياباووكويوجهاشتراكب.اباويب

ياباااودارايچااهآنكااهب؛سااتموجااوداتا ااتيزيباارا

طيرازنظرخاكوشرايبودهوكوييتآبوهوايمحدود

 ااريدياز ااو.رددايسااتيمشااكالتز،يوبلنااديپساات

ريافاتآباز اايهماوارهباادر،ريبهخالفكو،هااباويب

راكساابكااردهويدكشاااورزيااادتوليااتزيااقابل،مناااطق

ررايكو.بهوجودآورنديارغنيبسيهاستميتواننداكو يم

شادودريريدوكويگويجموآو بخاء(م)«َ َبخ»عرب

¨قمطلق ااالنهيروتعريافتدكهمقدارتبخياتفاقميمناطق

يرهاايكو:اشباشدوبردونوعندشازبارش االنهيآوب

مقااوميرزراعياهاوغيكهدرآوگيريامراتوكوياهداريگ

يرهااينادوكويرويرهمايخاكستروغ،مانندگزيبهشور

4.(يواقعيرهايكو)يقشرنمكيداراياهوليفاقدگ

دريطايط اختمحيباهرغامشارا:اباويدربيزندگ

هابه اراباويازبياريخدربسيتاريبشردردرازا،هااباويب

اواگار.اباو ازگارشدها تيدربيبردهوباروشزندگ

تردائمًادرحالكوچباودهويو يازبهاراضيچهبه ببن

وييغا ا¨رهياگو فندوبز(بهعنواوذخيهاگّله)وازدام

انسااو5.حم بارا اتفادهكاردها اتيبراياهليشترها

ستكهبتوانددربدوخودياجانوراونياهاويگيمانندبرخ

طورمستمرداردونآببهيازبهت ميبلكهن،رهكنديآبذخ

هاگااهاباويآبدرب.ر انديآورابادقتتمامبهمصرفم

آبدريدمقادارياشودوتوليدارميبهصورتچشمهپد

تواننادياومايننقاطا تكهآدميكندودرهميميگودال

اياينمناطقراكهبساتهباهكمايا.هابه ربرنداباويدرب

«واحاه»برنديشدرآوبه رميكموبياعده،آبياديز

دريكاالهااريصاحراييازماردمابتادايبرخا.نديگويم

                                                           

.151،255،253،صكب و هواشناسي مناطق خشك.4

 .232،233،صپوشش گياهي كره زمي .5



 
 

 بيابان / 688
 

رادريتاوخااليكناياباهآبيقابهمنظورد تر يآفر

اياآشامنديم،دهينمكيآباززمينفروكردهومقداريزم

رهياختاهذخيازآورادرپو اتشاترمرغرياديابخشز

اكنادوياپو اتاوبااحفارقنااتاز ارخياعده.كننديم

آبماورد،انادهااحدا كاردهدرآوييهاكهپّلهييهاچاه

،كنندودرصورتتمامشدوآبچاهينميازخودرات مين

حفرقناتوچاه.كنندتابازبهآببر نديترمقيوراعمآ

راوازعهاادبا اتاوتاااكنووياوكاامآباياباانيدرنقااطب

.معمولبودها ت

قياعميهاحفرچاه،ديجدياصولعلميريبابهكارگ

بهآبندارناداماروزهيكهد تر يقدرمناطقيمهعميون

ارازيبسايهااناهرايهاماكناووو.متداولومعمولا ات

يهاوجودداردكاهروزگااراباويشهرهاورو تاهادردلب

آو،نكهمنابوآبآنجاخشاكشاديامابهمح ا؛آبادبود

زكمباودياگاهن1.وخرابشدها تيمناطقاز كنهخال

موجابباروزياباانيدرمنااطقبياهيداتكمگيآبوتول

نمناطقشدهويوااييناقوامورو تايدبيشديهااختالف

وكشاتاريجمعاردكاهباهنازا د اتهياگيآوقدرباالما

.ر اديبهحداق مايوتفاهماجتماعياريانجامدوهميم

.كناديمايعايبمنابوطبيمردمراواداربهتخر،فقرمفرط

شخمزدوورهاكرو،تجاوزبهمراتو،يبوتهكن،داميچرا

از،يوجاانورياهياگيهااونابودكرونسِ گوناهياراض

ياباانينابهنجارمردمدرمنااطقخشاكوبيرفتارها¨جمله

ياباانياغلب اكناومناطقبيكهشغ اصليدامدار2.ا ت

خاودرودر¨زاوعلوفهيچهآنكهم،ندارديا تبازدهچندان

در.ركناديهاارا اساتكاهدامينيانمناطقبهانادازهيا

از اطحخااكيكمايدرژرفاaquiferكهآبخواوينقاط

تبخاشا ااتيرضاايتآبهامتاااحاديافيواقاووك

ييهااكوشاندروش اختيهاكهاصواًلمردماننينشاباويب

انادكاهازنامكاناتمحدودابادا كاردهيا تفادهازايبرا

ازيمنااطقيشنيهادرتپهيكارهابهفنهندوانهآو¨جمله

                                                           

 .1251،ص2،جدائرة المعارف بزرگ نو.1

 .150،صكب و هواشناسي مناطق خشك.2

كاهياماادرنقااط.كاردتاواواشاارهيراومث كاشاومايا

جااديزراعاتباااينآبالزمبرايت م،قباشديآبخواوعم

كاشات،نحااالتيادرا.ردياگيبندوبند ارصاورتما

چاراكاه،دارديخودمصرف¨شترجنبهيبيمحصوالتزراع

خااكنسابتًا،ياگرهمبهصورتموضاعيابانيدرمناطقب

اركمو اعتيدبسداشويپيداراباغيزراعتيبرايمنا ب

كشت¨تواوبرنامهيهانموبهصورتپراكندها تودرآو

،هباشادياقابا توجيكهازنظراقتصااديورابهنحويو 

آبيباينجهاتا اتكاهكشاورليكردوهمازايعمل

ابااوي چندهزار الهراپسازا اتخراجازاعمااقبيفس

كشاتنسابتًابردكهامكااويبهشمالم،نكشوريجنوبا

ياباانيازمنااطقبييهادربخش.ترا تودرآوآمادهيو 

بااحما خااكنسابتًاينوانتقاالآبوحتايراوبات ميا

ادركافيانيزم¨خوبازمناطقدورد تاكهبرعرصه

ابهكاشتروناسويكاشتنهالگستردهميهاچاله شود

يگا ارهياغرسنهالپستهمباادرتشادهكاه ارمايحنا

اقادامباه،نروشيزبههميگاهن.رابههمراهدارديني ن 

¨ ن ارهندباگوناهيكهدرپارادچناو،اندنمودهيكارجن  

يدربرخايزكشااورزاومحلايان.انادكرتوكهوركارده

گستراننديگزرابرخاكميهاشاخه،راويشرقايهااباويب

ايا،خااكبااالروديزيهوموس(بارخ)اخاكيدگيتاباتول

كننادتاايرهمايارطوبترادرخااكذخ،البيباپخش 

.رشوديامكاوپ ،بخشتيمبهصورترضايكشتگندمد

رچااهيكاو¨هيدرحاشا،هاومراتوكشور ازماوجن  

ابدرياماهفارينيكااربهگز،گز¨زدباكاشتقلمهيافض 

ازمنااطقيقااطزدرنيااقدامكاردهونيعي طحنسبتًاو 

باهكاشاتاناوا ياكشوردر طوحقاب مالحظاهيابانيب

شيمختلفبهصورتكمابيهاازگونهatriplexپلكسيآتر

،كا اتياكهآبخواوبه طحخاكنزدييهانيمدرزميد

نساابتًا¨جااهيدهكااهتاااكنوودرمجمااو نتياامبااادرتورز

3.داشتها تيريچشم 

نهتنهابااعواما ،يوآباداباويحدومرزب،درگ شته
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باه.شادها اتينمييزتعينيخيبلكهباعوام تاريعيطب

يترازجاهامنا ب،ي كونتوآباديرابرايمحليليدال

وياقتصااد،ياندوعواما اجتمااعدادهيصمي رتشخيد

اقتصااد.گ اشاتها اتيخاودرامايرهاايزت ثينيفرهن 

رخودقاراريزتحتت ثيجاوررانميهااباويهاوضوبيآباد

ازباهياونيروناقاقتصااد،تيشجمعيافزا.دادها تيم

شترازجملهعوام ماؤثرباودهكاهدرروناديبيهايفضا

كاهياهاانيگ.كاردها اتيكمكماياباوبهآبادي بيتبد

زموزغالكهيه،خار،داشتهييودارويخوراكيكاربردها

نيراتا ميصانعتيهاااوكارگاهههاوكورهي وختآباد

.شادها اتيهاآوردهمياطرافآباديهااباويكردهازبيم

هااااباااويهاااكااهازبآويهاااهاااوراهيتآباااديااحفاا امن

خشاكينواح¨درهمه.ازاهممسائ بودها ت،گ شتهيم

هااونااامنيابان رداوبهآبااديب¨خطرهجوموحمله،ايآ 

.هموارهوجودداشاتها ات،يشهريزندگهاو اختنراه

ابااووفرهناگيربيازتا ث،راويادراينينشايآبااديزندگ

،هاازرطوبتكمنينشيآباد.بركنارنبودها تينينشاباويب

يهااشاب،ماننادينورورنگب،بازيهاافق،آفتابفراواو

اطارافيهااابااويبيگارمآفتاابيخنكتابستاووروزها

ناوكنااارينشاايگشااتوگاا ارآباااد.شاادنديدماامناابهااره

زدهباهدريو يدوانا ب،آزاديگردشدرهوا،بارهايجو

دريوآ اودگيمنايابااووايل تبردوازب.اباوبوديدرب

ا اتكاهيعيططبيازمحيرانيازبرداشتايانشانهيآباد

يعنصار ا ااني ازباغ.افتها تيربازتاكنووادامهيازد

ابااوويكا اتنازخطارب،پهناوراماامحصاوريرفضاهاد

شيباراثارافازا،ريااخيهادرقرو.افزودوبرل تآوبود

هااابااه شاادوآويهاااوتبااديتوگسااترشآباااديااجمع

ريياخاوشتغهاد اتاباويبيعيططبيمح،بزرگيشهرها

1.شد

شادوياباانيباهمفهاومبDesertification:يايزااباويب

آورادرخودنهفته¨اماا تعدادبالقوه،اباونبودهيبكهيمحل

                                                           

 .13،صجنان اسالم¨ دانشنامه.1

بعدازدوييزااباويب¨دهياپدينيب رزميتخر2.داشتها ت

نبااهعنااواويريرآبوهااواوكمبااودآبشااييااچااالشتغ

كممطارحيستويدرقروبيطيستمحينچالشزي وم

كاهيباهطاور،باشادينمايا تكهفعاالنهدرحالتكو

ددرياجديهااابااويشرفتوبيدرحالپيميقديهااباويب

.ا تيريگحالشك 

،ساتينيكناونيهاااباويگسترشبيبهمعناييزااباويب

،بخااكدرمنااطقخشاكياتخريندهايازفرايكيبلكه

مهخشكوكمرطوبتا تكهبراثرعوام مختلافازين

سااودارانياناپايهااتياراتآبوهاواوفعاليياجملهتغ

3/1ا تكاهحادودياعارضه،ييزااباويب.شوديحاد م

طاوركشاورباه115شازيتجهااورادرباياردجمعيليم

هفتاادمدرتن نااقاراردادهوحادوديرمساتقيموغيمستق

اردهكتاارياليم2/3خشكجهاوكهبال باريدرصداراض

يراتمنفاين(راتحتت ثيزم¨كچهارم طحكرهيمعادل)

بپوشاشياتخر،يستيكاهشتنو ز.دقراردادها تخو

شيافزا،هايماريهوبروزبي وءتغ ،هايمحوآباد،ياهيگ

ويآوارگا،يمهااجرتگروها،ريامارگوم،يقحطا،فقر

يهاانظااميفروپاشا،ييتغا اياكااهشامن،يخانماانيب

،يداخلاايهاااجنااگ،يفرهن اايو اااختارهايشااتيمع

وماداخالتيامنطقاهيهاايرامنااآ،يا ي يهايآشفت 

،باهعاالوه.ا اتيايزاابااويازعواقببيتنهابرخينظام

اردهكتارازمراتوجهاوكهحادوديليم3/3بحدوديتخر

يامادهايازپ،دهنادي مايمراتوراتشاكيدرصدتمام33

موجبشدهازييزااباوي رعتگسترشب.ا تييزااباويب

ديتهديونابودييبودموادغ اكنفربهكمينفرهشتهر

.شود

،موقات،شاديآوگونهكاهقاباًلتصاورما،دهينپديا

بلكه،ستينيريكويهاواراضاباويمحدودوتنهامختصب

¨رخاناهيبرا اسآماردب.داكنديتواندظهورپيدرهركجام

هفتاادحادود، اازماوملا متحادييزدااباويووبيكنوانس

ابها تثناخشيدرصداراض اريبسايهااابااويبيكجهاو
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اتخر اردتانازياليم30بشدهو ااالنهحادوديخشك

يدرپا.رودينمايارزشمندجهااوازباي طحيهاخاك

ددراواخاريوشديادواريهايهاوقحطيبروزخشكسال

وييزااباويموضو ب،قايمدرآفر1535 يمواوا1525¨دهه

وياجتماااع،يبااراوضااا اقتصاااددهياانپدياااياثرگاا ار

 ازماوملا متحادرايمجموعموم،جوامومبتاليفرهن 

راير ام¨نقطعناماهيماولا1532برآوداشتتادر اال

ومقابلهبااآوييزااباويب¨هابهمس لهجلبتوجهملتيبرا

يهااستمياكو »طرحموضو ،آويدرپ.بر انديبهتصو

،ستوتو اعهيطزياجالسمحدر«روحساسيبپ يآ 

ازد اتوركااريمواختصاصفص مساتقل1552در ال

نيادرايونينكنوانسايدبرضرورتتادويبهآووت ك21

پارداختنباهيرابارايدازاقداماتجهانيبابجد،نهيزم

باهيابينمعض عمدهگشاودوتاالشباهمنظاورد اتيا

ويورتجادمنا ابمقابلاهبااآوراباهصايراهكارها

پاسازييزااباويووبيكنوانس.مطرحنموديترافتهي ازماو

ژوئانهفاده ارانجاامدر،متعادديهاااجالسيبرگزار

شدوازطرف ازماومل يي(نها1333خرداد23)1552

ويايزاابااويمقابلهبابيروزجهان»نروزبهعنواويمتحدا

.ديگرداعالم«ييزدااباويروزب»اي«يخشكسال

انسااواز¨نابخرداناه¨دعقوباتا اتفادهيراباييزااباويب

؛يمايواقليعيطب¨راتمحدودكنندهيينهتغ،ندانستي رزم

شنا دوناهيميميتاقلينهمحدودييزااباويراامروزهبيز

كساوييمؤثردربروزآواز هميوانسانيعيطب¨دومؤلفه

،مناطقخشك¨طهيدرحييزااوابيازآنجاكهب1.برخوردارند

بشار،افتاديماهمرطاوباتفااقماياناًانيمهخشكواحين

ايااباوكمككنديجادبيتواندبااعمالناهنجارخودبهايم

تواناديهمچناوكهما، رعتوشدتبخشدييزااباويبهب

يايزاابااويدهوبهنجاارخاوداز ارعتبيبااقدامات نج

اصاواًل.فدهادياتخفيراتااحادّامظااهرآويبكاهدو

يهااناهيتاواودرزميهوناهنجاربشررامايروياقداماتب

:رگنجانديز¨عمده

                                                           

 .255ا352،صانسان و محيط زيست.1

،نودرازمدتدرختي ن ،قاعدهيدِوبيبر،اكندو1

؛درختچهوبوته

؛دام¨قاعدهينوبي ن ،يطوالن،نابهن امياچرا2

جاااديقايااازطرياهيااگيهاااپوشااشياااامحااا3

؛ومكرريرعمديوغيعمديهاي وزآتش

دهازمناابوآبيممتادونا انج،ديشديبردارابهره2

؛ينيرزميز

 ختومتواترازدرختاو ّقز،ناهنجاريريگاصم 0

رسشيرهكهموجبمرگپايجهوغيبار،رايكتيهاوبوته

؛گردديننباتاتميا

يايدومكاررنباتااتدارويشاد،ويو ايآوراجمو2

؛يكنشهيخودروبهصورتر

ببهقصدزراعتكهي راشيهانيارزمياشخموش3

2.ا تيوباديشآبي ازفر انهيزم

باهرونادمتوقاف ااختن،يايزداابااويب:يايزدااباويب

نخساتمساتلزم¨شاودكاهدرمرحلاهيگفتهماييزااباويب

اتياومساتمرعمليجي تادرياد تكمتعدييخوددار

وبلندمدتبههمراهياپيپيهايخشكسال3.ا تگفتهشيپ

¨شگساترهيازجملاهعواما افازا،باالترازنرمااليدماها

نبودبرنامه.خشكا تمهيدرمناطقخشكونيخشكسال

هااازجملاهعواما ماؤثردردهيانپديبهمنظورمقابلهباا

.رودينگونهمناطقبهشامارماياباودرايدبيشديشرويپ

الزما ااتكااهاحتمااالوقااو ،ياايزااباااويكنتاارلبيباارا

بازگشااتآودرهاار¨ودورهيبزرگاا،شاادت،يخشكسااال

الزمانجااميزيرنوبهمنظورمقابلهباآوبرنامهييمنطقهتع

درهاريخشكسااليشنا امياقلا¨نرومطالعاهياازا.شود

4.ديآياباوبهحسابميتبيرينعام درمدينخست،منطقه

،يكيدرولوژيه،يهادرچهارد ته هواشنا يخشكسال

علت.شونديميبندگروهيااجتماعيواقتصاديكشاورز

يشدماايوافازايهاكمبودبارنادگيتمامخشكسالياصل
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يخشكسال.رها تينمتغينبلندمدتايان يهوانسبتبهم

افتاديا تكهاتفاقمايدادخشكسالينروياوليهواشنا 

 اريديهاايممنجربهوقاو خشكساالودرصورتتداو

ارتبااط،ياوانوا مختلافخشكساالينروميازا.شوديم

يهمراهبادمايكمبودبارندگ1.برقرارا تيعلتومعلول

ننشدهياهاوت ميازگياريبسيازآبيشودكهنيباال ببم

ازآنجااكاه.رناديقارارگياهاودرمعرضناابودينگيوا

درمقاباا يمتفاااوتيهااامقاومااتيدارااهاااومختلاافيگ

باهيطيراتمحيييكهتغيدرصورت،طهستنديراتمحييتغ

رناديگيقرارمياهاودرمعرضخطرنابوديگ،درازابكشد

ويدبااديششاديهاخاكدرمعرضفر اآويوبانابود

از.دهاديطتعادلخودراازد تميقرارگرفتهومحيآب

يايزاابااويكمنطقهبهعناواوبيطدرينرفتنتعادلمحيب

2.شوديميتلق

ي(برداشاتاشاتباهييزااباويب)اباويدرموردگسترشب

شدولزومًاازمناطقيابانينكهبيدراذهاووجودداردوآوا

كههاريدرحال.ابدييبهاطرافتو عهم،آغازشدهيابانيب

دازشازحايتواومشخصا تكهاگرباينداراي رزم

ابااويشااهدگساترشب،شاوديباردارآوبهرهيعيتواوطب

نرونادتنهاامحادودباهياا¨نتو اعهيبنابرا.مبوديخواه

¨اباااورابطااهيازبيكاايونزدينبااودهودوريابااانيمناااطقب

خشاكويازآنجااكاهناواح.ناداردييزااباويمبابيمستق

درصااورت،دارنااديفيضااعيعاايتااواوطب،خشااكمااهين

يعايوبادووشاناختازتاواوطبيراصاوليغيبردارهبهر

¨دهياودرپديشااهدتسار،ينمنااطقيموجودومحدودچن

3.مبوديخواهيننواحيدراييزااباويب

دارمنابوآبوخااكودريتپايريبهمنظورتحققمد

وكااهشيايزاابااويوومقابلهباابيتعهداتكنوانسيرا تا

¨تاهيكم»تحتعناواوياتهيكم،مل متحدياثراتخشكسال

 NCCD (national committee to«ياايزدااباااويبيملاا

                                                           

 .233.هماو،ص1

 .233.هماو،ص2

 .221.هماو،ص3

combat desertification)نياا. شدها تيراوتشكيدرا

،نفت،روين،يجهادكشاورزيهاتهمتشك ازوزارتخانهيكم

يهاابههمراه ازماو،يعلوموفناور،امورخارجه،كشور

ويرا فرهن اياومي اهواشنا،ساتيطزيحفاظتمحا

مراتاوو،هاان اازماوجن ا يهمچن.باشديميگردش ر

جااديدرايبهعنواونهاادهماهناگكننادهملايزداريآبخ

انجاامتعهاداتدرقبااليريا يوپيزيربرنامه،يهماهن 

يوكااهشاثاراتخشكساالييزااباويوومقابلهبابيكنوانس

4.انتخابشدها ت،مل متحد

يب رونهالكار،يمالچپاش،چوواعمالُقرقياقدامات

باهشاماريايزاابااويمقابلهبابيرهازجملهراهكارهايوغ

ووهكتااارازيااليگ شااتهدوم¨دهااهچهاااردر.رونااديماا

هاامهاارووهينشاياكشورباايريوكويابانيبيهاعرصه

هااومراتاو اازماوجن ا يراهبردفعلا.اشدها تياح

بار،يايزاابااوياومباازرهباابياازمتوليكيعنواوكشوربه

هاانكاانووياومهاارايبحرانايهاكانووييا اسشنا ا

دريقايدقيعلمايهاايبرر ايبهتازگ.ا توارشدها ت

نيابارا ااسا.كشورانجامشدها تيابانيموردمناطقب

ووهكتاارازياليمبيستمشخصشدهكهحدود،هايبرر 

شاشهاانعرصاهياازا.مشك مواجههساتندهاباعرصه

نيمهارا،يتكارياندكهاولوووهكتاربابحراومواجهيليم

ا تاوكشورباابحاراوچهاردهدرحالحاضر.مناطقا ت

اويرودكهحداكثرتاپايانتظارم.روبهروهستندييزااباويب

ودركهو عتبحراييهادرا تاوييزااباويب،چهارم¨برنامه

طاورباهيقامومركاز،نيقزو،هاكمترا تمث تهراوآو

هااومراتاووراهبارد اازماوجن ا .كام كنتارلشاود

نا ااتكااهبااه اارعتازتعااداديااكشااورايزداريااآبخ

تارآ ودهياليكا تهشودتاباخييزااباويربيدرگيهاا تاو

5.رديصورتپ ييزااباويكارب،ويو يدرمناطقبحران

ياجارا،يايزاابااويهاادرمباارزهباابتيا راولويازد

نهيبه¨بهمنظورا تفادهينبازدهيبابهترياتكشاورزيعمل
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باايناهازمناابوآبايبه¨ا اتفاده.ازمنابوآبوخاكا ت

،هااآموزشمردمدرجهاتمشااركتآو،حداكثرعملكرد

رتباطدرايتمسائ فرهن يريهاومداجراواصالحقانوو

يكااريهااتي راولويازديعيبرخوردبامنابوطب¨بانحوه

البيپخش ا.ا تييزدااباويووبيمفادكنوانسيدراجرا

اباوباهيمهمدرمهاربيازابزارهايكيتواوبهعنواويرام

¨هياضامنتغ ،كيانتكنياازايرياگشمارآوردوبابهره

يريزجلاوگيابااونايشرفتبيازپ،ينيرزميآبزيها فره

1.كرد

،يايزدااباويبهاهدافبيابيد تير دكهبرايبهنظرم

ياتمر ومجاريوعمليطراح¨وهيا تكهدرشيضرور

تياآنكهكاارمحادودباهتثبيدادهشودوبهجايراتييتغ

،نطارحجااموحفاظاتيباهتادو،رواوگاردديهااگير

درآوعاالوهمبادرتشودكاهياوعمراومنطقهيباز از

يحصاركشا،همهجانبهازنظرُقارقيبراقداماتا تحفاظ

اهااويدوگياانيرواوورويهااگياترياتثب،عما ¨حوزه

كازيادرماوردهار،الزميهاادرعرصاهيوعلفيچوب

ازنظاريريتاداب،جدرمنطقهيرايوفرعياصليهاتيفعال

.هشاودديشايزاندياهاان آوياتبدي يتعد،اح فيحف 

اياتماامييمستلزمجابهجاايهاگاهنگونهطرحيقايتوف

اياي كلاياماردم ااكنمنطقاهوتعط¨ازتودهييهابخش

.متداولا تيهااتيازعمليبرخيجزئ

طورخالصهتواوآورابهيطرحجاموموردبحثكهم

¨دمعلومكندكهاگاردامناهيبا،دينامييزدااباويطرحجاموب

محادوديكشااورزيهااتياهامثا فعالاتيازعمليبرخ

نشود؟چنانچهيدت ميمردمچ ونهبا¨قوتروزانه،شوديم

دامممناو يچارا،طارحياجارا¨ازحاوزهييهادربخش

نكارد؟يدتا ميكمبودعلوفهراچ ونهوازكجابا،شوديم

ديابا،ازُقارقمراتاويناشا¨نكمبودعلوفهيت ميابهجايآ

ايااپرداختغرامتبهداماداراونماوديدداميمبهخراقدا

¨هيارالزما ات؟ازنظارتهينتادابياا¨ازمجموعاهيقيتلف

چاه،ماردم¨شزمساتانهيپختوپازوگرمااي وختبرا

                                                           

 .223،222.هماو،ص1

،طاارحياجاارا¨ادرحااوزهيااا اات؟آيضاارورياقاادامات

اياهاامجاازا ات؟آسكارخاناهيات  اياا تخراجمعادو

 اختآجريكردوبرايريرواورابارگيهاگيتواوريم

يهااابهاحدا جادهيهابهكاربرد؟آدوباتالقياخشكاني

رداديرمساييموجودراتغيهادجادهيابايازا تيدنيجد

هااراممناو كارد؟تااچاهانادازهازآويبعضا¨اا تفادهي

كرد؟بهيبرداربهرهينيرزميوزي طحيهاتواوازآبيم

ديابايبهچاهاقادامات،ييايشوروقليظوراصالحاراضمن

ازا تويموردنيدبانيد تزد؟احدا چهتعدادبرجد

هارا ااخت؟دآويبايوباچهمشخصاتييهادرچهمح 

كداممحا را،جادشوديدايبايااگرمؤ ساتعامالمنفعه

لابددرقاياننكاتبايا¨هااختصاصداد؟همهدبهآويبا

اتياادهشااودكااهشااام جزئياادرازماادتگنجانيابرنامااه

،نانادازهيايازهرنو باتع،درهر ال،اقداماتدرهرجا

كيانا تكهازيمنظورا.مربوطباشديهانهيمقداروهز

اتياك لسالهعملياوخااصباهيموضع،اقداممحدود

هااازصاورتموطارحيآورشاويجامووهمهجانباهرو

ورهبه متچنادمنظاوره اوقدادهشاوندوباهمنظكي

ك لسالهاقاداماتمحدودكننادهكاهدرياموازاتاعمال

،رديااگيمنطقااهصااورتماايجهااتعمااراووباز اااز

تحقاق.جاادگاردديزدرجهترفاهماردماينييهاشيگشا

نخااصويممكنا اتباهوضاوقاوانيينمنظورهايچن

2.داكندياجپيمخصوصاحتيامنطقهيهاجاد ازماويا

اتياتاواوآيمايكلايدرن ااه: بان در قركنيك. بيا

ياتيالف(آ.مكرديعمدهتقس¨اباورابهدود تهيمرتبطبهب

امبراووياپيو رگ شتبرخايخيكهناظربهحواد تار

ابااوباهيهاابكاهدرآوياتياآب(؛اباننديندربيشياقوامپ

.ا ت بهكاررفتهياتمثيهيصورتتشب

يماااجرا:يخيتااارياتناااظربااهرخاادادهايااآ:الااف

يابااوبايم#دربي كونتهمسروفرزندحضرتاباراه

بر.آمدها ت12م/يابراه¨ وره33¨هيآبوعلفمكهدرآ

همسارو،باهامارپروردگااريو،رياتوتفا يا اسروا

                                                           

 .21،22،صكاري در خشكبوم جنگل.2
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 (راازشامبهمكاهآوردودريهاجروا ماع)فرزندخود

اودرراه.ابااو(مساتقر ااختيب)رقاب كشتينغي رزم

اوباهقاولياتثن¨بازگشتبهشامدرمنطقاه كاه،يُكادَيه

ند تيچن1نمكهيا تاروبه رزميطويدرذيكوه

ْ أُذُرأيَرب َْمأاِلُ »:بهدعابرداشت أيأِذرِيِبنَواٍ أغعنأأأيِمنأيَعس  عْ تمأِم
ْ َدأَب ِْ َْأأأأأتِقتَرب َْمأِيأِمَكأاْيممَحض ِمتَهر ٍعأ َُنْلأَعْفِئنَدةِّأِمن ممواأايص نيعمةعأفعمج 
ُ ِو ُمن  أأأأأتاِليعأيايْ مِسأََ َُْي َْأايْثَمنَضاِتأيع ُمن  أِمن ؛ش نُ ضمو عأيُِ  أَوار همْل

آبوينبايازفرزندانمرادر ارزميپروردگارا!منبرخ

 ااكن ااختمتاا،كهحرمتو اتيادركنارخانه،يعلف

ازمردمرامتوجاهآنااويگروهيهاتودل؛ندنمازبهپادار

دآناوشاكرگزارتاويشا،دهيهابهآناوروزوهي ازوازم

اباويآوحضرترااجابتفرمودوبيخداونددعا«.گردند

آبوعلفرامح انجاممنا كحجوعمارهومركازيب

 يامردمرابهآومايهابدلينترتيتجارتقراردادوبد

ويتابستان،يبهاريهاهاوفراوردهوهيزانوا ميدونينگردا

م#ازانتخاابيهدفاباراه2.شوديافتميدرآويزييپا

يويدنيهادوازبهرهيگزيرقاب كشتودورينغي رزم

يداروهااواهيدرختاااو ااا،اهاااو ر اابزيگ،آبگااوارا)

اباهعباادتخادايانبودكهبدوواشتغالباهدنيمعتدل(ا

شااهدآوا اتكاه،هيادرآ«رّبناا»يتكرارندا3.بپردازند

آناوبودها تنه كونتينمازهدفاصل¨عبادتواقامه

رياغ»يباهجاا«زر يرذياغ»رباهياتعب4.نيدرآو رزم

اباو(باودوآمادهيب)آبوعلفيمبالغهدربيبرا«مزرو 

هشاودكاهبايگفتهماينيبهزم«زر يرذيغ»رايز5؛ا ت

،كشتي ببوجود ن الخورم وفقداوموادالزمبرا

«رمازرو يغ»كهيدرحال،تزراعترانداردياصاًلصالح

اكنووكشتيول،تراداشتهباشدينصالحيممكنا تا

                                                           

،2،جالبرهططان؛028،ص2،جنططور الثقلططي ؛53ص،3،جتفسططير الصططافي.1

 .315ص

 .303،ص3،جتفسير بيضاوي.2

 .33،ص12،جالميزان.3

 .302،ص3،جتفسير بيضاوي.4

 .322،ص13،ج8،مجروح المعاني.5

6.نشدها ت

2بقاره/¨ وره122¨هيم#درآيشحضرتابراهيايازن

كاهباهنميمتاوباه ارزميشودكههن امعزيا تفادهم

شهرنباودهوا اكاو،درآومح ، يهمراههاجروا ماع

سشهرمكهي ازت  نهينزمي درآو رزميهاجروا ماع

:12م/ياباراه¨ اوره30¨هيام#درآيابراهيزدعايبودهون

دهدكهدرزماوخاودينشاوم«أ...رّ أاجُلأُذاأايبيدأبمْمِّأ»

