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چکیده

قرابادین یا اقراباذین، به کتاب ها و آثاری اطالق می شود که اطالعات مربوط به انواع 

داروهای مرکب، چگونگی تهیه، موارد استفاده و همچنین شیوه کاربرد آن ها را دربردارد. 

پزشکان و داروشناسان مسلمان در جریان نهضت ترجمه آثار داروشناسی سرزمین های 

دیگر بویژه یونان را به عربی ترجمه کردند و در طی قرن های بعد دانشمندان مسلمان 

نیز کتاب های قرابادین به زبان های عربی، فارسی و ترکی تألیف کردند. در قرن دوازدهم 

در  بویژه  گذشته  دانشمندان  پزشکی  دانش  هنوز  میالدی،  هجدهم  قمری/  هجری 

سرزمین هند پویایی داشت و تألیفات طبی و دارویی ارزشمندی به سبک قدیم به رشته 

تحریر درآمد که از جمله مهم ترین این آثار، دو کتاب قرابادین کبیر اثر محمدحسین 

عقیلی علوی خراسانی و قرابادین صالحی از صالح بن محمد صالحی قاینی هروی بود. 

هدف این پژوهش معرفی و بررسی محتوای این دو اثر شامل معرفی مؤلف، منابع مورد 

استفاده، بخش ها، نسخه های خطی و چاپی، جنبه های اشتراک و تمایز آن ها به روش 

توصیفی و با محوریت استفاده از منابع کتابخانه ای است.

 قرابادین کبیر که در نوع خود یکی از قرابادین های جامع نوشته شده تا به امروز است 

زبان  به  به شمار می آید،  قرابادین ها  ارزشمندترین  زمره ی  در  که  قرابادین صالحی  و 

فارسی است و به طور کلی به بیان ساخت داروهاى مرکب در طب سنتی اختصاص دارد. 
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این آثار می توان به اطالعات جامعی در پزشکی و داروسازی ایران و دیگر سرزمین ها، 

روش های جدید در ساخت دارو و درمان بیماری ها، زمینه های ورود طب غربی به ایران، 

استفاده از واژگان تازه در نام گذاری برخی از داروها و ... دست یافت.

واژگان کلیدی: قرابادین، قرابادین کبیر، قرابادین صالحی

مقدمه

َقرابادین، نامی کلی برای دسته ای از کتاب ها به زبان های عربی، فارسی و ترکی است که 

شناخت انواع مختلف داروهای مرکب، چگونگی ترکیب و کاربرد آن ها را دربرمی گیرد. 

کلمه قرابادین، قراباذین، قرافاذین، اَقرابادین، اقراباذین، قربدین و قربذین )نفیسی، بی تا، 

ج4: 263؛ منشی طوسی و دیگران، 1370: 452؛ بیگ افندی، بی تا، ج7: 148( از ریشه 

سریانی کرافیدین1 و آن نیز برگرفته از واژه یونانی γραφιδιον به معنای رساله مختصر 

.)LEWIN. b, 1960: 344( است

 اطالعات پزشکان و داروشناسان مسلمان درباره داروشناسی و کاربرد وسیع داروهای 

گیاهی، حیوانی و معدنی بویژه تا قرن سوم هجری/نهم میالدی بیشتر مبتنی بر ترجمه 

بویژه یونان بود )خبیری، 1396: 95(.  ایران، هند و  آثار پزشکی و داروشناسی مصر، 

اما به تدریج با گسترش قلمرو اسالمی پزشکان و داروشناسان خود را ملزم به آشنایی 

با داروهای گیاهی، حیوانی، معدنی و ترکیب آن ها با یکدیگر دانسته و عالوه بر نگارش 

و  ساده  داروهای  شناسایی  برای  مفردات  یا  المفردة  االدویة  عنوان  تحت  کتاب هایی 

غیرترکیبی )عقیلی خراسانی شیرازی، 1394، ج1: 13( به قرابادین ها نیز به عنوان بخشی 

جدا از طب اهمیت دادند و با گذر زمان کتاب ها و رساله های بسیاری با عنوان قرابادین 

پدید آوردند. در قرن دوازدهم هجری نگارش کتاب های قرابادین بیشتر در سرزمین هند 

جریان داشت. چراکه در اواسط دوره صفویه )907-1135ق/ 1502-1723م( به سبب 

عوامل نامساعد اقتصادى، سیاسی، اجتماعی و همچنین محدودیت های مذهبی بسیاری 

از دانشمندان بویژه پزشکان ایرانی به مناطق شرقی تر و به هند مهاجرت کردند. اگرچه 

1. Craphidion
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قراباذین های ارزشمند دیگری نیز به غیر از سرزمین هند در دیگر نقاط جهان اسالم به 

