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چکیده:رساله حاضر ،در پاسخ پرسشی از سوی شاه سلیمان
صفوی است که از طبیب خاص خود ،میرزا اشرف پرسیده است.
سوال در باره تفاوت عرق گالب با عرق گوشت یا ماءاللحم است.
شاه پرسیده است چرا آب گوشت که به روش عرق گیری بدست
می آید ،چرب نیست ،اما عرق گالب ،سرشار از مواد است .میرزا
اشرف بر اساس روش طب سنتی ،و مبتنی بر فیزیک یونانی ،و
با استفاده از مطالب ابن سینا ،تالش می کند توضیح دهد که
اشیاء ترکیبی ،در وقت عرق گیری ،شرایط مختلف دارند .در برخی
به راحتی مواد آنها جدا شده و در برخی چنین نمی شود .این رساله،
به روش ساده رابطه فیزیک یونانی ،و طب سنتی را با روش های
درمانی رایج در استفاده از عرقیات نشان می دهد ،مسائلی که از
نظر علم شیمی و نیز دانش پزشکی امروز اعتباری ندارد ،اما به هر
حال بخشی از تاریخ علم در کشور ماست.
کلمات کلیدی :مزاج ،طب�ع ،غذا ،دوا ،طب سنتی ،عرقیات ،گالب،
ماء اللحم ،ابن سینا ،میرزا اشرف ،شاه سلیمان صفوی

Mīrzā Ashraf Ṭabīb›s Treatise in Response to
Shah Suleiman Safavi›s Question
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Abstract: The present treatise is in response to
a question asked by Shah Suleiman Ṣafavī to his
special physician, Mirza Ashraf. The question
is about the difference between rose water and
meat water or Mā’ul-Laḥm. Shah asked why
the meat water obtained by distillation is not
greasy, but rose water is rich in ingredients.
Based on the method of traditional medicine,
based on Greek physics, and using Ibn Sīnā›s
opinions, Mirza Ashraf tries to explain that
composite objects have different conditions
in the process of distillation. In some, their
components are easily separated, and in others,
it is not. This treatise, in a simple way, shows
the relationship between Greek physics and
traditional medicine with the common treatment methods using distilled herbs, issues that
are not valid from the point of view of modern chemistry and medicine today, but in any
case, it is a part of the history of science in our
country
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رسالة الطبيب امليرزا أشرف يف جواب سؤال الشاه سليمان الصفوي
رسول جعفر ّيان
ً
ُ
سـؤال من الشـاه سـليمان
 كتبت هذه الرسـالة جوابا عىل:اخلالصة
ٍ
ّ الصفوي
ّ
.اخلاص امليرزا أشرف
وجهه إىل طبيبه
َ
ّ
َ
والسـؤال هـو عـن الفـرق بين مـاء الـورد املقطر وبين عـر ق اللحم أو
َ  حيث،ماء اللحم
تساءل الشاه عن السبب يف ّأن ماء اللحم الذي
ً
ّ  ّأما ماء الورد،دمسا
املقطر
ُيسـتحصل عليه بطر يقة التقطير ال يكون
ًّ
ّ
.باملواد املختلفة
غنيا
فيكون
ُ
ً
ّ وقد سعى امليرزا أشرف مستندا عىل أسلوب
الطب التقليدي وعىل
ّ
اليونانيـة واالسـتفادة من مطالب ابن سـينا لتوضيح
قواعـد الفيز يـاء
ّ التركيبيـة تكـون هلـا حاالت خمتلفـة أثناء
ّ
، عملية التقطير
ّأن األشـياء
ّ
ُ
 ويف بعضها اآلخر ال يكون، فيف بعضها تنفصل املواد بسهولة و يسر