شاك گرفتاهشاهرمكاه،درآومكاوم#يحضرتابراه

.ا ت

#يحضرتمو يماجراي رياتديمدرآيقرآوكر

وجاود.اوكردها اتيراب7نشاميدر رزمياباوُطويدرب

ابااويربيتعبيريزبهكارگينمنطقهونيگستردهدرايابانيب

نمااجراراباهياا9،يرياتتفساياوروا8ريتفا يدربرخ

. ازدياباومرتبطميموضو ب

«يُطاو»مقادسيباهواد10كي ردوتاريبدرشيو

كاوهطاوريآتشبه اويادوبهمنظورآوردوشعلهير 

يدرختيمباركهاز و¨مندربقعهيايرفتكهازكنارواد

؛(25/12طاه)فمخي أ ُيتكأال كأبميوا أاملقدسأُطوي»:نداآمد

ينمقادسطاويكهتاودر ارزم،رووآريترابيهاكفش

هاقدا تورماوخداوندبهدرآوردوكفشعلتف«.يهست

كهمكاوقربويني رزم؛ادشدها تياباويب¨ژهياحترامو

خويدرتاوار11.بودها تيمح حضورومناجاتباخدا

#باايكهمادتقاراردادمو ايرآمدها تهن اميتفا 

نيهمسروفرزندوهمچنا،افتياوينپايب#درمديشع

مصاررهساپارينبه ويوازمدگو فندانشرابرداشت

بودوگو فندانشي ردوظلمانيشب؛راهراگمكرد؛شد

خوا تآتشبرافروزدتاخودويم.اباومتفرقشدنديدرب

آتاش،زنهآتش¨لهيامابهو ،همسروفرزندانشگرمشوند

                                                           

 .32،ص12،جالميزان.6

.130،ص11،جتفسير القرطبي.7

 .225،ص1،جاالصفي.8

 .15،ص3،جمجم  البيان.9

 .22،ص2،جتفسير بيضاوي.10

 .135،ص12،جالميزان.11
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ناثناهمساربااردارشدچااردردوضاويدرا.روشننشد

كوهطاورياز ويابودكهشعلهنهن اميدرا.حم شد

يكهآتشنبودبلكهناورالهاياشعله،نظرشراجلبكرد

اگارفتنياداكاردوراهياپيبهگماوآتشبارايمو .بود

كاهيهن اام.آتاشحركاتكارديازآوبه اوياشعله

يمو ايا:دكاهيشنيازدرختييصدا،ديكآتشر ينزد

رووآركاهتاودرياترابياهاكفاش،منپروردگاارتاوأم

نيوازهما.(12اا25/5طاه)يهساتينمقدسطوي رزم

1.اباور التاوآغازشديدربيعني،جا

#وقاوميدا اتاومو ا0مائاده/¨ وره22ا25اتيآ

رشي پاسازپا يا ارائيبنا.كنادياوماي رابيا رائيبن

اوتوانسااتنداز ااتميهاااتي#وهااداير ااالتمو اا

در.ابناديفراواود اتيهاتهبهنعمتافييياورهايفرعون

از،#راگ اشااتهيمخالفااتبااامو ااينهن ااامبنااايااا

يننافرمااني رانجامبراثرا.كردنديچياو رپيد تورها

بهچه  اال،و رباززدوازداخ شدوبهارضمقدس

َُمأممَحض َمنٌةأأ»:مجازاتشدند«هيت»اباويدربي رگردان لعم عأفعِذ  
ُمو عأِفنيأا عأاعُِ أَْيعت ُِنَيأَسَْةِّأيِمت َْيعنيأاْيقعنو ِمأأأمعر ِ أفعنمأََنأأر َب َسأ

نياا:[فرماودي(خداوناد]باهمو ا0/22مائاده)؛اْيفعمِسِقنَي

و تهيپ؛هاممنو ا تن]مقدس[تاچه  البرآوي رزم

¨ودرباااره؛اباااو[ اارگرداوخواهناادبااودينبياان]ايدرزماا

آنااو.«نمبااشيغم ا،ارتگنهكايانجمعيا] رنوشت[ا

اوليهن ااامصاابحخااودرادرجااا،شاابان اهكااوچكاارده

يح ارگردانيازمفّسراومعاصاردرتوضايكي2.دنديديم

نااه،نماادتچهاا  ااالهيااهااادراآو:آناااونوشااتها اات

ننادوا اتراحتيگزي اكنينبودندتادرشاهريشهرنش

3.كنناديگارداوزنادگنتامانندصاحراينشهيكنندونهباد

«يَماّنو الو»،باو اختناباربار ارآنااوي ايماجرا

،شدودوازدهچشمهي(وشكافتن نگوجار2/03بقره)

ندورهواقاوي(درهم2/25بقره) يا رائي بنيبهتعدادقبا

                                                           

 .123،128،ص13،جتفسير نمونه؛5،15،ص3جمجم  البيان، .1

 .281،ص3،جمجم  البيان؛255،ص3،جالتبيان.2

 .318،ص0،جالميزان.3

باودهيعايعسا طبينوع«َمّن»ستكهيدنيبع4.شدها ت

¨رهياشاياابااووجاودداشاتهياطارافآوبيهااكهدركوه

درختاوگوشهوكناارآويبودهكهازبرخيروبخشنباتين

حاالل¨پرنادهيزناوعيان«ي الو»كردوياباوتراوشميب

جالابآنكاه5.ن(بودا اتيبلدرچ)هبهكبوتريگوشتشب

أَو»:2بقره/21¨هيمطابقآ،هياباوتي  رگرداودربيا رائيبن
ْ أَ ص ِب َُمٍمأَواِحٍداِلْذأُلْيمم  أيمأمموَسيأيع َْيعيأطع #يباهمو ا«...َضأ

َمّن)كنو غ ايمبهيتوانيكنندكهماهرگزنمياعتراضم

تبخواهازآنچاهينروازخدايازا،مي(قناعتكنيو لو

ازياعدسوپ،ري ،اريخ،جاتيدمانند بزيروينمياززم

كامياغ ايآ:ديگوي#بهآناوميمو .ماقراردهديبرا

نيد؟!حالكهچناينيگزيبرتربرميارزشرادرمقاب غ ا

دتاواردشاهريدوكوششكنيرووروياباوبينبيازا،ا ت

.شوديافتميددرآنجايخواهيراآنچهراميز؛ديشو

دانااويجغراف.ناقرارداردي ¨رهيدرشبهجز«هيت»اباويب

اباودرينبيا6.اندخوانده« يا رائيبنيصحرا»عربآورا

. اراتشاامقاراردارديهاا رخوكوهيايدر،لهياوأيم

نينفلساطيكوهطورو رزم،آوازاطرافبهجفار¨گستره

و8نينبخاشفلساطيتريجنوب،ينواديا7.شوديميمنته

مساحتآورا9.ا تياهيشترآوشنزاروفاقدپوششگيب

10.اندفر نگگفتهچه فر نگدرچه بهابعاد

ندورهازياشنا اانهباهاكهبان اهجامعه،ابنخلدوو

حكمات¨دربااره،ن اردي مايا ارائيبناياتاجتمااعيح

نيورودبااه اارزم¨تچهاا  ااالهيااومحرومي اارگردان

 كاركرديدرتحليو.درخورتوجهدارديدگاهيد،مقدس

يآودرهمبساات يدياابااهنقااشكل،تيعصاابياجتماااع

تازجامعااهوياادفااا وحما¨رهيااان جاااديواياجتماااع
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اتآواشارهكاردهومعتقادا اتيمقاومتدرراهحف ح

آناااوازيووابساات يكقااومو ر ااپردگيااريااكااهتحق

جاهاضامحالليتودرنتيضاعفوزوالعصابيهانهيزم

معتقدا ات،نا اسيبرهم.تآناوا تيقدرتوحاكم

رياتحق،يهاابردگاك وبه بب االي ازيا رائيكهبن

خودراازد تدادهبودناديتقوميعصب،شدووا تثمار

در.نداشاتنديكاامليمااوما هبيهناوزا، ريديواز و

وياتاجتماعيحف حيونبردبرايداريپا،جهازدفا ينت

نيازا.ناتواوبودند،نموعوديمستق خودوتصرف رزم

،يگرفتهباخاواردكهنس خويطلبيروحكمتخداوندم

بادوويديانبارودونسا جديازبايغلبهوبردگا،قهر

محكامياكااووبارا ااسباورهااينيداشتنخلقوخو

يمستق ومقتدرراپ،ديجدياجامعه¨بتوانندشالوده،ينيد

1.كننديزير

راانكاروطلبيهود#ويهاهشداريقومعاددرپ

ناهموارباايابانيافكهبناحقيآناودر رزم.ع ابكردند

پساز ه االقطاو.كردنديميزندگ2،بوديشنييهاتپه

هاافرماوخداوندتعلقگرفتكاهبارآو،باراوبرقومهود

دبارقاوميارشديبسي بحاوباديخدا.ع ابنازلشود

برآناوياپيدكههفتشبوهشتروزپيعادمسلطگردان

شاهيازرياوتهايانخا مكهدرختدوگرفتوچناويوز

دهيانكوبيآناوازجاكندهوبارزمايهابدو،شوديكندهم

ناابودي ااوهم انيدندوبادير يشدوبههالكتميم

يزياشاوچيهاآوروزجزخانهيكهفردايابهگونه،شدند

َْنمٌ أأأاعأَو»:خداونادمتعاالفرماودها ات3.شديدهنميد م نمأ
َْمَِتنةٍأأُ ِيُ واأِبنِضيٍحأصَأُمفع موالناا.(8-25/2الحاقاه)«...ض َصنٍضأ

باهنظاميدا تاوع ابقومعاادرادردفتارششاممثناو

:ازآو رودها تيدهودربخشيكش

عظمولحامازيديبرحجر/تادريفكنديبههوابرد

/تااچاوخشاخاشيكُگُرهرابههوابرهامزديكدگر/ي

                                                           

 .121،122،ص1،جتاريخ اب  خلدون.1

 .223،ص35،ج10؛مج32،ص22،ج13مج،جام  البيان.2

 .121،122،صهمراه با پيامبران در قركن.3

د/نارميكشايوخطم/هودگردمؤمنايزاوشديا تخواور

رووباودازآوخاطياد/هاركاهبير يشدبادكانجاميم

نباداج بايشكستاندرهوا/همچنيجملهرا/پارهپارهم

.مبو تاويعارفاو/نرموخوشهمچوونس

«يالقريواد»قومثموددريزاززندگين85فجر/5¨هيآ

ابااويب.اوآوردها اتياآناو خنباهمي ن يهاوخانه

قاوم،نقاومياا4.نحجازوشامقرارگرفتها اتيمزبورب

امااباراثار،داشتنديمرّفهيامبر#ا تكهزندگيصالحپ

ازياورفتنادكاهاماروزهاثاريچناوازم،ياوو ركشيطغ

نقومكهدرقرآونق يايدردا تاوزندگ.ستينيآناوباق

برخروجيندرخوا تآناوازصالح#مبيشدهبهماجرا

¨دهكاهباهعناواومعجازهياحگرديازدلكوهتصارياناقه

خوردياباوميكهازعلفبياناقه،ادشدهيصالح#ازآو

:مشادهباودياومردموناقاهتقسايكهمياوازآبچشمه

دكهجازيقوممن!خدارابپر تيا:صالحبهقومشگفت»

طاارفازي روشاانياادل.سااتيشاامانيبااراياومعبااود

كه،ا تياله¨نناقهيشماآمدها توآوايپروردگاربرا

نناقهراباهحاالخاوديا.بزرگا تياشمامعجزهيبرا

اباو(بخاوردويبيهاازعلف)نخدايدكهدر رزميب  ار

يعا ابدردنااك،ديكهاگارآزاربر اان،ديبهآوآزارنر ان

،22/100اءشاعر،3/33اعاراف)«شمارافراخواهدگرفت

نيزم)«اله»به«ارض¨»اضافه،اعراف¨ وره33¨هي(درآ102

ساتوينينشترمزاحمكساينا تكهايخدا(اشارهبها

امااآنااوبااكماال5.كناديابااوا اتفادهمايفقطازعلفب

دزدنادويشاديهااكردهبراوضاربهيشترراپ،يگستاخ

نكوچاكويكشتندو پسآوراقطعاهقطعاهكاردهوبا

نهن امبودكهيدرا.پختندوخوردند،منمودهيبزرگتقس

عا اب اختيكردكهبهزوديخداوندبهصالح#وح

6.وكوبندهبرآناوواردخواهدشد

ريااباوبااتعبيبهصراحتنامب،12و ف/ي155¨هيدرآ
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َُض ِشأاعَرفعَ أأَو»:آمدها ت«البدو» َْيعيأاْي ءََأِبُ ن  أأَجنمأأَو...أَبَويِهأ
ُ ِدأ ْ أَب َْأاْيَبد ِوأِم ََغعأايش تطعمُ أَبتِْنيأوَأاعِم و؛... َبننَيأاِلخ نَوَِيأأأْ أَ 

دريدوهم ايو ف[پدرومادرخودرابرتختنشااني]

يرخاوابيانتعبياپادر!ا:مقاب اوبه جدهافتادندوگفت

وبهمانپروردگارمآوراحققرارداد،يدما تكهقبالد

رووآوردوشاماراازيكهمرااززنداوبيردهن امكيكين

اومانوياطاوميبعدازآنكاهشا،نجا[آوردياباو]بهايآوب

123و122اتياش ونزولآ¨درباره1«...برادرانمفسادكرد

ْ أكعم عأَمتم مأفعأَواع»:2انعام/¨ وره ِمأَومعَم َُْيَْمأيعهمأ مور اأمي ِشيأأح تتَْم َج
اكهازدشمناويچن«...يْ مِسِبِهأِفيأا ننق شدهكهابوجه 

اروز حضارتر اولاكارم@راي ر ختا المبود

كهتاآوروز،شجا حضرتيحمزهعمو.دًاآزارداديشد

شاهيآومطالعاهواند¨رفتهوهمچنااودرباارهيا المرانپ 

ابااويشكاربهبيكردودرآوروزطبقمعمولخودبرايم

اوكاارياابااوبرگشاتوازجريكاهازبيهن ام،بودرفته

 اختبرآشافتو،ابوجه بار ولخدا@باخبارشاد

اوينايابياكسربه راغابوجه رفاتوچنااوبار اري

 پسبه راغر اولخادا@،شديكوفتكهخووجار

2.رفتور مًاا المآورد

ُم  أَ أَو»:2بقره/¨ وره228¨هيآ¨درباره ُم  أاِلْ أبينةعأأألعم عأيع ِبنت
ْ أَرُبُ   مْ أياعممْيِ ِهأ ازيدربرخا«أ...َِتُ  مأايم مبموتمأِفتِهأَسِ تٌَْةأِم

پاسازآنكاهصاندوقعهادباهد ات:رآمدها تيتفا 

،خاودبردناد¨خاناهنافتادوآورابهباتيپر تاوفلسطبت

ازآنااوگفتناديبعضا.شادنديفراوانيهايگرفتارناراحت

ميازآوروتصام.صندوقعهدا اتيهاهمهازشومنيا

حاضاريگرفتندخودراازشرآوخالصكنندوچووكس

بهناچارآورابهدوگاو،خانهنبودرووبردوآوازبتيبهب

اويانجريااتفاقاًاا.ابااورهااكردناديهارادرببستندوآو

. باوديا ارائيبنايمقاروباانصابطاالوتباهفرماناده

شهريواورابه ويندوحيافتندكهايتيفرشت اوم مور

ابرانناديا ارائيامبراوبنياازپ« ياشموئ» كاهيهن اام. 

                                                           

 .85-33،ص15،جتفسير نمونه.1

 .222،220ص،0.هماو،ج2

اويادرم،دشادويا صندوقعهدراپسازناپديا رائيبن

ازطارفخادابارياآوراباهعناواونشاانه،دناديخودد

زباازيانامبرشاويچهآنكهپ3؛كردنديتطالوتتلّقيم مور

صادقحكومات¨نشانه،آناويآمدوصندوقعهدرابه و

¨نشاانه:امبرشااوباهآنااوگفاتيوپ»:طالوتقراردادهبود

شماخواهدينا تكهصندوقعهدبه ويحكومتاوا

ازپرودگارشاماويكه[درآوآرامشي]هماوصندوق،آمد

در،#وهااروو#قاراردارديخانداومو ايادگارهاي

.(2/228بقره)كننديكهفرشت اوآوراحم ميحال

اعمالكافراو22نور/35¨هيدرآ:هاهيهاوتشب يتمث:ب

َْأكعفعضمواأأَو»:هشدها تياباوتشبيبه رابدرب ُم  أاعاْيِذي ْ َممُي
ٍَُةأحي َسبمهمأايْظم آُ أَممًء ،كهكاافرشادنديكسان؛...أكعَسَضاٍ أِبِقت

اباو(كاهانسااويب)ريا تدركويهمچوو رابشاواعمال

كهباه اراغياماهن ام؛پندارديآوراازدورآبم،تشنه

راكهباهزعامييآناوكارها.«...ابديينميزيچ،ديآيآوم

افتاهويهودهيدرنزدخداب،پندارنديكو ودمندميخودن

باه3اعراف/08¨هيآ4.دخواهندشديازآوناام،ازيدرزماون

زاروناپااكشورهيريزباكويخنپاكوحاص يزم¨سهيمقا

يپااكوخاوشطعاممعرفا¨وهياميراداراياول،پرداخته

اهياراكهجزگيدودوميرويكندكهبهاذوپروردگارميم

اْيَبيعدمأايْطتبمأخْيضمامأَ َبمَمهمأأَو»:ديرويارزشازآونميزوبيناچ
شاترمفساراويب.«أ...أاْيِذيأَخبمثعأ أخْيضمامأاِلْيمأَ ِ ند اأأِهأَوِبِذْذِ أَرُب

مؤمنوكاافرواعماالآو¨سهيادشدهرابهمنظورمقاي¨هيآ

5.اند ردانستهيكديدوبا

هيدر اايكهچندصاباحيمدرموردمنافقانيقرآوكر

در.ييداردبايهزيتشب،دارنديظاهرًاآراميزندگ،نفاقخود

ُم  أُكْيَمنمأأأاعي عم مأاْيَبض قمأخْيطعفمأ»:ديفرمايم/2بقره25آيه ب َصنمَر
ُم  أَمَشو اأِفتِهأَواِلذعاأاع ُِ  ألعمممواأَواعَضمءََأيع َْيعت ََُبأأْظيعَ أ يعو أَشمءََأايْيهمأيعذع

ُِ  أَو ُِ َْيعيأُكلِّأَشيٍءألعِديٌضاعأِبَسم  ُِ  أاِلْ أايْيَهأ هيانآيدرا.«ب َصمِر

در،يظلماانيكنادكاهدرشابيمانندميرابهمسافرآناو
                                                           

 .221،ص2.هماو،ج3

 .121،ص10،جالميزان.4

،3،جالطدر المنثطور  ؛233،ص2،جالتبيان؛230،ص8،ج0،مججام  البيان.5
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آو؛گرفتاررعدوبرقوطوفاوشادها ات،كيتاريابانيب

يتنهااهن اام،بردينمييچناو رگرداوا تكهراهبهجا

ابااوچنادلحظاهيبيفضاا،شاوديظاهرميكهبرقآ مان

حركاتكنادييردبه ويگيمميگرددواوتصميروشنم

شاودواويامابه رعتبرقخااموشما،ابدياهراببلكهر

1.مانديميهمچناو رگرداوباق

¨درآ اتانهياتنااظرباهوقاو حاوادثيازآيدربخش

،درآوهن امپروردگار.اباواشارهشدها تيزبهبيامتنيق

كنادكاهيرهااما2همواروپهنااورينراهمچوودشتيزم

ْ نمأأأ»:نخواهدباوديوبلنديچگونهپستيدرآوه َُمألعم فعتنذعرم
َِْوج نمأوَأأأَصْفَصفِّم َُنمأ ،(153-25/152طاه)«م م نمأاع أأ أَََضيأِفت

معنا4اهيگيهمواروب3يابانيراب«لمْمِّأصفصفمِّ»ريمفّسراوتعب

خاودرادر،دگاوياآفر¨زهماهيدومن¨پسازنفخه.اندكرده

ُِنيأهَأأ»:نناديبيحاضرميابانيب ُمن  أأأأج نَضٌةأَواِحنَدةٌأأفعِذ  َمنمأ فعنِذذعاأ
َُِضِة ردروجهياه لغتوتفس.(12-35/13نازعات)«ِبميس م

5.اندگفتهيوجوه« اهره»اباوبهيبيگ ارنام

از؛ا اتيداريشببيبهمعنا«رهس¨» اهرهازماده

بارديخوابشبانهراازچشمم،آنجاكهحواد وحشتناك

 ااهرهباه¨كلمه،زا تيان رهراسايزبسيامتنينقيوزم

 ااهره:انادزگفتهينيبرخ.محشراطالقشدها ت¨عرصه

هاوحشتاباويب¨چوواصواًلهمه،نديگويميابانيرابههرب

باراثاروحشاتخاوابشابانهراازچشامييگو،زنديان 

6.برنديم

يزبهحوادثي رنياتديآيبرخ،عالوهبرآنچهگ شت

دريرياتفسايايخيتااريهاارندكهبرا اسنق اشارهدا

نموضاو ياهباهاياگرچهدرخودآ؛انداباواتفاقافتادهيب

120و3عماراو/آل103اتياكاهآچناو؛شارهنشدها تا

                                                           

 .132،ص15،جتفسير نمونه.1

 .330،ص5،جالتحقيق في كلمات القركن.2

 .188،ص13،جرو  الجنان.3

 .222،ص12،ج5،مججام  البيان.4

،15،جتفسير القرطبطي ؛225،ص15،جمجم  البيان؛202،ص15،جتبيانال.5

 .283،ص3،جلسان العرب؛255ص

 .382،ص2،جلسان العرب؛82،ص22،جتفسير نمونه.6

ندركاوهوياحادوحنايهاااووقو جنگيبهجر5توبه/

و32جان/¨ اورهياتابتدايآ.اندتهامهپرداختهيهااباويب

نخلهياودرواديبها المآوردوجن22احقاف/25¨هيزآين

7.نها تيفومدياوطايميينمكاوصحرايا.اشارهدارد

آدم#راكهدر¨هيماوگرفتنازذريپ،ازمفسراويبرخ

.انددانسته«النعماويواد»اباويدرب،آمده2اعراف/132¨هيآ

،جااآوردنمفسراومعتقدندپسازآنكهآدم#حجباهيا

رووآوردوبهاونشاودادوياوراازپشتشب¨هيخداوندذر

مفسراويبرخ8.«يبل»:گفتنديهم ،«اعيستمأبَضّبُ  »:نداآمد

ابااويراباهب35روم/21¨هيوآ2انعام/05¨هيدرآ«َبّر»ريتعب

ومقصاودازَباّرويدآيحنميكهبهنظرصح9،اندمعناكرده

ا تكهشام تماميودريمعروفخشكيعنابحرهماوم

َحم نيأاِلذعاأأ»:18كهاف/55¨هيرآيدرتفس10.شودينميزم¨كره
ْ أأأأأ ُمن  أِمن َُنْلأيع  َ َْيعيألعو ٍمأيعن  أَ  َُمأََْطُي مأ َبيعغعأَمْطِيَ أايش م ِسأَوَجَد

َُمأِسم ض ا ديا]درآنجاا[د،ديدر ايتابهخا ت اهخورش؛ موِ 

كنادكاهدربرابار]تاابش[يطلاو مايتيدبرجمعيخورش

چگوناهيم]وهايهاقرارندادهباودآويبرايپوشش،آفتاب

نياندكه رزممفسراواحتمالدادهيبرخ،نداشتند[يباني ا

فاقدكوهودرختوپناه ااهباودهويابانيب،ينمردميچن

ابااووجاوديهااراازآفتااببپوشاانددرآوبكهآويزيچ

ستكهگفتاهيزدورازذهننيناحتمالنيا11.نداشتها ت

تيدهبودندكهاهمينر ين طحفكريشودآناوهنوزبها

نكهداناشيچهر دبها،اچادرزدورابفهمنديي ازخانه

.اموزنديابيرابدانندي ازمهيوخي از اختماو

وضاوحما اودريمومااجرايحضارتماريزندگ

راه،د اتداديماوباهويدردزايوقت:رآمدهيتفا يبرخ

ياز كنهوخشكوبايخاليابانيب؛شگرفتياباودرپيب

اويگرچهزناوبهدو تاووآشانا،نحالتيدرا.آبوپناه

تولدفرزندبهآناوكماكيبرندتابراي خودپناهميوفام
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 .353،ص2،جمجم  البيان؛202،ص8،جالتبيان.9

 .352،ص2،جدائرة المعارف قركن كريم.10

 .2252،ص2ج،في ظال  القركن.11
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خوا تيبودوهرگزنميما تثنائياماچوووضومر،كنند

اباويراهب،ماويباشرو دردزا،نديم اوراببوضوحيكس

كاهناوزادشرادريو رانجامدرحااليشگرفترادرپ

بازگشتوبه راغبست اوياباوبهآباديآغوشداشتازب

1.خودرفت

َْأَخَضجمنواأأاع»:2بقره/223¨هيدرش ونزولآ يع  أَََضأاِليعيأاْيِذي
ُِ  أَو ْ أِ يمِر آمادها اتكاهدر،«أ...أَحذعَرأاْيَمو ِتأُم  أَُُيوٌفأِم

ازمردمراياديز¨طاعووعدهيماريشامبيازشهرهايكي

دازيدآنكاهشاايااوهزاراونفرباهامينميدرا.نبرديازب

ازآنجاكه.آوشهرراتركگفتند،ابنديييچن المرگرها

يدرخوداحساسقدرتوا اتقالل،ازمرگييپسازرها

وچشامدوخاتنباهيالها¨دهگارفتنارادهياودهوبانادنم

زباهياپروردگارآنااوران،دچارغرورشدنديعيعوام طب

زيااتنياروايازبرخا.مبتالونابود ااختيماريهماوب

نيمزبوردرآو رزميماريشودكهاص آمدوبيا تفادهم

شااويآنااوازايشاوايچاهآنكاهپ؛بهعنواومجازاتباود

ازشاهر،مبارزهبادشمناوآمادهكردهيوا تخودرابراخ

،طجناگينكاهدرمحاياا¨هابهبهاناهاماآو،خارجشوند

نيازا.كردنديازرفتنبهنبردخوددار،مرضطاعووآمده

كاهازآوهاراسيزيازآناورابههمااوچيروپروردگارن

آنااو.مباتال ااخت،داشتندوبهانهفرارقاراردادهبودناد

اباونهادندودرهماوي ربهب،كردهيخودراخاليهاخانه

اوگ شاتويانجرياهااازا ال.نرفتنديازبيجاهم 

 اازآنجاعبوركاردويا رائيامبراوبنيازپيكي ايحزق

دوازخاداخوا اتآنااورازنادهيآناوراديهاا تخواو

شيخداونددعاا.ر دشاوبپيمرگشاوازايكندوازماجرا

يمجااددًابااهزناادگ،هااازناادهشاادهرااجابااتكااردوآو

2.بازگشتند

أيص نَْ مأاْيُفْينَكأوَأأأَو»:ميخوانيم11هود/¨ وره38¨هيدرآ
َْيعتِهأَميع ْ همألعم عأاِلْ أََس َخضمواأِمْ مأفعِذ  مأأٌمُكْيَممأَمض أ ْ ألعو ِمِهأَسِخضمواأِم ِم
ْ ُ   أكعَم يو]نوح[مشغول ااختنكشات؛مأََس َخضمو عَ س َخضمأِم

                                                           

 .25،21،05،ص13،جتفسير نمونه.1

 .218،215،ص2،جهمان.2

،گ شاتنديازاشرافقومشبراومايوهرزماوگروهبود

اگر]امروز[ماا:گفتينوح[مي]ول،كردندياورامسخرهم

نگونهمساخرهيز]فردا[شماراهميمان،ديكنيرامسخرهم

دعلتمساخرهكاردوآنااورابتاواوازيشا.«مكرديخواه

خواهاادويآبماايچااهآنكااهكشاات؛افااتيهدريااخااودآ

نياحالآنكهناوح#ا،اباشديدبرلبدريباي ازيكشت

شدينباعثميوهم.داديآبانجامميبيابانيكاررادرب

نيكهايتيدرروا.وهمراهانشرامسخرهكننديكهآناوو

اباوكوفهيدربينكشتيا:آمدها ت،كنديدميي خنرات 

رادريناوح#كشات،اتياروايتهشدومطابقبرخ اخ

3.مسجداعظمكوفه اختيمح كنون

ونس#كااهازقااومشكنااارهيااحضاارتيدرماااجرا

¨توبارپناهبردوبهوا اطهيپرازجمعيگرفتوبهكشت

اافكنادهيابهحكمقرعهباهدر،يبارومسافِركشتيني ن 

122و120اتيااادرآ،ديااانهناااگگرد¨شااادهوطعماااه

ََُضاءمأوَأ»آمدها ت33صافات/ ِمأِبنمْي   َبم َْنمأأاعأَوأُمنَوأَسنِقت ٌأأأفعََْبْذَ م
ْ أيْقِطنٍي َََضةِّأِم ]بههرحالماااوراازشاكمنهناگ؛َْيعتِهأَش

اهيااازگينخشااكخاااليم[ودر اارزميديبخشااييرهااا

بااراوييكاادو¨ماااربااودوبوتااهيكااهبيدرحااال،ميافكنااد

پهانومرطاوبشآراماشيهاابرگ¨هي ام]تادريانديرو

.اباوا تيهازبيكنا،اهيازگينخشكوخالي رزم.ابد[ي

حيهاباهتصاركهدرآوياتيروا: اتيبان در روادو. بيا

نجاايدرا.ارا اتيبس،اوآمدهياباو خنبهميااشارهازبي

.هامداشتبراهّمآويخواهيمرور

چنادازياتيادرآونس#ياحضارتيدا تاوزنادگ

128ااا135اتياازآيااون21اء/يااانب88و83اتيااجملااهآ

كهيهن امياتآمدهويدرروا.ذكرشدها ت33صافات/

باحالتخشموغضابقاومشراتارككاردومقادمات

كاهدرياطارافدانشامند،برقومشظاهرشديخشماله

.دنادتاودرمقامتوبهبرآميانشاوبودراگرفتندوباهدايم

ابااويبيباه اويد اتهجمعا،آناوبهد تورآودانشمند

وانااتوينزناووفرزنداووحيحركتكردندودرآنجاب

                                                           

 .315،330،ص11،جبحار األنوار.3
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ه اردادهوصاداي پسگر،افكندندييهاجداآويهابچه

بلندكردنادومخلصاانهازگناهااوخاودويبهنالهوزار

وباهت،ونس#داشاتندياامبرخاودياپ¨كهدربارهيراتيتقص

¨ع ابكنااررفاتوحادثاهيهانهن امپردهيدرا.كردند

كاربهلطفتمؤمنتوبهيهافرودآمدوجمعع اببركوه

1.افتندينجاتياله

ماو#ينق ا تكهمردمدرزماونبوتحضرت ال

شادندوباهيديشاديدچاارقحطا،دوبااراويبراثرنبار

تيشااكايوخشكساااليحضااورحضاارتآماادهازقحطاا

فرداپسازنمازصبحباه:ماو#بهمردمگفتي ل.كردند

.ميكناياباوحركتمايبيمنظورانجامنمازا تسقاءبه و

ابااوينمازباهطارفبيبرا،آوروزمردمجموشدهيفردا

دكاهياراديامورچاه،ريماو#درمسي ل.حركتكردند

آ اماويشرابه اويهاننهادهود تيشرابرزميپاها

موازرزقيا!مابندگاوتاوهساتيخدا»:ديگويم،لندكردهب

هاباههالكاتمارابه ببگناهاوانساو.ميستيازنينيتوب

تكاردويانهن اامروباهجمعيماو#دراي ل.«نر او

يدكهخداوندشمارابهدعاايتاوبازگرديهابهخانه:فرمود

ربااراودرآو االآوقاد.رابكارديمورچه( ا)رتاويغ

2.دكه ابقهنداشتيبار

اونجراوبار ولخدا@كهيحيمس¨مباهلهيدرماجرا

تآناااوازياامطاارحشاادهودرنها3عمااراو/آل21¨هياادرآ

ر اول،دندوحاضارباهمصاالحهشادنديمباهلهكناركش

،كاهجاانمدرد اتاو اتييباهخادا:خدا@فرماود

دواگارمباهلاهختهشدهبوينجراوآو راه يهالكتباال

آمدنديموووخوكدرميمسخشدهبهصورتم،كردنديم

يمرغااورويحت،ورگشتههاشاوشعلهرگامياباودرزيوب

نجاراو، بحاوي وختو رانجامخدايهاشاومدرخت

3.كرديواهلشرامنقرضم

تكردها تكهيازامامصادق#روا،مفّض بنعمر

                                                           