رشته تحریر درآمد )الگود، 1357: 85(. از جمله مهمترین قرابادین های نوشته شده در 

این قرن، دو کتاب قرابادین از دو نویسنده اهل خراسان، به نام های قرابادین کبیر اثر 

محمدحسین عقیلی علوی خراسانی و قرابادین صالحی از صالح بن محمد صالحی قاینی 

هروی است. با عنایت به اهمیت این دو اثر و اینکه تاکنون پژوهش مستقل و کاملی 

درباره آن ها انجام نشده است، مطالعه و تحقیق در این موضوع ضروری می نماید. اگرچه 

این دو کتاب درباره به کارگیری انواع مواد گیاهی، معدنی و حیوانی در ساخت داروها 

است اما با مطالعه آن  ها می توان به اطالعات مهمی مانند زمینه های ورود طب غربی 

به ایران در کتاب قرابادین کبیر و روش های نوین داروسازی در کتاب قرابادین صالحی 

دست یافت که در جای خود به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

 این مقاله برآن است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:

اقراباذین های مورد مطالعه از بعد محتوایی و سبک بندی دربردارنده چه مباحثی است؟ - 1

وجوه اشتراک و تمایز این اقراباذین ها چیست؟  - 2

در ارتباط با کتاب قرابادین کبیر و قرابادین صالحی، امینی )1387( در مقاله خود تحت 

عنوان "قرابادین" تنها نام این دو اثر و نویسنده آن ها را ذکر کرده است.

 همچنین رضوی برقعی )1383( در مقاله "زیست نگاری و نوشتارهای عقیلی خراسانی"، 

انصاری )1369( در مقاله"برخی از منابع فارسی در پزشکی و داروشناسی"، و قهرمان 

)1384( در مقاله "تاریخ شناخت گیاهان دارویی" تنها نام قرابادین کبیر و نویسنده آن 

را ذکر کرده اند.

سهل  بن  شاپور  الکبیر  االقراباذین  جایگاه  و  نویسی  )اقراباذین(  "قرابادین  مقاله  در   

کوسج به عنوان اولین قرابادین در تمدن دوره ی اسالمی"، به قلم بیگ باباپور و مرعشی 

را  قرابادین صالحی  و  قرابادین کبیر  از مطالب  اجمالی  نویسندگان فهرستی   ،)1394(

آورده اند. بنابراین با توجه به کمبود اطالعات درباره این دو اثر، این تحقیق در صدد آن 

است تا به معرفی مؤلفان و بررسی محتوای آن ها بپردازد.
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1- قرابادین کبیر

1-1- معرفی مولف

محمدحسین خان بهادربن میر محمدهادی عقیلی علوی خراسانی شیرازی از پزشکان 

مشهور در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری/ اواخر قرن هیجدهم و اوایل 

قرن نوزدهم میالدی بود. در ارتباط با سال تولد و وفات وی اطالعات دقیقی در دست 

نیست. همچنین در اینکه وی تبار خراسانی یا شیرازی داشت نیز اختالف نظر وجود 

دارد )مشار، 1340، ج2: 912؛ سرمدی، 1379، ج2: 111(.

)عقیلی خراسانی شیرازی، 1385، ج1: 457؛  آثارش  در  به شواهد موجود  توجه  با   

همان، 1260: 682(، می توان نتیجه گرفت که وی در خراسان متولد شد، ساکن شهر 

شیراز بود و سپس به شبه قاره هند مهاجرت کرد و با توجه به این مسأله به نظر می رسد 

کتاب قرابادین کبیر را نیز در همین سرزمین نگاشت )عقیلی خراسانی، 1385، ج1: 5(. 

 عقیلی خراسانی در علوم مختلفی همانند طب، نجوم، طبیعیات، ادب و همچنین در 

کثرت تألیفات از دیگر حکیمان زمان خود سرآمد بود )تبریزی، 1344: 342( که این امر 

عالوه بر تالش شخصی او، در نتیجه رشد در خانواده ای پزشک پرور و همچنین تحصیل 

نزد اساتید و پزشکانی برجسته  بود که در کتب خویش از آنان یاد کرده است )عقیلی 

خراسانی، 1385، ج1: 19-26(. از دیگر آثار مهم او می توان به خالصة الحکمه، مخزن 

االدویة و جوامع المعالجات و ... اشاره کرد. 

1-2- معرفی قرابادین کبیر

قرابادین کبیر، کتابی درباره شناخت داروها، چگونگی ترکیب، کاربرد و خواص آن ها، 

به فارسی است. این اثر به نام های ذخائرالتراکیب )آقابزرگ تهرانی، 1355، ج17: 63؛ 

مشار، 1352، ج2: 2898؛ نوشاهی، 1362: 111؛ میر، بی تا: 73؛ درایتی، 1389، ج25: 

85؛ نجم آبادی، 1342: 615(، قرابادین مجمع الجوامع )منزوی، 1424ق.، ج1: 729(، 

قرابادین عقیلی )عقیلی خراسانی، 1385، ج1: 31( و قرابادین علوی )منزوی، 1374، 

ج5: 3640( نیز معروف است.
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رشته  به  مجلد طی سال های 1185-1195ق/1771-1781م  دو  در  کبیر  قرابادین   