.األمر كذلك
ُ
وهـذه الرسـالة تشـير بأسـلوب بسـيط إىل العالقـة بين الفيز يـاء
ّ
ّ
ّ
العالجيـة السـائدة يف
والطـب التقليـدي وبين األسـاليب
اليونانيـة
ّ
ّ
 وهـي مسـائل و إن كانـت ال،)االسـتفادة مـن املقطـرات (العرقيـات
ّ
ّ  ال مـن منظـار علـم الكيمياء وال علـم،اعتبـار هلـا
 إال أ، الطب املعاصر
ً
ّ
ّ ّنا عىل
.أي حال متثل جانبا من تار يخ العلم يف بالدنا
ّ
ّ ، الدواء، الغذاء، الطبع، املزاج:األساسـية
،الطب التقليدي
املفردات
ّ
ّ
َ
، ابـن سـينا، مـاء اللحـم، مـاء الـورد،)السـوائل املقطـرة (العر قيـات
. الشاه سليمان الصفوي،امليرزا أشرف
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مقدمه
یکی از ارکان طب سنتی متأخر استفاده از عرقیات گیاهان و عصاره گوشت یا برخی از غذاهای دیگر
است که از آن به عنوان دارو استفاده میشده است .اغلب چنین فکر میشده است که ممکن است
خـوردن یـک گیـاه چنـدان کارسـاز نباشـد ،امـا اسـتفاده از عرق آن تأثیر سـریعتر و بهتری خواهد داشـت.
این مطلب عالوه بر عرقیات گیاهان ،درباره ماءاللحم یا آبگوشـت هم گفته میشـده اسـت .به عبارت
دیگـر عـرق حـاوی خـواص اصلـی آن شـیء اسـت و آسـانتر وارد بـدن آدمی میشـود .در واقع بـر این باور
بودند که بهترین خاصیت غذاها و گیاهانی که جنبه دارویی دارند ،عرق آن است.
در قرابادیـن کبیـر ذیـل حـرف «عیـن مـع الـراء» ،فصلـی با عنـوان «در بیان نسـخ عرقهای مفـرده و مرکبه»
دارد کـه در آن آمـده اسـت« :بـدان کـه عـرق عبـارت از آب مقطـر از گلهـا و شـکوفهها و ثمرهـا و تخمهـا و
برگها و بیخها و چوبها است که با آب در قرع و انبیق تقطیر نمایند ،و سابقاالیام سوای ماءالورد که
عرق برگ َو رد احمر [ گل سرخ] است به فارسی گالب نامند .مستعمل نبوده و از احداث جدیده است
و دستبهدسـت زیاد شـده اسـت .و عرق هر چیز لطیفتر از جرم آن اسـت و خواص آن قریب به آن ،و
در بعضـی امـور از آن اقـوی و در بعضـی مـواد از آن ضعیفتـر »[ .قرابادیـن کبیـر« ،تهران »1397 ،ج  ،2ص
قهـا» سـخن گفتـه و سیسـتم عرقگیـری از گالب و دیگر
 ]1327عقیلـی سـپس از دو روش در «تقطیـر عر 
گیاهـان را از طر یـق جوشـاندن آنهـا در آب ،بخارشـدن آب و خارجشـدن آن از یـک لولـه و سرازیرشـدن
آب مقطـر آن در ظـرف بیـان کـرده اسـت .سـپس میگو یـد« :بـدان کـه عرق را بعـد از سردشـدن در تنگ یا
صراحـی شیشـه یـا چینـی و یـا مـس قلعـی دار و یـا از روح توتیا نگاه دارند ،و سـر آن محکم بندند .و آنچه
صاحـب بـو اسـت ،مـادام کـه بـوی آن بـا آن اسـت و خوشـبو اسـت ،قـوت آن باقی اسـت و چـون ضعیف
یگـردد»( .همـان ،ص  )1328او از عـرق رایانـج ،عرق لسـانالحمل ،عرق
و زایـل شـد ،ضعیـف و باطـل م 
حندقوقـا ،عـرق خلاف یـاد کـرده و سـپس بـه سـراغ «عرقهـای مرکبـه» مـیرود .بعـد از آن از شـماری از
عرقهای ویژه که توصیه برخی از اطبا یا اختصاصی مناطقی مانند هند و جز آن است را شرح میدهد
و خـواص هـر کـدام را بیـان مینمایـد( .ص  )1329بیشـتر ایـن مـوارد از «اطبـای هنـد» یـا «مجربیـن هنـد»
اسـت .بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه اهمیـت گیاهـان در داروهـای طبـی هنـد از قدیـم ،عرقیـات از آنجـا به
طب سنتی خاورمیانه و نواحی اطراف منتقل شده باشد.
عبارت باال تصریح دارد که استفاده از عرقیات ،امر باسابقهای در طب سنتی رایج در ایران نبوده و تنها
در بـاره گالب و بـه احتمـال بیشـتر بـرای بـوی آن مطـرح بوده اسـت .این مطلب که در اواخـر قرن دوازدهم
ً
نوشـته شـده ،میتوانـد اشـاره بـه آن داشـته باشـد کـه عرقیـات تـا قبـل از قـرن دهـم ،چنـدان رواج یـا اساسـا
کاربردی نداشته است.
در میـان عرقیـات ،نوعـی خـاص در طـب قدیـم بـا عنـوان ماءاللحـم یا همان عـرق گوش وجود داشـته که
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بارهـا در متـون قدیـم ادبـی و طبـی از آن یاد شـده اسـت؛ چنانکه در برخـی از بیمار یها توصیه به خورن
«ماءاللحـم بینـان» شـده اسـت( .نفایـس الفنـون ،ج  ،3ص  )153دربـاره ماءاللحـم کـه انـواع و اقسـام
داشته و بهویژه برای تقویت قوه باه استفاده میشده ،شرحی طوالنی در قرابادین کبیر (ج  ،2ص-1524
 )1532داده شده است.

گزارش رساله حاضر درباره پرسش شاه سلیمان درباره تفاوت عرق گوش با گالب
رساله میرزا اشرف طبیب در پاسخ به یک پرسش شاه سلیمان (سلطنت  )1105-1077درباره عرقیات
عنوانـی اسـت کـه میتـوان بـه ایـن رسـاله داد .از نظـر طـرح یـک سـؤال علمـی از سـوی شـاه صفـوی و ارائه
پاسخ از طرف طبیب او رساله جالبی است .ادبیات پرسش پادشاهان و پاسخ دانایان زمان ،موضوعی
است که مواردی از آن را میتوان در متون قدیمی یافت .این سؤاالت از این نظر که روشنگر فضای ذهن
شاهان است ،جالب به نظر میآید .زمانی شماری از سؤاالت شاه سلطان حسین صفوی را از آقا جمال
خوانسـاری در یک کتابچه منتشـر کردم .موارد مشـابهی از سـوی فتحعلی شـاه از شـیخ احمد احسـایی
و برخـی از علمـای دیگـر هسـت .یـک نمونـه هم از شـاه عبـاس داریم که جنبه فقهی دارد که بدین شـرح
است:
«هـر گاه مقـداری سـرکه نجـس در دیگـی بریزیـم و ظرفـی
خالـی مثـل طـاس یـا پیالـه بـر سـر آن سـرکه بگذار یـم ،و بعـد
از آن سـر دیـگ را محکـم بگیریـم ،بـه حیثیی کـه هیچ فرجه
نمانـد ،و بعـد از آن آتـش در ز یـر دیـگ برافروز یـم ،و بعـد از
زمانـی سـر دیـگ را بگشـاییم ببینیـم کـه در آن ظـرف خالـی
که بر سر آن سرکه گذاشته بودیم ،آبی هست که طعم سرکه
دارد و بسـا باشـد که او را عرق سـرکه گویند ،آیا این آب پاک
است یا نجس».
پاسـخ دهنـد میگوینـد ،برخـی آن را طاهـر و برخـی نجـس
میدانند و او که قائل به طهارت است ،پاسخ داده ،آن هم
بر اساس «تغییر صورت نوعی» آن.
و امـا مـورد ما سـؤال فقهی نیسـت ،بلکه بحـث از تفاوت دو
پدیـده و آثـار آن از نظـر علـم آن روز اسـت .آغـاز ایـن رسـاله
کـه پاسـخ بـه پرسـش علمـی شـاه وقـت اسـت ،بـا سـتایش
شـاه شـروع میشـود و اینکه این شـاه ،عالوه بر اینکه «یگانه
خسـروان» و «بـاج سـتان» و «تاجبخـش» اسـت« ،بـه مز یـد
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عقـل و کیاسـت» و «زیادتـی فهـم و فرسـات» هـم آراسـته اسـت .دلیلـش طـرح همیـن سـؤال دربـاره «فواید
ماءاللحم» است .پرسش این است:

«وجـه ایـن چیسـت کـه در حالـت تبخیـر و تصعیـد ،اجـزای ُدهنیـه بعضـی از مرکبـات چـون
گل و امثـال آن جـدا شـده ،بـر روی اجـزای مائیـه قـرار میگیـرد و برخـی دیگـر کـه اشـتمال بـر
اجـزای دهنیـه بیشـتری دارنـد ،چنیـن نمیباشـد؛ چنانکـه ماءاللحـم کـه از لحـوم وسـمه بـه
طریق معمول به عمل میآید و قیاس مقتضی آن است که روغن در آن ز یاده بر سایر عرقها
ً
پردهپوش اجزای مائیه گردد ،اصال ُدهنیتی در آن پیدا نیست».

بـه عبـارت دیگـر وقتـی از گل ،گالب گرفتـه میشـود ،اجـزای گل بهراحتـی روی آب گرفتـه شـده یـا همـان
عرق جمع میشـود ،اما وقتی از گوشـت ،عرق گرفته میشـود ،آب گرفتهشـده رقیق بوده و اجزای روغنی
گوشـت ضمـن عرقگیـری ،بـه ظـرف بـاال انتقـال نمییابـد .سـؤال شـاه ایـن اسـت کـه چـرا چنیـن اتفاقـی
میافتد؟
پاسـخ این پرسـش در اصل کوتاه و بر اسـاس نکتهای اسـت که نویسـنده از طبیعیات شـفای بوعلی در
بحـث تصعیـد و تبخیـر از کتـاب کـون و فسـاد نقـل کـرده اسـت ،امـا در مقدمـه و بـرای فهـم بهتـر مطلـب
سـعی کـرده اسـت تـا بـر اسـاس فیز یـک قدیـم ،شـرحی از گرفتـن عرقیـات در شـرایط متفـاوت و از اشـیای
مختلـف را شـرح دهـد .ایـن شـرح بـرای کسـی کـه دوسـت دارد از مبانـی فیزیـک قدیـم آشـنا شـود جالـب
است.
ابتـدا چنـد کلیـدواژه را از نقطهنظـر علمـی و بر اسـاس مبانی خود شـرح میدهد« :بخـار  ،دخان ،و مزاج»
ل و انفعال در «ارکان اربعه»
سه مفهوم ّاولیه هستند که تعریف میشوند .مزاج ترکیبی است که بر اثر فع 
در تأثیرگذاری هر یک از گرمی ،سردی ،تری و خشکی در یک شیء پدید میآید .مفهوم بعدی «صورت
نوعی» است که حاصل مزاج یا مزاجهایی است که در ترکیب اشیای ریزهریزه و درشتتر پدید میآید.
این صورت نوعی میتواند جماد ،نبات یا حیوان باشـد .نویسـنده هر یک از این موارد را تعریف میکند
و مثـال میزنـد .جمـاد مثـل «یاقـوت و لعـل و زمـرد و طلا و نقـره و ماننـد اینها» که حـس و حرکت ندارند.
نبـات «مثـل انـواع گیا ههـا و تخ مهـای آنهـا و انـواع درختهـا و میوههـا» کـه حرکـت دارنـد ،امـا حرکـت
اختیـاری نیسـت .حیـوان چیـزی کـه حس و حرکت اختیاری هم دارد ،مانند «آدمیزاد ،اسـب ،گاو  ،شـتر
و آنچه زنده باشد».
یشـود« .دوا در اصطلاح حکمـا چیـزی را گوینـد کـه
مفاهیـم بعـدی «دوا» و «غـذا» اسـت کـه شـرح داده م 
مـزاج داشـته باشـد و هـر گاه وارد بـدن آدمـی شـود ،اثـری از او در بـدن آدمـی پدیـد آیـد ،خـواه ضـرر باشـد
خـواه نفـع» .البتـه و مشـروط بـه آنکـه اخلاط اربعـه« ،خون ،بلغم ،صفرا و سـودا» ایجاد نشـود .غـذا هم «در
اصطلاح حکمـا چیـزی اسـت کـه مـزاج داشـته باشـد» .همین طـور «صورت نوعی» مناسـب همـان مزاج
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ممکن اسـت به طور مسـتقیم ترکیبی از ارکان اربعه باشـد یا از چیزهایی که از ارکان اربعه درسـت شـده
است .غذا تفاوتش با دوا این است که وقتی وارد بدن شود ،از او اخالط اربعه بهم برسد .غذاها مختلف
هستند ،از بعضی بلغم ،از بعضی صفرا یا سودا یا خون پدید میآید.
حکمـا غـذا یـا دوایـی را کـه از چنـد چیـز که هر کدام مزاجی دارند مرکب شـوند و هر کـدام از آنها صورت
َ
نوعـی علی ِحـده داشـته باشـند بـا خاصیتـی مشـخص ،مرکبالقـوی گوینـد .هـر چـه ایـن ترکیـب قویتـر
باشد ،آتش نمیتواند اجزای آن را از یکدیگر جدا کند« .مانند طال که مرکب است از سیماب و گوگرد و
آتش» .اینجا در برابر آتش ،نه بخار برمیخیزاند و نه دخان .خاکستر هم ندارد ،اما گاهی ترکیب سست