 .125،ص15،جتفسير نمونه.1

 .223،ص1،جم  ال يحضره الفقيه.2

 .320،ص3،جتفسير الميزان¨ ترجمه.3

دويداصاحبفهامودركشاونخيدرد:حضرتفرمود

خادا،نفهامنشاوديراهركهديز؛ديگرداونباشاباويمانندب

كاهحضارتچنااو4؛نظرنخواهادكارديامتبهويروزق

تعاّرببعاد)يگارداباويازب،زپسازهجرتير ول@ن

5.فرمودها تيالهجرة(نه

َْت أيعنهمأَ فْأ»:0مائده/31و35¨هيرآي تفسيدرذ سمنهمأأفعطعو 
ازحضارتاماامصاادق#يتايدرروا،«...ِختِهأفعقعَميعهماعلعم لعأ

جساداورا، برادرشراكشتيكهقابيهن ام:آمدها ت

يزياچ.اشچاهكناددانستباجنازهياباوافكندونميدرب

 هجومآوردنادويجسدهابين  شتكهدّرندگاوبه و

6.ديرابهدوشكشآويمدت،اوبهمنظورنجاتجسدبرادر

أِسنَ أُكض ِسنتهمأايس نَممَواِتأوَأأأو»:2بقاره/200¨هيرآيدرتفس
باه«يكر »شودكهياتا تفادهميروايازبرخ«...ر َ ا ع

حضارتاماام.تارا اتوينو ايهاوزممراتبازآ ماو

ما السموات و األرض عن د الكرس ي إّل ا    »:صادق#فرماود
ما الكرسي عن د الع رإ إّل ا كحلق ٍة يف      كحلقِة خامٍت يف فالٍة و

¨همچاووحلقاه،يسهباكر يندرمقايهاوزمآ ماو؛فالٍة

،باعرش¨سهيدرمقايوكر ياباوا تدرو طبيان شتر

7.«اباويا تدربيامانندحلقه

تكاردهيانروايازر اولاكارم@چنايابوذرغفار

و اتآناوراد¨هيوذر”نيكهحسنوحسيكس:ا ت

آتااشدوزخهرگااز،شاااوراخالصااانهبخواهااديبااداردوا

يهااگيااگرچهگناهانشبهقادرر،اشرانسوزاندچهره

ماوخارجكاردهيراازايم رآنكهگناهانشو؛اباوباشديب

8.باشد

يدارشبزناده¨رمؤمناو#دربارهيازحضرتاميمرد

زهركسدو ومشابرانماا...»:حضرتفرمود،ديپر 

¨درهامفشاردهيهااگيپاداشاوازحسناتبهقدرر،كند

تارازكاوهُاُحادنيهادهبار ن نآويتراباوا تكهكميب

                                                           

 .002،003اي،صكمره¨،ترجمهتحف العقو .4

 .383،صرهاورد خرد.5

 .301،ص2،جتفسير نمونه؛282،ص3،جمجم  البيان.6

 .232،ص2،جتفسير نمونه؛321،صالمفردات.7

 .105،صكامل الزيارات.8



 
 

 بيابان / 311
 

1.«...ا ت

ملاخو¨دمفّض دربارهيحضرتامامصادق#درتوح

تيانكاهدرنهايملاخراببا»:ديافرمايقدرتهجومشما

ربااهآودادهكااهاگاارديداناااچااهتااوانيخاادا،ضااعف

يامااوقتا،زها اتينچيترچووناتواوياشبن رنشيآفر

چكسقادرباهيه،هجومَبَرديشهريازآوبه ويلشكر

،شاونديرمي رازيكهازبلنديوهن ام...ستيدفوآناون

تازنادوكاوهودشاتويشمايوارپ يبن ركهچ ونه 

يهجلوكياپوشندبهگونهياباورافروميشهرورو تاوب

2.«...رنديگيدراميتابشنورخورش

ياباانيساتكاهازبينيابناده»:ر ولخدا@فرماود

ادخداكنادويدويآ ماوب شايهابه وب  ردود ت

ابااورااچاهيعّزوجا آوبيجازآنكاهخادا،ديادعانما

در3«.ديانمايشپرازحساناتمايچهبزرگابرا،كوچك

نقا ا اتكاهيدخادريالازابو اعزلز¨ات ورهي آيذ

راازر اوليز؛صدابهاذاوبلندكن،ياباوبوديهرگاهدرب

[ي]حتيچجنوانسو ن يه»:دمكهفرموديخدا@شن

امات[شاهادتياو]درقيم ارآنكاهبارا،شنوديآورانم

إذا كنَت بالوادي فارفع صوتك ب األذان ف  ين تع ُت    :دهديم
ٌ  و ال مرر  إال يش هد  ال: رسول اهلل يقول  يسمُعُه جن  و ال ان

4.«له
امت[با هكاسيتا تكهخداوند]درقيزدررواين

يهااكساازآويكي،كنديشاونمزهيدوپاكيگوي خننم

ارره ا راوياداردودراختيآباضاف،اباويا تكهدرب

5.دهديقرارنم

اتيآيرتالوتبرخيت ث¨رمؤمناو#دربارهيحضرتام

نياشابراگ رانادوا، اكنهياباوبيهركسدرب:فرمود

ََأايس نَممَواِتأوَأأأأأ»:اترابخوانادياآ أاِلْ أَرب ُ ن مأايْينهمأاْينِذيأَخيعن
َُمَرأاعر َ أِفيأِسم ِةأا ع َُض ِشأيغ ِشيأايْيتلعأايْ  َْيعيأاْي يمٍمأُث  أاس َمَويأ

                                                           

 .122،ص2ج،م  ال يحضره الفقيه.1

 .103،صتوحيد مفضل.2

 .182،صو عقاب األعما  ثواب األعما .3

 .215،ص15ج،مجم  البيان.4

 .32،30،ص22،جتفسير نمونه.5

َموَمأممَسخ َضاٍتأِبأَمَضأَواْيقعأايش م َسأَوأيْطُيبمهمأَحِثتثِّمأَو ِِأمعايُّ  أيعنهمأأَم ِض
َمأَو َُننميعِمنَيا عأاْيَخْينن ،(3/02اعااراف)«م ننضمأَََبننمَرَكأايْيننهمأَر ُّأاْي

جاابر6.نازاودورشوندياطيهااوراحف كنندوشفرشته

حضرتامامباقر#هفتاد خنبهمان:ديگويدميزيابن

چهآنكهحضارتباهمان؛دمنق نكريكسيگفتكهبرا

كاهينروهن اميازا.هارادادهبودد تورنهفتهداشتنآو

نازدفرزنادشحضارتاماام،امامباقر#رحلاتفرماود

.اونهاادمياصادق#رفتموموضو راباآوحضرتدرم

اتنهيجابر!هارگااه ايا:حضرتامامصادق#فرمود

حفركنو ررادرياباوبروودرآوگوداليبهب،تنگشد

نوچنااوفرماودهيامامباقر#بهمنچن:وب وآوفروبر

ني پسگودالراپرازخاككانوبرگاردكاهزما.ا ت

اِلْذألعنم عأأأَو»:2بقاره/225¨هي آيدرذ7.دارديران اهمتراز
ُِت مأَرُ أأ حضارتامااام«أ...أِرِ نيأكعتنَفأَمح تنيأاْيَمنو ََيأأأأاعاِلب نَضا

هااوم#ملكوتآ اماويآن اهكهابراه:ودصادق#فرم

يميدكهنياديدهرابركناردريگنديمردار...دينراديزم

ييايادّرنادگاودر.بودي ردرخشكيمديازآودرآبون

خورناادوپااسازيدرآبمااردارماا¨مااهيآمدناادوازنيماا

.خوردنادي ررامايهماد،ورشبردهي ريكديبازگشتبه

م#ازياباراه.داشاتندينرفتااريزچنايااباونيبدّرندگاو

پروردگاارا!:درش فتشدوگفتيانصحنهيچن¨مشاهده

؟وچ وناهازيكنيبهمنبنماكهمردگاوراچ ونهزندهم

اناد؟خادا رخاوردهيكاديآنچاهراازي اازيهمجدام

كنيچارالا:؟گفاتينناداريقاينمسا لهيابهايآ:فرمود

قتراباهچشامينحقيايعني؛مآ ودهگرددخواهمدليم

هااراپاسازروآوياچهارمرغب :خدافرمود.خودبن رم

،ي پسبارهاركاوه،ز[ياميذبحقطعهقطعهكن]ودرهمب

به رعتباه،هارابخواوبعدآو،ازآوراقراربدهيقسمت

ما ت]هامازيندوبداوخداوندقادروحكيآيتومي و

هارابرجموآوييدومردگاوآگاها توهمتواناذراتب

                                                           

 .205،ص2اي،جكمره¨،ترجمهاصو  كافي.6

 .252،صبنشت كافي.7
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1.دارد[

مكتوبااتيحضرتامامصادق#درماوردارجمناد

ماردمرادر¨خداوندهمه،امتيدرروزق:دانشمنداوفرمود

عدلودادرامستقريكندوترازوهايهموارجموميابانيب

ا(هامكتوبااتآو)داورابامداددانشمنداويخووشه،كرده

تارنيداو ان يماداددانشامنداوازخاووشاه؛ انجديم

2.شوديم

د ااتوريطلاابرزقوروزيازمنااابوباارايدربرخاا

،چهارشانبهيروزهاا:رذكرشادها اتيبهشرحزيالعمل

كظهارازياآن ااهنزد،ردياشانبهوجمعاهراروزهب پنج

مضاجو،نادياورانبيكهكسايابانيابينمكاوخانهيباالتر

ارتكنادو اپسدوركعاتيفر ولخدا@رازيرش

دوزاناورابار،اونماازيااباوبهجاآوردودرپاينمازدرب

قبلاهيد ترا ترابرد تچپوبه او،ننهادهيزم

3.«...الله  انَت انَت انقطع الرجاء إال منك»:ندعاكنديچن

فحضارتامااميارتقبارشاريز¨امامباقر#درباره

يند اتوريچن،آناوكهازكربالدورنديزبراينن#يحس

اباهياباوشوديصحراوب¨اروانهي:ديفرمايحضرتم.دارد

مرقدآوحضرتاشارهكندويبامخانهرودوبه وپشت

دودرياننماينحضارتلعانونفاري المدهدوبرقاتل

اازاّم4.ارتباهجااآورديااودوركعاتنمااززيپا  المه

امبرياپ:ر ولخدا@انق ا تكاهگفاتيرگرامهمس

ار اوليا»صادازديگ شتكهكسيميابانياكرم@ازب

،ديارانديستامااكسايحضرتدوروبرشران ر،«اهلل!

بار،ديراندي رهماوصداتكرارشدوحضرتكسيبارد

آهاو،شدياديگرفتاردربندصي ومحضرتمتوجهآهو

ديگاردماراصااباوينعرببيدكهاتكريبهحضرتشكا

گر نه،نكوهيايرخوارمبااليش¨كهدوبّرهيدرحال،كرده

كندكهاورايكشندوازحضرتدرخوا تميمراانتظارم

حضارت.ردهدوباازگاردديآزادكندتابرودوآناوراش
                                                           

 .135،153،ص2،جالرورة م  الكافي.1

 .52،صالمواعظ.2

 .185،155،ص53،جبحار األنوار.3

 .225،صالبلد األمي  و الدرع الحصي .4

اگرخالفكانم،يآر:ديگوي؟ميگرديابازميآ:ديفرمايم

.ر(گرفتااركنادياكب ياده)مرابهعا ابعّشاارخداوند

بعدپاسيرودو اعتيآهوم،كنديحضرتآهوراآزادم

حضرتدوباارهآهاورا.گردديشبازميهاردادوبّرهيازش

،شاودياومّطلوميازجرير دووقتياد رميص.بندديم

حضارتآهاوراآزاد.امبرخدا!آزادشكانيپيا:ديگويم

َاشهد َان ال إل ه إال اهلل و  :ديگويزميآهودرحالگر.كنديم
5.َاّنك رسول اهلل

ازيرفيرصاي د،داشدنشيو ف#وپييدرماجرا

عقاوبوياويام:حضرتامامصادق#نقا كاردها ات

شترفاصلهنبودواگارياشهجدهروزراهبو فگمشدهي

بارآوو افآگااهگرداناديخوا تاورابهمح يخدام

،و اف#يداشدويپ¨بهخدا وگندهن اممژده،قادربود

ابااوُناهيخودراازراهبيعقوب#وفرزنداوويحضرت

6.دنديروزهبهمصرر ان

پادر:ازحضرتامامصادق#آمادها اتيتيدرروا

چيم#منّجمدربارنمرودباودونمارودهايحضرتابراه

پادريشاب.داديانجاامنمايدويراجزبااصاالحديكار

صابحشادباهنماروديم#نظربهنجومكردووقتيابراه

؟يدياچاهد:ديپر ا.دمياديبايشبامرعجيمند:گفت

دريدمكاهباهزوديانفهميازاوضا  اتارگاوچنا:گفت

مابهد اتاويشودكهنابوديمتولدمينمانوزادي رزم

؟اشمنعقادشادها اتنطفهايآ:دينمرودپر .خواهدبود

نحما ازياا¨كاهدرباارهييهايژگيوازجملهونه:گفت

نبودكاهماردماورادريا،اوضا  تارگاوبهد تآورده

نخبريدواينمرودپسازشن:امامفرمود...اندازنديآتشم

نموقويدرهم.كننديريگد توردادتازناوازمرداوكناره

پدر.واوباردارشدمباهمسرخودمقاربتنموديپدرابراه

ديبهنظرشر ا،دهمسرشآبستنشدهيفهميموقتيابراه

ا تكهبساط الطنتنمارودراينحم هماوكسيكها

زنااوقابلاهرا،شاترينااوبياطمينروبارايازا،نديچيبرم

                                                           

 .85،ص22؛ج253،252،ص13،جبحار األنوار.5

.123،نعماني،صكتاب الغيبة.6
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يمتعالهمبارايخدا.نهكننديخوا تتاهمسرشرامعا

لا ا،ديچسابانم#اورابهپشتمادرشيحف جاوابراه

كهيوقت.مينيبينميمااثرحمل:نهگفتنديهاپسازمعاقابله

اوراباهيامگرفاتجريپدرشتصم،م#متولدشديابراه

،همسارشاورامالماتنماودهيولا،نمرودگزارشكناد

فرزنادتراباهكشاتن،باهد اتخاوديخواهيم:گفت

يبارايآنكهنمرودباخبرنشودودرد ري؟!منبرايده

ازغارهااپنهااويكاينكاودكرادرياا،توفراهمن اردد

نيبهد تخودمااوازبا،ا تينرفتنيكنمتااگرازبيم

پاس:رفتوگفاتيشنهادراپ ينپيشوهرشا.نرفتهباشد

م#طفا رايماادراباراه.دهاوراببرينفهميزودترتاكس

واورادير اياباوگ اشتتاباهغااريبرداشتوروبهب

بااردرغاااريرداددرغااارنهااادو ان يپاسازآنكااهشا

نطفا رايمتعالرزقايخدا.گ اشتوبهشهربازگشت

طفا هاروقاتگر انه.دران شتابهامشقراردادهباود

گ اشااتوي ااران شااتخااودرادردهاااوماا،شااديماا

1.ديمكيم

يحضرتاماممو ايروز:ديگويحمزهميبنابيعل

در.ميناهخاارجشاديفر#د تمراگرفتوازمدبنجع

شيساتوپايگريمكاهمايبرخورديمغربياباوبهمرديب

امامازحالوروز.اشافتادهبودتوشهواالغمردهشرهيرو

نيمكهدربايبادو تانمآهنگحجداشت:گفت.ديمردپر 

يراهُاالغاامُمااردودو ااتانمرفتناادوماارا اارگرداوباااق

ديشاا:امامبهمردفرمود. فرندارم¨لهيندوحالو گ اشت

،دياكنينمايحاالكاهلطفا:االغتنمردهباشد!مردگفت

يمجرباي ودعاينزدمنتعو:امامفرمود.ديامنكنمسخره

امبسا تينگرفتاريا:مردگفت.بلكهكارگرافتد،ا ت

وكشاديااماامباهاالغماردهنزد.ديامنكن رمسخرهيود

كاهباريادموبااتركاهيرلبخواندكهمننشانيزييدعا

االغزدوباراوباناكزدينافتادهبودبهپشتوپهلويزم

؛ساتاديكامامزنادهشادواياالغبادعاوتحر.زديكهبرخ

نياادراياآ:كردوفرموديامامروبهمغرب.حو الميصح

                                                           

 .285ا283،ص3،جتفسير الميزان¨ ترجمه.1

.دو تانتبرسبود؟!حال وارشووبروبهييكارا تهزا

اورفتومااهامباهراهمااو:ديگويحمزهميبنابيعل

رايستادهبودمكهمغربايكنارچاهزمزمايروز.ميادامهداد

مارايدوبااخوشاحاليامدويدبه ويتامراد.دميآنجاد

باهخادا:طورا ت؟گفتحالاالغتچه:دميپر .ديبو 

باودكاهيچهلطفانيدانمايحو الما تومننميصح

يباهو.خدابهمنكردكهاالغمرابعدازمرگزندهكارد

كهتواودركشيزيازچ،يديحالكهبهحاجتتر :گفتم

شازظهاوريادكاردحاواد پايدر2. ؤالنكنيراندار

خشاك()ابسياياباانيازبيانيازخروج ف‚امامعصر

آمدها اتاتيروايزدربرخين3.اوآمدها تي خنبهم

اس#باهمادتهفات االازقاومخاوديكهحضرتال

نحضاارتيهمچناا4.بااوديهااامتااواراباااويبودربيااغا

يرياشبهمنظورپندگيازمراح زندگيكيم#دريابراه

هااابااويردرشاهرهاوبيازقومشفاصلهگرفاتوباه ا

يبرخا‚مح  كونتامامزمااويدرماجرا5.پرداخت

 ااهآويبلكاهجا،انادننكردهييراتعيمح خاص،اتيروا

ازجملهدر؛اندكردهيهامعرفهاوكوهاباويحضرترادرب

فرزناد:ارفرماوديابهپسرمهز‚يحضرتمهد،يتيروا

ماوگرفتكهي#ازمنپيار!پدرمامامحسنعسكريمهز

خشكودوريهاني ختو رزميها كونتكوهيبرا

بهشات¨امبراكارم@درباارهياازپ6.نميازد ترسرابرگز

قيعان و إن غراسها ال إله اال اهلل، اجلنة »:ننق شدها تيچن
كاهدرآوغارسييهااا اتونهااليخاليابانيب،بهشت

باه«فعاالو»باروزو«عاويق»7«.ا ت«ال اله اال اهلل»شوديم

25طاه/152هياتباهآينروايا.ا تيخاليابانيبيمعنا

بواژگااوياامتنظرداردكهدرآوازتركيحنهقص¨درباره

اباااوهمااوارويب«قااا »ا ااتفادهشاادهو«لمْننمِّأصفصننفمِّ»

                                                           

 .223،228،ص2،ج“كشف الغمة في معرفة األئمة.2

 .212،202،ص02ج،بحار األنوار.3

 .252،ص1ج،الشيعة و الرجعة.4

 .233،ص1ج،كما  الدي  وتمام النعمة.5

.222،طو ي،صكتاب الغيبة.6

.225،ص3ج،بحار األنوار.7
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ياهوخاالياگيبا،اويعر،برهنه،اباوصافيزبين«صفصف»

«قصص االنبيا »¨سندهينو،حضرتخضر#¨درباره1.ا ت

اويااسدرمياهااوالاباويگفتهكهخضر#همهروزهدرب

.هارابهراهبازآورنادگردندتاگمشدگاودرآوياهاميدر

ذكرشدهخضار#يفار يآنچهدرآثارعرفان¨هيزبرپاين

،شنا اديكماياا توآناورانياءالهيارودو تداراولي

.شنا اندينبرخوردنمياءاورااغلبدرنخستياگرچهاول

او.كنناديهامالقاتماباويابيهاآناوخضررادرگور تاو

ياريا،انادخداراكهتشنهوگر نهمانادهياياول،اباويدرب

كهيننق ا تكهامام جاد#درزمانيهمچن.ر انديم

ارتيادوباهزيانورديهارادرمااباويب،شنبوديبيكودك

دجاماهيو اپيباارويزيريهمراهباپ،رفتيخانهخدام

اباويهدوبرادردرباتا تكيدرروا2.كههماوخضربود

ازآودويكايچناوكه،دنديدچارگرديآبيوبيبهتشن 

امبر@يا ربراونمازگ اردوخداوپيبرادرد.جاو پرد

دتاايطلبياريكخواندويكاي رراي#واماماوديوعل

يناگاهمارد.دودعاكرديبهنامحضرتامامصادق#ر 

نرايا:دهانشگ اشتوگفترادريانزداوآمدوشاخه

آومارد¨كاهباهگفتاهيهن اام.زب  اريدردهاوبرادرتن

 ارتشانهيبرادرشچشمگشاودونشساتود،عم كرد

نزدامامصادق#،دينهر يمرددعاكنندهبهمديوقت.نبود

نيبارادرتغم ايكاهبارايزماان:امامبهاوفرمود.رفت

يازدرختطوبياوشاخهبرادرمخضرنزدمنآمد،يبود

3.تفر تادميراتو طاوبرا

ابااودراباوابيمباحثمارتبطباهب:ابان در فقهيب. سه

مطرحشدها تكاهاهاممساائ آوراماروريمتعددفقه

بااراو(رادر)نمازا تساقاءيهبرگزاريهاواماميفق.ميكنيم

 آورايادل4.داننادياباواناهدرمسااجدامساتحبمايب

كناديدميدانندكهحضرتت كيازامامصادق#ميتيروا

،ياباواقاماهشاودكه نتبرآوا تكهنمازا تسقاءدرب
                                                           

.02،ص3ج،مجم  البيان.1

.102ا102،ص3ج،دائرة المعارف تشي .2

 .102ا102،ص3جهماو،.3

 .202،ص2ج،ذكري الشيعة؛222،صالمعتبر؛253،ص2ج،تككرة الفقنا .4

ننماازدرياجازدرمساجدالحراماانادنهمساجدوگفتاه

زبارياهانيهاوحنبليشافع5.شودياقامهنمي ريمسجدد

رايز6،شوداباواقامهيننمازدربينباورندكهبهترا تايا

نمازا تساقاء¨اقامهيامبراكرم@برايپ،ابنعباس¨بهگفته

راها يغياباورابرايزرفتنبهبيهانيحنف.بهصحرارفتند

گزارشنمازباراوحضرتامام7.دانندينهبهترميمكهومد

8.آمدها ات«عيون اخبار الررا »اباودريرضا#درب

زفرمودهيننيدينمازع¨قامها¨حضرتامامصادق#درباره

ستدرمسجدمسقفومنزلبرگزارشاوديستهنيشا:ا ت

#ياماامعلا9.بلكهدرصحراومكاوآشكاراقاماهشاود

نياگارچنا:ديافرمايناميامامتجماعتشخصناب¨درباره

قبلهيداورابه ويبا،اباوامامجماعتشوديدربيشخص

#يزحضارتاماامهاادارايابانمهزيعل10.قراردهند

اباوباشدووقتنماازواجابيدربيهرگاهشخص:ديپر 

ياباوب  ردوبهآباديكهبخواهدازبيدرصورت،فرار د

فشيتكلا،آوردياوقاتكاممايانمازشفوتشده،بر د

شادهيكهنماازخوانادودرصاحرانهايدرحال،ستيچ

رو اطناهد؛هماوجانمازبخواند:ا ت؟!حضرتفرمود

يراو،ي ااريدر ااؤالد11.بلكااهدردوطاارفآو،راه

اباويدربيمرد:دميدازحضرتامامصادق#پر يگويم

كد تلباسبهتانداردويا توفقطيآبوعلفيب

ست؟يفنمازشچيتكل،آوهمبه بباحتالمنجسشده

نشستهنماازبخوانادو،ممكندوبدوولباسيدتيبا:فرمود

دازياگويمايراو12.كو و جودبا راشارهكندموقور

كهآ ماويدرروزابرياگرشخص:دميامامصادق#پر 

كاههاواياباونمازبخواندوپاساز ااعتيرها تدربيت

بفهمادكاهنماازشراپشاتباهقبلاه،شديصافوآفتاب
                                                           

 .11،ص8ج،وسائل الشيعة.5

 .32،ص0ج،المجموع.6

 .312،ص3ج،الموسوعة الفقنية الكويتية.7

 .311،ص88؛ج181،ص25ج،مبحار األنوار.8

 .058،ص1ج،م  ال يحضره الفقيه.9

 .012،ص2ج،الكافي.10
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.315،ص2ج،گزيده كافي.12
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اگاروقاتنمااز:ست؟حضرتفرماوديفچيتكل،خوانده

همااونمااز،واگروقتگ شاتهوانداز ربخ،يا تباق

نمازحاجتكهيبرايد تور،منابويدربرخ1.ا تيكاف

كاهيازمساتحبات2.آمادها ات،شوديخواندهميابانيدرب

عادم،تكناديادرعايابايطمايشخصهن امباولوغاا

و ال : ع ن ال نيب   )قبلها اتيا تقبالوا تدباربه و
ال مس  تقبل القبل  ة و ال ... طجي  وز أن جيل  ٌ للب  ول و الغ  ائ 

مساتحب:نباارهنوشاتها اتياددرايابنجن3.(مستدبرة

اپشتبهقبلهيز[شخصروياباو]نيطدربيا تهن امغا

(دريم ك)مخوردوگوشتحالليدانيچناوكهم4.نباشد

115و118اتياماننادآ،وشدها اتيتشرياتمتعدديآ

ابااوويمانندگرفتارشدودرب،امادرحالاضطرار،2انعام/

اگرفتارشدودرچن المشركاويرقاب تحم يغيگر ن 

از،تاهيامياحراميهاواجباركردوآناوبهخوردوگوشت

،حضارتاماامصاادق#5.حرمتاك ا تثناشادها ات

كاهشاخصباهطاورياباوباآبايوضوگرفتندرب¨درباره

ابااوباهياگاردرب:دها تفرمو،ابدييبداود تمياتفاق

آبرااز اهطارفيرو،كهحجمآوُكرا تيبر يآب

6.رياگااهوضاوب شروباازكانوآويچاپوپا،را ت

:زكااتفرماوديتادايانآوحضرتدرمورداهميهمچن

اززكااتياجزبه ببخودداريادرياباويدربيچماليه

م@زكااتتا تكهر ولاكريزرواين7.شوديتلفنم

اويااوراميوزكاتشهريابانياومستحقاوبياباورامياه ب

اماامصاادق#درماورد8.كرديمميتقسيمستحقاوشهر

اباوا توقدرتپرداختزكاتفطرهرايكهدربيشخص

رباهر اميدچهاررط شيباينشخصميا:فرمود،ندارد
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 .33،ص83ج،بحار األنوار.2
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 .123،ص1،جمالذ األخيار في فنم تنكي  األخبار.4

 .215،ص0ج،تفسير نمونه.5

 .2،ص2،جكافي¨ گزيده.6

 .223،صثواب األعما  و عقاب األعما .7

 .215،ص2،جكافي¨ گزيده.8

شاروطازيكايدرموردينيامامخم9.زكاتفطرهبپردازد

آنكاهدر:نوشتها ات،گاووگو فند،پرداختزكاتشتر

اياپاساگارتماام اال.ابااوبچارديتمام الازعلافب

كاهملاكيااززراعتايادهشدهيازآوازعلفچيمقدار

يولا.زكاتنادارد،بچرد،ا تي رياملككسديمالك

بناا،ادوروزازعلفمالكبخاورديكي،اگردرتمام ال

هاويفقياگرچهبرخ10؛شودياطزكاتآوواجبمياحتبر

پرداخااتزكاااتگاااوو،دوبااهنصااابيدرصااورتر اا

خواه؛اندواجبدانسته،اطواجبيگو فندوشتررابهاحت

ازياگاهيبهآوبدهدياعلفد تياباوبخورديازعلفب

يامامصادق#درموردگوشات11.ازآوباشدينوگاهيا

هشادهياات كيداندكهآيابدونمييميابانيبكهشخصدر

اگارخاود،اندازازآورادرآتشيقسمت:فرمود،انهيا ت

هشادهياواوت كياگوشتح،د]وجموكرد[يرادرهمكش

12.واوماردها اتياازح،ختيا تواگربازشادوگسا

بااياگارمارد:دميدازاماامصاادق#پر ايگويميراو

،ردياااباااوبميودوهمساارشدربهمساارشمسااافرتباار

،توانادماادريزماين،يآر:توانداوراغس دهد؟فرموديم

انادامكهيبهشرط،رمحارمخودراغس دهديخواهرو ا

بنجعفرازبرادرشاماميعل13.بپوشاندياآناوراباپارچه

،ادرآبماردهياباويكهدربيازملخ”بنجعفريمو 

زا ات؟حضارتياخاوردنشجااياهآكنادكايپر شم

پر دكهپسازشكاريميملخ¨زدربارهين.ريخ:ديفرمايم

دراداماهاز.نادارديخوردنشماانع:ديفرمايم،مردهباشد

كناد(ياوردهوپاروازنماياكاهباالدرنيملخ)ملخيدبا

يماادام:ديفرمايا ت؟حضرتمياخوردنيپر دكهآيم

ازاماااميزكسايان14.حااراما ات،نادكاهنتوانادپاروازك

،كاهشاخصييتپر اتويااحليحرمت¨صادق#درباره
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،كناديپر اشما،كنادياشاكارمايابديياباوميزندهدرب

1.واناتحاللگوشتا تيپر توازح:ديفرمايحضرتم

كاهدرمنازلشغا ايكس:ديفرمايحضرتامامرضا#م

اماا،بخورد،زديريمغ اراكهدر فرهيهازهير،خورديم

غا ارايهاازهير،خوردياباوغ اميابيروومنزلياگردرب

قاراريواناتوحشيپرندگاووحيبرا،زديرينميكهبرزم

هياته¨قهيمضا،ابااويمرتبطبهبيازمباحثفقهيكي2.دهد

يابانينبينموارداگرزميدرا.وضووغس ا تيآببرا

شاخص،ادباشاديادرآوزيعايطبپستوبلنادومواناو

ركهبااكمااويكتيپرتاب¨اندازهددرچهارطرفبهيبايم

،نيآببپاردازدواگارزمايشودبهجستوجويپرتابم

رجساتوجاوياپرتاابدوت¨اندازهصافوهموارباشدبه

يكاي3.ممكناديت،بهآبيدودرصورتعدمد تر ينما

يبارمساافردرنمازهااوجوبقصار¨گانهطهشتيازشرا

كهخانهبهدوشيآوا تكهمسافرازكسانيچهارركعت

يكاهمحا زنادگينانيصحرانشيمث برخ،هستندنباشد

هااابااويشااودربيهارماهيندارندوبهمنظاورچارايثابت

،داكننادياكنندوهرجاآبوعلفوچراگااهپيگردشم

داكردومنازلويهمنظورپناواگربيازايكيزين4.ماننديم

نمازشتمام،چنانچهبابنهود ت اهباشد،چراگاه فركند

لاومتر(يك20حادود)ا توگرنهاگر فرشهشتفر خ

،حج،ارتيزياگربراينويهمچن5.شكستهبخواند،باشد

دنمازشراشكساتهيبا،هامسافرتكندتجارتومانندآو

ستكهشغلشاوگردشيطزيم موراوحفاظتمح6.بخواند

،ا ات(يدرمقدارمساافتشارعيدورهگرد)هااباويدرب

يابااورابارايازبياگرمقدار7.شاوتماما تنمازوروزه

نعنواودرآواقامهكنندو اپسازينوبههمييمسجدتع
                                                           

 .282،ص21جهماو،.1

 .228،ص155،جهماو.2

 .484، ص4جتحريرالوسيلة، ¨ ترجمه.3
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 .351،ص1ج،توريح المسائل مراج .5
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 .201،ص1،امامخميني،جاستفتائات.7

نموضاو اطاال ياكاهازايكساانيبارا،آومنطقهبروند

ماالكصادقمساافر8.كنديدانميحكممسجدراپ،دارند

0/22نمبادأومقصادشيآوا تكاهبايكسيبودوبرا

نفاصالهرادشاتيستكهاينيلومترفاصلهباشدوفرقيك

يانسااودرصاورت9.اشهرورو تاياباوپركردهباشديوب

كهحصاارنادارداماامالاكياامزرعهياباويتوانددربيم

،كهدرمزرعهقراردارديالمبهاازآبتينمازبخواند،دارد

يفتاوا10.نشوديدكهموجبمزاحمتوفساديا تفادهنما

اوراقشادهراكاهقابا يهاافقهاآوا تكهقرآويبرخ

اورودخاناه(يامثا در)يادرآبجااريا،ستينيصحاف

آنچاهمعتبار،درمسائ نماز11.اباودفنكننديادربيزنديبر

يزياچوبوهارچ، نگ،اكنكهبرخيوواجبا تا

ابااهياروينماايكاهاززما ،هااايخاوردن،اتيجازمعاادند

اميدنيهاوپوشيدنينوش نروياازا.تواو جدهكارديها

رايشاانيهن ام اجدهپ،خواندياباونمازميدربياگركس

چنااوكاهحضارت؛حا تينمازشصح،برخاكب  ارد

 علي االرض او ما ال تسرد اال»:امامصادق#فرمودها ت
 جدهنكنجزبرزماينياا؛انبته االرض اال القطن و الكتان