تحریر درآمد )مشار، 1340، ج2: 912؛ تبریزی، 1344: 342؛ درایتی، 1389، ج25: 

85( و در واقع مجلد سوم و اولین بخش نگاشته شده از کتاب دیگر عقیلی خراسانی 

به  را  آن  که   )111  :1362 )نوشاهی،  می آید  به حساب  الجوامع  مجمع  عنوان  تحت 

بی تا،  عرفانیان،  615؛   :1342 )نجم آبادی،  حسینی  علی   محمد  میر  استادش  دستور 

ج19: 490( در پی تکمیل کتاب دایی پدرش یعنی حکیم میر محمد هاشم شیرازی 

)مرگ: 1162ق/1749م( که آن هم مجمع الجوامع نام داشت و ناتمام مانده بود، تألیف 

کرد )عقیلی خراسانی شیرازی، 1393، ج1: 1؛ منزوی، 1374، ج5: 3640(.

1-3- منابع مؤلف

عقیلی خراسانی در تألیف قرابادین کبیر، عالوه بر استفاده از تجربیات شخصی و خانوادگی 

و همچنین کسب آگاهی از حکیمان معاصر خود و افراد مطلع در زمینه پزشکی و داروسازی، 

بیرونی  ابوریحان  به  منسوب  الطب  فی  الصیدنة  قبیل  از  طبی  کتاب های  مشاهیر  به 

)362-442ق/973-1051م(، قانون منسوب به ابن سینا )370-428ق/980-1037م(، 

)593-646ق/1197- مالقی  ابن بیطار  به  منسوب  االغذیة  و  االدویة  لمفردات  الجامع 

1248م(، ما الیسع الطبیب جهله منسوب به ابن الکتبی )مرگ: 754 یا 755ق/1353 

)730-806ق/1330- علی بن حسین انصاری  به  منسوب  بدیعی  اختیارات  1354م(،  یا 

1403م(، تذکرة اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب منسوب به داود الضریر االنطاکی 

یا 1599م(،  یا 1598  یا 1596  یا 1008ق/ 1582  یا 1007  یا 1005  )مرگ: 990 

تحفة المؤمنین منسوب به حکیم مومن تنکابنی )قرن یازدهم هجری/ هفدهم میالدی(، 

یازدهم هجری/هفدهم  استرآبادی )قرن  به حکیم هندوشاه  اختیارات قاسمی منسوب 

درایتی، 1389،  است )سرمدی، 1379، ج2: 101؛  داشته  توجه خاص   ... و  میالدی( 

ج25: 85(.



     فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 13/ ش 3/ بهار  98     50

1-4- بخش بندی قرابادین کبیر

قرابادین کبیر در مجموع شامل یك مقدمه و بیست و هشت بخش است. مقدمه حاوی 

بیست فصل و بخش های کتاب که بر اساس حروف تهجی )الفبای عربی( تدوین شده 

است، هریک شامل چند فصل می شود. به بیان دقیق تر جلد اول این اثر حاوی مقدمه 

و بخش های "الف" تا "ج" و جلد دوم حاوی بخش "ح" تا "ی" و خاتمه کتاب تحت 

عنوان خاتمه در بیان ادوّیه جدیده و خواص و منافع و طرق استعمال آنها است.

بیان کلیاتی شامل مفهوم غذا، دارو، غذاهایی که خاصیت دارویی دارند،   مقدمه در 

پادزهر، سم، داروها و غذاهای سمی، مزاج و انواع آن، شناخت مزاج داروها و غذاها، علت 

ترکیب داروها، کیفیت و مقدار مناسب مواد در تهیه داروهای ترکیبی، شناخت مزاج 

علل  ترکیبی،  و  مفرد  داروهای  انقضای  تاریخ  داروها،  مقدار مصرف  ترکیبی،  داروهاى 

از طبیعت  بیان خواص داروها، راه های بدست آوردن داروها  اختالف نظر پزشکان در 

)معدنی، گیاهی، حیوانی( و طریقه نگهداری از آن ها، آداب خوردن و نوشیدن، روش های 

برخی  غسل5  قلی4و  تشویه3،  تحمیص2،  احراق1،  شامل  دارویی  اولیه  مواد  تهیه  کلی 

اصطالحات پزشکی به ترتیب حروف الفبا، اسامی برخی بیماری ها به ترتیب حروف الفبا، 

اوزان و مکیال مخصوص اندازه گیری داروها در طب ایران و هند به ترتیب حروف الفبا 

و کلیاتی درباره علم نجوم و طبیعیات است. در آخرین فصل مقدمه، مولف شرحی از 

اسناد پزشکی دایی و پدر خود را ذکر می کند )عقیلی خراسانی، 1393، ج1: 122-4(. 