اسـت و حتـی آب میتوانـد آنهـا را از یکدیگـر جـدا کنـد ،مثـل «کاسـنی کـه مرکـب اسـت از دو جـزء یکـی
لطیـف مفتـح  ...و دیگـری کثیـف قابـض» .کافـی اسـت آن را در آب بشـویند« .جـزو لطیـف مفتـح از او
یگـردد و داخـل آب میشـود و جـزو قابـض در جرم او باقی میماند» .داسـتان مرکب و محکمی و
جـدا م 
سستی در ترکیب ،اساس پاسخی است که در ادامه باید به سؤال بدهد.
امـا اینکـه میآینـد و عـرق یـک چیـز را از آن جدا میکنند ،برای اینکه مرکب سسـت و لطیفی پدید آید تا
به محض اینکه عرق به دست آمده ،وارد بدن میشود ،جذب بدن گردد« :تا بهزودی نفوذ کند در بدن
انسـان و بـه فعـل آیـد از او در اعضـا اثـر و خاصیتـی کـه مطلـوب اسـت از آن» .در اینجـا نویسـنده در بـاره
کیفیـت کار پدیـدآوردن عـرق را از دیگهایـی کـه اشـیا در آن ریختـه شـده و زیـر آن آتـش روشـن شـده،
ل و انفعـال ،مزاجی در آنها حاصل میشـود
یشـود ،سـخن گفتـه و اینکـه «به سـبب فعـ 
تبدیـل بـه بخـار م 
موافـق مـزاج دوا یـا غذایـی کـه در آن دیـگ اسـت ،و بـه تأثیـر بـرودت آبـی کـه در ظـرف بیرونـی اسـت عرق
یشـود ،و قطرهقطـره میچکـد و جمـع میشـود»« .اهـل ایـن صنعـت ،عـرق را روح دوا و غـذا گفتهانـد و
م 
ِکلس را بدن آن نامیدهاند».
ّ
امـا پاسـخ پرسـش شـاه اینجاسـت کـه ایـن مرکبالقـوی اگر روغن نداشـته باشـد کـه هیچ ،اما اگر داشـته
باشـد ،بـه دلیلـی محکم ِـی اجـزاء و «آمیـزش جـزو روغـن با اجـزای دیگر » با اسـتحکام ،به گونـهای خواهد

بود که با حرارت آتش ،اجزا از یکدیگر جدا نشـوند« :با عرق ،روغن نمیدارد و چربی در عرق محسـوس
نمیشود» ،در حالی که اگر مرکبالقوی ترکیب سست داشته باشد ،بهآسانی روغن آن جدا شده همراه
عـرق شـده ،روی آن مینشـیند .ایـن چیـزی بـود کـه شـاه بر اسـاس آن ،دلیل تفـاوت ماءاللحـم را با گالب
سـؤال کـرده بـود .بسـیار خالصـه ،در آنجـا مرکبالقـوی ترکیـب سسـت دارد و حین گرمکـردن آن ،روغن از
یشـود ،امـا در ماءاللحـم چنیـن نمیشـود ،بلکـه یـا روغـن میمانـد یـا اگـر اندکـی جـدا شـود ،در
آن جـدا م 
یسـوزد« .ما مکرر از گوشـت عرق کشـیدیم و مشـاهده کردیم که اجزای کثیف آنچه در دیگ بود
آتش م 
از روغن و غیر آن سوخته و کلس شده» است.
ایـن جزئیـات در چندیـن صفحـه شـرح داده شـده و سـعی شـده اسـت بـر اسـاس نظـر ابـن سـینا در
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طبیعیات شـفا توضیح داده شـود .اگر روغن همراه با اجزای ریز باال رود ،میماند و به آب یا همان عرق
یشـود ،امـا ا گـر در ایـن تصعیـد ،اجـزای دیگر بـه دلیل اسـتحکام بماند ،روغنی که بـاال میرود و
منتقـل م 
یسـوزد و برای همین به عرق نمیرسـد و حس میشـود که عرق بدون روغن
تصعید میشـود ،در آتش م 
اسـت .ا گـر بتـوان کاری کـرد کـه روغـن بـا اجـزای دیگر باال رود و در باال نسـوزد ،آنگاه بـه ظرف دوم که عرق
یشـود« .از اینجاسـت که عرقها که روغن دارند ،مثل گالب ،روغن آنها در کمال
به آن میرسـد ،منتقل م 
حـدت و تنـدی و لطافـت اسـت؛ ز یـرا کـه این روغن اجزای لطیف روغنسـت که به حـرارت آتش تصعید
یافته و به باال رفته است».
اکنون متن این رساله را که همزمان میتواند عالوه بر پاسخ سؤال ،ما را به طور اجمالی با فیزیک قدیم و
ارتباط آن با غذا و دارو آشنا کند ،تقدیم میکنیم .اصل نسخه در مجموعه شماره ( 494برگهای )21-1
یشـود .این نسـخه در سـال  1324خورشـیدی از سـوی
در کتابخانـه مدرسـه صـدر اصفهـان نگهـداری م 
حسن بن ابی الحسن نصیری اصفهانی همراه با کتابهای دیگری به این کتابخانه اهداء شده است.