ياگاركسا12.«م رپنبهوكتااو،رويدآنچهكهاززمينمي

دريول،توانددرآوتصرفكنديابدمياباوبيرادربييغ ا

زيان.ماتشرابپاردازديدقيبا،داشدوصاحبآويصورتپ

،داكنديآبوعلفپيبيابانيبرويرادركوياگرگو فند

خاوديماتآوبارايتوانادآوراباهشارطضامانتقيم

،اباديخشاكبياباانيرادربياماااگارشاتر؛تصاحبكند

تواناديراشاترماياز،خودن اهدارديتواندآورابراينم

يزشترين.اورديدوامبيوگر ن يهادرمقاب تشن مدت

هاارهاايمشاكالتو اختراكهصاحبشآورابه بب

،توانادتصااحبكنادينم،ن ر بزباشدياگردرزم،كرده

خودبارداردويتواندآورابرايم،اباوباشدياگردربيول
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نحكمدرماورديا.همحقگرفتنشترازاوراندارديكس

درمباحاثمارتبط1.اودارديزجرينياواهليرچهارپاي ا

ضرتامامصاادق#درماوردح،توحرمتن اهيبهحل

ال ب لس ب النظر ايل رسوس   »:نفرمودياباونشينظربهزناوب
الّنه   اذا  ، نساء اهل هتامة و األعراب و أهل السواد و العل وج 

،هاانياباونشايب،ن اهكردوبه رزناوتهامه؛هنوا الينتهون

اكاهدرحكاميبيهاااه  وادوعربيهايدهات ساواد

امانعناويهنشيباد شاورااگاريراايز،ندارديعربهستند

باتيازآنجاكهانفالدرزماوغ2«.ندارديادهيفا،كنندينه

ندارنادينيكهصاحبمعييهانيزم3،يامرتعلقداردبهول

رباشنديچهدراص با؛ستيدرآو]ها[نيازآباديوآثار

ريزآبادشادوبااهاوچهبعداهاودرههاوكوهاباويمانندب

هااهااازآوكاهصااحباوآوييهاانيمثا زما،شدهباشند

اگاريول.ا تيملكحكومتا الم،اعراضكردهباشند

م رآوكهحكومات؛شوديمالكم،هاراآبادكندآويكس

4.ديانكاارممانعاتنمايا]بهموجابقاانوو[ازايا الم

،ورودخاناههاااهايدريهايماه،اباويبيهاهاوبوتهعلف

نحكميزهميهاننيواناتصحراومانندايح،پرندگاوهوا

وقوفدرعرفاات،ازمباحثمربوطبهحجيكي5.رادارند

مكاهيلومتريكبيستا تدرحدوديابانيعرفاتب.ا ت

مهمشجردرآمادهوواجابا اتيكهامروزهبهصورتن

6.ابماننادالحجاهدرآنجايُحجاجبعدازظهرروزنهامذ

مزدلفاه()وقوفدرمشعرالحرام،ازواجباتحجتمتويكي

«اضياح»،«نيم زم»نيا تكهبيابانيب،مشعرالحرام.ا ت

مشاعريهاامرزهاانيوخوداقرارگرفته«يمحسرواد»و

م اردرزمااو،ناديآيهستندوجزءموقفبهحساابنما

هزا اتباينصورتجاايتكهدرايازدحاموفشارجمع

نعرفااتومشاعرالحرام(باااليباياتن اه)نيطرفما زم

                                                           

 .322،صالنناية.1

 .222،ص3ج،وسائل الشيعة.2

 .011،ص25جشهيدمطهري(،)كثار¨ مجموعه.3

 .2205،مسئلهحسي  مظاهري¨ رساله.4

 هماو..5

 .282،مكارمشيرازي،صمناسك جام  حج.6

نيا اتكامو اعتباياباانيزبين«محّسريواد»7.بروند

عالمات،مح يداهالييت ¨هيكهحدودآوبرپا،مشعرومنا

ضامن،درمباحاثحاجيناياماامخم8.شدها تيگ ار

ا اتكاه«قياعق»دوم:نوشاتها ات،قاتهايبرشمردوم

رشباهيا تكهدرمسينجدوعراقوكسانقاتمردميم

ا اتكاهاوليابانيب،قيعق.كندينمنطقهعبورميمكهازا

وا ت«ذاتِعرق»وآخرآو«عمره»و طآو،«مسلخ»آو

نياا¨احرامبستندرهمه،اريآوا تكهدرحالاختياقو

ابادويابااوبيرادربيماالياگرشخص9.زا تيمناطقجا

دكاهيانبرآيكهازقرايدرصورت،ومعلومنباشدصاحبآ

توانادتملاكيما،اندبودهكهمنقرضشدهيازاموالمردم

يكايدر10.المالكراداردامجهوليوگرنهحكمُلقطهكند

نياا:نآمادها اتيناهچناينزميزدرهمايازا تفتائاتن

هيشابيميقاديياياباواشايدربيروز.جانبچوپاوهستم

داكردمكاهبعادًامعلاومشادقادمتيدوان شترپ كهو

هاراازمنگرفاتو كهيانتظاميروين. الهدارند1255

افتاهيياياشا:دارند؟جوابينحقياآناوچنيآ،ضبطكرد

ابندها اتيشدهظاهرًاحكمگنجراداردوشرعًامتعلقبه

.ابندهخمسآوراطبقاحكامخماسبدهاديوالزما ت

هاراكندكهآويجابميايا المياگرمقرراتجمهوراما

يقاهضابطون هاداريعتيايبهنفوعموموبهعناواواشا

اماام11.ساتيزنيهاجاابرآويابندهوادعايمخالفت،كنند

يكهچوپاانيدرموردكس«غصب»درتحققعنواوينيخم

باهزوروجبار،چرانادياباوگو افندانشرامايراكهدرب

ردوخودبچراندوحفا يب ياندوگو فندانشراازوبر

ظااهرًا:سادينويما،اباوپراكندهشونديدون  ارددربينما

الءيغصابوتحقاقا اتيادشادهدرصادقعرفايعم 

يامامصادق#آن ااهكاهراويثيدرحد12.كنديتميكفا

                                                           

 .280هماو،ص.7

 322،فاض لنكراني،صمناسك حج.8

 .2بحج،گفتاردرميقاتها،مسئله،كتا2،جتحرير الوسيله¨ ترجمه.9

 .335ا333،ص2ج، يدحسينبروجردي،استفتائات.10

 .330،ص1،فاض لنكراني،ججام  المسائل.11

 .358،ص3ج،تحرير الوسيله¨ ترجمه.12



 
 

 بيابان / 313

يزنا،ستينيكهدرآوكسيابانيدرب:پر ديازحضرتم

داردكههمساريدربرابرپر شمناظهارميو.نميبيرام

اودر،يآر:ديافرمايم،توانمبااوازدواجكنمياميآ،ندارد

درينيامامخم1.شوديقميخودتصديموردمسائ شخص

داشادهوغسا يااباوپيكهدربيتيموردوجوبنمازبرم

نوشاته،ساتيدادووكفنكردوودفننمودواوممكانن

اگار2.نمازخواندهشودوباهحاالخاودواگ ارناد:تا 

كاهياباانيراببناددواورادربيكسيد توپايشخص

نصاورتاگاريادرا،نادازديدرندگاوا تبيمح زندگ

اشكاليب،كننديبدانددرندگاودراطرافاورفتوآمدم

احتماليول،كهندانديبلكهدرصورت؛ا تيقت اوعمد

يزقتا ويانادازدنيداورادرآنجاابياناميبههمادهدو

ايادرازدحاممردمدرروزجمعاهياگركس3.ا تيعمد

اياد[كشتهشوديانمازعيشركتدرنمازجمعهيد]برايع

داشاودومعلاومياپا پياروياابازارياباوياودرب¨كشته

هتالمالدادياوازبيخووبها،اوراكشتهينباشدچهكس

باهي اؤال،ابااويازا تفتائاتمرتبطبهبيكيدر4.شوديم

امقراءموقوفهاكثرًايمااليازقد:رمطرحشدها تيشرحز

تپاهوكاوه،مرتاو،چراگااه،ريباا،ركشتيزياراضيدارا

چراگاهيدهوازاراضير ياندكهششدانگبهثبتمبوده

.ا تشدهيميبهرهبرداريعيومرتوبهطورطب

ريازيفومراتومجاوراراضايموردتعليااراضياآ1

ر؟ياخيشوديجزءموقوفهمحسوبم،كشت

ا اتيابانيبيهابوتهيكهداراي اراضينقبيااياآ2

جازء،دارديفهم ااوا اتفادهوبهارهدهايوجهتتعل

انه؟يمواتا تياراض

دكههرچن؛موقوفها تيم كورتابواراضياراض:ج

عظااميازفقهاايكي5.ستيزنياءآوجايمواتا تواح

محارب:نمرقومداشتها تيچن«محارب»نمفهومييدرتب

                                                           

 .352،222،ص0ج،الكافي.1

 .121،ص1ج،ترجمه تحرير الوسيله.2

 .2،233جهماو،.3

 .251،ص15ج،األحكامتنكي .4

 .32،ص3ج،امامخميني،استفتائات.5

كاهيدوكساانيتر اانيا تكه االحبارداردبارايكس

كاارزدو االحدر¨بهاظهاراراده،هاآو¨محترما تاخافه

ايادردر،ازويمردباشد،هانيهابهقت وجرحونحواآو

شاودرپا خباهيا6.اباويابييآباد،[ين]خشكيازميباشد

نكااهدرصااورتكمبااودجساادويااباارايمبنااييا ااتفتا

تواويامي[آيحوآموزشپزشكياتاقتشريا تخواو]برا

ماچاهيابييم...هااقبر تاوياباويراكهدربييهاا تخواو

امادترمساليمتعلقبهمسلماناوباشدچهغ جهاتيماناو

كاهيدرصاورت:انادمرقاومداشاته،آموزشا اتفادهكارد

هاادرحكاممسالماو،داشاوديابرا الم]آوها[پيااماره

نيارايادرغ،يچها المحكما،يقيچها المحق،هستند

در7.نادارديصورتباشروطذكرشده]درا تفتاء[اشكال

،مقصار¨راننده،يدرتصادف:نآمدها تي رچنيدييا تفتا

اباورهاكردهومصدومدرهماوجافاوتيمصدومرادرب

اگاارمصاادومبااه،صكارشااناسيبااهتشااخ.كااردها اات

حكاام،شاادهيمعالجااهوخااوبماا،دير اايمار ااتاوماايب

ننبودكاهراننادهدرهاالكاومتعماديقياگر:ست؟جيچ

همصاالحهيانجااتخاودشاباهديبودها تاولوبرا

كااهدريازمراجااوعظااامدرمااوردمساااجديكااي8.كننااد

هااوابااويكاهدربيزمسااجديشوندونيهاواقوماباويخ

نماازقابا يچوجهبرايشوندوبههيمتروكهواقوميقرا

واناااتنجااسويحيباارايسااتندوگاااهمركاازيا ااتفادهن

درماورد:مرقاومداشاتها ات،شوندي رميديهايآلودگ

هاادرآويدباازگشاتيااباوافتاادهواميخكهدريمساجد

شاودوهامحكامي مايهمحكممسجدبودوزا،ستين

دمعادلثمانآوراينكردهبايكهچنيوشخصوقفبودو

رمساجدكندودرير اياتعمي ريصرف اختنمسجدد

تاضرورتفوقيول،نمالا تي اتالفعيقتازقبيحق

زيچوجاهجاايبمسجدباههايتخر،نباشديديالعادهشد

يهااوقاراابااويرمساجدمتروكهدربيدرمورد ا.ستين
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محفاواكاردكاههتاكويهااراطاوردآويابا،متروكاه

كشتهشدهوياگرشخص1.هانشودنسبتبهآوياحتراميب

كيچيافتشودوهيياباغيمنزل،اباوياومثاًلدرب¨جنازه

كاهازماوارديدرصاورت،شوندنييازقات ومقتولشنا ا

اگار2.شاوديالمالپرداختمتيمقتولازب¨هيلو نباشدد

نيااگارمنظاورشازا،رهاكند،راكهگرفتهيديص،اديص

شااودوياعااراضازآونباشاادازملكااشخااارجنماا،كااار

امااگرمنظاورش.شوديباشكاركردومالكآونمي ريد

يشاكارها¨ا تكهمث همهنيظاهرا،اعراضازآوباشد

زا اتآوراشاكاري راوجايديشودوبراياباومباحميب

تواندبعدينمياداوليصيكنندومالكشبشوندوبنابراقو

كاهييرو تا3.تملكشكردهبهآوبرگرددي ريازآوكهد

توانادينميداردواحديميحر،نمواتبناشدهيدر رزم

اگار.شاوديمالاكآونما،واگركردياكندمرااحيآوحر

كاهيرابهمقدارينياباوحفركندوزميدربيقناتيشخص

نيدودرآوزميانماياح،آبآوقناتبتواندمشروبشكند

غارسيواشاجاريونخليوباغيزراعت،باآبآوقنات

ساتتااچاهيننيمآوزميحر،نيمواتمجاورآوزم،كند

ازنفقاهيكاي4.ناويكبهزمينزديهاههاوكور دبهتپه

هارچنادكاهآومملاوك،مملوكاو ات،يآدميخورها

شمشباشدكهبرمالكواجبا تياكرمابريزنبورعس 

مهمث شتروگاووگو فنديبه¨امانفقه.نفقهآورابپردازد

نكاهباهيابلكهآنچاهواجابا اتا،نداردينيمع¨اندازه

امكندي رشقيجديآووحوا¨لهيوطور اندوآبوعلف

؛ر اازدياباوخودرا يشكندتاخودشدربياآنكهرهاي

آب،تيچوگرنهبهمقداركفايرشدكههيدو ياگرباچر

درشامارشاقساامحادينيامامخم5.وعلفبهاوبر اند

دياادكردهومدتتبعيديدووتبعي رتراش،انهيازتاز،زنا

ودريانهخاوردهكهدرآوتازيالدانستهازشهرك يرا

                                                           

 .23،ص1ج،مكارمشيرازي،استفتائات.1
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ابااويروطناوو]مثاًل[بيواگرحدزدودرغ:ادامهافزوده

يداورابهمحلايشودوبايد اقطنميتبع¨فهيبازوظ،باشد

6.دكننديتبع،كهوطناونباشد

قاادريدر اتمااباه: خ و تمطدن يابان در تاريب. چنار

يمكهچ ونهگروهاياوكنيطورواضحبمبودكهبهينخواه

خشااكدواميهااااباااويخدربيهااادرطااولتااارازانساااو

مكاهينايبيراماييهااشاهافارادوگاروهياماهم،آورنديم

 اريديشازهارجاايخشاكبايهااني ر ختانهبهزم

رشادكاردهودر،اباومتولدشدهيآناودرب.دارنديدلبست 

ازياريبسا.رناديميدهنادوماياتماياح¨جااداماههماو

هاظهوركاردهوتو اعهاباويب¨هيدرحاشيبا تانيهاتمدو

،تياهودياوبازرگمانناديااد¨هماه،بياباهتقر.انادافتهي

ييوباوداوچووهنادييهاشيكيتوا الموحتيحيمس

اويار ادكاهبوميبهنظرم.انددآمدهيپديابانيدرمناطقب

نفرهنگراداشتهيتريمياقديا تراليابانيبمناطقخشكو

نيتاريميقاد،يآر.ارادارنديدنينخانوادهزبانيتروكهن

هاهناوزاباويب.هابودها تاباويدربيبشريهاگاه كونت

باهجاز.تهساتندياباااهميعيطب¨دهيكپديعنواوهمبه

كنووتتاايبشار،بااليمتعلقبهجواموبافناورييا تثناها

،ارخشاكيژهبساياوخشاكوباهينتوانستها تبهنواح

ينمرزهايازآخريكيهااباويب،نيبنابرا.كنديد تدراز

ويكشابشربرمنااطقوبهارهياليا تيهادردورهينيزم

شترماردمباهشاك قابا يب.ها تآويعيططبيكشفمح

اساباواحسايطبيبامحييايجغرافايازنظرفرهن يتوجه

كاهيستيطزيطمحيشرا،بههرحال.دارندياردو تانهيغ

نيازبايكوتاهيزمان¨ددردورهيشا،ميدانيماقدرآورانم

،يناايبشيرقاباا پاايوغيطااوالنيهااايخشكسااال.باارود

طيبمحيوتخريننواحيفراواودرچنيعيطبيدادهايرو

پوشاشيكاهروزگااريتو طبشر ببشدها تمناطق

ازياباانيمبيهواواقل. شوندياباوتبديبهباندداشتهيهايگ

هماهيبرايعلميهايندلمشغوليازنخستيخيمنظرتار

خشكازنارخيتدرنواحينرخرشدجمعيتازگبه.ا ت
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يهاوا¨ جاذباهيبهدل،ازمناطقمعتدلياريرشدآودربس

يوفضااباايزيانادازهاچشم،اديتابشآفتابز،رآلودهيغ

يشماليكايمثالدرآمريبرا.شترشدها تيب،اويپايبازب

درSonoraابااو اونورايبيتدرمناطقشاهريرشدجمع

 Newوان لنااديشااترازنياربيسااتمبساايمااهدومقااروبين

Englandدو تيومMidwestاكنوورشادهم.بودها ت

كااباهياالتمتحادهآمرياخشاكايهااالتيتدرايجمع

برآوردشدهكاه.نرشد االنها تيان يبپنجبرابرميتقر

،تجهااويااردنفرازجمعيليكميحدوديدر طحجهان

يهاانيهشاتنفاردر ارزميازاكنفربهيشازيبيعني

ننسبتباهاحتماالدريا.كننديميزندگيابانيخشكوب

شاتر ااكناومنااطقيرابياز،افاتيشخواهاديندهافازايآ

كنندكاهيميزندگيادرحالتو عهيشورهاخشكدرك

از.شاترا اتيبينجهانيان يهاازمتآوينرخرشدجمع

،ياباانيمبياندواقلاهاكمتررهاومتروكشدهاباوينروبيا

نيهمچنا.داشاتها اتيتجهاانيابارجمعيمياثرمستق

هاهستندآويكهخارجازمرزهايهابرهواومردماناباويب

آبوينادهاينفرايبا،نيرادرجوزميزگ ارندياثرمزين

، رنااديكدياردورازيبسااييايااكااهازنظاارجغرافييهااوا

1.وجودداردييايپويهاارتباط

مكاهباهطاوريپاردازيميايخيدرادامهبهمباحثتار

مااويبعادازا.انداباومرتبطبودهيمبابيرمستقياغيميمستق

#وشكساتخاوردويحضرتمو اآوردو احراوبه

اباهفرعاووويريااوزهامااو،فرعووواصراراوبركفار

يباهمو اي ريپسازديكيمردمينيبيكهمچناو:گفت

نباشادكاهياكانمصاالحدرايمنفكرم،آورنديماوميا

اشيزنادان،درآمدينمو يتاهركسبهديم مورب  ار

رفتوتمااممؤمنااوباهيرشراپا يفرعوو خنوز.يكن

اوراباهيافرعون،خداوندهمدرمقاب .راحبسكرديمو 

چووكمبودزراعتوامثاالآومباتاليگوناگونيهاع اب

بارآنااومسالطكاردكاهتماامي اختودرآخرطوفاان

ابااويناچاارباهباوباهيافرعون.خاتيآنااوفروريهاخانه

                                                           

.3-1،صكب و هواشناسي مناطق خشك.1

يبنايهااامابهخاناه،مهبرپاكردنديختندودرآنجاخيگر

2.دينر يبيهاآ آويزراعتيهاني وزميا رائ

¨ماهيكاهدرنيرانيدانشمندوپزشكا،يحيابو ه مس

او.نا اتي ابن¨دورههم،ستيزيميدومقروچهارمهجر

،ازجملاههند اهي اريديهاادردانشيعالوهبرپزشك

اشاتهدياتوشاعروحكماتآثاارياضاير،يشنا  تاره

ابو ه بههمراهابونصر،يعروضيتنظاميبنابرروا.ا ت

ناوابنخمااردريابن ،يرونيحاوبيابور،عراقمنصوربن

نيماا مووووزارتابوالحسااماا مووباانييفرمااانروا¨دوره

آمدهبودندتاآنكاه الطاودردربارخوارزمشاهگرديلي ه

 مووفر تادوكالرانزدميميعلنبنيحس،يمحمودغزنو

ما موو. دارديگسايخوا تآنااوراباهدرباارويازو

آنااويموضو رابهآگاه،محمود¨رشفر تادهيشازپ يپ

ازد اتورمحماودرايچير اندوگفتچاووتاواو ارپ

نجازگرگاا،پساندديهركهرفتنبهدربااراورانما،ندارد

رمحمااودناازرفااتنبااهدرباااي ااابو ااه واباان.دياازب ر

يقارهقاوم(راها)اباوخاوارزميكردندوازراهبيخوددار

كاردكاهينايبشياحكامنجومپ¨هينابرپاي ابن. فرشدند

زبرهماوا اسگفتكهيابو ه ن؛راهراگمخواهندكرد

 ارانجامآودودر.ن فرجاوبه المتنخواهدبرديازا

جااويازتشان ابو اه ؛اباوقرهقوم ارگرداوشادنديب

ورد(يااب)فراواوخودرابهباوردينابادشواري  پردوابن

3.ر اندو رانجامبهجرجاورفت

،دآمادياپديهاكاهدرمكاهخشكساالاز اليكيدر

دندوهم اوبرفرازكاوهير «عبدالمطلب»شحضوريقر

امبراكرم@راكهدريپ،عبدالمطلب.قرارگرفتند«سيابوق»

هماراهخاودباهكاوهآوردوباا،شنبوديبيوزكودكآور

نافارادياخداونادا!ا»:ازكارديانرازونيخودچنايخدا

توازوضوآنااو،زاوتووكودكاوآناوهستنديبندگاووكن

هانابودشدهپروردگارا!دام،يآگاهياپيپيهاي الوخشك

رايا!قحطايخدا.زهالكشوندينماندهكهمردمنيزيوچ
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خود اخنيكهباخداياودرحال.« فرمايتبديبهفراخ

هااهاوگودالاباويب،ناگهاورحمتحقفرودآمد،گفتيم

اوعبادالمطلبيكهمياختالفات¨هيزدر اين1.راپرآبنمود

شباهمنظاوريقر،دآمديشپسازحفرچاهزمزمپديوقر

لمطلبباهمگرفتندكهباههماراهعبادايتصم،رفواختالف

در.مراجعاهكنناد،كارديميشامزندگ¨كهدرمنطقهيكاهن

درآ اتانهمارگيعطشبرآناوغلبهكردوهم ،مهراهين

خاودينموقوتوافقشدكههركسبرايدرا.قرارگرفتند

،ديبهعنواوقبرحفركندكاهاگارمارگشفارار ايگودال

نيوبادكهكنااراو اتاورادرگاودالدفانكناديكس

رناديرخاكقارارگيدرزاننفريجزآخرايصورتهم 

خاوديهاركاسبارا.هاشاوطعمهدرندگاونشودوجنازه

نهن ااامياادرا.كناادودرانتظااارماارگنشسااتيقباار

ديمشااياباوگشتبزنينبيددرايزيبرخ:عبدالمطلبگفت

،يرادرانتظارمرگنشستنجزناتوانيز،ميابيد تيبهآب

ابااويافاراددراطارافب.آغازشديزنگشت.ستينيزيچ

شاترعبادالمطلبيرپاايااززيناگهااوآبا.پراكندهشدند

رگفتنادوبااياعبادالمطلبوهمراهاانشتكب.فوراوكارد

هاراپركردنادودندوظرفيازآونوشيوخر نديشاد

د اتبرداشاتندويشدرهماونقطهازمخاصمهباويقر

رابيابااوتاورابااآبزالل اينبيكهدرايياخد:گفتند

ارتونهادهوالزما تيززمزمرادراختيهماوخدان،كرده

راتاو«تحجاجي قا»يمو رپر تيبهمكهبازگرديهم 

2.«يريبهعهدهگ

بااودكااهاز@ر ااولخااداياراوباوفااايااابااوذراز

روشاوكردوباري ومانتقادم¨فهيستخليناشايرفتارها

يخآمدها تكهدربيدرتوار.گرفتيخردهم اابااوربا ه

نق ا تكهلحظات.درگ شتيازگر ن اديپسازتبع

نعلفياباوب ردوببينبيدرا:آخرعمربهدخترشگفت

داياپ،كاهقابا خاوردوباشاديزيااچيياشهير،يخشك

پاس:گفات.بازگشاتي؟دختررفتود تخااليكنيم

                                                           

.132-131،ص1،جحلبي¨ سيره؛22ص2جمنشور جاويد.1

.122-125،ص1،جاب  هشام¨ سيره؛22-20،ص2،جمنشور جاويد.2

.دامندخترشگ اشتوُمارديگاه رشرارون!آويبنش

 اوم اه¨فاهيخل،شازآويبودكهچندماهپيندرحاليا

اماااباوذرقباولنكاردو،اوفر اتادهباوديناربرايهزارد

3.رميپ يستوآورانمينپولحاللنيا:گفت

الغابا،اباومارتبطا اتيكهبابي ريديخيتار¨واقعه

رخاميابااوغادي#ا تكاهدربمؤمناوعليواليتامير

4.رفتيصورتپ 

@شبهن امد توريامبراكرمپ،فتحمكهيدرماجرا

،دوزدهبودنادركاهدرآواياباانيدربيدادمسلماناوهم 

مشركاو(بهعظماتارتاش)آتشروشنكنندتامردممكه

مشركاو¨هيفروحيننقشهدرتضعياببرندواتفاقايا المپ

ليدرنامعقوينمشركاوگاهتقاضايهم5.اراثرگ اشتيبس

:گفتنادي@مايامبراكارمبهپمثاًل؛آوردومعجزاتداشتند

بار ارماايآ امانيهااكه نگمم رآويآوريماونميا

ابااوخشاكو اوزاوحجاازپارازچشامهويابيا،ببارد

6.نخلستاوشود

ن#پاسازكسابياماامحسايعاشاورايدرماجرا

كاارواو¨اددرباارهياازابانزياحيادريازيفحربانيتكل

يوقتا:سدينويحرميربرايبهشرحزيانامهيو،ينيحس

ن#رايحسا،امنازدتآماددوفر اتادهيامبهتور نامه

آبوعلافوبادووحصااروياباوبايمتوقفكنودرب

ازامهمراهتوباودهامد توردادهبهفر تاده؛ ن رفرودآر

تاورايد اتورماز اويتوجدانشودتاآنكهخبراجارا

7.والسالم.اورديمبيبرا

#بههماراهجن ااورانشيمتامامعلياوعزيدرجر

بياااهازحبي اازباانيعباادالعز،نيبااهشااامدرجنااگصااف

معاروفباهيمايدتيكناد[كاهابو اعيثابت]نق مياببن

ميپشت ارنهادكهكوفهرايهن ام،ريدرمس:صاگفتيعق

ازمبارمباهيا پاهاوتشنهشدندون،ميگ شتياباوميوازب

                                                           

.332،صعقل، كليد گنج سعادت.3

.13-8،ص0،جتفسير نمونه.4

.22،ص2.هماو،ج5

.22،ص2.هماو،ج6

.110،صنخستي  گزارش مستند از ننضت عاشورا7.
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ازماآمادومااي#باجمعيروعلنيازا،داكردنديآبپ

خفتاهيكرهبزي ختكهبهپينيدرزميارابه رصخره

درآوردوفرماودادتاصاخرهرااز،برشكمشباهتداشت

رابيمو اايديوشاارووزدوازآونيااآبب،ميكنااديجااا

شيصاخرهرا ارجاا، پسباهد اتورحضارت.ميشد

كاهيانادك.ميبهراهافتااديموموچشمهرابداوبستينهاد

راكاهييازشاماجااياكسيآ:حضرتفرمود،ميدورشد

رمؤمنااو!ياامييآر:گفتندياددارد؟برخيدبهيديآبنوش

چنادازيتنا:ديگويميراو.ديجارو ربداويبارد:فرمود

كهآبييمتابهجايبازگشتيادهبداو ويمرداو وارهوپ

همااوصاخرهي پسبهجساتجو.ميدير ،ميدهبوديراد

.ميكهازجستجوخستهشدمتاآويافتيچنيهيول،ميپرداخت

ناويرنشايموازديكآنجااباودرفتايكهنزديريديبه و

در:كجا ت؟گفتند،كتاوباشديكهنزديآبشخور:ميديپر 

1.ستينيماآبيكينزد

ريااماميماوال،هااازشاابيشاب:دياگويثمتماارماايام

مويازكوفهخارجشاد.اباوبرديمؤمناو#مراباخودبهب

حضارتدرآنجااروباه.مينهاديمسجدجعفيروبه و

ازنمازكهفاارغ.جاآوردستادوچهارركعتنمازبهيقبلها

ي اپسدود اتباه او.حگفاتيتسب المدادو،شد

!چ وناهازتاوطلابيالها:ندعاكرديآ ماوگشودوچن

وچ وناهازتاواماكاردهتتاوريكهمعصايدرحال،كنم

.تااآخاردعاا()«...امكهتاوراشاناختهحالآو،طلبنكنم

 پسبهحالت جدهصورتبارخااكنهاادوصادباار

اويزدرپايمنن.رجشدآن اهبرخا توخا.العفو:گفت

نيبرزميدرآنجاخط.دياباور يحركتكردمتابهو طب

!آن اهازمندورينخطعبوركنيمباداازا:دوفرموديكش

ترايثم!مواليم:باخودمگفتم.بوديارظلمانيبسيشب.شد

انازدخاداوياكاهدارد؟آينهماهدشامنيباايرهاكرد

اشيباهخادا اوگنددرپا؟يدارير ول@چهعا ر

اگارچاهباافرماانش،رمياب يازويرومبلكاهخباريم

حضارترا ار.وشرو كردمباهجساتجو.مخالفتكنم

                                                           

.21،صپيكار صفي .1

ازبادنشداخا چااهباودوبااچااهيماين.افتميايچاه

كشادهيانزدياحساسكاردكسايوقت.كرديوگومگفت

زخطم رن فتما:فرمود.ثميم:؟گفتميستيك:فرمود،ا ت

مان!ازجااوشامادرمقابا يماوال:؟!گفاتميعبورنكنا

اياآ:فرماود.دمودلمتابتحم ازكافداديدشمناوتر 

مان!يناهماوال:؟گفاتميدياز خنانمباچاهراشنيزيچ

ا توگاهكاهدلامباهيامحاجاتنهيثم!در يميا:فرمود

كنمينراميباكفد تخودزم،شوديهاتنگم ببآو

،نيزمايدياپسهرگاهكهد.ميگويميورازخودراباو

ا اتكاهمانياهازبا ريابداوكاهآوگ،ديانيروياهيگ

.2امكشته

اويكهدرادييدرماجراها:  يشيان پيابان در اديبپنج. 