 در بخش اصلی این اثر، هر حرف به اصطالح مؤلف در یک کتاب و هر کتاب بر حسب 

این  تدوین شده است. در  باب در چندین فصل  و هر  باب  واژه ها در چند  حرف دوم 

بخش ها مؤلف در ابتدا نحوه تلفظ و معادل  نام داروها را که در کتاب اغلب به صورت 

معرب معرفی شده به زبان های دیگر همانند فارسی، هندی، ترکی، یونانی و ... آورده 

است. سپس به بیان منافع، مضرات، خواص درمانی، شیوه های مختلف ساخت، اجزاء 

1. حرارت دادن )دهخدا، ذیل "احراق"(
2. جوشاندن داروها )دهخدا، ذیل "تحمیص"(

3. حرارت دادن داروها )دهخدا، ذیل "تشویة"(
4. سوزاندن، برشته کردن داروها )دهخدا، ذیل "قلی"(

5. خیساندن و همچنین شستن مواد دارویی برای گرفتن ناخالصی از آنها )دهخدا، ذیل "غسل"(
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تشکیل دهنده و مقدار مناسب از هر جزء در تهیه داروهای ترکیبی می پردازد. در برخی 

موارد وی روش ساخت دارو از پزشکان مشهور آن روزگار را نیز ضمیمه مطالب خود 

کرده است. همچنین مقدار و زمان مناسب در مصرف هر دارو از دیگر مطالب بخش های 

این کتاب است )عقیلی خراسانی، 1393، ج1: 122-732، ج2: 1116-734(. به عنوان 

نمونه مؤلف درباره آبار1 چنین گفته است:

»اسم رصاص اسود2 محرق است و بیونانی امولیقون نامند و گویند که امولیقون اسم 
رومی ابار است و همچنین اسرنج3 و مرداسنج4 نیز از سوخته رصاص اسود حاصل میشود 

و بزعم شیخ الرئیس ابار اسم رصاص اسود است و بالجمله رصاص اسود است و بالجمله 

رصاص اسود محرق سرد و خشك است و ذرور5 مغسول آن جهت حرقت چشم و جوشش 

آن و جراحت خصیه6 و اعصاب و بواسیر و زخمهاى کهنه و طالى آن با روغن کل سرخ 

جهت قروح7 مقعده و تحلیل صالبات از اورام و باسور8 و غیرهما بدان قسم که آن مقدار 

بسایند که غلیظ گردد و اگر در ظرف اسرب با آب کشنیز تازه بمالند بهتر است و با 

سرکه بجهت تحلیل ورمهاى حاره نافع و بدلش اسرنج و خوردنش کشنده و اشیاف ابار9 

از ادویه مقرره چشم است«  )عقیلی خراسانی شیرازی، 1393، ج1: 122(.

در ادامه نویسنده دستور عمل آبار را اینگونه بیان کرده است:

"دستور عمل ابار یعنی رصاص اسود محرق که آن را بفارسی سرب نامند بکیرند آن را 
و پهن کرده صفحه هاى باریك سازند و بر باالى هم چیده بر روى هر صفحه قدرى کبریت 

بپاشند و قدر کبریت باید بازاى هر صد مثقال پنج دانك زیاده نباشد پس آتش کرده با 

پارچه آهنی برهم زنند تا خاکستر شود و چیزى از سرب نماند و از بخار آن محترز باشند 

که باعث غشی و هالکت می کردد و بعضی بجاى کبریت سفیداب می کنند" )همانجا(.

1. دارویی که از سرب و گوگرد تهیه می شد و در چشم پزشکی کاربرد داشت )دهخدا، ذیل "آبار"(
2. سرب سیاه )دهخدا، ذیل "رصاص اسود"(

3. سرب سوخته است که آن را بتفسانند تا سرخ شود و نمک برآن کنند )دهخدا، ذیل "اسرنج"(
4. مردارسنگ )دهخدا، ذیل "مرداسنج"(

5. داروی خشک و سوده که بر روی چشم یا بر روی جراحت بریزند )دهخدا، ذیل "ذرور"(
6. بیضه )دهخدا، ذیل "خصیه"(

7. زخم )دهخدا، ذیل "قروح"(
8. بیماریی است که در مقعد حاصل شود و جمع آن بواسیر است )دهخدا، ذیل "باسور"(

9. دوایی است برای چشم )دهخدا، ذیل "اشیاف ابار"(
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 مؤلف از طب و روند آن در سرزمین های دیگر بی خبر نبوده و آخرین بخش کتاب را 
به معرفی و ذکر خواص، منافع و روش استفاده از داروهایی که از اروپا، امریکا، چین و ... 

به هند راه یافته  بود اختصاص داده و این داروها را که شامل بالسنطور یا شجرة النبی، 

عشبه مغربیه یا سیارتیا، صاصفراس، خشبه صینیه یا چوب چینی، مچوقان، جالپا، غوت 

غنبا، پیارانگا، پپیته، رمجائی، ساگورانه می شود را ادویه جدیده نام گذاری کرده است. 

)عقیلی خراسانی شیرازی، 1393، ج2: 1279-1278(.