رساله میرزا اشرف طبیب علیه الرحمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سـزاوار سـپاس بیقیاس ،مهربان حکیمی اسـت که به
اقتضـای حکمـت بالغه ،هر یک از مفردات و مرکبات
ادو یـه و اغذیـه را جامـع خـواص غریبـه و آثـار عجیبـه
ََ
فرموده ،به بلدی تجربه و قیاس ،اطبای حقایق شناس
را سررشـته شناسـای ایـن مراتـب ارزانـی داشـت کـه بـه
رشـتهی تدبیـر کامـل ،بـه جهـت ازالـهی مـرض و حفـظ
صحـت ،نسـخهبندی چـارهی هـر کـس بـر وجـه شـافی
تواننـد نمـود و بـه اسـتدعای مصلحـت سـابغه از آب
حیات روان ریاض ،ابدان ّ
بشریه را ّریان سختهُ ،م ّنبت

ّ
ّ
عملیه گردانید که دیدهوران
علمیه و
ریاحین کماالت
بصیـرت شـعار بـه رشـتهی نظـر اعتبـار  ،گلدسـته بنـد
گلهای الوان معرفت به طریق کافی توانند بود.
و شایسـته درود نامعـدود ،طبیـب علـت گنـاهکاری،
و َمسـند آرای محکمـهی حکمـت کـردگاری ،رسـول
واجبالتعظیمـی اسـت کـه از تـاب رشـک دسـتودل
کریمـش ،پیوسـته بحـر و کان از اخگـر یاقـوت و مرجان
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ُ
آتش به جان اسـت و از شـرم شـکفتگی خلق عظیمش همیشـه گل بوسـتان از خوی شبنم در عرقریزی
انفعـال و از سـرخی چهـره در رنگآمیـزی خجلـت فـراوان ،رهنمایـی کـه همگـی اربـاب فضـل و کمـال به
نسخهنویسی مطب دانش آل بیهمالش صفحهنگار اقرارند.
دانایی که تمامی اصحاب اسـتعداد به شـاگردی اوالد امجادش نسـخهی طراز مباهات و افتخار (علیه
و علیهم الصالة و السالم) مادامت االدویة رافعة لعوارض االسقام و االالم.
اما بعد
بـر دیـدهوران حقیقتبیـن و صاحبنظـران بینشآییـن پوشـیده نیسـت کـه حضـرت حکیـم
َّ
علیاالطالق(جـل شـأنه و َب َهـر سـلطانه) هـر گاه بـه اقتضـای حکمـت بالغـه و اسـتدعای مصلحـت
سـابغه بلنداقبـال همایـون فالـی را در میـان افـراد بنـی نـوع انسـان و آحاد ایـن زبدهی نتایـج ارکان برگزیده
در محفـل جلوهنمایـی فضائـل ملـکات بـه سـریر باالنشـینی ،ارجمنـد ،و به افسـر امتیاز ممتاز و سـربلند
ّ
ساخت ،شاهد همه اقوال و افعال آن خجسته فعال را به مشاطگی عنایت ازلی در جمیع ابواب بر وجه
شایسـتگی و صواب َبهر هفت تمامی آراسـته آن فرخنده سـمات را در تمام کماالت بر سـایر انام ّ
تفوفق
ال کالم ارزانی میفرماید ،چنانچه در این عهد عشـرتآمیز و روزگار خوش همه چیز به محض شـفقت
بر عالمیان و مرحمت بر جهانیان ،بندگان سلیمانمکان سکندرنشان ،دارادربان تاجبخش باجستان،
تختنشـین بختنشـان ،زیبندهی تاجوتخت کیانی ،وارث مرتبهی سـلیمانی ،زبدهی سلاطین ،یگانه
خسـروان روی زمیـن ،خورشـید افـق ظ ّـل اللهـیّ ،
در یسـپهر سـلطنت و پادشـاهی ،منتخـب مجموعـهی
دولـت و اقبـال ،رونقافـزای معمـورهی فضـل و کمـال ،شـیرازهی نسـخه دانشـوری ،واسـطه انتظـام آللـی،
قپـروری شاهنشـاهی کـه خادمـی آسـتانش مخدومـی جـاودان اسـت و غالمـی بندگانـش آزادی دو
دقای 
جهان؛ روشن رأیی که:
شعر [انوری]:
غوط ـ ـ ـ ـه تـ ـ ـ ــوان داد روز عـ ـ ـ ــرض ضمیرش

در عــــــــرق آفتــــــــاب چــــــــرخ بریــــــــن را

حکمت آرایی که:
شعر :
تـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــرق فتنـ ـ ـ ــه گیـ ـ ـ ــرد از ره گرمــــــــی