درارتبااطينزردشتيتوديحيمس،تيهوديژهيونبهيشيپ

اوماننادكتاابيانادياينيازمنابود،اباومطرحا تيباب

(يزردشات)شِهنادَد(وُبياقوعهادجدياعهدعت)مقدس

.ايمگرفتهكمك

¨شدرباارهيدايادر افرپ: قيط ابان در عند عتيالف( ب

ماادرش:آمادها ات،م#ي #پسربزرگاباراهيا ماع

روكاهازآو،م#(باوديهمسراولابراه،ز ارهيكن)هاجر

يدتااازويمبخشايبهابراهزشهاجررايكن، ارهنازابود

ش اارهيباانو،چووهاجرآبستنشد.صاحبفرزندشود

بااهيتويرآماادوچااوو ااارهشااكايااحقيدرنظاارو

بااهكنااار،ختااهيشآناااوگريهاااجرازپاا،م#باارديابااراه

درآنجافرشتهخاداباراوظااهر.دياباور يدربياچشمه

هدشادوناامادخواياشزهيشدواورابشارتدادكهذر

كه ارهحاملهشادويهن ام. ب  ارديفرزندشراا ماع

م#خوا تيازشوهرشابراه،اآورديا حاق#رابهدن

م#بهناچاريابراه.دوركنديكههاجروفرزندشراازو

ابااوي دربيا اماع. ومادرشراباهبئرشابوبارديا ماع

ازيزنامااهرگشاتوباايرانادازيفاراوبازرگشادوت

3.نمصرازدواجكردي رزم

                                                           

 .350،ص0،جالوافي؛202،ص53،جبحار األنوار.2

.5:21؛12:21،سفر پيدايش.3
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امبراوياازپيكي«خدا تههوي»ياس(بهمعنايال)ايليا

يهافص ،كتاباولپادشاهاو،دركتابمقدس.ا تياله

ادشادهيافصا اولازاو،وكتابدومپادشاهاو21تا13

پادشاهاوقراريابان ردبودكهرودررويبيمرديو.ا ت

شاودكاهيمطارحمايكتابمقدسزماانناماودر.گرفت

«زاب يا»دووبهناميدخترپادشاهص، يپادشاها رائ«اخاب»

كاهدرپر اتشباتبعا ويشهر؛رديگيميرابههمسر

يشهرتفراوانا،نبتيكهدرپر تشايانخانوادهيهمچن

زباهپر اتشباتبعا گاردويانرواخابنيازا.داشتند

نينباتدر ارزمياايبارايتعاددميهااقربان اه،نهاده

رودويشاترفاروماياودرگنااهخاودب.نهدي بناميا رائ

(در2:22وشاوي)وشاويراكهخداوندبهزبااوييشهرها

نروخاوودوياازا، ازديدوبارهم،حالعنتكردهبوديار

خادا،دراوجگناهاواخااب.رديگيپسرخودرابهگردوم

.كنديشرارتاخابرابهاوگوشزدم،ايليامبرشايتو طپ

دكااهدريااگويسااتدوبااهاومااياياوماايارودررويااليا

بااراووشابنم،افرمااوندهادياليكهايناوتازماني رزم

زياخودن،افرموديلينرابهايايخداوندوقت.دينخواهدبار

كاهيايجاواوراازكشتهشدوبهد اتاخاابوقحطا

اباودركنااريدهدواورادردلبينجاتم،شديكمينزد

باه اريندرقحطايتمام ارزم.كنديتميهدايآب¨بركه

ارايالياماخداوندتو طچندكالغناووگوشاتا،برديم

يتيما موريوينهن اامخداونادبارايدرا.كندينميت م

دووينصارفهوصاي ردرنظرگرفتهواوراباه ارزميد

كنديمالقاتميرزنياباپيليناين رزميدرا.دكنيروانهم

اما.كنديميروزشمار،مرگخودينروزهايآخريكهبرا

رزويااباهپياليكاهايزماان،يدياوناااميباتمامگر ان 

ت ما يرزوباانادكيپ،اوردياوبيبرايدتالقمهنانيگويم

،متنخاديازدرمقابا اياانيليا؛دهدينكارراانجامميا

ا ه الخاوديليا.گردانديجاومردهپسرشرابهاوبازم

ن اه االراياادايبهاحتمالز.كنديميراازاخابمخف

اماا ارانجامكاالم.بارديبه رم،رزووپسرشينزدآوپ

نياا.دخودرابهاخابنشاودهديدهكهبايار يليخدابها

شاودكاهدرآويارمهامخاتممايبسيابهواقعهييارويرو

 يدندوقاوما ارائيپر تيكهبتبع رامينيدروغيايانب

اشكساتياليتايادربرابرحقان،را رگرداو اختهبودند

ادرآوروزچهارصادوپنجااهياليا،آويخورندودرپيم

نيازب،دادندينكهبتبع رابشارتميدروغيايتنازانب

.رديپا ياومي پايدرا رائيقحط،نعم يپسازا.برديم

همسار،زابا يچهآنكها،مانديدارنميادپايزينشادياماا

اويگا اردوباهجساتجويارامايليانتقامازايبنا،اخاب

اول)فر اتديمايغاامينپياچنايالياياوبارا.زدياخيبرم

انمقسمكهي!بهخدايمراكشتيايتوانب»:(15:2،پادشاهاو

نيااياوقتاياليا.«نموقوتوراخاواهمكشاتيتافرداهم

،برخا توازترسجاوخودباهبئارشابو،ديغامراشنيپ

اوناوكرشرادرآنجاا.فاراركارد،هوداييازشهرهايكي

.اباونهادوتماامروزراراهرفاتيگ اشتوخود ربهب

ابااوينبياكهدراياكنووازراه: رانجامخدابهاوفرمود

1.هدمشقبروا تب

 دريا اارائيايوهاادايازقربااان«عاااموس»دركتاااب

نيزتصرف ارزمياباوونيدربيمدتچه  ال رگردان

2.اوآمدها تي خنبهميتالهيهابههدايآمور

يكندكهخداوندباليمييگوشياوپ« يوئي»دركتاب

ماردم ااكندر)هاودايخواهدفر تادتامردميوحشتناك

نيازجملاهدرآوچنا؛هكندي (راتنبيا رائيمروجنوبقل

.ديامباهصادادرآوريپورخطررادراورشليش:آمدها ت

آو...دهشاوديكوهمقادسشانيآوبربااليدصدايب  ار

يكياهوتااري ايروزابرهاا،وظلماتيكيروزتار،روز

شبياهيهارامث  !كوهيرومنديچهلشكرن. ا تيغل

شازيهااپارومندند!مثا آوينقومچهقدرنيپوشاند!ايم

.خورندينراميزم،دهنخواهدشد!مانندآتشينهرگزديا

آورايوقتايولا،شاومانندباغعدوا تيندربرابرايزم

3.شودي مياباو وختهتبديبهب،گ رانديپشت رم

 يا ارائيقاومبنايهابيكتاباعدادكهازفرازونش

                                                           

.25-12،بخشمقدسكتاب .1

.15-2:5؛20:0:عاموس.2

.0-2:1،يوئيل.3
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نراهيابااوبايا تكاهدربيحوادثيحاو،ديگوي خنم

در. گ شاتها اتينموعودبرقاوما ارائيمصرو رزم

ي#كاهباراينكتابازقولخداوندبهمو يازايبخش

مان:نآمادها اتيچن،كنديقومخودطلبعفوازخدام

اتياباهحيولا،بخشميمياكها تدعاكردههاراچناوآو

نراپركردها ت اوگنديحضورپرجاللمكهزمخودمو

اللومعجزاتمرادركدامازآنانيكهجكنمكههيچميادي

اندوبارهاازتوك واطاعتمان اربازدهياباوديمصروب

كاهباهاجدادشااوينيموفقبهورودبه ارزمياندحتزده

بياگا ارمانكالخادمتيولا...امنخواهدشدوعدهداده

مقلبمرااطاعاتيو تهازصميداردوپي ريتديصشخ

آورفتاهباوديبرر يكهبراينياورابه رزم.كردها ت

حاالكاهقاوم.خواهمبردونس اومالكآوخواهدشاد

هاا اكندرهيهايهاوكنعانيقينحدازعمالي تاايا رائ

 ارخباهياياپسبهترا تفاردااز امتدر،تر نديم

وهاارووي اپسخداونادباهمو ا.ديومراجعتكنابايب

تيازمانشاكاينقومبدكاروشارورتااباهكايا:گفت

شااويهاگوشدهم؟بهادبهغرغرآويبايكهكنند؟تابيم

خوردكهآنچهراكهياتخودقسمميب وكهخداوندبهح

ابااوينبيهمهشمادرا.اورديبه رتاوب،ديديتر يازآوم

سات االباهباااليكنفرازشماكهبييحت.دمرديهخوا

نيوارد اارزم،تكااردها اتيداردوازد اتماانشاكا

وشوپسرناوويفّنهويبپسريفقطكال،موعودنخواهدشد

ريدكهفرزندانتاوا ايشماگفت.اجازهورودبهآنجارادارند

هااراباهمنآو،برعكسيول،شوندينمي اكناوآو رزم

ينيشااومالاك ارزميبارمواينمايمتبهآو ارزم ال

شامادريهاااماالشه.ديخواهندشدكهشماآوراردكرد

شامايماانيايفرزندانتاوبه بببا.اباوخواهدافتادينبيا

ننفرياباو رگرداوخواهندبودتاآخرينبيچه  الدرا

شاودكاهياومايب،اتينآيدرادامها1.ردياباوبميشمادرب

از اخنخاداويچيباا ارپ،نقاوم اركشياچ ونها

باه،ابااوشاونديبيآنكهراهي#بهجايمو يهشدارها

                                                           

.33-12:25،اعداد.1

با اكناويكنندودرنبردينموعودحركتمي رزمي و

.كننديفرارم،شكستخورده،آنجا

در،اباوي دربيا رائيچه  الهبني رگردانيماجرا

.وشوآمدها اتيازجملهكتابقي رعهدعتيديهاكتاب

دهادكاهتمااميوشود اتورمايخداوندبه،نكتابيدرا

نكاارآوباودي ايدل... ختنهشونديپسراوومرداوا رائ

روويادهوموقاوبيدور ايكهبه نجن يكهتماممردان

ابااوماردهبودنادويدرب،آمدوازمصرختناهشادهبودناد

،روجازمصارمتولادشادهبودنادهاكهپسازخپسراوآو

2.ختنهنشدهبودند

هوداي بودكههمراهمردميا رائيايازانبيكياليحزق

ازكتابخوديدربخشيو.برديدبه رميدرباب درتبع

درآنجااباار:دياگويازجملهم؛پردازديشميايبهنق رؤ

اوباهمان.حضورخداوندرااحساسكاردميني ر ن يد

ماندرآنجاابااتاو اخن،اباوبارويزوبهبيبرخ»:رمودف

درآنجااشاكوهو.زبرخا اتمورفاتميمنن«خواهمگفت

يايادر تهماوگوناهكاهدررؤ،دميجاللخداوندراد

خداوناد3.خودبهخاكافتادميآن اهبهرو.دهبودمياولد

پر اتاوبات¨دربااره،الياحزقياي خنانشدررؤ¨هدرادام

يهم ا:ديگويم،ها ومجازاتشاوبهانوا مجازاتي رائا

اباوجنوبيشاوراازبينخواهمبردوشهرهايشاوراازبيا

راوخواهم ااختتاابداننادكاهمانيو،تاربلهدرشمال

ياتياخداونادبااادب،ايانرؤيادراداماها4.خداوندهساتم

!يخااكانسااويا:دياگوينميمچنياورشل¨شاعرانهدرباره

وباهاواززگناهاوواعمالكثيفشآگااه اازمرااياورشل

نكنعاوچشمباهجهااويتودر رزم:نب ويجانبمنچن

اوويامور)«يتيح»بودهومادرت«يامور»پدرت.يگشود

 بهكنعاويشازورودقوما رائيبودندكهپياقوام،اويتيح

شااوراي ايرائكردندوقاوما ايمينزندگين رزميدرا

يكسا،ياآماديبهدني(وقت.دانستنديپر توفا دمبت

                                                           

.3-0:2،يوش .2

.23-3:22،حزقيا .3

.2:13.هماو،4
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نهتوراشستندوناه،دندينهنافترابر؛بهتونداديتياهم

باهتاوينتاوجهيتارچكسكوچكيه.دنديچيدرقنداقهپ

حاضرنباودسي وختوكينداشتودلشبهحالتونم

چاووازتاو،يكاهمتولادشاديروز.كنديدارازتون ه

تياجاارهااباوانداختندوهماويتورادرب،كراهتداشتند

1.كردند

يباراياهيامرث»ازيادرپااره،اليادرادامهكتاابحزق

:نآمادها اتينرهبراوچنايخطاببها،« يرهبراوا رائ

،بودكاهدركناارنهارآبيمادرتوهمچوودرختان ور

.تازهوپرشااخوبارگباودشهترويهم،براثرآبفراواو

نمنا ابي االطيعصايومحكمآوبرايقويهاشاخه

كاهيدبهحادي ربلندترگرديآودرختازدرختاود.بود

آو،نيخشاام ياماااد ااتان،كاارديازدورجلاابتوجااهماا

يباادشارق.ناناداختيشهكنكاردهبارزمايدرخترار

هاورومندشراشكستوخشككردوآتشآينيهاشاخه

در،اباوكاشتهشدها اتياكنووآودرختدرب.را وزاند

2.آبيخشكوبينيزم

حضرتا احق#كاهدريتولددوقلوهايدرماجرا

در،ازهمسرشربكامتولادشادنديوي نشصت ال 

،آودوپسربزرگشدند...:نآمدها تيشچنيدايكتابپ

عقاوبييولا،ابااوباوديمااهروماردبيايسوشكارچيع

3.نبوديآراموچادرنشيمرد

،پادرشا احاقيسواز اويدردا تاوبركتدادوع

رشاادهويااا ااحاقپ:نآماادها ااتيقچنااياادرعهاادعت

سوراياوپسربزرگخودعيروز.چشمانشتارگشتهبود

اويااموپارشادهي رپيپسرم!مند»:گفتيخواندوبهو

وكماوخاودرابارداروريپست.دها تيامفرار يزندگ

لميمطاابقمايكنوازآوخاوراكيبهصحرابرووشكار

4.«شازمرگمتورابركتدهميآماده ازتابخورموپ

زمطارحياني اريادديامطالابز،قيدركتابعهدعت
                                                           

.0-12:3،حزقيا .1

.13-15:15.هماو،2

.23:20،پيدايش.3

.2-23:1.هماو،4

 بهيجهتعدمتطوامابه،باشدياباومرتبطميا تكهباب

 رادركتابعهادنموضاوينمقداراكتفاكردهوهمايهم

.مير يت(برميحيمس)ديجد

كهباشمارشي متيدرانج: ديابان در عند جديب( ب

تولاداوو اپسفرارشااوازي#ومااجرايسياجدادع

،شاوديسآغازمايروديهبهمصرازترسهيهوديتلحميب

شااويايوقتا:آمدها ت«غمبريپيايحيظهور»يدرماجرا

،كردناديميرش(هنوزدرناصرهزندگحباپدروماديمس)

هياهوديابااويدرب،معروفباود«ددهندهيتعم»كهبهييحي

:گفتيم،اومردمراموعظهكرده.ر التخودراآغازكرد

فارايراملكوتخداباهزوديز،ديازگناهاوخودتوبهكن»

¨دربااره،شازآويصدها الپاينبياياشع.«ديخواهدر 

ياديافريصدا»:كردهوگفتهبودييگوشيپ،ييحيخدمت

آماادهيخداونادراهايبارا:ديگويشنومكهمياباوميدرب

ازيلبا ييحي.«دييآمدواوهموارنمايدوجادهرابرايكن

.بساتيبهكمرميچرميكردوكمربنديپشمشتربرتنم

مويمردمازاورشل.بودييزملخوعس صحرايخوراكشن

ني اارزمي را ااركرانااهروداردوودرواقااوازتماااماز

5.آمدندتابهموعظهاوگوشفرادهندياباوميهبهبيهودي

يسايشعيآزماا»يمااجرا¨دربااره،درادامهانجي متي

ابااوباردتاايرابهبيسيآن اهروحخداع»:سدينويم#«

درآوزمااويسايع.شكناديدرآنجااوراو و هوآزماا

اريپسدرآخربس.مدتچه شبانهروزروزهگرفتيابر

طاوبه راغاوآمدواوراباهاناوا يش، پس«گر نهشد

رووياها اربلندب#ازهمهآويسيآزمودوع،هاشيآزما

6.آمد

ياديماراوزيب،تخوديح#درادامهم موريمسيسيع

وراوان ايماراووديمردمب،هن امغروب:بخشديراشفام

يوقتا،صابحروزبعاد7شاودهديآوردندتاشفايسينزدع

برخا توتنهابهصحرارفتيسيع،كبوديهواهنوزتار

                                                           

.2-3:1،مّتي.5

.13-1:1،مرقس؛نيز3-2:1.هماو،6

.1:32:مرقس.7
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نماردمشاهرهاورو اتاهايبايوقتا1.تادرآنجادعاكند

گاروهگاروهنازد،بخشديماراوراشفاميبيسيدكهعيچيپ

يابردنادوشافياوبهرهميحاضرشدهازانفاسقد يو

نتوانسات» اريچناوشادكاهد.گرفتنديماراوخودراميب

اومجبااوربااودبعاادازآودر.شااوديآزادانااهواردشااهر

2.«شتافتنديجانزداوممردمازهمهيول.هابمانداباويب

يماومستحكمتعاداديازاييهااونمونهيدركتابعبران

هاورابرظلمشماردكهچ ونهدربيرابرميامبراوالهيازپ

يبرخ:منشدنديدهوتسليجباراومقاومتورزيهاشكنجه

باه. رباارهدوپاارهگشاتنديدي نگباراوشدندوبرخ

مااوخاودرايبهشرطآنكاها،دادهشديآزاد¨وعدهيبعض

كاهيآناان.ركشتهشادنديچوونكردندباشمش،انكاركنند

هااودركاوه،بازدرپو تگو فندو،قشاونبوديجهاوال

هاخاودراپنهااوودرغارهاوچاهها رگرداوشدندياباوب

3.دنديكشيدرودربهيماريوبيكردندوگر ن 

يازكاايدرگفااتوگااوبااايح#شاابيمساايساايع

گوناههماو:موسفرموديقودروحانيووبزرگيهودبهنامني

يرابارچاوبياباومجسامهماارمفرغاي#دربيكهمو 

...ابندياوكردتامردمبهآون اهكنندوازمرگنجاتزيآو

كاهماردمرانياايخدافرزندخودرافر تادها تنهبارا

4.شاودهدلهاونجاتيبلكهبهو ،محكومكند

ح#يمسايسيدوعيديبراياديمردمز،دركفرناحوم

نندو اخنانشيآناوآمدهبودندتااورابب.جموشدهبودند

شااويباهايسايع.ماوآوردنديايتربهواماكم.وندرابشن

خاوراكنازدمانينا تكهشامابارايقتايحق»:گفت

متاخادايماچهكن:گفتند...ماوبهمنيبه ببانهدياآمده

خواهدكاهيخداازشمام:فرموديسيباشد؟عيازماراض

اگار:گفتناد.ديامااوآوريا،بهمانكاهفر اتادهاوهساتم

شاترازيدبيابايحهستيمكهتومسياوريماوبيايخواهيم

، اوبدهيهرروزبهماناورا.يهابهمامعجزهنشاودهنيا
                                                           

.1:30.هماو:1

.1:20.هماو،2

.11:38،عبرانيان.3

.13-3:1،يوحنا.4

اباوناويبهاجدادمابههن ام فردربيهماوطوركهمو 

ازآ ماوباهيمو :ديگويزمينيكتابآ مان.كرديعطام

آونااو...:د#جاوابدايسايعيولا...داديشاوناوميا

ابااوآونااورايپادراوشامادرب.خودمنهساتم،يقيحق

يننااوآ امانياامااهاركاهازا،خوردندوعاقبتمردند

5.مانديتابهابدزندهم،بخورد

،لعاازرراپاسازمارگيح#بعدازآنكهايمسيسيع

مااويازايريهودبهمنظورجلاوگي راوقوم،كنديزندهم

#راباهيسيكنندتاعيمينيتوطئهچ،يهوآوردومردمب

اومردمآشاكاري ردرميد،ازآوپسيسيع»:قت بر انند

«ميافارا»مبهدهكادهيبلكهباشاگردانشازاورشل،شدينم

6.«اباورفتودرآنجامانديبيكيدرنزد

در»:درموردآخرالزماوفرمودي#ضمنگفتاريسيع

ردوبايبارا،روورفتاهباشانديبكهازخانهيآوروزكسان

،كهدرصاحراهساتنديوآنانشاوبهخانهبازن ردنداموال

7.«بهشهربازن ردند

چه  االهيادكردماجرايزضمنياونيدركتابعبران

يماانياينسابتباهبا، درآويا ارائياباووامتحاوبنايب

يناخطاركتابآ امانيا:نهشداردادها تياوچنيحيمس

خادارايامروزاگرصادا»:ديفرمايدكهميافراموشنكنر

 كاهيا رائيمانندبن،دياعتنانباشينسبتبهآوب،ديشنويم

8.«اعتناشدندياباونسبتبهاوبيدرب

ز[يا]شا فتان ي#خباركارهاايايحيكاهيهن ام

شااويدونفارازا،دي#رااززباوشاگرداوخودشنيسيع

حموعاوديهمااومساياويتابپر ندكهآرانزداوفر تاد

آودوشااگرد.دمنتظرآمدواوباشندياآنكههنوزبايا ت

كورهااو،هااجيدندكاهاوافلاي#ر ايسينزدعيهن ام

دراازوجاوديادادوارواحپليماراومختلافراشافامايب

راباهعارضاويايحيآناو وال.كرديوان اواخراجميد

دويبازگردييحينزد:#درجوابفرموديسيع.ر اندند
                                                           

.01-2:22.هماو،5

.11:02.هماو،6

.13:31،لوقا.7

.3:10،عبرانيان.8
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دكاهچ وناهيااوكنيااوبيبارا،ديديدوشانيديآنچهراد

هااشافايجا ام،روناديهاراهملنگ،شوندينامياوبينايناب

شاوندويهازندهمامرده،گردنديناشنواهاشنوام،ابندييم

آودويوقتا...شانونديغامنجاتبخاشخادارامايفقراپ

#بااماردم اخنييحي¨رباره#ديسيع،ادهرفتندفر ت

هياهوديابااويدنشباهبياديآومردكهبرا:گفتوفرمود

كهاز،بود ستچووعلفيامرديكهبود؟آ،ديرفتهبود

يهااابااودبااالباااسيامااردياابلاارزد؟آيوزشهاارباااد

در،باودياشوخاوشگا رانيامت؟اگرشخصعيگرانق

1.اباويدربنه،كرديميقصرهازندگ

ح#يكندكهچ ونهحضرتمسي لوقانق ميدرانج

يكهحتيمرد؛ديشفابخش،وانهبوديهادراكهمدتيمرد

باه،بساتنديرمايااوراباازنجيهاوپاهاكهد تيموقع

2.گ اشتياباوميختو ربهبيگسيرهاراميزنجيآ ان

(خوديحوار)#دوازدهشاگرديسيحضرتعيروز

دراياشاوقدرتواقتداردادتاارواحپليرافراخواندوبها

.دبيارووكننادوبيمااراوراشافابخشانوان اويازوجودد

دوملكوتخدارابهمردميشاورافر تادتافرار يآن اها

#يسايشاگرداوبرگشتندوع،يپسازمدت.ندياعالمنما

#هماراهيسيهعآن ا.آگاه اختند،راازآنچهكردهبودند

دابهراهيتصيشهربيبه و،بهدورازچشممردم،شاويا

ازمقصداوباخبرشدندوبهدنباالشيارياماعدهبس.افتاد

رفتوباازيشااوراپا يايي#باخوشارويسيع.شتافتند

مااراوراشافايمدادوبيملكاوتخاداآنااوراتعلا¨بارهدر

:گفتنادي#باهويسيشاگرداوع،كغروبينزد.ديبخش

ياطرافبروندوبارايهايمردمرامرخصفرماتابهآباد

ابااوينبياچاوودرا،ابناديجاوخاوراكب،گ راندوشب

:#جاوابداديسايع.شاوديدانميخوردوپيبرايزيچ

شااگرداوبااتعجاب.ديشاوخوراكبدهيشماخودتاوبها

نااووجزپنجيزيخودماوچيبرايچ ونه؟ماحت:گفتند

تيم!حالآنكهفقطتعدادمردهادرآوجمعينداريدوماه

                                                           

.22-3:18،لوقا.1

.25-8:22.هماو،2

باهماردم:#فرماوديسايآن اهع.حدودپنجهزارتنبود

.نندينبنشايزماربا،يپنجااهنفاريهاادكهدرد تهييب و

#آوپنجنااوودويسيع،همهرانشاندنديشاگرداووقت

،دآ ماوشكرنماويرادرد تگرفتوروبه ويماه

اوياهاراتكهتكهكردوباهشااگردانشدادتاام پسناو

رشدندودوازده ابديهمهخوردندو .مكننديمردمتقس

3.اضافهآمد،ماندهيباقيهاازتكه

كاللياراازجساميديا#روحپليسايكباارعي

آو،دراداماه.باازشادويزبااو،آويرووكاردودرپايب

:اونماودياگونهارواحبنيدادرموريحجالبيحضرتتوض

،شاودياخاراجمايدازوجودشخصايكهروحپليهن ام

يمنا ابياماچاووجاا.روديهاماباويا تراحتبهبيبرا

،روورفتهبوديشهماوشخصكهازوجوداوبيپ،ابديينم

زياندكهخانه ابقشجااروشادهوتميبيومگردديبازم

آورديزميبدترازخودرانرودوهفتروحيپسم.ا ت

4.شونديداخ وجوداوميوهم 

كهظاهرخوديح#بارهادرمقاب كسانيحضرتمس

موضاو،داشاتندياماابااطنناپااك،دادناديراپاكجلوهم

آو.شااو ااختيزوتندخاودر وايگرفتوبا خناوت

ينمردمايكاهچنا–هاايسايازفريكايحضرتدرمقاب 

دياهاكهدو اتداريسيفريبرشماايوا:ودفرم-بودند

دودركوچهوبازارازماردمينيهادرصدربنشدرعبادت اه

درانتظاارشما ات!شامايد!چهع ابهولناكينياحترامبب

،دياهااپنهاناوعلافيادكهدرصحراميهستييمانندقبرها

قادرفا اقآنكهبدانندچاهيب،شونديمردمازكنارتاوردم

5.ديهست

ابااودريبيبهمنظوربرر : ي  زرتشتيابان در ديج( ب

درينزرتشاتياناثارديتارمهام،شِهنَدازُب،نزرتشتيد

نيا.مياكمكگرفته،ا تيكهبهزباوپهلو،يدوره ا ان

يرانايوبندهشايرداردكهبهبندهشهنديكتابدوتحر

                                                           

.5:13.هماو،3

 .22-11:12.هماو،4

.22ا11:33،لوقا.5
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يرانايمختصرترازبندهشايبندهشهند.معروفهستند

مادرمنبومطالعه-نهاييبندهشايرانينكنندهيتدو.ا ت

ا اتكاهازيدادگا نباربهناامفيشخص-اباويموضو ب

خانداوموبداوبودهونسبتشازپادروماادرباهمناوچهر

دربخاش اوم،نش اتارگاويآفر¨بارهدر.دها تير يم

از«دوروشاناويافارازآفر¨بارهدر»بندهشكهتحتعنواو

ن اتارگاورايااخترشاماراوا»:آوردها ات،ادشدهيآناو

عتااَا ااتارگاويطب1.«خواننااديماايابااانياكنااوو ااتارگاوناب

اماامطرحشاونديابانيددرمقاب  تارگاوبيبايم،يابانيناب

امادهياونياباهمي اخن،نبخاشيدرايابانياز تارگاوب

.ا ت

آن اهكهبهشمارش،نشجانوراويآفريچ ون ¨بارهدر

ادياازدوناو شاتر،پاردازديهااماآويهااانوا وگوناه

دويرابهكاوهشاايكيرايز،وچراارزندهيكوه»:كننديم

دكاهياككوهاناهودوكوهاناهوباشايراباهدشاتكي

يودشاتيكاوه:نشاتردوگوناها اتيبناابرا2.(«گويد)

.دوكوهانهاياندككوهانهيايوآودوي(ابانيب)

هااباهآويهاوپراكندگنشانساويآفريچ ون ¨بارهدر

دكاهآنااوازياگوينمايصورتاقواموملا دركارهزما

انهيومشايهرمزدباهمشا»:دآمدنديپد«انهيمش»و«يمش»

ديافزايدرادامهم3.«ديانيپدرومادرجهان،دياگفتكهمردم

خاواهر،برادر.دآمديشاوپديششجفتنرومادهازا»كه

كاهجفات()انهيومشايهمهباامشا.كرديهميرابهزن

شاوتاايكازايازهر.هفتجفتشدند،بودند()نينخست

ازآو.كصد االبمردناديخودبه.امديپنجاه الفرزندب

از.وشااگباود()وزومرد،نام«يامك »يكيششجفت

باودوياونهگوناهگ،يزادهشدكهازهرجفتيشاوجفتيا

ناه،ازآوپاانزدهگوناه.شااوباودياوازاياازجهانياريبس

،فراخكاردياياباداودر،ساوگيشاوبرپشتگاو رگونه

ها(نشساتن)يدر(آنجا) رگ شتندويبداوششكشورد

                                                           

.23:2،بخش وم،بندهش.1

 .50:22.هماو،بخشنهم،2

.152:3،بخشنهم،هماو.3

،ازآوشاشگوناه.رسماندناديششگونهبهخاون.كردند

رانشست اه(باه)شاويا.نامبودند«گوازك»وزو«تاز»مرد

اورانامازاو توبه بباويدشتتاز.اوبوديدشتتاز

زو،«هوشاانگ»ماارد،يجفتاا.نخواننااديكااه(چناا)ا اات

اويااجااهآنكااهتازينت4.اوازاوبودناادياارانيا؛نااام«گااوزگ»

ابااويتاازكاهدرب»بهنااميعرب(ازآوجهتكهبهپدر)

،خوانناد«اويااباوتازيب»زبهناماوياباورانيآوب، اكنبود

.منسوبهستند

:دياگويواوماياديآواز اويخوابوتبااه¨بارهدر

دهيادچشامآفريخواببهتنمردپانزده اله پ،نخست»

اهوياگونهكهآبوگهماو،واوتباهكردنديزدياوران.شد

 انگرايابااو(وحتايب)جانوروجن  وكاوهودشات

5.اندختهيكهبهگوهراودرآم،اندتباهكردهيهم

آوين(ازصاداياطيشا)واويدكهديگويجغدم¨بارهدر

،كنناديدرآنجااقاماتنما،زندوهرجاكهاوباشديگريم

شاتكاهمارغمارغاشوزُ¨باارهدر»:هاارانهياباووويمانندب

دكاهيگو،ندكومرغبهمنا تكهجغد]ش[خوانزوربر

كاهيهن اام.دهشدها اتياواوآفرازاو تادرزبيبخش

در(آنجابناهنكننادوباداو)زندويواوازاوگريد،بخواند

رانساتاوباشادتاايابااوكنادودرويجغد(بنهدرب)،يرو

6.«واوآنجابنهنكننديد

نيايافرشات اوآيازداويازايكيترا(كهيم)مهر¨بارهدر

مهاررا»:دياوگياومايهاييفوتواناينا تووظايمزد 

نيچنا.كاردوا اتياوبهرا تيجهانيداوريشكاريخو

،كهزارگاوشيا،فاراخيهاامهردارندهچراگاه»دكهيگو

نكاهاگارباهيفراخايهادشتياورادارندگ.«ورچشميب

اورا.ازمهارا ات،بتواوآمدووشادويميبيدشتبهب

ينااوكااارگوشاايكااهاوراپانصاادمنيااا،كهزارگااوشياا

نوكااريكهاوراپنجهزارمنيا،يورچشمياوراب.كننديهم

زياآوران،وشينرانيمهر!ايا»:ند(يگو)كه،كننديچشم

                                                           

.153-150؛نيز151:3.هماو،بخشنهم،4

.128:12.هماو،بخشنهم،5

.152،ص22-100:22.هماو،بخشنهم،6



 
 

 بيابان / 348
 

فاهيخالصهآنكهمهروظ1«!نيزبيآوران،نينرابيوش!اين

.كنديعدالت(داور)يودر تياوبهرا تياوجهانيداردم

يچشاموگوشايراوودايو ايهاچراگاهيزمهرداراين

شودكهچاهيالهامميچهآنكهازعالمباالبهو؛برترا ت

توانناديناگارماردممايهمچنا.ابشانوديانديراببيزيچ

بااجازهمهار،هاآمدورفتكننداباويترسودلهرهدربيب

.ا ت

نكاهياربركرهزمايبسيهااباويحكمتوجودب¨بارهدر

زداوياايدهداردكاهوقتاياعق،شترنديزبيهانيازآباديحت

يروهااي رني رماود،يرگيفرشت او(بهنبردبات)يينويم

كاهنااتواويآنااوهن اام،زناديخيبرميطانيوشيمنياهر

زنادودريگريهااماابااويباهب،خورناديشكستما،شده

چهآنكاهاغلاب؛پردازنديتمردمنميهابهآزارواذيآباد

كچنادي»:هااابااويكنندناهدربيميهازندگيمردمدرآباد

كاهيشا اتكاهآباادانياباوبايرابداوروشبيتياز(گ)

راچاووازيوياديروهااي ارني ارماود،يكيچووتار

هااتازنادوازاباويبه توهبهب،ر دينابوديينويزداوميا

رااگارهماهياز.دور(گردناد)دگاوير اندوبه(آفر)گزند

زناابودو اتوهياارنيشاورابساياگرا،بوديآبادانرايتيگ

،شادنديروونمايادگاوبيازگزندر اندوبهآفر،كردنديم

2.توانستندرفتي(نمييبهجا)رايز

يهخرا اووبااليدرناحياكهمنطقه«كنگدژ»¨بارهدر

،هادورتارازآودكهفر نگيگويم،فراخكردا تيايدر

ابااويافغانساتاو(واقاوا اتوب)كابلساتاوشانسهياباوپيب

احتماااًل.دانادينمنطقاهافغانساتاومايشانساهرابلنادتريپ

ابااوواقاوينبياافغانساتاودرايهااهاوقلهنكوهيبلندتر

فراخكارديايبرزبردر،تخرا اويكنگدژبهناح»:ا ت

شانساهباهيدشاتپ،باهباسفر انگ،تيبداوناح.ا ت

بهكابلساتاوينبلنديداتريدكهپينگويچن.تكابلستاوا 

3.شانسها تيآنجاا تكهدشتپ

                                                           

.113،ص132:33.هماو،بخشيازدهم،1

.120،ص11-152:15-150،بخش يزدهم،بندهش.2

.128،ص18-158:13.هماو،بخشچهاردهم،3

،ديگوي خنم«نيزوتنپسير تاخ¨درباره»گاهكهآو

يبهحساباعماالوجازايدگيزور ير تاخيازبرقرار

كنادكاهباهفرماودهيادمينيكوكاراووبدكرداراوبرزمين

َِْوج»:ميقرآوكر چينهايبارآوزما؛مِّأوأ أاعمممع أَضيأفتُمأ

عتاًاي(وطب25/153 اورهطاه)«ينايبينمايوبلنديپست

نيادكهايزگوينرانيا»:ترا تهياباوشبيبهبينينزميچن

وكاوهوچ اادوهاامووبشاودويبفرازونشاينبيزم

«4.نباشد،يپستيودارايبلنديدارا،يگود

نااممجموعاه«ومجنوويليل»: اتيابان در ادبيب شش.