1-5- نسخه های خطی و چاپی

از کتاب قرابادین کبیر چند نسخه خطی در کتابخانه های ایران و شبه قاره هند باقی 

مانده است )عرفانیان، بی تا، ج19: 490؛ درایتی، 1389، ج25: 85؛ نوشاهی، 1362: 

111؛ منزوی، 1374، ج5: 3640؛ همان، 1424ق.، ج1: 689-690؛ شمس اردکانی و 

دیگران، 1388: 472(. چاپ های متعددی نیز از آن در هند، ایران و پاکستان موجود 

است )آقابزرگ تهرانی، 1355، ج27: 63؛ مشار، 1352، ج2: 2898؛ همان، 1340: ج2، 

912؛ میر، بی تا: 77؛ درایتی، 1389، ج25: 85؛ منزوی، 1374، ج5: 3640؛ نجم آبادی، 

به چاپ سربی در سال  این کتاب در هند می توان  از جمله چاپ های   .)615 :1342

1249ق )عقیلی خراسانی شیرازی، 1394، ج1: 25( و از مهم ترین چاپ های آن در 

تهران می توان به چاپ سال 1393ش به اهتمام نشر چوگان و چاپ مؤسسه مطالعات 

تاریخ پزشکی، پزشکی اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دو جلد در قطع 

وزیری )ج اول در 408 صفحه و ج دوم در 384 صفحه( اشاره کرد. این اثر در سال 

1394ش نیز به تصحیح مسعود غالمیه و مقدمه بیگ باباپور به کوشش انتشارات سفیر 

اردهال در یک دوره چهار جلدی در قطع وزیری در 2274 صفحه به چاپ رسیده است.
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2-  قرابادین صالحی

2-1- معرفی مؤلف

اوایل  و  دوازدهم  قرن  اواسط  در  قاینی هروی  صالحی  صالح بن محمد بن محمد صالح 

قرن سیزدهم هجری/هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی می زیسته است. درباره وی 

اطالعات اندکی در منابع موجود است. بنا به نوشته خودش در پیشگفتار کتاب، وی تبار 

قائنی داشته، متولد هرات و ساکن بلخ بوده است و به نظر می رسد قرابادین صالحی را 

نیز در بلخ شهر محل سکونت خود نگاشته است )صالحی  قاینی هروی، 1392: 49(. 

2-2- معرفی قرابادین صالحی

قرابادین صالحی کتابی در شناخت داروها و چگونگی ترکیب آن ها به فارسی است. این 

کتاب در سال 1179ق/1765م نوشته شده و به نام عمل صالح نیز معروف است )همان: 

8(. همچنین در برخی از منابع، این اثر را تحفةالصالحین نامیده اند )آقابزرگ تهرانی، 

1355، ج17: 64؛ مشار، 1352: ج1، 82؛ نجم آبادی، 1371، ج1: 503؛ منتصب مجابی، 

1385: 355(. با توجه به این که صالحی قاینی هروی در بخشی از قرابادین صالحی بیان 

کرده که قصد دارد کتابی دیگر در مفردات گیاهان دارویی تحت عنوان تحفةالصالحین 

آن  از  آنجا که نسخه خطی احتمالی  از  و  قاینی هروی، 1392: 49(  بنگارد  )صالحی 

بدست نیامده، لذا اطالق نام تحفة الصالحین به کتاب قرابادین صالحی درست به نظر 

نمی رسد )همان: 34(.

2-3- منابع مؤلف

صالحی قاینی هروی در نگارش این کتاب عالوه بر مطالبی که از منابع نامشخص آورده 

از داروهای فارسیان است"(،  "این دارو  یا  از اطبای هندی است"  "این ترکیب  )مثاًل 

370-428ق/980-1037م(،   ( ابن سینا  آثار  همانند  ایرانی  و  اسالمی  پزشکان  آثار  از 

جرجانی )434-531ق/1042-1137م( و ... استفاده کرده است. به عنوان نمونه، مولف 

آورده است: " مفرح شیخ ابوعلی سینا که اجزای این ترکیب چهل و سه جز است و 
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وزنش یکصد و هشت و درم..." )همان: 361، 457(.

 همچنین وی با کسب آگاهی از پزشکان معاصر خود و افراد مطلع در زمینه داروسازی 

و با استفاده از تجربیات سفرهای متعدد خود به شرق و غرب جهان اسالم، دست به 

نگارش این اثر زده است که  اظهارات مؤلف در پیشگفتار برخی از حکایات مذکور در 

کتاب مؤید این مطلب است. به عنوان نمونه مؤلف در این باره آورده است: " تراکیب چند 

که در کتب موثقه متفرق و در بعضی نسخ بی ترتیب و مجربات که از افواه رجال حمیده 

فعال شنیده و آنچه در این مدت غم عدت و اوان الم توامان امتحان نموده و مجموعه 

سازد" )همان: 49(.