کورهنشــــــــین کرده خصم دولــــــــت و دین را

ل محمدی سـیادت نجابت اشـتمالش که از شـجرهی مبارکهی موسویه جلوهنماست،
بلنداقبالی که گ 
آب و رنـگ گلسـتان همیشـهبهار دولـت مسـتدام اسـت؛ همایـون فالـی کـه همـای سـعادت رأی اقبـال
نسـاز
بیزوالش که همواره در اسـتخوانبندی بقای سـلطنت خالفت انتماسـت ،بر فراز شاخسـار آشیا 
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دوام گلدسـته گلسـتان مصطفوی ،نوباوه بوسـتان مرتضوی ،عدلپرور ظلمگذار  ،سخاگستر ظلمبرانداز ،
السـلطان بن السـلطان بن السـلطان ،الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ،السـلطان شـاه سـلیمان الصفوی
ّ
ً
الموسـوی الحسـینی بهادرخان(خلـد اهلل تعالـی ملکـه و سـلطانه ،و أفـاض علـی العالمیـن ابـدا عدلـه و
ّ
نچـه در همـه مراتـب جـاه و جلال بـر کافـهی سلاطین بلنداقبال برگزیـده در میان
ب ّـره و احسـانه) را چنا 
ّ ّ
خسـروان جهـان و سـروران دوران ،خورشـید سـپهر ظـل اللهـی ،صدرنشـین انجمـن سـلطنت و پادشـاهی
ّ
علمیه نیز این سـریرآرای بارگاه عظمت و اجالل و رونقافزای معمورهی
فرموده اسـت ،در سـایر کماالت
فضـل و کمـال را بـر سـایر دقیقهشناسـان روزگار و حقایقپژوهـان دانشمـدار ّ
تفـوق داده ،بـه مزیـد عقـل و
کیاست و زیادتی فهم و فراست ،امتیاز بیپایان و ّ
مزیت بیکران بخشیده است.