نياا.ا اتيرانايشاعرپرآوازها،يگنجويازنظاميشعر

ا تكهبهييهايازمجموعهمثنوينمثنوي وم،مجموعه

شترمحققاواعتقاددارناديب.معروفهستند«يخمسهنظام»

ندا اتاوبرگرفتاهازاشاعاروياپراكنادهايهااهيكهبنما

،يا تكهتو اطنظااميوردرزباوعربلفولكيهاافسانه

شازيومجنووپايلياگرچهنامل.شدها تي ازيرانيا

نياايولاخاورديبهچشمماياتفار يزدرادبينينظام

واحادباهيانبارآورابهشك منظومهينخستيشاعربرا

تبهدرخوا تپادشاهشارواوباهيب2355دريزباوفار 

كيكال يدا تاوعشقنيمشهورتر،نمنظومهيا.دينظمكش

زيانيمآوبهمنابوعربيدرتنظينظام.ا تياتا الميادب

وفاادارمانادهيآوتااحادوديشهعربيتوجهداشتهوبهر

ار اادهباودهيومجنووبسايليليهعربيتاوليروا5.ا ت

در،انادلهعاربباودهيكقبيومجنووكهاه يليل.ا ت

اندكهدرآنجاعاشقچراندهياباوميدامخودرادربيكودك

ناهبانيزمزدرياني اريديهاااگرچاهنقا .شونديهمم

ذكارشاده،يوعربايندا تاودرمناابوفار ايايهاهيما

ياومجناووراافساانهيلايپكااص دا تاولياوري6.ا ت

يدا تاوباابل،يرمحمدحجازيبهنظرم7.دانستها تيبابل

يهااانوشااتهت(باارخشاايلاايل)الكسيس(ولاايقاا)سيكاا

                                                           

.128،ص12-258:13،بخشنوزدهم،بندهش.4

.08-03ماهنامهارمغاو،ص، «ليلي و مجنون¨ مقدمه» .5

،«چنار روايت ليلي و مجنون نظامي، امير خسرو، جامي و مكتبي¨ مقايسه».6
.23هايزباووادبياتفار ي،صپژوهش¨فصلنامه

.21-25.هماو،ص7
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بار.شادها اتيكتابخانهمنسوببهبختالنصارحكااك

دويالكسكهدرمعبدخورشايسوليك،ندا تاويا اسا

دلباختاه،كردنادي مايرنظرموبادبازرگاشاتارتحصايز

راهرابرعشاقباهآفتااب،آناوينيعشقزم، رشدهيكدي

هاعتكاافنگنااهمجباورباياالكسباهجارمايلا.بندديم

 ار،وانهخواندهشادهيد،سيشودوكيحبس(درمعبدم)

تيادرروا،هاانافساانهيازاياماجدا1.گ اردياباوميبهب

يمعرفياشرافيهاوهممجنووازخانداويليهمل،ينظام

مانادهيبهجاياشعارشبانيهاتياندوبرخالفرواشده

دريرحاالگااوچرانكاهدانادنرانداشتهيامكاوا،يعرب

عنصاريرونظاامنيازهما.دهباشانديا رراديكادياباويب

چيكاههايدرحاال.كناديمكتبخانهرادرقصهخودواردم

ابااوينعارببييهوآيطباديزازوجودمكتبخانهدرمحيچ

باهيلاياتكهباهرفاتنلينابيبها2.ستيترنبينغرينش

:ديبن ر،باغاختصاصدارديتماشا

ند/تانارگسيه رخگ نشيند/در ايتا بزهباغرابب

رد/اززلفدهدبنفشهرايدخامگيبنرد/بااللهيتازهجامگ

ودگرعروسناماو/يليگ شكفتهراآب/ل،تاب/وزچهره

.رفتندبداوچمنخراماو

شازآنكااهدا ااتاودختااركگاااويباا،ياتياانابيچناا

ازباشدكاهجازحسارتوحجيهااباويگو فند(چراوب)

ندريريمانندشايوصفشاهزادهخانم،ندارديبيفراغنص

يزاوباهتماشااياا تكاهبااكن«نيريخسرووش»دا تاو

 3.اند بزهوگ رفته

 رودويشدبرايانهيزم،يومجنوونظاميليمنظومهل

ديابهتقليارطوالنيبسياكهدردورهيشماريبيهايمثنو

ومجناوويلينمقلدبزرگمنظومهلينخست.اختندازآوپرد

رياتاميادرروا.ا اتيرخسرودهلويام،يدرزباوفار 

شاتريب،ينايعشاقزميهااجنباه،يبرخالفنظام،خسرو

بهمراددليشبيكمبراومجنوود تيليمطرحا تول
                                                           

.128-123،ماهنامهشرق،ص«كشف ادبي، مأخك داستان ليلي و مجنون».1

خسرو و شيري  و ليلي و مجنطون نظطامي   ¨ نقد تحليلي ط توبيقي منظومه ».2
152،صزباووادبياتفار ي¨دوفصلنامه،«گنجوي

.038ايراوشنا ي،ص¨،فصلنامه«نقدي بر ليلي و مجنون نظامي».3

،ساتينيلايازازدواجليخبريتدهلويدرروا.ر نديم

لاهازدواجيسقبييدخترر،جهيمجنووباخد،درمقاب يول

4.گ اردياباوميآوردوباز ربهبيطاقتنميول،كنديم

درقصاهيريحضاورچشام ،اباويب،يتنظاميدرروا

:دي راينمياودروصفحالوروزمجنووچن.دارد

ارازاودور/دلپرغموغم سارازاوياروياودرغم

،ركخاوابگفتاه/نا اودهباهروزودور/چووشموبهت

يجساتدوايشتنرا/مايُكشتزدردخوينخفته/م،شب

باريكوفات اري/ميدجانيكندبداواميجاووتنرا/م

اباو/يبرهنهدربيشتاباو/ رپايشددمي/هرصبحيآ تان

5.خر ند،ي ربهبويكدياردربند/ازياروياوبنده

ازكوهنجاد،رگپدرمطلوشدهاآن اهكهمجنووازمي

يو.روديدوبر ارخااكاومايآيلهميبهقب،نآمدهييپا

ابااويبازراهب، يهونالهودادودريوگريپساز وگوار

:دهديوحوشادامهمينيبههمنش،شگرفتهيدرپ

از وگپدرچوبازپرداخات/آوارهباهكاوهودشات

اباو/درخادمتاوشادهيتاخت/هروحشكهبوددربيم

مدرندگاوخونخاوار/بااصاحبتاونداشاتيشتاباو/ازب

كسكار/باوحشچووحشگشتههمد ات/كازوحاش

.تواور تيبهوحشم

ماتخلصباه،ينيقزويداهللزاكانينعبيخواجهنظامالد

راودرقاروهشاتميسندگاوبزرگايازشاعراوونو«ديعب»

ماوشو»داردبهنااميامنظومه،يدزاكانيعب.ا تيهجر

در،فياتباهبحارخفيا تدرنودبيادهيكهقص،«گربه

وياكااريتريفينكرماووكيمزوراز رزمياصفتگربه

دووخوردويهاو پسدرراودرجلباعتمادموشيتزو

كاهمنجارباهجناگيشگرفتنرفتاردرشاتيهاودرپآو

نيادرا.اباوفارسشاديدربهاهاوگربهاوموشي ختم

كنعاقباتيل،هابودباموشيروزيجنگاگرچهدرآغازپ

رياام،عابد¨ظاهرًامقصودشاعرازگربه.روزشدنديهاپگربه

                                                           

،«چنار روايت ليلي و مجنون نظامي، امير خسرو، جامي و مكتبي¨ مقايسه».4
.20و22هايزباووادبياتفار ي،صپژوهش¨فصلنامه

.12ليليومجنوو،بخشكليات خمسه حكيم نظامي، .5
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خابوا احاقرادرفاارسماورديرشينباشدكهاميمبارزالد

دهينقصاياچندازمطلوومقطاواياتياب.1تعرضقرارداد

:نا تيچن

مندعاق ودانا/قصاهماوشوگرباهبرخواناا/خرديا

منظوم/گوشكانهمچاوُدّرغلتاناا/از¨قصهموشوگربه

گربه/بودچوواژدهابهكرماناا/شاكمشيكيفلكيقضا

رُدّموپلنااگچن انااا/ازياشچااو ااپر/شاانهيطباا و اا

ردرندهشدهرا اانا/ ارهاريدو/شيوشبهوقتغريغر

يزاناا/روزيگريشاديرازوي/شايپاي فرهچوونهاد

يشكارموشانا/درپسُخّمِمي/ازبراياندرشرابخانهشد

موشااكاورا...ابانااا/يكااهدربين/همچااودزدينمااودكماا

كسانا/لشاكرازيبهخاكين/كهشدنديگرفتوزدبهزم

اويازاناا/ازميكجهاتگريشد/شاهازيكطرففراري

واناا/هساتيزوتاجوتخاتوا وار/مخ ي وفيرفتف

دزاكاناا/غارضازياادگاارعبيب/يبوغرينقصهعجيا

.موشوگربهبرخواندو/مدعافهمكنپسرجانا

هفات االهياز فريگزارش«سفرنامه ناصر خسرو»

قازماروآغااز233 االيالثانيا تكهدرششمجماد

بلاخبهيقبابازگشتو222 اليالثانيشدودرجماد

،شاابورين،ناصرخساروازماروباه ارخس.رفتياوپ يپا

رودينمايقوههوقزو،ير، مناو،دامغاو،بسطام،نيجو

از.ر ديراومي وخنداوبهشميوزخر،قپاو، يوازراهب

 اپساز.ر ديزميبهتبر،دآبادرفتهيآنجابه رابو ع

قلعه،سيبطل،اخالط،و طاو،واو،يبركر،يخو،راهمرند

باه،نيافاارقيم،ارزو،يسقرني اهمسجداويجا،ِقفُانُظر

زبايازآنجان.شودي(واردميامروز¨هيترك)اربكريآمددرد

،دايصا،روتياشامازجملهحلبباهبيگ شتنازشهرها

تالمقادسيافااباهبي اپسازراهح.روديصوروعّكام

نهوازراهشاامباهيدمكهوميآن اهازقدسراه.ر ديم

اواز.ردياگيشمايگارددوراهمصاررادرپايقدسبازم

اباهياكنادوازراهدريدارمايرواوديهوقيا كندر،قاهره

ربازگشاتهازي اپسازهمااومسا.روديناهمايكهومدم

                                                           

 .123ا123،صشاعران بزرگ ايران¨ نامه زندگي.1

قاوصوآ اواو،مياخا،وطيبهالساي باكشتيرودخانهن

كنادوازيدميزبازدين وداويشهرهاياوازبرخ.روديم

شاشمااهكناارخاناه، رخبهجدهومكهرفتهيايراهدر

از،لحا اارفتاهيآن اهازمكهباه او.كنديتوتهميخداب

 اپسازبنادرمهروبااوباه.ر ديقبصرهبهآباداوميطر

اونجخاول،ردغاور دوبهُايبهبهاو(ميكيدرنزد)اّرجاو

گ ردودرينميطبسوقا،نييازناواصفهاورفتهوآن اه

.گردديبهبلخبازماويپا

ويرشادفكاريوين فرهفت الهبارايد تاوردا

هااودهياا اتكاهازدياارزنادهيهااادداشاتيمايبرا

هااكاهادداشاتينياا.اشبرداشتها اتروزانهيهادهيشن

ياينمعروفا تماراباد« فرنامهناصرخسرو»امروزهبه

يو. اازديآشناميمهنخستقروپنجمهجريا المدرن

اديايينازآبانبارهااييبههن ام افرازاصافهاوباهناا

باههاردو،ابااوينبيودرا»:انداباو اختهيكندكهدربيم

اندومصانوكهآبباراودرآنجااها اختهفر نگگنبدك

نياوا.دكاهشور اتاونباشايباهمواضاع،شاوديجموم

زياهابه ببآوا تتامردمراهراگامنكننادونگنبدك

خالصاه2.«شكنناديدرآنجاآ اايابهگرماو رمالحظه

ينآبانبارهااايياوراهاصاافهاوبااهناااياااباااوميآنكااهدرب

باودهويشااوگنباد اختهبودندكه اقفيادهي رپوش

ايآببودبارگاهرهيهمذخ:داشتها تياا تفادهدوگانه

هااكاهبااهآويوهامدر اامردمتشنهوره  رازبياباو

.آ ودنديمي اعات،شدهيآبخنكمبرميوزشنس

:نوشاتها ات،نهن امتركشاهراخاالطيهمچنيو

يبااهرباااط،ميازآنجاااباارفتياالولاايسااتمجماااديب»

ودريمباودعظاييبارفو ارما.ميدي(ر ييكاروانسرا)

باهيچاوب،راهيمقادار،ششاهري(درپايابانيب)ييصحرا

نفروبردهبودندتامردمروزبرفودمهبرهنجاارآويزم

3.«بروند()رونديچوبم

نآودويبا¨فاصله«راويشم»به«خنداو»در فرازيو

                                                           

.115،صسفرنامه.2

.5-8.هماو،ص3
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طاارم¨كندكاهازآوقصابهي ن الخگزارشميابانكيراب

1.ا ت

اازدوراهدانستهكاهراومسافرتازشهرآمدبهحّراو

يهااودهيآبااداني ريستوديدرآونيچآبادانيهيكي

آورا،دهيااكااهخااودراهآبااادرادرنورديو.اردارديبساا

دها ااتكااهياناميتهماوارامااا اان ياابااهغاييصاحرا

2.اندنهادهياودرآوجزبر نگگامنميچهارپا

اديايكدوراهايااز،شااميدرگ رازحماةباه او

پارييازصاحرا،ير ااحليبااگا رازمسايكندكهويم

ديهاتمامصحرا اپنرگسيدينرگسعبوركردهكهاز پ

3.نمودها تيم

ادياييناصرخساروازصاحرا،روتيفشهربيدرتوص

بااغياياآوقارارگرفتاهوظااهرًابقايكندكهدرنواحيم

يونقاشايكااركندهيهافرعووبودهكهدرآوانوا  نگ

خوشتراشباهكااريهاهاو ر توووطاقريشدههن

4.رفتها ت

چاوو:سادينويالمقدسماتيفراهرملهبهبيدرتوص

يبعضا،شآماديمدرپايعظاييصاحرا،ميباالرفتيمقدار

المقادستياشاهرب،بر اركوه.خاكناكي ن الخوبعض

5.نهادها ت

...»:ا تالمقدسنوشتهتيف(شهربيتوص)درصفت

چاووازجاامو.جاموا اتيبارو،شهريمشرقيوبارو

وآورا ااهرهيمهموارعظ،بزرگا تييصحرا،يب  ر

اماتآوخواهادباودوحشاريندكهدشتقيوگو.نديگو

ارازاطارافين ببخلاقبسايبد،مردمآنجاخواهندكرد

ابندياندومقام اختهتادرآوشهروفاتعالمبدانجاآمده

عادگااهيباهم،درر اد،ي بحانهوتعال،وچوووعدهحق

و اتبازرگايامقباره،آودشات¨بركناره.حاضرباشند

ارمواضوبزرگواركهمردمآنجانمازكننادود اتباهيبس

                                                           

.2.هماو،ص1

.12.هماو،ص2

.10.هماو،ص3

.18.هماو،ص4

.22.هماو،ص5

ا اتيايواد،اوجاموودشت اهرهيم...حاجاتبردارند

اا اتيكاههمچاووخنادقايمژرفودرآوواديعظ

فرعاوو¨ودرافواهباودكاهآوخاناه...بزرگا تياهابن

6.««جهنم»يوآوواد.ا ت

يتنوبهووال»:ديگويتشميدروصفشهرمصرووال

7.«تمصرا تيوال،وچووبهصحرار دكوهستاوا ت

نشهرش جلما اهيدكهبزرگتريگويرواوميق¨بارهدر

دلباازرگا ااتدريشااهر؛ا ااتيدريدرچهاارفر ااخ

8.دارديمحكميصحراكهبارو

وازمصارچاوو»:آوردها ات«قلزميايدر»درعنواو

وي رخ(ر ندايدر)قلزميايبهجانبمشرقروندبهدر

كاوهو،جومصارياوخليم...ايا تبركناردريقلزمشهر

وهاركاهازيساتچآبونباتنياباوا تكهدرآوهيب

چاووباه،دشدويمشرقباي و،مصربهمكهخواهدشد

آنچه.برآبيكيويبرخشكيكي:قلزمر ددوراهباشد

يابانيوآوبرودبهپانزدهروزبهمكهروديميبهراهخشك

9.«صدفر نگباشديا تكه 

¨ا اتباركناارهيشاهر:دياگويم«نهيمد»شهر¨درباره

اامايننمناكوشورهداردوآبروانايزم،نهادهييصحرا

10.اندكوخرما تاوا ت

 اخنيدوراهيكاز،مبها واويهن امرفتنازاخم

دوبهآومرددبودندكهازكادامراهيدكههن امر يگويم

 ارانجامازراه.«ايا اردريودآبيبايابانيبيكي»:بروند

11.ر نديروندوبها واوميآبم

ناامر ادباهيمايمتازا واوبهمنزلايدرهن امعز

:دياافزايشاودراداماهمايا،«بودبرصحرايادّره»قهكهيض

آبويابااوبايب)هيپنجروزباد،نمنزلب  رنديچووازا»

شااويدهدكهشتراوحاما ايحمي پستوض.علف(ا ت

                                                           

.23.هماو،ص6

.25.هماو،ص7

.01.هماو،ص8

.02.هماو،ص9

.35.هماو،ص10

.85.هماو،ص11
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باا،رفتناديم،اباونهادهيدرآوبيخودرو»،يراندوكسيب

1.«دنبوديچاثرراهونشاوپديآنكهه

اديااميعظايابااانيازب«ابيا ع»فشااهريهن اامتوصا

ياياتاادر«نوباه»كندكهازمصرتاحبشهدرطولوازيم

يدرآوزناادگيمساااحتداردومردماا،قلاازمدرعاارض

نشاهرياوبارد اترا اتا»:«اويابجاو»كنندبهناميم

و اپسآويا تكوه،بهقبلهكننديچوورو،اب(ي ع)

ارندآنجاكهيبسياروخلقيوعلفخواربسيمعظيابانيكوهب

نويچدياندكههيشاومردمانيوا.ندياوگويشاورابجاويا

از،اناداوردهياماونيشواايغمبروپيچپيشندارندوبههيك

دارندكاهطاولآوازهازاريابانيوبيدورندآنكهازآبادان

نياطاولا...صادفر انگيادهباشدوعرض يفر نگز

لا تتاجناوباباوازمصرا تتاحبشهوآوازشمايب

و.قلزمازمغربتامشرقيايتنوبهتادريوعرضازوال

2.«اباوباشندياودرآوبينقومبجاويا

ينوزما»:يادگويمنماينحجازويف رزميدرتوص

يمن(از)رينِحميوزمحجاز(ازكوفهتامكها ت)عرب

وكا ااتانااديآبااادان،نعااربيودرزماامكااهتاااعاادو

صاحب( اتور)نندوخداونديوصحرانشيابانيمردمانشب

كقسمراي:ر هقسما تينحميوزميمهوچهارپاوخ

يقلزما تبرجانباي اح در،نيوايندامهگوهازآوت

دويچووصعدهوزب،ارا تيبسيوشهرهاوآبادانمغرب

3«.رصحرا تنشهرهابيوايرهصنعاوغ

اويانفلاجدرمياا»:هفلجنوشتها تيفناحيدرتوص

يكنباهبازرگباودها اتولايتيناح.اباو(ا تيب)هيباد

،نفلجچهارماهبمانادميومنبدتعصبخرابشدها ت

موازيافتيايكهغا انماترنباشديكهازآوصعببهحالت

كاردكاهازميتوانستيكهتصورنم،ميدشدهبوديجاوناام

چاهباههارطارفكاه؛مافتااديرووتاوانيههرگزبيآوباد

،دياساتبريبايابااومايساتفر انگبيدو،داشتيآبادان

                                                           

.82ا81.هماو،ص1

.83ا82.هماو،ص2

.85.هماو،ص3

4«.مخوفومهلك

ا اتباريلحساشهر»:زنوشتها تين«لحسا»¨بارهدر

،رفاتينهادهكهازهرجانبكاهبادانجاخاواهييصحرا

واگاراز»5«.كارد(يطا)ديدبريمبباي(عظيابانيب)ياهيباد

ينوعماوبارزمابهعماور ند،يجنوببروندلحسا و

ابااووبارّيكن اهجاناباوبيلاوحجااز(ا ات)عرب

يطا)دوياآورانتوانادبريچكساي(ا تكاههايخشك)

6«.كردو(

يدرتوص وبارجاناب»:سادينويزماياُاُبّلهنافبصره

چيكاههاچنااو،ا اتابااو(يب)هيابّر،(بصرهيغرب)يمغرب

7«.ستيوآبواشجارنيآبادان

ميواآلخرازرقهبرفتينهمرب»:نوشتها ت«توو¨»درباره

ساتياورقهوتووبيم.ميديودوازدهمماهبهشهرتوور 

اماادرآو،بزرگبودها تيشهرتووشهر.فر نگا ت

نهاادهييوبارصاحرايدماغلبخرابباودوقتكهمند

8.«ا ت

يهاااباوومترادفيب،نيززباويدراشعارشاعراوفار 

اباهيازيانحضاورنيا.بسامدوبارزداردپريحضور،آو

.(...ويوصف،ياضاف)امركبيصورتمفردا ت

 :ابان به صورت مفرديكاربرد ب

فازود/يازهرطرفكاهرفاتمجازوحشاتمن:ازحاف 

.تينهاينراهبيو،اباوينبيزنهارازا

هاازدقدم/ ارزنشياباوگربهشوقكعبهخواهيدرب

.الوغممخوريگركندخارمغ

صبابهلطفب وآوغزالرعناارا/كاه ارباهكاوهو

.مارايااباوتودادهيب

دو/م ارآوكاهيبهكجاتواور ،اباويشبظلمتوب

.تبهرهمچراغدارديشمورو

/كاهجااوزنادهجمالكعبهم رع ررهرواوخواهاد

                                                           

.153ا152.هماو،ص4

.152.هماو،ص5

.155.هماو،ص6

.155.هماو،ص7

.125هماو،ص.8



 
 

 بيابان / 327

.ابانشيدالو وختدرب

ش/وهكاهيابااودرپايكارواورفتوتودرخوابوب

.ينجر يخبرازغلغ چنديبسب

يش/كايابااودرپايكارواورفتوتاودرخاوابوب

ي؟؟چووباشي؟چهكني؟رهزكهپر يرو

/تانكندقطويابدكسيرهبهدركعبهن:يبافقيازوحش

.ياباوبسيب

اباويجاوا ت/چهغمگرصدبيهاييغرضگرآشنا

.اوا تيدرم

گفتابروبهنزدزمستاوبهتاختن/:دامغانييازمنوچهر

.صحراهميَنَوردوبياباوهميگ ار

كنديطيبندعجزبردارد/بهگام،موريمتزپااگرعز

.اباورايگرقطوخواهدصدب

/نسمانآهااواوماو،ابااويمساكنماندرب:يياز انا

.حووكنميازخوودلج،زنميهركجامنِن

/رازمنكاهبادكاردميم ،خوردميبهحرصارشربت

.اباوبودوتابستاووآب ردوا تسقايب

.اباويهربيفردوسفدا/راوراهشيازحرمتزا

راكاهياز/نراهيدرايرهبريبييزنهارتابپو:ازعطار

.دينمايخونخوارم،اباوينبيا

منشاهرتارك/بهشهردريوكبرن نجزچووتوزنا

.اماباوگرفتهيب،گفته

پااو ار/كردمچووقلمدرراهعشقيگرچهاز رپا

.اباومراينبيامدايدانيپ

ابااوينبيامردايهركس/عطار!ياييچندگو،تنبزو

.ستين

ابااوي اروباندربيبا/دعاشقراهاوي روبنديب

.فتاداو

اياچاودردر/اباوجوشباشاديارسرادرب:يازنظام

.ر دخاموشباشد

.تامصعدخودشودشتاباو/اباويدازبيكهبرآيابر

ندارددلوجااويقرار/اباوماينداردبيكران:ازموالنا

.ما

خواناديمراما/آمدكهجانامدان،دميديدرختوآتش

.عمرانميم رمو ،آوآتش

/چها  االيوُذقُتالَمن والس لويهبالبلويلُتالتَدَخ

.ابانمينبيبهگردايا تچوومو 

قمااّنويااسااترف يمو/اباااويازشااهرم ااوكااهدرب

. لوا ت

وكاوهويرگاآو/شوديتومراحبسميواهللكهشهرب

.ابانمآرزو تيب

ايادلدريا/جهاويوگمشدهدر،كراويعرصهدلب

ست؟ياباوكينهبيصفت! 

يدپااكبياب/دآمديپديكهعشقازويابانيدمدربير 

.ديدآيدراوهرچهپل،مطلق

رشاتريبااشا/هااابااويگوبيدرر،حجيارزدكهبرا

.نديعرببيغماي، ازد

نفاراقياازا/ديانغربتوبهخانهرويدازاي فركن

.دييعزمفرما،ميملول

شباهياتخاوياح/هاااباويوببهدوغگندهوآبَچه

د؟ييهودهچندفر ايب

،ديااچاوزناده/َپّرشمارازجهد ااختها اتيخدا

.دييدوجهدبنمايبجنب

اباوزباراويب/نكمشوديچ،چوازدامنابر:يازفردو 

.پرازنمشود

ابااوويكهازغاروكوهوب/ابيوزاوپسبفرمودافرا 

.آب

.نانجمنيابدازاينييرها/مزودتاقارورزييبجو

ابااوباهداميرازبيهژ/وخرديوهوشوراييبايشك

.آورد

صائب! اوادشاهرماراخاوومارده:يزيازصائبتبر

برد؟يوكهمباايدهرابهبيندلرميا/كرد

بههرطرفكاهقضاا/ابانمي دربيتراز عناوگسسته

.شتابانم،كشديم

بويانغريبنش،اباوينبيبهغروبا:ازهوشنگابتهاج

.ياريكهرهاكنند،اراوييبن روفا/تنها

/اماباوگرفتهيراهب،ا تيد تمته:يم قالطونيازمر

ز!يهاالعزيا،د تمنون اهشما
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/نشاتاباو؟يبهكجااچنا:يكدكنيعيازمحمدرضاشف

هاوس افر،نجاايدلمانگرفتاهز/ديمپر ايگووازنس

چهكنمكهبسته/مامايهمهآرزو/اباو؟ينبيزغبارا/يندار

بههرآوكجاكهباشدباهجاز/نشتاباو؟يبهكجاچن/ميپا

/خادارايتاوودو ات/راماي فرتبهخ/مي را،ن رايا

هابهبهشكوفه/يگ شتيروحشتبه المتينكويچوازا

.بر او الممارا/باراو

،گونهكاربردهانيدرا: رت مرك ابان به صويكاربرد ب

ابهصورتمضاافيابهصورتمضافياباواغلبيب¨واژه

ابااويب»،«ابااوبااليب»چاوويباتيشودوتركيها تفادهميال

ره اااختهيااوغ«اباااويشكسااتهب»،«يابااانيغااولب»،«طلااب

.گردديم

/دامبال ات،«ابااوعشاقيب»بيفارازونشا:ازحااف 

.زديكزبالنپرهيردليكجا تش

روديما/گرچهزهر وخطرا ات«اباوطلبيب»در

.توخوشيدلبهتواليحاف ب

يمم رپيرهبپر /؟يگمشدوآخرتاك«اباوفنايب»در

.ميبهمهماتبر

«ابااويغولب»تا/رادهُهشينباديدورا ت ِرآبازا

.بدبه رابتينفر

نهماهخاووبساتهياطلب!ايپايا:يبافقيازوحش

؟!يكهدار«اباويالوبيمغ»اززخم/جراحت

چنااوكاز/رشيازتابشمشا«زياباوگريب»نهدرودر

.«يابانيغولب»آتشرمد¨شعله

از«ابااوعشاقيب»دكسزياونديپا:يشابوريازعطارن

.ر دينم«اباويبيپا»بهيهرگزدل/آنك

در«اباوينبصدصح»به/ديكذرهعشقترونماياگر

.ن نجد

/پاسيادهيبشان«ياباوهديب»چووانااهللدر:يياز نا

.ستيهمچوثعباوشرطنيدوزچوبيهرا 

سات/پاسيكهمنزل اهحقجازعارشنيدانيهمور

.ستياباوشرطنيدودربيمهاراشتركش

موييبرباايگو/ميتازن«اباومحبتيب»ا بشوقاندر

.مينعالمزنيكاندريلب

وبااغ/كهباغخرمباود«اباويشكستهب»بسا:يازرودك

.اباوبوديخرمگشتآوكجاب

بهكوهستاوَارَمان/«اباوياباودربيب»برندهره:يازنظام

.شدشتاباو

اداوصادياباريزد/نامآومعشوقچاالكيچوبرد

.بو هبرخاك

جااورا،جاماهيبهجا/ياونّظارهكردرقصيچو و

.يرهكردپا

گرفتاهُاناسباا/تو نازهار اوشاتاباويچووحش

«اباويوحشب»

/ادودادياكازرهزنااوفر،زونپردهيمطربا!ا:ازموالنا

.نبرباددادينچنينرهزوكهماراايخاصها

نجملاهيدروجودا/هيمهمدرباديريگ«اباوعدميب»ما

.نگشاديبندودرعدمچند

وآناك/اوُباددرجهااوآوردماشرووازجهاياآنكب

.اوآوردمشيدرم،كرداوكرانهيم

هااابااويازب/«اباوفراقيب»جاو رگرداوكهگمشددر

.داراالماوآوردمشي و

اباااويب»در/روميماانزوصاالتچااووبااههجااراوماا

.مرويم«الويمغ

كاهيتاانپنادار/كشادياوما،يرفتمايمنبهخودك

.روميخواهاوم

«ابااويمجناووب»چاو،عشاقميشهر:يزيصائبتبراز

.ستميمحتاجداماون،اماخ ردلزنده/ستمين

¨ ابزه»هويانهالباد/فاوراينظربهعالمباال تماضع

«ميابانيب

خرا اودرخرا ااوناوردرجااوتاو:هورضاقزيازعل

چرخد؟يباوتوميددرچاكگريم رخورش/چرخديم

چاهقادر/ياديص،هركوه،گرگشد«اوابياباودربيب»

.چرخديدرشبستاوتوميزخميآهو

دروغ«ابااويبيمااجرا»كاشيا:اري يازمحمدمهد

.خواناودروغبودهيمرثيهانحرفيا/بود

/آبورناگوگلشانتكاو؟!بهارا:ازفض اهللتابش

گلتكو؟ نبلتكو؟ و نتكو؟
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كزآوپربوددشت/گصدرنيهاگونهگووگ !بهارا

ودامنتكو؟

خرمنخرمناتيهاقيشقا/كوهتاكوه«اباوياباوتابيب»

كو؟

هااازعطاشآتاشنينزمايابازا:بختكيازحسنن

!يخشكسال«اباوياباودربيب»دردا/گرفتند
حساينمحمادي،تهاراو،،كب و هواشناسي مناطق خشطك : مناب 

ناصاارمكااارم، ات جديططداسططتفتا؛ش1355دانشاا اهتهااراو،اول،

¨نژاد،قم،مدر همعاصر(،تحقيقوتصحيح:ابوالقا معلياو)شيرازي

محسان،األصفي في تفسير القطركن ؛ق1223ابيطالاب،دوم،عليبن

؛ق1218ق(،قام،دفتارتبليغااتا االمي،1551)م.في كاشااني

ق(،ترجماهوشارح:325)م.كلينييعقوببنمحمد،اصو  كافي

انسطان و  ؛ش1380اي،قم،انتشاراتا اوه،هفاتم،محمدباقركمره

محمدباقرصدوق،اراك،دانش اهآزادا المياراك،،محيط زيست

ق(،1115)م.محماادباااقرمجلسااي،بحططاراألنوار؛ش1382اول،

يحياءالتارا العرباي، اوم،تحقيق:محمدباقربهبودي،بيروت،دار

ق(،1153)م. يدهاشمبحراناي،القركنالبرهان في تفسير ؛ق1253

اباراهيم،البلد األمطي  و الطدرع الحصطي    ؛ق1213قم،دارالتفسير،

ق(،بياروت،مؤ ساةانعلماي،550)م.عليمعروفباهكفعمايبن

ق(،ترجماه:مهارداد3قارو)م.فرنب دادگاي،بندهش؛ق1218اول،

محمااد،بنشططت كططافي؛ش1325بهااار،تهااراو،انتشاااراتتااوس،

ق(،ترجمه:حميدرضاآژيار،قام، ارور،325)م.يعقوبكلينيبن

هاي بوم شطناختي   زمي ، سيستم¨ پوشش گياهي كره؛ش1381اول،

هنريشوالتراوالتاربركا ،ترجماه:منصاور،زمي  ط زيست سپنر 

پيكططار ؛ش1385مصااداقي،مشااهد،جهاااددانشاا اهيمشااهد،اول،

يق:عبدالسالممحمدهاروو،ق(،تحق212)م.مزاحمنصربن،صفي 

ترجمه:پرويزاتابكي،تهراو،انتشاراتوآماوزشانقاالبا االمي،

محمدمعاروفباهبنعبدالرحمن،خلدون تاريخ اب ؛ش1335دوم،

تطاريخ  ؛ق1351ق(،بيروت،مو ساةانعلماي،858)م.خلدووابن

جرياارطبااريمحماادبن،تططاريخ الرسططل و الملططوك( ) الوبططري

،بيروت،دارالفكارللطباعاةوالنشاروالتوزياو،االولاي،ق(315)م.