2-4- بخش بندی قرابادین صالحی

قرابادین صالحی مشتمل بر یک مقدمه و بخش مرکبات است. وی در مقدمه ابتدا اوزان 

و مکیال مخصوص اندازه گیری داروها را به ترتیب حروف تهجی )الفبای عربی( ذکر و 

آن ها را تعریف کرده، نحوه تبدیل کردن برخی از واحدهای اوزان به واحد های دیگر را با 

ذکر مثال  ارائه می دهد. به عنوان نمونه مؤلف آورده است: "تحویل درهم بمثقال، بر عدد 

دراهم چون سه سبع افزوده شودمراد حاصل گردد..." )همان: 9(. در بخش های بعدی 

مقدمه، به بیان روش های کلی تهیه مواد اولیه دارویی شامل: روش های احراق، اصالح1، 

اغسال، تحمیص، تدبیر2، تشویه، تقلیه و تکلیس3 پرداخته است )همان: 67-53(. 

 قسمت اصلی کتاب با عنوان "مرکبات" مشتمل بر بیست و هشت باب است که هر 

باب به یک حرف اختصاص دارد و در این باب ها به ذکر انواع مختلفی از داروهای مفرد 

و ترکیبی به ترتیب حروف تهجی پرداخته است. مؤلف در این بخش در ابتدا تلفظ نام 

دارو را آورده است و سپس به بیان جزئیاتی چون: معنی، تعریف، معادل های نام دارو به 

زبان های دیگر، منافع، خاصیت درمانی و مضرات استفاده بیش از حد دارو و در مواردی 

تجویز داروهای جایگزین، تعیین زمان های استفاده برای اثربخشی بهتر دارو، شیوه و 

1. ایجاد فعل و انفعاالتی بر روی مواد دارویی مضر برای بدن، تا قابل استفاده گردند )دهخدا، ذیل "اصالح"(
2. خشک کردن داروها )دهخدا، ذیل "تدبیر"(

3. حرارت دادن داروها )دهخدا، ذیل "تکلیس"(
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مقدار مناسب مصرف دارو عمدتًا بر اساس عواملی همانند سن بیمار، شرایط آب وهوای 

محل زندگی وی و ...، روش های ساخت، تعداد اجزای تشکیل دهنده و مقدار مناسب 

آن ها در تهیه هر نسخه دارویی و مدت زمان الزم برای تهیه و قوام آمدن دارو، شیوه 

بسته بندی و ظرف مناسب برای نگهداری دارو می پردازد. به عنوان نمونه مؤلف درباره 

انکباب آورده است: "انکباب بکسر همزه و سکون نون و کسر کاف با موحده و الف ادویه 

چند را گویند که می جوشانند و سر را ببخار آن  دارند. انکباب جهت درد دندان و مواد 

آن پوست خشخاش، ثعلب1، گل بابونه مساوی بجوشانند و سر را بر آن گیرند تا عرق بر 

جبین نشیند..."  )همان: 71(. 

  وی برخی داروها و ترکیبات دارویی را خود برای نخستین بار ساخته است و چنانچه 

نسخه دارویی مورد نظر خود را از منبع دیگری اتخاذ کرده باشد، بنا به گفته خود ابتدا 

نام  است. همچنین  پرداخته  آن  بیان  به  آزموده، سپس  با دقت   را  دارویی  ترکیب  آن 

مرجع مورد نظر را ذکر کرده است. مثآًل در این مورد آورده است که: "انوش2 داروی 

 "... ساده این ترکیب از اطباء هندیست و مفرحیست آزموده و نافع صرع و خفقان و 

)همان: 533-68(.

 از جمله نویسندگانی که از کتاب قرابادین صالحی در آثارشان مطالبی نقل کرده اند 

می توان به محمد بن الحسن المشهدی )م1257ق/1841م( صاحب کتاب شرح طب 

الرضا )ع( اشاره کرد )آقابزرگ تهرانی، 1355، ج17: 64(. همچنین در قرن چهاردهم 

هجری/بیستم میالدی قسمت هایی از مطالب کتاب قرابادین صالحی به دست نویسنده ای 

ناشناس انتخاب و در اثری جدید تحت عنوان قرابادین صالحی )منتخب( بازنویسی شده 

است )درایتی، 1389، ج8: 166(.

2-5- نسخه های خطی و چاپی

از کتاب قرابادین صالحی چند نسخه خطی در ایران و یک نسخه در پیشاور پاکستان 

موجود است )عرفانیان، بی تا، ج19: 421؛ درایتی، 1389، ج8: 166؛ شمس اردکانی 

1. بیخی است به شکل خایه روباه )دهخدا، ذیل "ثعلب"(
2. نوعی پادزهر )دهخدا، ذیل "انوش دارو"(
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و دیگران، 1388: 503؛ ارجح و دیگران، 1371: 233؛ منزوی، 1424ق.، ج1: 685(.

 از دو نسخه مورد بررسی در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره های 10256 و 

دارد.  افتادگی هایی  شماره 10256  نسخه  با  مقایسه  در  شماره 7816  نسخه   ،7816

به عنوان نمونه فصل روغن ها در آن موجود نیست و کاتب آن فقط به ذکر این مطلب 

که »استخراج روغن ها و احکام آن ها به تفکیک ذکر شد« بسنده کرده است )صالحی 

قاینی هروی، 1392: 38(.