مصـدق ایـن مقالـه و محقـق اینکـه حال آنکه در این وال بهتقریب ذکر خواص و فواید ُ
ماءاللحم ،شـاهد
سؤالی که تا این زمان به خاطر دانش مظاهر هیچ یک از فضالی دوران نیامده ،به انتظار التفات خاطر
ملکوت ناظر واال و اقبال طبع دقتپسـند عقدهگشـا ،در نهانخانه خفا پردهنشـین نهفتگی و اختفا بود،
در آیینـه حقایقنمـای خاطـر اقـدس ایـن دانشآمـوز عقـل و شـعور بار چهرهگشـایی خطور یافتـه ،بر زبان
دقایق ترجمان به این عنوان جریان یافت که:
وجـه ایـن چیسـت کـه در حالـت تبخیـر و تصعید اجزای ُدهنیه بعضی از مرکبـات مانند گل و امثال آن
جـدا شـده ،بـر روی اجـزای مائیـه قـرار میگیرنـد و برخـی دیگر که اشـتمال بـر اجزای دهنیه بیشـتر دارند،
نکـه ماءاللحـم کـه از لحـوم دسـمه بـه طریـق معمـول بـه عمـل میآیـد و قیـاس
چنیـن نمیباشـند؛ چنا 
ً
ُ
ُمقتضـی آن اسـت کـه روغـن در آن ز یـاده بـر سـایر عرقهـا پردهپـوش اجـزای مائیه گـردد ،اصال اثـر دهنیتی
در آن پیدا نیست.
و چـون ّرد سـؤال منافـی شـیوهی کریمـهی آن زیبافـزای اورنـگ عظمـت و اجلال بـود ،بـه نفـس اقـدس
انفس متوجه جواب آن نشده ،به کمینهی بنده قدیمی اخالص نصیب محمداشرف بن شمسالدین
محمدطبیـب امـر و اشـاره فرمودنـد کـه بـه کوره فکر عمیق رفته ،بعـد از تعمق نظر  ،وجهی که در حل این
اشکال مناسب داند ،به زیور استحسان گالبکشان گل ،فضل و کمال آراسته ،به موقف عرض اقدس
رساند.
و چون به اقتضای کالمالملوک ملوکالکالم ،سخن پادشاهان عالم نظام حکمت آیین پادشاه سخنان
سایر ارباب کالم ،و مقتضی نیست که کلمات دیگران به دستور رعایا مالزم رعایت آن باشند ،لهذا در
مقـام جـواب آنچـه از فحـوای افـادات اعاظم حکما اسـتفاده نموده بود ،به اسـتقبال ورود آن سـؤال دقت
اشـتمال شـتافته ،خامهصفت سـر بپای هر یک از کلمات حکمت آیات آن گذاشـته ،بعد از تشـرف به
شـرف پابـوس چـون بـه خلعـت قبـول مشـرف شـد ،حسـباالمر االعلـی بـا سـؤال نگاشـتهی صفحـه مقال
ّ
گردید ،و المأمور معذور  ،و من اهلل االستغاثة فی کل االمور .
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فصل
ببایـد دانسـت کـه بخـار نـزد حکما عبارت اسـت از اجـزای ریزهریزه هوا و اجزای ریزهریـزه آب که آمیخته
نکـه
باشـند بـا یکدیگـر و گـرم شـده باشـند بـه سـببی ماننـد آفتـاب ،و میـل بـه بـاال نمـوده باشـند ،خـواه آ 
آمیخته باشـد با این اجزا ،اجزای ریزهریزه جسـمی دیگر که مزاج داشـته باشـد یا آنکه نیامیخته باشـد،
بلکه همان اجزای مذکوره تنها باشد.
و دخان نزد حکما عبارت اسـت از اجزای ریزهریزه آتش و اجزای ریزهریزه خا ک که گرم شـده باشـند به
آتش و آمیخته باشند با یکدیگر  ،و میل به باال نموده باشند ،خواه آنکه آمیخته باشد با این اجزا ،اجزای
ریزهریزه جسمی که مزاج داشته باشد یا آنکه نیامیخته باشد ،بلکه همان اجزای مذکوره تنها باشد.
و مزاج نزد حکما عبارت اسـت از حالتی در جسـم که میانه گرمی آتش و سـردی آب ،و میانهتری هوا و
خشکی خاک باشد.
بیان این سخن آن است که هر گاه ارکان اربعه ،یعنی آتش و هوا و آبو خا ک ریزهریزه شوند ،به حدی
ل و انفعـال واقع شـود ،یعنـی گرمی آتش سـردی آب را
کـه بـه چشـم درنیاینـد و بهـم آمیزنـد و میانـه آنهـا فعـ 
بشـکند ،و سـردی آب ،گرمی آتش را بشـکند ،و همچنین تری هوا و خشـکی خاک یکدیگر را بشـکنند،
ناچار بهم میرسـد در همه این اجزا حالتی که میانه گرمی آتش و سـردی آب و میانهتری هوا و خشـکی
باشد ،این حالت را مزاج گویند.
و ایـن مـزاج هـر گاه در اجـزای ریزهر یـزه ارکان اربعـه بهـم رسـد ،بـه فرمـان حـق سـبحانه و تعالـی بهـم رسـد
چیـزی در اجـزای مذکـوره کـه حافـظ آنهـا باشـد و نگـذارد کـه از یکدیگـر بپاشـند و بـه مـکان اصلـی خـود
حرکت نمایند.
و گاه باشـد که با این اثر که مذکور شـد ،یعنی جمعکردن اجزا آن چیز را ،اثر دیگر نیز باشـد که آن نشـو و
نما فرمودنست ،یعنی زیادکردن طول و عرض و عمق جسمی که مرکب شده باشد از اجزای ارکان اربعه
و گاه باشـد کـه آن چیـز را بـا ایـن دو اثـر کـه مذکـور شـد ،یعنـی جمعکـردن اجزا و نشـوونمافرمودن اثر س ّـیم
نیـز باشـد کـه آن حـس و حرکـت اختیـاری اسـت و حکما چیـزی را که این اثرها از او سـر میزند ،صورت
نوعی میگویند.
پـس ا گـر در جسـمی کـه مرکـب شـده باشـد ،از اجـزای ارکان اربعـه و مـزاج در آن پدیـد آمده باشـد ،چیزی
آفر یـده شـده باشـد کـه اثـر او جمعکـردن اجـزای ارکان اربعـه باشـد ،و آن دو اثـر دیگر به آن چیز نباشـد آن
جسـم را جمـاد گوینـد .و جمـاد انـواع بیشـمار دارد ،مثـل یاقـوت و لعـل و زمرد و طال و نقـره و مس و مانند
اینها ،از آنچه مزاج داشته و نشو و نما و حس و حکت اختیاری با او نباشد.
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پـس هـر نوعـی از جمـادات را مزاجـی دادهانـد مناسـب او  ،و صـورت نوعـی در او آفریدهانـد که محافظت
کنـد اجـزای او را از تفرقـه ،و نگـذارد کـه از هـم بپاشـد .و ا گـر در جسـم صاحـب مـزاج خیری [ کذا .شـاید:
چیـزی] آفر یـده شـده باشـد کـه هـم محافظـت کنـد اجـزای آن جسـم را از تفرقه و هم نشـوونما فرمایـد او را،
لیکن اثر حس و حرکت اختیاری در آن جسم نباشد ،آن جسم را نبات گویند .و نبات نیز انواع بیشمار
دارد ،و مثـل انـواع گیاههـا و تخمهـای آنهـا و انـواع درختهـا و میوههـای آنهـا ،از آنچـه روییدنـی باشـد،
لیکن اثر حس و حرکت اختیاری درو نباشد.
پس هر نوعی از نبات را مزاجی دادهاند مناسب او  ،و صورت نوعی در او آفریدهاند که محافظت میکند
اجزای او را از تفرقه و نشو و نما میفرماید او را ،لیکن اثر حس و حرکت اختیاری ازو سر نمیزند.
و اگر در جسمی که مزاج دارد ،چیزی آفریده شده باشد که محافظت اجزای آن جسم را از پراکندگی و
نشـو و نمـا فرمایـد او را ،و اثـر حـس و حرکـت اختیـاری درو پدید آورد ،آن جسـم را حیـوان گویند و حیوان
نیز انواع بیشمار مثل آدمیزاده و اسب و گاو و شتر  ،آنچه زنده باشد.
پـس هـر نوعـی از انـواع حیـوان را مزاجـی دادهانـد مناسـب او  ،و صـورت نوعـی درو آفریدهانـد کـه حفـظ
میکند اجزای او را از تفرقه ،و جلوه نشو و نما او را بخشیدهاند ،و خلعت سرتاپایی و حرکت اختیاری
به او کرامت فرمودهاند ،سبحان اهلل مالک الملک ال اله اال اهلل الواحد القهار .
شعر :
در نابسـ ـ ـ ــته احسـ ـ ـ ــان گشادسـ ـ ـ ــت

به هر کس هرچه میبایســــــــت دادســــــــت

ضرور یـ ـ ـ ــات هـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ــس از کموبیـ ـ ـ ــش