 ايدجعفرحميادي،تهاراو،امياركبيار،،تاريخ اورشطليم ؛ق1218

همامالدينمعروفبهغيا الدينبن،تاريخ حبي  السير؛ش1322

ق(،زيرنظارمحماددبيار اياقي،تهاراو،خياام،522)م.خواندمير

حساانطو اايمحماادباان،التبيططان فططي تفسططير القططركن؛ش1385

يحيااءق(،تحقيق:احمدحبيبقصايرعااملي،بياروت،دار225)م.

،   الرسططو  تحططف العقططو  عطط  ك  ؛تاااالتاارا العربااي،بااي

ق(،ترجماه:2قارو)م.شاعبهحّرانايعليمعروفباهابانبنحسن

اي،تحقيق:علياكبرغفاري،تهاراو،نشاركتاابچي،محمدباقركمره

مصاطفويحسان،تحقيق فطي كلمطات القطركن   ال؛ش1332ششم،

؛ش1380ش(،تهراو،مركزنشرآثارعالمهمصطفوي،اول،1382)م.

ق(،322)م.يو فمعروفبهعالمهحلايبنحسن،تككرة الفقنا 

ححياااءالتاارا ،قاام،اول،“البيااتتحقيااقونشاار:مؤ سااةآل

ي اايدروحاهللمو ااويخميناا،تحريططر الوسططيلة¨ ترجمططه؛ق1212

ق(،ترجمه:علايا االمي،قام،دفتارانتشااراتا االمي،1255)م.

 يدمحمدحساين،تفسطير الميطزان  ¨ ترجمطه ؛ق1220بيستويكم،

ق(،ترجمه: يدمحمدباقرمو ويهمداني،قام،1252)م.طباطبايي

،تفسطير الصطافي  ؛ش1382دفترانتشاراتا المي،بيساتو اوم،

ق(،1551)م. كاشاانيمعاروفباهفايمرتضايبانمحمدمحسن

تحقيااقوتصااحيح:حساايناعلمااي،تهااراو،انتشاااراتصاادر،دوم،

محماادعبااده،تفسططير المنططار() تفسططير القططركن الحكططيم؛ق1210

المنااار،م(،قاااهره،دار1530) اايدمحمدرشاايدرضااا-(1550)م.

ق(،325)م.اباراهيمقمايعلايبان،تفسير القمي؛ق1333چهاارم،

أنوار التنزيطل و أسطرار   ) تفسير بيضاوي؛ق1212بيروت،انعلمي،

ق(،بياروت،251)م.عمارشايرازيبيضااويبانعباداهلل،التأويل(

محمدمكاارمشايرازيعليناصربن،تفسير نمونه؛ق1212دارالفكر،

تفسطير  ؛ش1338معاصر(،تهراو،دارالكتباال المية، يويكام،)

ق(،تحقيق:1112)م.يزيجمعهعرو يحوبنعبدعلي،نور الثقلي 

 يدهاشاامر ااوليمحالتااي،قاام،انتشاااراتا ااماعيلياو،چهااارم،

،تفصيل وسائل الشطيعة إلطي تحصطيل مسطائل الشطريعة     ؛ق1212

ق(،تحقيااق:1152)م.حساانمعااروفبااهحاارعااامليباانمحمااد

؛تاايحياءالتارا العرباي،بايعبدالرحيمربانيشيرازي،بيروت،دار

ق(،تحقيااق:225)م.حسانطو ايباانحمادم،تنطكي  األحكطام  

الكتاباح االمية،چهاارم، يدحسنمو ويخر ااو،تهاراو،دار

منسوببهاماامصاادق#،تقريار:مفضا ،توحيد مفضل؛ق1253

ق(،تحقياق:1115)م.عمرجعفاي،ترجماه:محمادباقرمجلسايبن

بيادهنادي،تهاراو،وزارتفرهناگوارشاادا االمي،اول،يباقر

بهكوشش: يدمحمدحسينبني،توريح المسائل مراج ؛ش1335

ثطواب األعمطا  و   ؛ق1222هاشمي،قم،دفتارانتشااراتا االمي،

ق(،381)م.عليمعروفبهشايخصادوقبنمحمد،عقاب األعما 

 جام  البيان ع  تأويل كي القركن؛ق1215بيروت،مو سةانعلمي،

ق(،بيااروت،315)م.جرياارطبااريمحماادباان،تفسططير الوبططري()

احمادمحمادبان،الجام  ألحكطام القطركن  ؛ق1258دارالفكر،اول،

جنگطل كطاري در   ؛ق1212الفكار،ق(،بيروت،دار231)م.قرطبي

اي،تهاراو،دانشا اهتهاراو، اوم،محمدحساينجزياره،خشكبوم
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ق(،تصحيح:1222)م.محمدحسننجفي،جواهر الكالم؛ش1385

يحيااءالتارا العرباي،دي،بياروت،دارعليآخون-عباسقوچاني

حسنمعاروفباهشايخطو ايبنمحمد،الخالف؛ق1252هفتم،

شهر ااتاني،قاام،مؤ سااةالنشاار-ق(،تحقيااق:خرا اااني225)م.

زيرنظارغالمعلايحاداد،جنان اسالم¨ دانشنامه؛ق1213اح المي،

ظارزيرن،دائرة المعارف بزرگ اسالمي؛ش1335عادل،تهراو،اول،

معاصار(،تهاراو،مركازدائارة) يدمحمدكاظممو اويبجناوردي

،دائرة المعارف بطزرگ نطو  ؛ش1332المعارفبزرگا المي،اول،

اآرام،)عبدالحسااين ااعيدياو معاصاار(،تهااراو،علااموزناادگي

-زيرنظراحمادحااج ايدجوادي،دائرة المعارف تشي ؛ش1382

راو، اعيدمحباي،چهاارم،بهاءالدينخرمشااهي،تها-كامراوفاني

عالمحساينمصااحب،تهاراو،،دائرة المعطارف فارسطي  ؛ش1380

دائرة المعارف قركن ؛ش1381شركت هاميكتابهايحبيبي، اوم،

بو تاوكتااب،دوم،¨مركزفرهنگومعارفقرآو،قم،مؤ سه،كريم

جااللالادين ايوطي،الدر المنثور في التفسير المطأثور ؛ش1382

،ذكططططري الشططططيعة؛ق1212،بيااااروت،دارالفكاااار،ق(511)م.

 رهطاورد ِخطرد  ؛ق(،چااپ ان ي382)م.مكايعاامليبانمحمد

شاعبهحّرانايعليمعروفبهابانبنحسن،تحف العقو (¨ ترجمه)

ق(،ترجمااه:پروياازاتااابكي،تهااراو،فاارزاوروز،اول،2قاارو)م.

،مثطاني روح المعاني في تفسير القركن العظيم و السب  ال؛ش1332

ق(،بيااروت،داراحياااءالتاارا العربااي،1213)م.محمااودآلو ااي

ابوالفتاوح،رو  الجنان و روح الجنان في تفسير القركن؛ق1250

محمادمهادي-(،تصحيح:محمادجعفاريااحقي2قرو)م.رازي

الرورطة مط    ؛ش1338ناصح،مشهد،آ اتاوقادسرضاوي،دوم،

ق(،325)م.يعقاوبكلينايمحمدبان،گلستان ك  محمد() الكافي

اي،تهااراو،كتابفروشاايا ااالمية،اول،ترجمااه:محماادباااقركمااره

خساروقبادياانيحكايمناصاربان،ناصر خسطرو ¨ سفرنامه؛ق1382

مروزي،بهكوشش:نادروزينپور،تهاراو،شاركت اهاميكتابهااي

عبادالملك،السيرة النبويطة( ) هشام اب ¨ سيره؛ش1302حبيبي،دوم،

برهااوالادين،حلبطي ¨ سيره؛ش1323ام،قم،نشرايراو،اول،هشبن

محمادرضاا،الشيعة و الرجعة؛تاحلبي،بيروت،دارالمعرفة،اول،بي

نجاف،،ش(،تصاحيح:عماادالادينطبساي1323)م.نجفيطبسي

حسينانصارياو،،عقل، كليد گنج سعادت؛ش1380مطبعةانداب،

فرهن  اصطوالحات  ؛ش1383ول،قم،مركزتحقيقاتدارالعرفااو،ا

مهديآ اياييا اهيالجاوانمرد،تهاراو، اخن،ژئو مورفولوژي

اصطوالحات  ) فرهن  بطزرگ گيتطا شناسطي   ؛ش1383گستر،اول،

فطي  ؛ش1322عباسجعفري،تهراو،گيتاشنا ي،اول،،جغرافيايي(

ابااراهيمحسااينشاااذليمعااروفبااه اايدقطب،ظططال  القططركن

،هاي قطركن  قصه؛ق1212دارالشروق،هفدهم،ق(،بيروت،1382)م.

؛ش1382معاصار(،تهاراو،نباوي،نهام،)محمدمحمدياشتهاردي

اكبرغفاري،ق(،تحقيق:علي325)م.يعقوبكلينيمحمدبن،الكافي

،كامططل الزيططارات؛ق1253الكتااباح ااالمية،چهااارم،تهااراو،دار

ترجماه:محمادق(،328)م.قولوياهمحمدمعروفباهابانبنجعفر

،كتطاب الغيبطة  ؛ش1333جوادذهنيتهراني،تهراو،پيامحاق،اول،

ق(،تحقيقوتصاحيح:2قرو)م.ابراهيممعروفبهنعمانيمحمدبن

،كتطاب الغيبطة  ؛ق1353اكبرغفاري،تهراو،نشرصادوق،اول،علي

علاي-ق(،تحقيق:عباداهللتهراناي225)م.حسنطو يمحمدبن

كتطاب  ؛ق1211ح،قم،مؤ سةالمعاارفاح االمية،اول،احمدناص

جاا،شام عهدعتيقوعهادجدياد(،باي،تفسيري¨ ترجمه) مقدس

،ميرمحمدحجازي،«م خ دا تاوليليومجنوو،كشف ادبي»؛تابي

كشف الغمة في معرفطة  ؛ش1355شرق،شماره اه،¨تهراو،ماهنامه

(،تحقياق: يدهاشامق252)م.عيساياربلايبانعلاي،“األئمة

حكطيم  ¨ كليطات خمسطه  ؛ق1381هاشامي،اول،محالتي،تبريز،بني

ق(،تهاراو،258)م.يو فنظاميگنجويالياسبن،اي نظامي گنجه

،كمططا  الططدي  و تمططام النعمططة  ؛ش1381اميااركبياار،هشااتم،

ق(،تحقيقوتصحيح:381)م.عليمعروفبهشيخصدوقبنمحمد

كططوير و »؛1320الكتااباح ااالمية،تهااراو،داراكباارغفاااري،علااي

هااينخساتينهماايشمقالاه¨مجموعاه،«هاي كن در فرهن  جلوه

ش،تبرياز(،تهاراو، اازماوميارا 1382)فرهنگوميرا طبيعي

؛ش1382ماردمشنا اي(،اول،¨پژوهشاكده)فرهن يوگردش ري

نتشااراتترجمه:محمدباقربهباودي،تهاراو،مركازا،كافي¨ گزيده

منظاورمحمادابان،لسان العطرب ؛ش1323علميوفرهن ي،اول،

ق(،تصاحيح:جماالالادينميرداماادي،بياروت،311)م.مكارمبن

فضا ،مجمط  البيطان فطي تفسطير القطركن     ؛تاصادر،چهارم،بيدار

ق(،بيااروت،مؤ سااةانعلمااي،اول،028)م.حساانطبر اايباان

ق(،0قارو)م.ؤلفمجهاولم،مجمل التواريخ و القصص؛ق1210

؛ش1318تصااحيح:محماادتقاايبهااار،تهااراو،دنيااايكتاااب،اول،

ق(،232)م.شارفالناووييحيايبان،المجموع في شرح المنكب

مرتضاي،شطنيد مونطري(  ) مجموعه كثطار ؛تاابيروت،دارالفكر،بي

المعتبططر فططي شططرح ؛ش1333ق(،قاام،صاادرا،1308)م.مطهااري

اهللق(،تحقيقزيرنظر:آيات232)م.حّليحسنجعفربن،المختصر

معجطم  ؛ش1322 يدالشاهدا،¨ناصرمكاارمشايرازي،قام،مؤ ساه

ق(،بيروت،داراحياءالترا العرباي،222)م.ياقوتحموي،البلدان

راغااباصاافهاني،معجططم مفططردات الفططاظ القططركن ؛ق1355اول،

؛تااوية،بايق(،تحقيق:نديممرعشلي،تهراو،مكتبةالمرتضا052)م.

، جطامي و  چنار روايت ليلي و مجنون نظامي، امير خسرو¨ مقايسه»
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هاايزبااووادبيااتپاژوهش¨حسنذوالفقااري،فصالنامه،«مكتبي

،1دانش اهاصفهاو(،دانشكدهادبياتوعلومانساني،شاماره)فار ي

گنجاوي،حكايمنظاامي،«ليلي و مجنون¨ منظومه¨ مقدمه»؛ش1388

¨آلمااني،ترجماه:محمادوحيادد ات ردي،ماهناماهرودلفگلپكه

مالذ األخيار في فنطم  ؛ق2،1323ارمغاو،تهراو، يوهفتم،شماره

ق(،تحقيق: يدمهدي1115)م.محمدباقرمجلسي،تنكي  األخبار

مط  ال  ؛ق1252اهللمرعشاينجفاي،اول،آيت¨رجايي،قم،كتابخانه

ق(،381)م.شايخصادوقعليمعروفباهبنمحمد،يحضره الفقيه

ترجمه:علياكبرامحمدجوادغفارياصدربالغاي،تهاراو،نشار

عليمعاروفبنمحمد،م  ال يحضره الفقيه؛ش1323صدوق،اول،

ق(،تصاحيح:محمادجعفرشامسالادين،381)م.بهشيخصادوق

محمدعليناصربن،مناسك جام  حج؛ق1211بيروت،دارالتعارف،

ابيطالاب#،اول،علايبان¨معاصار(،قام،مدر اه)يمكارمشايراز

معاصار(،قام،)محمدفاض موحديلنكراني،مناسك حج؛ق1222

جعفاار،منشططور جاويططد؛ق1223انتشاااراتامياارقلاام،دوازدهاام،

المطواعظ و  ؛ش1330 بحاني،قم،مؤ ساهاماامصاادق#،اول،

ق(،باهكوشاش:خليا 820)م.علايمقريازياحمادبان،االعتبار

،المطططواعظ؛ق1218المنصاااور،بياااروت،دارالكتااابالعلمياااة،

ق(،ترجمه:عزيازاهلل381)م.عليمعروفبهشيخصدوقبنمحمد

الموسطوعة  ؛ق1322عطارديقوچاني،تهراو،نشارمرتضاوي،اول،

جمعيازنويساندگاو،كويات،وزارتاالوقاافو،ية الكويتيةنالفق

 يدمحمدحساين،تفسير القركن الميزان في؛ق1212الشئووالدينيه،

نخسطتي  گطزارش   ؛ق1213ق(،بيروت،اعلمي،1252)م.طباطبايي

لاوط،مقتل ابي مخنف كطوفي( ¨ ترجمه) مستند از ننضت عاشورا

ق(،ترجمه:جواد ليماني،تحقياق:محمادهاادي103)م.يحييبن

آموزشيوپژوهشاياماامخميناي،دوم،¨غروييو في،قم،مؤ سه

خسرو و شيري  و ليلي و ¨ نقد تحليلي ط توبيقي منظومه »؛ش1385

زباوو¨فض اهللرضاييارداني،دوفصلنامه،«مجنون نظامي گنجوي

(،زاهداو:دانشا اه يساتاووغناييادب¨پژوهشنامه)ادبياتفار ي

،«نقدي بطر ليلطي و مجنطون نظطامي    »؛11،1383بلوچستاو،شماره

شنا ي،تهاراو،بنياادمطالعااتاياراو،ايراو¨حشمتمؤيد،فصلنامه

محماد،النناية فطي مجطرد الفقطه و الفتطاوي    ؛ش10،1331شاماره

الكتااابالعربااي،دوم،ق(،بيااروت،دار225)م.حساانطو اايباان

عفيفعبدالفتاحّطباره،ترجمه:،همراه با پيامبران در قركن؛ق1255

.ش1380حسينخاكساراواعباسجاللي،قم،بو تاوكتاب،دوم،

 تقيمتقي

 بي 

:اصطالحيفقهيبهمعنيمبادلهمالدربرابارماال.بي 

درايننوشتهبرخيازكاربردهايآودرقلماروكشااورزي

ماالدربرابار¨مبادلهبيودرلغتشود.بهاجمالبرر يمي

ودراصطالحفقهانيزبياوبرگرفتاهازمفهاوملغاوي1مال

براز،عباراتگوناگونيرابهكارا ت،امادرمقاماثباتوا

انادبياوعباارتاند.ازبابنمونه،مشهورفقهاگفتاهگرفته

شيخانصاريفرموده2ا تازايجابوقبولدالبرانتقال.

محقق3ا ت:بيوعبارتا تازانشاءتمليكعينيبهمال.

نايينيپسازاشكاالتيبرشيخدرتعريفبيوگفتاها ات

درجايدي رفرماودها ات4ينيبهمالا ت.بيوتبدي ع

بيوعبارتا تازتمليكعينبهعوضبههن اامتملاك

برهريكازايانتعااريفاشاكاالتيواردشاده5مشتري.

هاازحوصلهوهدفايننوشاتها تكهنقدوبرر يآو

اندپا اخباهاياننظراوگفتهخارجا ت.برخيازصاحب

هااگفتهشودهيچيكازاينتعريفاشكاالتاينا تكه

اال مبيودرمقامبياوحقيقتمفهومبيونيستند،بلكهشرح

6ا ت.

يكيازمصاديقبياودرقلماروكشااورزي،دادو اتد

آبزياووپرندگاوبدوومالكا ت.مشهورفقيهاوبارايان

هايدريااباورندكهخريدوفروشمباحاتازجملهماهي

اوقب ازصيدجايزنيست؛بهدلي اينكاهوپرندگاوآ م

شرطبيواينا تكهمملوكبايوباشادومباحااتملاك

هاااعامااهمااردما ااتوبااايوودي ااراودرملكيااتآو

نظراومعاصراشكالدرمقاب ،برخيازصاحب7اند.مساوي

اندكهشرطمبيوملكيتنيست،بلكهشرطاينا اتكرده

هريكازاين8قادربرانتقالباشد.كهبايومالكتصرفو

هايدرياهاامورنيزدرموردبحثموجودا ت،زيراماهي

                                                           

 .25،صالمصباح المنير.1

 .151،ص3،جالدروس؛122،صمختصر الناف .2

 .11،ص3،جكتاب المكاس .3

 .155،ص1،جكتاب المكاس  و البي .4

 .112،ص1،جمنية الوال .5

 .03،ص1،جحاشية المكاس ؛250،ص22،ججواهر الكالم.6

 .23،ص2،جقواعد األحكام.7

 .325،ص1،جالوال  منية.8
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وپرندگاوآ ماوقب ازصيدمالياتدارنادوصايادقاادر

هاراتحوي دهد؛فقاطاينكاهفاروشا تبعدازصيدآو

هاپيشازصيدمانندبيوفضاولي،مشاروطباهتحويا آو

ايندوهستاينا تكاهدرماوردفرقيكهمياو1ا ت؛

بحثمبيوازمباحاتا توملكهيچكسازجملهباايو

نيست،وليدربابفضوليمبيوملكمالاكاصاليا ات

2وليملكبايونيست.

برخيازفقيهاوخريدوفروشمباحاتراازآوجهت

اندكهپرداخاتچيازيدرمقابا مباحااتنادر تدانسته

فقهااباهايان3 فهينيازباطا ا ات. فهيا توبيو

اندكهچنينخريدوفروش فهينيست،اشكالپا خداده

زيراهرچندخريدارمانندفروشندهحقتصرفدرمباحات

دارد،چهبساقادربرصيدماهيدردرياوياقادربرشاكار

پرندهدرهوانيستويااگرقادرا تبهكاراهمياشتغال

طلبيحاضربهصيدوشكارنيست.ازبابراحتداردويا

دراينصورت،خريداريمااهيدردريااوپرنادهدرهاوا

قب ازصيدوشكاربهشرطتحويا  افهينيساتبلكاه

شاخص¨ثانيًاممكنا تگفتهشودمعاملاه4عقالييا ت.

 فهيباط نيست.¨ فيهباط ا ت،وليمعامله

هارا تكهخداوندملكيتآوانفالامواليا: بي  انفا 

واگ اركاردها ات.فقيهااودر“اهلل@وائمهبهر ول

ترديادبرخايازمصااديقمصاديقانفالاختالفدارند،بي

ايكاهانفالدرقلمرواموركشاورزيا ت،ازقبي اراضاي

آبااد¨شودواراضايخراجياهازكفاربدووجنگگرفتهمي

هاودامندرياها،نيزارهاو....هكو¨پسازمواتشدووقله

فقهادرصحتيابطالوخريدوفاروشومصااديقانفاال

اندكهانفالاند.قائالوبهبطالو،ا تداللكردهاختالفكرده

اهلل@ويااماممعصاوم#ودرعصارغيباتملكر ول

فقيها توشرطصحتبيوملكيتباايوملكمنصبولي

                                                           

 .10،ص3،جالبي .1

 هماو..2

 .325،ص1،جمنية الوال .3

 .10،ص3،جالبي .4

“اندائمهرپا خايناشكالگفتهد5ا تنسبتبهمبيو.

اندومسلماناوباتصرفانفالرادرعصرغيبتحاللكرده

شوندوآثارملكازجملهحاقفاروشوحيازتمالكمي

6شود.برآوبارمي

درمبحثتحلي چندنظريها ت؛برخيبراينباورند

انفالرافقطبرشيعياودرعصرغيباتحاالل“كهائمه

ند؛اعمازاينكهازامورمرتبطباخريدوفروشباشداكرده

7وياازامورمرتبطبامسكنوياازامورمربوطباهنكااح.

مستندايننظريه،رواياتازجملهروايتيونسبنظبيااو

ا تمبنيبراينكهآنچهبراياماما تبرايشيعياوا ات

اناد.دادهبرخيازفقيهاوتفصي 8وبرايدشمناومانيست.

آنچهازانفالمرتبطبانكاحباشد،مث زنانيكاهدرجناگ

شوندبرايشيعياوحاللشمردهشدها ات.اينااوا يرمي

اند.ازجملهرواياتفضاي ازنيزبهرواياتتمسكجسته

امامصادق#داللتداردكهائماه،ماادراوشايعياورابار

9دزناانباشاند.انادباراياينكاهفرزناپدرانشاوحاللكرده

بعضيمصاديقمرتبطبانكاحومسكنومتااجرراحاالل

اند.پساگرچيزيازاينمصااديقدراختياارشايعياوكرده

قرارگيرد،هرچندازراهخريادوازدي اراوباشاد،باراي

اينعدهبهرواياتابوبصايروزرارهو10هاحاللا ت.آو

¨تحلي راباههماهبرخي11اند.محمدبنمسلما تنادكرده

بناابر12اناد.مردماعمازمسلماووغيرمسالماوتعمايمداده

مبنايتحلي انفال،خريدوفروشآنچهازمصااديقآودر

د تبايوقرارگيرد،ياازباباحياءوحيازتوياازباب

انتقالازطريقخريدوفروشوياار وياهدياهوياااز

وشآوبرايبايووخريادآوبارايها،مالكيتفردي رراه

                                                           

 .253،ص2،جالبي .5

 هماو..6

 .230،ص1،جمسالك األفنام.7

 .001،ص5،جوسائل الشيعة.8

 .023،ص5هماو،ج.9

 .258،ص1،جالسرائر؛305،ص1،جالمسبوط.10

 .023،ص5،جةوسائل الشيع.11

 .338،ص1،جتحرير الوسيلة.12
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مشتريصحيحا ت.

فقيهاوزماينراباهاعتبااراتمختلافباه: بي  اراري

اندازجمله:اقساممختلفتقسيمكرده

.ارضطو :زمينيا تكهصاحبانشبادعوتواز1

اند.پرواضحا تكاهبااا االمرويرغبتمسلماوشده

هاا توهارهاملكآوآوهايآباِددراختيارآوردوزمين

1گونهتصرفيازجملهخريدوفروشجايزا ت.

ودربعضيازمتووازآوباناامارض).ارضصلح:2

زمينيكهصااحبانش2شود(ذمهيادميجزيهوياارضاه 

اندوناهحاضارپسازهجوممسلماناونها المراپ يرفته

حاتحماياتدولاتانادتاند،بلكهپ يرفتاهبهجنگشده

ا الميزندگيكنندواماممسلميننياززماينرادرمقابا 

3هاقراردادها ت.پرداختجزيهوياخراجدراختيارآو

حكمارضصلحتابوچ ون يعقدصلحا ات.اگار

صلحشودمبنيبراينكهآناومالكزمينباشند،حقفروش

لحشادهدارندودرنتيجهخريدآوجايزا ات.واگارصا

ا تبراينكهآناوفقاطحاقتصارفداشاتهباشاند،حاق

اماااگار4فروشندارندودرنتيجهخريدآوجايزنيسات.

مالكارضصلحبرفرضصاحتفاروش،آورابفروشاد

مالكزمينباودها اتباهخريادار¨ايكهبرذمهآياجزيه

¨بايوا ت؟مشاهورفقهاانظرياه¨شودويابرذمهمنتق مي

ذمهمشتريازپرداخات¨اندوبهاصالةالبرائهراپ يرفتهدوم

5اند.جزيهتمسكجسته

ارضصالحمطارح¨بحثدي اريكاهفقيهااودربااره

اندآوا تكهبرفرضتحققعقدصلحمياوكفااروكرده

هايمواتدراختياردولتا الميدولتا المي،آيازمين

هاادرناد:ايانزمايناا توياكفار.مشهورفقهافرماوده

                                                           

،1،جشططرائ  اإلسططالم؛232،صالمقنعططة؛280،ص3،جمجمطط  الفائططدة.1

 .323ص

 .132،ص21،ججواهر الكالم.2

 .205،صاقتصادنا.3

 .132،ص21،ججواهر الكالم.4

 .131هماو،ص.5

اختياردولتا الميا تم راينكهدرعقدصلحتصريح

هايمواتدراختياركفاارباشاد.بارايايانشودكهزمين

كندزمايناندكهداللتميايا تداللكردهمدعانيزبهادله

6مواتازمصاديقانفالوملكاماما ت.

مسلماناو¨.ارضفتح:زمينيكهباجنگوقهروغلبه3

وازآوتحاتعنااواو7دراختياارآنااوقارارگرفتاها ات

نياز10«ارضالجزية»و9«ارضالخراج»و8«مفتوحةالعنوة»

شود.ارضفتحبهحسباينكهدرحالفتححااالتيادمي

مختلفيدارداقساموا اميمختلفينيزدارد،زيرازميندر

 تويااباهد اتطورطبيعيعامروآباداحالفتحيابه

بشرآبادشدها تويامواتا ت.بنابراين،حاالتزمين

درحالفتح هگونها تكههريكازنظرفقهاااحكاام

مستقليدارد.

الف(زمينعامربالعرض:زمينيكهبههن امفتح،آبااد

بهد تبشربودها ت،ملكتماممسلماناوا ت؛اعاماز

هااباهدنيااانانيكاهدرآوزماينمسلماناوموجودومسلم

11خواهندآمد.دلي براينمدعاافازووبارادعااياجماا 

حلبيازاماامصاادق#¨رواياتفراوانيازجملهصحيحه

آبادباالصاالة(بارايتماام)ا تمبنيبراينكهارض واد

مسلماناوموجودوكسانيا تكاهپاسازايانمسالماو

12آيند.شوندويابهدنياميمي

حكمخريدوفاروشآونيازبايادگفات:باياد¨درباره

كهدرروايااتآماده«هولجميوالمسلمين»در«الم»مفهوم

روشنشودكهآيااباهمعناايملكياتعاينزماينا ات،

وياااينكاه13گونهكهازبعضيازفقهاگزارششادههماو

هاادرمصاالحاينا تكهمناافوايانزماين«الم»مدلول

                                                           

 .205،صاقتصادنا.6

 .215هماو،ص.7

 .235،ص2،جكتاب المكاس .8

 هماو..9

 .051،ص1،جمجم  البحري .10

 .102،ص21،ججواهر الكالم.11

 .325،ص13،جوسائل الشيعة.12

 .22،ص3،جالبي .13
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يمساالماناوماننااد ااختپاا ،مسااجد،مدر ااهوعماوم

معتقداوباهاياننظرياه¨شود.ازجملههمانندآوهزينهمي

برا اسقولاولخريدوفروشجاايز1امامخمينيا ت.

زماينجاايز¨ا توبرا اسقولدومخريدوفروشرقبه

هاايخريادوفاروشزماين¨نيست.ازاينرو،فقهادرباره

2اند.قاينقسما ت خناومختلفيگفتهعراقكهمصدا

هاييكاهب(زمينعامرباالصالة:عبارتا تاززمين

گونهزماينطورطبيعيآبادا ت.حكماينبههن امفتحبه

حكمانفالا ت،زيرامصداقيازمصاديقانفالا ت.دلي 

كاابليازاماامبااقر#¨مدعاهمرواياتازجملهصحيحه

3بهار ر يدها ت.“اينكهزمينبهائمها تمبنيبر

هاايعاامرباالصاالةجاايزبنابراين،خريدوفروشزماين

نيست،زيراملكاماما ات،م اربااهمااوبياانيكاهدر

مبحثبيوانفالگ شت،يعنيازبابتحلي .