نظام  اهتمام سید رضی حکیم باشی  به  بار در سال 1284ق  برای نخستین  اثر  این   

)منزوی، 1348، ج1: 581؛ نجم آبادی، 1342: 217؛ مشار، 1352: ج1، 82؛ آقابزرگ 

تهرانی، 1355: ج17، 64( و همچنین در 1289ق. در تهران و در 1316ق. در کابل 

چاپ سنگی شده است )مشار، 1340، ج3: 529(.

 در سال 1384ش مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، پزشکی اسالمی و مکمل دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز نسخه چاپ سنگی مربوط به سال 1284ق. را در قطع رحلی در 

347 صفحه منتشر کرد. پس از آن این اثر به اهتمام پرمیس بدر، عبدالعلی محقق زاده 

و محمدرضا شمس اردکانی تحصیح شد و در سال 1392ش در قطع رحلی در 600 

صفحه توسط نشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و نشر چوگان به چاپ رسید.

3- جنبه های اشتراک و تمایز قرابادین کبیر و قرابادین صالحی

نویسندگان این دو اثر، با قلمی روان و ساده و با ذکر کامل جزئیات، مطالب مشابهی را از 

قبیل: شرح ترکیبات داروهای مرکب منطبق با مزاج های مختلف، شیوه های تهیه، مقدار، 

نحوه، روش، زمان مصرف، منفعت، مضرت و کاربرد داروها درباره درمان بیماری های 

گوناگون اعضای مختلف بدن، اوزان و مکیال مخصوص اندازه گیری داروها و گاهی شرح 

بیماری های مختلف و ... بیان کرده اند. تبویب کتاب با توجه به حروف تهجی از دیگر 

جنبه های اشتراک این دو کتاب است. شایان ذکر است که اکثر کتاب های قرابادین 

ساختار مشابهی دارند و وجه افتراق چندانی برای آن ها متصور نیست. تفاوت  قرابادین ها 

اغلب در زبان نوشتار و حجم آن ها است، بنابراین برای قرابادین کبیر و قرابادین صالحی 

نیز نمی توان وجه افتراق بارزی در نظر گرفت، جز اینکه در هرکدام نکات متمایزی وجود 
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دارد که در دیگری یافت نمی شود و در ذیل به آن ها اشاره می شود: 

در کتاب قرابادین کبیر مؤلف در این کتاب از واژه های نوساخته و نامأنوس بهره برده 

کتاب هاى  در  و  آمده  کتاب  این  در  داروها  از  بعضی  براى  که  ناآشنایی  اسامی  است؛ 

پشینیان کمتر دیده می شود، نظیر: کلکالنجات، تنزوه ها، باسلیقونات، افرودیجان و ... 

اثر که قسمت کمی از  اشاره کرد )عقیلی خراسانی شیرازی، 1385: 32(. خاتمه این 

حجم کتاب را در مقایسه با بخش هاى دیگر به خود اختصاص می دهد، در بیان داروهایی 

است که مؤلف از آن ها به "ادویه جدیده" تعبیر نموده است.وی  همچنین داروهایی را 

ذکر کرده که از چین، اروپا و آمریکا  به هند راه یافته اند.

انتقاد  بیان مقدمه، ضمن  از  قاینی هروی پیش  قرابادین صالحی، صالحی   در کتاب 

شناخت  در  پزشکان  دغدغه  عدم  مانند:  خود  روزگار  پزشکی  و  داروسازی  وضعیت  از 

ویژگی های مواد اولیه دارویی و تقلب عطاران در فروش دارو، خود را ملزم می داند تا با 

نگارش این اثر و رعایت دقت در ارائه دستورات ساخت داروها در آن، اطالعات موثقی را در 

اختیار مخاطبان قرار دهد: " اطباء سعی در طلب معرفت ادویه نمی کنند و عطاران بتبدیل 

می فروشند، این فن موقوف بر شناختن ادویه و قوت و خاصیت اوست اما در این زمان در 

اکثر آنکه ادویه مبدله شایع و مرکبات ضایع گردیده..." )صالحی قاینی هروی، 1392: 49(.

 صالحی هروی در نگارش کتاب خود تنها از منابع مکتوب گذشتگان در زمینه طب و 

داروسازی استفاده نکرده، بلکه از تجربیات کسانی که به مناطق مختلف آن روزگار سفر 

کرده اند، بهره برده است. وی همچنین قسمتی از اطالعات کتابش را در نتیجه سفرهای 

فرهنگ های  طبی  تجربیات  با  آشنایی  و  داشته  اسالمی  تمدن  حوزه  در  که  متعددی 

نمونه  به عنوان  است.  آورده  به دست   ... و  افغانی  ایرانی، هندی، رومی، عربی، سوری، 

از حکماء   ... است  ساییده خشک  داروهای  از  عبارت  که  "عطوس  است:  آورده  مؤلف 

هندی است ..." )همان: 214(.

 با استناد به گفته مؤلف در مقدمه کتاب، وی پیش از بیان هر مطلب، سعی در آزمایش 

خود  نظر  مورد  مطالب  ذکر  به  اطمینان،  کسب  از  پس  و  داشته  آن  محتوای  صحت 

پرداخته است: "تراکیب چند که در کتب موثقه متفرق و در بعضی نسخ بی ترتیب و 

مجربات که از افواه رجال حمیده فعال شنیده و آنچه در این مدت غم عدت و اوان الم 
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توامان امتحان نموده و مجموعه سازد ..." )همان: 49(. 

 در سراسر کتاب نمونه های جدیدی از روش های داروسازی و درمان مشاهده می شود. 

به عنوان نمونه می توان به رایحه درمانی اشاره کرد: " شموم که زکام را در ساعت نفع 

کند و ناشف و جاذب رطوبات گرم و سرد آن باشد و چون عقرب گزیده با آب دهان 

تر کرده و ببوید، ادرار زرداب کند از بدن به طریق رعاف، در لحظه درد ساکن گردد" 

)همان: 288(. 

 وی برای دوری گزیدن از یکنواختی متن کتاب، مطالب آن را با آیات قرآن، احادیث 

پیامبران و امامان، حکایات و اشعار اخالقی که همگی به جز آیات قرآن، اغلب به نوعی 

امام  از  نمونه: "  به عنوان  آراسته است.  و پزشکی هستند،  دارو درمانی  دارای محتوای 

محمد باقر ]ع[ پرسیدند از دوا دادن طبیب نصرانی، یهودی و مجوسی فرمودند باکی 

نیست بدرستیکه شفا بید قدرت الله تعالی است" )همان: 48، 51، 265، 358،  499(.

4- نتیجه 

 نگارش کتاب های قرابادین در قرن دوازدهم هجری قمری/هجدهم میالدی در نتیجه 

و  شانزدهم  قمری/  یازدهم  و  دهم  قرن های  در طی  اطبا  و  دانشمندان  اکثر  مهاجرت 

هفدهم میالدی به سرزمین هند، بیشتر در این سرزمین ادامه پیدا کرد؛ اگرچه نگارش 

از محمد  قرابادین کبیر  نیز رواج داشت. کتاب  آثار در دیگر مناطق جهان اسالم  این 

حسین عقیلی علوی خراسانی - که در هند نوشته شده - و کتاب قرابادین صالحی از 

صالح بن محمد صالحی قاینی هروی - که در محل سکونت مؤلف یعنی بلخ نوشته شده 

- هر دو به زبان فارسی از آثار تألیف شده در همین قرن است که به دلیل ذکر نسخه های 

متنوع، اطالعات جامعی از طرز تهیه و خواص دارویی و درمانی مواد گیاهی، معدنی و 

حیوانی را در اختیار افراد می گذارند.

از لحاظ تبویب  و محتوا، دو کتاب قرابادین کبیر و قرابادین صالحی دارای ساختار نسبتًا 

مشابهی هستند، بدینسان که در هر دو اثر، پس از بیان مقدمه، اشکال دارویی به ترتیب 

حروف تهجی ذکر شده اند. در مقدمه هر دو اثر به مسائلی کلی از قبیل: شناخت داروها 

و روش های تهیه آن ها، شناخت بیماری های بدن و ... پرداخته شده و در قسمت اصلی 
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کتاب، نحوه تلفظ، معادل نام، خواص و مضرات، چگونگی روش های ساخت، تهیه و ... 

داروهای مرکب بیان شده است. از آنجا که در اکثر قرابادین ها ساختار نگارش مطالب 

مشابه است، برای این دو قرابادین نیز نمی توان وجوه افتراق بارزی جز چند مورد معدود 

بیان کرد: 

آثار  تمامی  از  را  سبقت  گوی  شهرت  و  اهمیت  جامعیت،  لحاظ  به  کبیر  قرابادین   

نوشته شده تحت عنوان قرابادین ربوده است؛ چرا که این اثر، مجموعه ای از مهمترین 

از  برای برخی  نام های جدیدی  اثر  این  کتاب های پزشکی کهن محسوب می شود. در 

داروها ذکر شده و مولف در خاتمه کتاب به بیان داروهای اروپا، آمریکا و چین که به 

هند وارد می شده اند، پرداخته است.

برای  هروی  قاینی  صالحی  چراکه  است؛  فراوانی  اهمیت  حائز  نیز  صالحی   قرابادین 

نگارش این کتاب عالوه بر استفاده از آثار ارزشمند پیشنیان، خود برای کسب تجربه 

و جمع آوری مطالب سفرهای متعدد به شرق و غرب جهان اسالم کرده و نسخه های 

به  آن ها،  روی  بر  فراوان  آزمایش های  از  پس  را  درمانی جدیدی  و روش های  دارویی 

مطالب گذشتگان افزوده است. 
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