هاييكهبههن امج(زمينموات:عبارتا تاززمين

هاييكهمصداقانفاالزمينقدرمتقيناز4فتحمواتا ت.

دالبارآوفاراواوا ات.از¨ا تهمينقسما توادلاه

حفاصبانبختاريازاماام¨جملهرواياتيمانندصاحيحه

كا ارض)كنادهارزماينماواتصادق#كهداللتمي

اهلل@واماموجانشاينفدية(مصداقانفالوملكر ول

افقاطازباابهاازاينرو،خريدوفروشآو5هاا ت.آو

تحلي جايزا ت.

:پرواضحا اتكاهبي  مكيل به وزن و موزن به كيل

شرطصحتفروشهرچيزياينا تكهمقدارشمعلوم

باشد.تعيينمقداربيونيزبهيكياز هطريقا ت:الاف(

فروشاشياييكاه¨كي ،ب(وزو،ج(شمارش.فقهادرباره

ي وياوزواتفااقبارتعيينمقدارشباشمارشا تباك

صحتدارند،بهشارطاينكاهبااكيا ويااوزوتعادادو

                                                           

 .212،ص12،جمستند الشيعة.1

 .22،ص3،جحاشية المكاس .2

 .212،ص20،جوسائل الشيعة.3

 .230،صاقتصادنا.4

 .023،ص5،جوسائل الشيعة.5

¨اماادربااره6شمارشكهمالكصحتا تبهد تبيايد.

جوازفروشاشيايكيليبهوزووبارعكاس،چنادقاول

وجوددارد:عدمجوازمطلقًا.ازجملهقائالوباهايانقاول

حباوايانجوازمطلق.ازجملاهصاا7صاحبحدائقا ت.

تفصي ،يعنيبيواشيايكيلايباهوزو8نظريهشهيدا ت.

مطلابدي اري9صحيحا توليبرعكسصحيحنيست.

كهبايددراينجابداواشارهشوداينا تكهدراشياييكه

هابهكي ووزوا ات،زياادهربااا اتوتعيينمقدارآو

شاند.جايزنيست،هرچندازنظرماليتوارزشمساويبا

مثاًلبيويكَمنگندمبهيكونيمَمنگندممرغوبكهاز

اندجايزنيست.نظرقيمتمساوي

بيوحيواوصورمختلفيدارد،برخايازآو: بي  حيوان

صحيح،برخيباط وبرخيمشكوكا ت.بيوك حيواو

و ُفواأاع»عامهمانند¨فقهاصحيحا تبهدلي ادله¨ازنظرهمه
ُمُق بيوبعا حياواوباه10(وهمانندآو.0/1مائده)«وِ ِبمْي

صورتمشا مانندربوونصفنيزصحيحا ت.بهشارط

اينكهمقداربيومعلومباشد،ولوباكسرمشا مانندعناواو

اينصفويك وم.فقهابرايا تداللبرصحتباهادلاه

بياو¨دربااره11اند.صحتتمسكجسته¨عامه¨ازجملهادله

جزءمعينيازحيواوزندهكهحرامگوشتا ت،مانند ار

ياپاياد تحيواو،فقهاصحتوفسادرادايرمدارهادف

اند،زيرااگرمقصودازبيوخريدوفروشجزءمعيندانسته

جزءمعين واريوياحمِ بارباشدصحيحنيست،چاوو

دوعاماهباشا¨گونهبيومتفاوتنيستتامصاداقادلاهاين

ايانبياو13بر فهيباودو12برخيافزووبرادعاياجما 

گوشات،دراند.بيوجزءمعينحياواوحااللا تداللكرده

                                                           

 .203،ص3،جكاس كتاب الم.6

 .233،ص18،جالحدائق الناررة .7

 .203،ص3،جالدروس.8

 .225،ص2،جالسرائر.9

 .152،صتبصرة المتعلمي .10

 .115،ص18،جمنكب األحكام.11

 هماو..12

 هماو..13
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صورتيكهمقصودازجزءمعينا تفادهازگوشتباشدنه

صحتبياوو¨عامه¨ واريوحم بار،بهدلي اطالقادله

بياوحياواودرشاكمماادربادوو1تجارتصحيحا ات.

هصحيحنيست،وليباضميمهصحيحا ت.دلي آوضميم

عقالا تكهقدرمتقينازجوازبيوحم هماراه¨هم يره

2باحام ا ت.

مشهورفقهابراينباورندكهخريادو: بي  اعيان نجس

فروشاعياونجسهحراما ت؛اعامازاينكاهماايوباشاند

جوامدهاممانندمني،بول،خمر،دموياجامدباشندودر

اعمازاينكهحيواوباشندمانند گوخوكياغيرحياواو

3مانندمردارومدفو نجس.

اناد.ايچندتمسكجساتهفقهادرمقاما تداللبهادله

كندخداونداگرخوردوازجملهحديثنبويكهداللتمي

چيزيراحرامكردها ات،فاروشآورانيازحارامكارده

4 نتا ت.عم فقهاياماميهواه ا ت.ايننبويمورد

موارديازاينقاعدها تثناشادها ات،ازجملاهمملاوك

و7 اگن هبااو6 گتعليمدادهشدهبرايشاكار،5كافر،

8آبان ورجوشيدهقب ازكمشدودو ومآو.

ازجملهمواردا تثناكهدركاالمفقهاايمعاصاردياده

بااغارضعقاليايشودجاييا تكهخريدوفروشمي

صورتگيرد.مثاًلخريدوفروشخوووياحتايمنايدر

عصرحاضركاربردهايحيااتيداردكاهدربرابارآوعقاال

هاانيازحاضرندهزينهكنند.بنابراين،خريادوفاروشآو

اشكالنداردچوواگرغرضعقالييداشتهباشادمصاداق

عاماه¨حرمتنخواهدباودومشامولوموضاو ادلاه¨ادله

                                                           

 .058،ص1،جتحرير الوسيلة.1

 .102،ص22،ججواهر الكالم.2

 .15،ص1،جمنية الوال .3

 .285،ص3،جداود سن  أبي؛232،ص3،جعوالي الآللي.4

 .23،ص1،جكتاب المكاس .5

 .221،ص2،جنناية اإلحكام.6

 هماو..7

 .23،ص1،جمنية الوال .8

خاصااهنيااز¨افاازووباارآو،مصااداقادلااه9خواهاادبااود.

بهعالوه،اگربهاطالقنباويعما شاودباياد10باشد.مي

گفتنهتنهاخريدوفاروشمطلاقاعيااونجاسصاحيح

نيست،بلكهخريدوفروشهرگونهحرامايولاونجاس

گوشتنيستوخوردنشنباشدمثالبولحيوانيكهحالل

برفرضتنزل،ادلاهفقاطبار11باط باشد.حراما تبايد

¨حرمتتكليفيداللتوحرمتوضعيونيزبطالومعاملاه

12شود.هاا تفادهنمياعياونجسازآو

فقهابرصحتخريدوفروشميوهجموشده: بي  ميوه

تجاارتو¨عاماه¨زيرامشمولادلاه؛ازدرختاتفاقدارند

وداناهنيازصاحيحفروشميوهپسازبستهشاد.بيوا ت

مبياومعلاوموقابا ،ا تچووبااآشاكارشادوصاالح

بنابراينمشمولنباويدالبارنهايازبياو،مشاهدها ت

13.شودتجارتوبيوشام آومي¨عامه¨غررينيستوادله

اگار14.ادعاياجما برصحتنيزشدها ت،افزووبراين

كا ¨روشميوهدرختاوباغبستهشدهباشدفبعضياز¨ميوه

چهبهتنهاييباشدوياهمراهبادرختاو15باغصحيحا ت

كندكاهر اولخادا@ازروايتنبويداللتمي16.باشد

17.هانهيكردها تم ارپاسازُباُدّوصاالحفروشميوه

انادمفهاومُباُدّوصاالحبحثيكهفقهادراينجامطرحكرده

نضاجوالف(:دراينبارهچندنظرمطرحشدها ت.ا ت

،ب(درحديباشدكهازآفتباهدورباشاد،شيرينشدو

18.ج(بستندانه

فقيهاوفروشميوهپسازگ دادووقب ازُبُدّوصالح

مدتفروش:اندبستندانه(رادر هفرضصحيحدانسته)
                                                           

 .80،ص1،جمصباح الفقاهة.9

 .82،ص23،جوسائل الشيعة.10

 .02،ص1،جمصباح الفقاهة.11

 .03،ص1هماو،ج.12

 .323،ص15،جقنا تككرة الف.13

 .05،ص22،ججواهر الكالم.14

 .35،ص22هماو،ج.15

 .302،ص15،جتككرة الفقنا .16

 .353،ص2،جفتح الباري.17

 .22،ص5،جالموسوعة الفقنية الكويتية.18
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دليا آوهامروايااتازجملاه. الباشدآوبيشترازيك

.ياهمراهباضميمهباشد1.يعقوببنشعيبا ت¨صحيحه

ودرفارض2.انادمشهورفقهادلي صحترارواياتدانسته

قطوبهاينكهمعاملهمنفعاتداردوضاررناداردوصاحيح

دلي .ا تتااينكهمصداق فهيوغرريوضررينباشد

3.برصحتدراينفرضاجما فقهاياماميها ت

ازُباُدّومشهورفقهافروشمياوهقبا ازظهاوروقبا 

بسااتندانااه(رانياازمانناادصااورت ااومجااايز)صااالح

ازآو.انادايتمساكجساتهاندوبربطالوبهادلاهندانسته

 ليماوبنخالدا تكهازخريدوفروش¨جملهصحيحه

 الپايشازاينكاهمياوهشايرينخرما(بهمدتيك)ميوه

اماا،كنادكنايهازبدوصالحودانهبساتن(نهايماي)شود

لكاندوماوردرا4. الجايزا تفروشآوبيشترازيك

:انداندوفتوابهصحتدادها تثناكرده

دراياان،فااروشميااوهبااهماادتدو ااالوبيشااتر.1

ازجملاههمااو،فقهااباهرواياات،صورتصحيحا ات

يعقاوب¨وصاحيحه5 اليماوبانخالاد¨روايتصاحيحه

¨باهعمومااتادلاهكهپيشازايانگ شاتونياز6شعيب

(ا اتدالل2/230بقره)«َحْلأايْيهمأاْيَبتَ اع»تجارتوبيومانند

حتايباه،افروشميوهباضاميمهجاايزا ات2.اندكرده

فقهاادليا آوراروايااتازجملاههمااو. االمدتيك

البتهضميمهبايدباه7.انديعقوببنشعيبدانسته¨صحيحه

8.آوبهتنهاييصحيحباشدايباشدكهفروشگونه

فروش بزيجاتوخياروبادمجاوهمانند: سبزيجات

هاايآوفروشمياوهصاوريداردكاهبعضايازصاورت

صحيحوبعضيباط ا تازجمله:

                                                           

 .213،ص18،جوسائل الشيعة.1

 .215،ص18هماو،ج.2

 .252،ص8،جمجم  الفائدة.3

 .213،ص18ج،وسائل الشيعة.4

 هماو..5

 هماو..6

 هماو..7

 .303،ص3،جمسالك األفنام.8

هااجاايز.فروش بزيجاتپيشازظهوروبروزآو1

اناد.ايتمساكجساتهنيست.فقهادرمقاما تداللبهادله

ا تودي اريغارريباودو،چاوو9اجما هايكيازآو

.فروش بزيجاتپاسازظهاورو102مبيومعلومنيست.

صاحتبياوو¨عاماه¨بروزصاحيحا اتودليا آوادلاه

11تجارتا ت.

اولمبياودردوركنددرجوازبيو بزيجاتفرقينمي

كندروييدوباشدويابيشترودرصورتدومنيزفرقينمي

شاودوجاودكهبرايبااردومروييادهمايعلمبهمقداري

داشتهباشديانه،زيراباعلمبهمقدارموجودبيوازمصداق

فقهاراجوبهفروشبقاوالت12شود.غرريبودوخارجمي

كشاورزيكهبايددرداخ زمينرشادونماوكنناد،مثا 

اناد.ها،اختالفكاردهزميني،هويجوهماننداينپياز، يب

اندودرمقاما اتداللوفروشراجايزدانستهبرخيخريد

درمقاب ،برخيازفقهانيازآو13اند.بهعرفتمسكجسته

اندوبهعدمامكاومشاهدهويااكيا ويااراجايزندانسته

اند.پسمقاداربياومجهاولوزووشمارشا تداللكرده

هاااماافاروششااخهوبارگآو14ا توغرريوباط .

15ت،چووقاب مشاهدها اتوغاررينيسات.صحيحا 

اندكهفروشاينامورباضميمهايازفقهاتفصي دادهعده

هاصاحيحا اتوبادووآوباطا كردوشاخهوبرگآو

16ا ت.

خريدوفروشزراعتمانندزراعتگندم،: بي  زراعت

فااروش¨جااووعاادسوهمانناادآوصااوريدارد.درباااره

دارشودفقهاياماميهباهاتفااقوشهزراعتپسازاينكهخ

ايازجملاهاندودرمقاما تداللبهادلاهفتوابهجوازداده

                                                           

 .322،ص15جالحدائق الناررة،  .9

 .235،ص3،ججام  المدارك.10

 .308،ص2،جالسرائر.11

 .238،ص3،ججام  المدارك.12

.238،ص3،جالدروس.13

 .328،ص1،جتككرة الفقنا .14

 .203،ص3،جالخالف .15

 .38،ص22،ججواهر الكالم.16
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تجااارتوعقادوروايااتتمسااك¨عاماه¨وادلاه1اجماا 

زرارهبرجوازخريادوفاروش¨اند.ازجملهصحيحهجسته

خرياادوفااروشزراعااتدراياان2زراعااتداللااتدارد.

ا تازاينكهزراعتدرزمينبرپاصورتازنظرفقهااعم

باشدويازراعتدروشادهباشادزيارازراعاتدروشاده

مصداقمكي وموزوونيستتاشرطصحتآوكي وياا

وزوباشد،بلكهمشاهدهكافيا ت،هرچندمقدارآودقيقًا

ازنظرفقهاخريادوفاروشزراعاتجاايز3معلومنباشد.

كنادمشاتريآوراقبا ازا تاعمازاينكاهباايوشارط

ر يدوزماودرواززمينجموكندويابقاايآوراشارط

تجاارتوعقاودو¨عامه¨كند.دلي براينمدعااطالقادله

دارفاروشزراعاتپايشازخوشاه4زرارها ت.¨صحيحه

شدوبهعنواوعلفجايزا ت،چاهباايوجماوكاردورا

ياد.دليا آوهامشرطكندوچهمشتريبقااراشارطنما

عاماها ات.بارايرفاو¨زراره ابقواطالقادله¨صحيحه

بيوكهزراعتا تبرايا اتفاده¨غرروجه نيزمشاهده

5ازعلفآوكافيا ت.

خريدوفاروشخرمااباردرخاتكاهبهااوثمانآو

خرمايچيدهباشد،هرچندازدرختدي ر.

و6آورااجماا دانندودليا فقهااينبيوراباط مي

¨انااد.ازجملااهدرصااحيحهرواياااتمستفيضااهدانسااته

عبداهللازامامصادق#آمدها اتكاهعبدالرحمنبنابي

7ر ولاهلل@ازاينبيونهيكردها ت.

تعريفمفهوميمحاقلهخريادوفاروش: بي  المحاقلة

هاگندمبهگندميا تكهازهمينخوشه¨دانهبسته¨خوشه

داننادوباهفقهاچنينبيعايراباطا ماي8شود.حاص مي

                                                           

 .303،ص8جريا  المسائل،  .1

 .230،ص18،جوسائل الشيعة.2

 .33،ص22،ججواهر الكالم.3

 .282،ص3،ججام  المدارك.4

.308،ص8جريا  المسائل،  .5

 .302،ص15جالحدائق الناررة،  .6

 .235،ص18،جوسائل الشيعة.7

 .53،ص3،جالخالف .8

واطاالق10اتحاادثمانوماثمن9اموريازجمله:اجماا ،

عبداهللازامامصاادق#مبنايعبدالرحمنبنابي¨صحيحه

اماآيابياومحاقلاه11اند.برنهيازبيومحاقلها تداللكرده

شود؟اختصاصبهگندمداردوياغيرگندمرانيزشام مي

انادكاهاندوا تداللكردهجماعتيآورابهجوتعميمداده

جماعتينيزبيومحاقلاهرا12اند.جووگندمازيكخانواده

ازگندموجوبهغيرآودومانندبرنج،عدسولوبياتعميم

اناددليا باربطاالوبياواند.ودرمقاما تداللگفتاهداده

لاابدردي اارمحاقلااهصاادقعنااواورباااا ااتواياانمط

13حبوباتنيزجاريا ت.

هاابيو لمكاهدربعضايازنوشاته: سلف() بي  سلم

 لفتعبيرشدها تايانا اتكاهمتااعيراكاهفعااًل

موجودنيستاماقابليتتحققخارجيدرمدتوعدهداده

نحوكّلِيدرذمهناهخاارجي.فقهااشدهرادارد،بفروشدبه

اندوبرشرو وصحيحدانستهگونهخريدوفروشراماين

وروايااتمتاواترا اتدالل14آوبهاموريازجملهاجما 

اند.روايتبرصحتخريدوفروش لماشاياييكاهكرده

اندبهاشيايموزووواشيايموزووبهاشايايمكيا مكي 

عامهنيزاز¨وادله16معاويةبنعمار¨صحيحه15داللتدارد.

17اند.آودالي 

برايصحتبيو المشارايطبساياريرامطارحفقها

.تبيينجنسمبياوهماراهباااوصااف1اند،ازجمله:كرده

18ايكهرفوجهالتوغاررشاود.دخي درقيمت،بهگونه

.دريافتثمناز ويبايوقب ازتفرقوجداييباايوو2

                                                           

 هماو..9

 .322،ص3،جمسالك األفنام.10

 .235،ص18،جوسائل الشيعة.11

 .155،ص22،ججواهر الكالم.12

 .55،ص2، يستاني،جمنناج الصالحي .13

 .228،ص22،ججواهر الكالم.14

 .283،ص18،جوسائل الشيعة.15

 .283،ص18هماو،ج.16

 .223،ص22،ججواهر الكالم.17

 .238،ص8جريا  المسائل،  .18
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.تعيينوتقديرمبيو؛اگاركيلاي13مشتريازمجلسعقد.

واگروزنيا تبهوزوواگرشمارشا تا تبهكي 

ايكاه.تعيينمدتتحوي مبياو،باهگوناه22بهشمارش.

.فراوانايمبياودرزمااو30برخوردارازدقاتالزمباشاد.

.تعيينمكاوتسليممبيوازنظر42تعيينشدهبرايتحوي .

6وحضرتامام.5برخيازفقهاازجملهشيخ

چاهمبيعايبياو الفصاحيحفقهاراجوبهاينكهدر

اند.برخيازمصاديقيكاهماورداتفااقا تاختالفكرده

.ا الفاثماو:درمورداعراضيعناي1انداز:ا تعبارت

مبيومث گندموجوباشدوثمنآودرهموديناروياپول

.ا الف72رايجنقدباشد.قدرمتقينازادلهاينموردا ت.

يعنيثمنومبيوهردومتاا باشاد.اعراضفياالعراض:

مث اينكهصدكيلوگندمرا لفًابهپنجاهكيلاوبارنجنقادًا

برخاي8اند.بفروشد.مشهورفقهااينموردراصحيحدانسته

10اند.جنيدنيزمخالفتكردهوابن9عقي ازفقهامث ابنابي

اندكهدربيو لفحتمًابايادثمانايندوفقيهشرطكرده

.3شودازجنسنقدينباشادناهمتاا .كهنقدپرداختمي

ا الفاالعراضفياالثماو:يعنيمبيوعبارتباشدازثمن

وثمنعبارتباشدازمتا ،مثاًلصددرهمرابهعنواومبيو

بهپنجاهكيلوگندمنقدًابهعنواوثمنبفروشد.مشهورايان

عقيا ملهابناباياند.برخيازجموردراهمصحيحدانسته

.ا الفاالثماوفي112اند.بههماوبياوقبليمخالفتكرده

االثماو:يعنيثمنومثمنهردونقدينباشد.مث اينكهده

ديناررابهصددرهمنقدًابفروشد.مشهورفقهااينموردرا

                                                           

 .330،ص11،جتككرة الفقنا .1

 .25،ص2جالحدائق الناررة،  .2

 .222،ص11،جتككرة الفقنا .3

 .222،ص8جريا  المسائل،  .4

 .252،ص3،جالخالف .5

 .055،ص1،جتحرير الوسيلة.6

 .252،ص3،جمسالك األفنام.7

 .331،صالمسائل الناصريات.8

.132،ص0،جمختلف.9

 .هماو.10

 .133،ص0هماو،ج.11

گوناهخريادوفاروشاناد:اياندانندوفرمودهصحيحنمي

درصحتبيوحرفتقاب ثمنمصداقبيوحرفا تو

ومثمندرمجلسالزما اتودربياو الفت جيا در

12تحوي مبيوالزما ت،پسايندوباهممنافاتدارند.

از ويدي ر،اگرثمنومثمنازياكجانسباشاند،

مث اينكههردوديناروياهردودرهمباشاند،بياو الف

هدرهممؤجاًلبهحكميا ت،يعنيفروشد¨مستلزمزياده

شودبايوزيادتردريافاتكنادوآودهدرهمنقدًا ببمي

عبارتا تازت خيردرپرداختورباوحراما تواگر

دهدرهممؤجاًلبههشتدرهمنقدًاباشد،مصاداققطعاي

13زيادها تورباوحراما ت.

اينبياوعباارتا اتازاينكاهباايوبي  َحَبل الَحَبلة: 

نيراكهدرشكمشترا تبفروشد،درصورتيكاهآوجني

تعريفدي ريكهازاينبيوشدهايان14جنينمؤنثباشد.

ا تكهبايوشاتريراكاهحاما بچاها اتباهشاتري

فقهااايانخريادو15بفروشدتامدتيكهوضوحم كند.

انادوفروشرابههريكازايندومفهاومباطا شامرده

افزووبرآو،ايان16اند.اهلل@دانسته ولدلي آورانهير

زيرادرتعريفاولمبيووجودخاارجي17بيوغرريا ت،

بچهشاتر¨ندارد،بيومالميخلقولميوجدا ت،چووبچه

اينشترم كر¨ثانيًاممكنا تبچه18وجودخارجيندارد.

باشدنهمؤنث.پساينجه  اببغارروضاررمشاتري

غرريباط ا ت.درتعريافدومهاما توازباببيو

مدتيكهاينشتروضوحم كندمعلومنيستواينجه 

19شودبيومصداقبيوغرريوباط باشد. ببمي

ها:بيوربوياينا تكهاشياييكهمقدارآوبي  ربوي

                                                           

 .252،ص3،جمسالك األفنام.12

 .222،ص2،ججام  المقاصد.13

 .055،ص2،جنناية اإلحكام.14

 هماو..15

 .238،صمعاني األخبار.16

 .155،ص2،جالمبسوط .17

.133،ص3،جالدروس.18

 .253،ص18جالحدائق الناررة،  .19
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شوندبهبيشاترفروختاهشاود.ازباكي وياوزوتعيينمي

شاود،ياكباوزوفروختهمايبابمثالگندم،وياجوكه

گوناهكيلوگندمبهيككيلوونصففروختهشود.فقهااين

خرياادوفااروشرامصااداقربااايمعااامليوآوراباطاا 

كندكهازنظرمالياتوارزشهاراند.فرقيهمنميدانسته

دلي باربطاالونياز1دومساويباشندويامساوينباشند.

رحرمتمعاملاهرباويازجملاهدالب¨عبارتا تازادله

(ورواياات2/230بقاره)«َحْلأايْيهمأاْيَبتَ أَوَحض َمأايُضَبماع»آيات

هشامبن االمكاهداللاتداردمتواتر.ازآوجملهروايت

2گناهيكدرهمربابيشترا تازگناههفتادزناباامحاارم.

3دلي دي رمخالفتباضرورتدينا ت.

اناد:تحققربايمعامليشرايطيرابياوكردهفقهابراي

الف(اتحادجنسدوطرفمعاملهازنظرعرف.بناابرايان،

4بيويككيلوگندمبهيككيلوونيمعدساشكالنادارد.

ب(هريكازدوطرفمعاملهمكيا ويااماوزووباشاند.

بنابراين،فروشاجناسعدديمثاللباسبهبيشتراشاكال

چنينفروشجنسوزنيبهعدديويااجانسنداردوهم

اشكالنادارد.ج(5كيليبهعدديوياجنسكيليبهوزني

تفاض دريكعقدباشد.امااگربيودردوعقدباشد،مثا 

اينكهاوليككيلوگندمرابهدهتوماوبفروشد، پسيك

6كيلوونيمگندمرابهدهتوماوبخرد،اشكالندارد.
ق(،قام،بو اتاو1255)م. ايدمحمدبااقرصادر،صادناإقت: مناب 

ق(،قم،1328)م. يدروحاهللمو ويخميني،البي ؛ق1213كتاب،

تبصططرة ؛ق1222تنظاايمونشاارآثااارامااامخمينااي،قاام،¨مؤ سااه

يو فمعروفبهعالمهحليبنحسن،المتعلمي  في أحكام الدي 

؛ق1211 االمي،اول،ق(،تهراو،وزارتفرهنگوارشاادا322)م.

ق(،قام،1328)م. ايدروحاهللمو اويخميناي،تحرير الوسطيلة 

يو افحسانبان،تككرة الفقنا ؛ق1212مؤ سةالنشراح المي،

                                                           

 .332،ص23،ججواهر الكالم.1

 .113،ص18،جئل الشيعةوسا.2

 .332،ص23،ججواهر الكالم.3

 .253،ص21،جتحرير الوسيلة.4

 .20،ص2،جشرائ  اإلسالم.5

 .58،ص23،ججواهر الكالم.6

ق(،تحقيااقونشاار:مؤ سااة322)م.معااروفبااهعالمااهحلااي

تفصيل وسائل الشيعة ؛ق1212ححياءالترا ،قم،اول،“البيتآل

حسنمعروفبهحرعاامليمحمدبن،لشريعةإلي تحصيل مسائل ا

“البياتق(،تحقيق:جمعيازمحققاو،قم،مؤ ساةآل1152)م.

،جام  المدارك في شرح المختصر النطاف  ؛ق1215ححياءالتارا ،

ق(،قاام،انتشاااراتا ااماعيلياو،1250)م. اايداحمدخوانساااري

كايحساينكرعليبان،جام  المقاصد في شرح القواعد؛ق1250

،جطواهر الكطالم  ؛ق1258ق(،قم،مؤ ساةآلالبيات،اول،525)م.

ق(،تحقيق:جمعيازمحققااو،تهاراو،1222)م.محمدحسننجفي

 ايدمحمدكااظم،حاشية المكاسط  ؛ق1320الكتباح المية،دار

؛ق1338ق(،قام،انتشااراتا اماعيلياو،1333)م.طباطبائييازدي

احمادبانيو اف،“ لعترة الواهرةالحدائق الناررة في أحكام ا

ق(،تحقيق:محمدتقيايرواني،قم،مؤ ساةالنشار1182)م.بحراني

محماد،الدروس الشطرعية فطي فقطه اإلماميطة    ؛ق1258اح االمي،

ق(،تحقيقونشرمؤ ساةالنشاراح االمي،382)م.مكيعامليبن

،ئلريا  المسائل في بيان أحكام الشرع بالطدال ؛ق1212قم،اول،

ق(،قام،مؤ ساةالنشار1231)م.محمادعليطباطباايي يدعليبن

اشاعث اليماوبان،داوود سجسطتاني  سن  أبي؛ق1213اح المي،

ق(،تحقيق: يدمحمدلحاام،230)م.داوود جستانيمعروفبهابي

شرائ  اإلسالم في مسائل الحال  و ؛ق1215بيروت،دارالفكار،اول،

ق(،نجاف،مطبعاةاآلداب،232)م.حلايالحسانجعفربان،الحرام

علايبنمحمد،عوالي اللئالي العزيزية في أحادي  الدينية؛ق1385

ق(،تحقيق:مجتبيعراقي،885)م.جمهورابياحسائيمعروفبهابن

فططتح البططاري بشططرح صططحيح ؛ق1252قاام،دار يدالشااهداء،اول،

حقياق:ق(،ت802)م.حجارعساقالنيعلايباناحمدبان،البخاري

قواعد األحكام في ؛ق1335الدينخطيب،بيروت،دارالمعرفة،محب

ق(،قام،322)م.يو افحلايحسانبان،معرفة الحال  و الحرام

محمااد،كتططاب الخططالف؛ق1213مؤ سااةالنشااراح ااالمي،اول،

؛ق1211ق(،قم،مؤ سةالنشاراح االمي،225)م.حسنطو يبن

ادرياسحلايمعاروفباهابانمنصاورمحمادبان،كتاب السطرائر 

،كتاب المكاس ؛ق1213ق(،قم،مؤ سةالنشراح االمي،058)م.

اللمعطة  ؛ق1225ق(،قم،مجموا االمي،1281)م.مرتضيانصاري

ق(،382)م.مكيعامليمعاروفباهشاهيداولبنمحمد،الدمشقيه

،المبسطوط فطي فقطه اإلماميطة    ؛ق1215بيروت،مؤ سةفقهالشيعة،

ق(،قام،مؤ ساةالنشاراح االمي،225)م.حسنطو ايبنمحمد

ق(،قاام،1580)م.فخرالاادينطريحااي،مجمطط  البحططري ؛ق1228

احماداردبيلاي،مجم  الفائطدة و البرهطان  ؛ق1212بعثت،¨مؤ سه
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ق(،تصحيح:عراقيااشتهارديايزدي،قم،مؤ ساةالنشار553)م.

حسانمعاروفباهنجعفاربا،المختصر الناف ؛ق1250اح االمي،

مختلططف ؛ق1250ق(،بيااروت،دارانضااواء،232)م.محقااقحلااي

ق(،مكتباحعالماح االمي،322)م.يو فحليحسنبن،الشيعة

زيانالادين،مسالك األفنام إلي تنقيح شرائ  اإلسالم؛ق1213قم،

ق(،تحقياقونشار:قام،مؤ ساةالمعاارف511)م.عليعاامليبن

 يدمرتضايعلام،المسائل الناصريات؛ق1212ول،اح المية،قم،ا

ق(،تحقيق:مركزمطالعااتوتحقيقااتعلماي،قام،232)م.الهدي

احماد،مسطتند الشطيعة فطي أحكطام الشطريعة     ؛ق1213الهدي،دار

ححيااء“البيتق(،قم،مؤ سةآل1220)م.محمدمهدينراقيبن

آياةاهللخاوييتقرياردرس،مصباح الفقاهطة ؛ق1210الترا ،اول،

؛ق1213ق(،محمدعليتوحيدي،قام،مؤ ساهانصاارياو،1213)م.

محمادالفياومياحمدبان،المصباح المنير في غري  الشرح الكبير

محماد،معطاني األخبطار  ؛ق1212الهجرة،دوم،ق(،قم،دار335)م.

؛ق1322ق(،قام،مؤ ساة يدالشاهدا#،381)م.عليصادوقبن

ق(،قام،213)م.حمادمعاروفباهشايخمفيادمبنمحمد،المقنعة

تقرير بحط   ) المكاس  و البي ؛ق1215نشرا المي،دوم،¨مؤ سه

معاصر(،قم،مؤ سةالنشار)محمدتقيآملي،محمد حسيني نائيني(

 ايدعليحسايني يساتاني،منناج الصطالحي  ؛ق1213اح المي،

مننططاج ؛ق1213اهلل يسااتاني،پاانجم،معاصاار(،قاام،دفتاارآياات)

ق(،بيااروت،1328)م. اايدمحمدمحساانحكاايم،الصططالحي 

محمد،منية الوال  في حاشية المكاس ؛ق1215دارالتعارف،اول،

محمدنجفيخوانساريق(،تقرير:مو يبن1200)م.حسينينائيني

منطّكب  ؛ق1218ق(،قام،مؤ ساةالنشاراح االمي،قام،1322)م.

 اايدعبداالعلي اابزواري،ماالحكططام فططي بيططان الحططال  و الحططرا

،الموسوعة الفقنية الكويتية؛ق1213منار،¨ق(،قم،مؤ سه1332)م.

جمعيازنويساندگاو،كويات،وزارتاالوقاافوالشائووالدينياه،

يو افحلايبنحسن، نناية اإلحكام في معرفة األحكام؛ق1212

 .ق1215ق(،تحقيق:مهديرجائي،قم،ا ماعيلياو،دوم،322)م.

 



٭٭٭



 محمدرحماني