مهیــــــــا کــــــــرده و بنهــــــــاده در پیــــــــش

ّ
ُ
جل جالله و ّ
عم نواله و عظم شأنه.
بباید دانست که دوا در اصطالح حکما چیزی را گویند که مزاج داشته باشد و هر گاه وارد بدن آدمیشود
اثـری از او در بـدن آدمـی پدیـد آیـد؛ خـواه ضرر باشـد و خواه نفع ،آنچنان اثری که پیش از واردشـدن او به
بدن آن اثر در بدن حاصل نباشـد ،به شـرط آنکه اخالط چهارگانه که خون و بلغم و صفرا و سوداسـت
ازو در بدن بهم نرسد و جزو عضوی از اعضای بدن آدمی نشود.
و هر دوایی همچنان که مزاجی دارد ،مناسب خاصیتها و اثرها که مطلوب است از آن دوا ،همچنان
صورت نوعی دارد و مناسـب آن مزاج که هم سـر میزند از آن صورت نوعی خاصیت که در آن دواسـت
از ضـرر و نفـع بـه بـدن انسـان ،و هـم حفـظ میکنـد ترکیـب آن دوا را و نمیگـذارد کـه اجـزای او پراکنـده
گردند؛ خواه آنکه این اجزا ارکان اربعه باشد یا آنکه این اجزاء از ارکان اربعه ترکیب یافته باشند.
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و غـذا در اصطلاح حکمـا چیـزی اسـت کـه مزاج داشـته باشـد ،و همچنین داشـته باشـد صـورت نوعی،
مناسـب آن مـزاج کـه سـر زنـد از آن صـورت نوعـی خاصیتهـا کـه در غـذا هسـت و محافظـت کنـد آن
نکـه این ترکیب از ارکان اربعه باشـد یا آنکه این ترکیب از چند چیز
صـورت نوعـی ترکیـب غـذا را؛ خـواه آ 
باشد که آن چیزها از ارکان اربعه ترکیب یافته باشند.
و شـرط اسـت در غذا اینکه هر گاه وارد بدن شـود ،اخالط اربعه از او بهم رسـد ،و رفتهرفته این اخالط
جـزو هـر عضـوی از اعضـای بـدن انسـان شـوند و غذاهـای مختلـف میباشـند و از بعضـی از آنهـا خـون
بیشتر بهم میرسد ،و از بعضی بلغم ،و از بعضی صفرا ،و از بعضی سودا.
و دوا نباتـی میباشـد و حیوانـی میباشـد ،و از نـوع جمـاد نیـز میباشـد ،و غـذا بیشـتر از نـوع نبـات یـا نوع
حیوان میباشد.
و بباید دانست که دوا و غذا گاه هست که ّاول بار مرکب میباشد از ارکان اربعه ،و گاه هست که اول بار
مرکب نمیباشد از ارکان اربعه ،بلکه ّاول بار مرکب میباشد از چیز چند که آن چیزها مرکب میباشند
از ارکان اربعه .و هر یک از آن چیزها مزاجی دارد غیر مزاج آن چیز دیگر  .پس در این صورت ترکیب دوا
و غذا از ارکان اربعه در مرتبه دویم باشد ،نه در مرتبه ّاول.
ل و انفعـال ارکان اربعـه بهـم
و همچنـان کـه دوا و غـذا در ترکیـب از ارکان اربعـه مزاجـی دارنـد کـه از فعـ 
رسـیده اسـت ،و صـورت نوعـی دارنـد کـه تابـع ایـن مـزاج افتـاده اسـت ،و حفـظ کـرده اسـت ترکیـب دوا و
غذا را از ارکان اربعه ،و خاصیتها در دوا و غذا پدید آورده اسـت ،همچنان دوا و غذا در ترکیب از آن
ل و انفعال آن چیزها بهم رسیده است،
چیزها که مرکبند آن چیزها از ارکان اربعه مزاجی دارند که از فع 
و صـورت نوعـی دارنـد کـه تابـع ایـن مـزاج افتاده اسـت ،و حفظ کرده اسـت این صورت نوعـی ترکیب دوا
و غـذا را از آن چیزهـا ،و خاصیتهـا در دوا و غـذا پدیـد آورده اسـت ،مثـل شـیر کـه مرکـب اسـت ّاول بـار
از پنیـر و روغـن و مائیـت کـه آن را ماءالجبـن گوینـد ،یعنـی آب پنیـر و در هـر یـک از ایـن سـه چیز مزاجی
هست ،مخالف مزاج آن دیگر که این مزاج از فعل و انفعال ارکان اربعه بهم رسیده است.
و همچنیـن در هـر یـک از آن سـه چیـز صـورت نوعـی و خاصیتهـا هسـت کـه تابع مزاج او افتاده اسـت
تهـا کـه در آن دیگـر اسـت .همچنیـن در شـیر نیـز مزاجـی هسـت غیـر
مخالـف صـورت نوعـی و خاصی 
ل و انفعـال هـر یـک از آن سـه چیـز بهـم رسـیده اسـت ،و
مـزاج هـر یـک از آن سـه چیـز کـه ایـن مـزاج از فعـ 
صورت نوعی و خاصیتها هست غیر صورت نوعی و خاصیتها که در هر یک از آن سه چیز است.
و حکمـا شـیر و ماننـد شـیر را از آنچـه مرکـب شـده باشـد از چیـز چنـد کـه هـر یـک از آن چیزهـا مزاجـی
یحـده و خاصیتـی علیحـده داشـته باشـد ،مرکبالقـوی میگوینـد ،و آمیـزش
یحـده و صورتـی عل 
عل 
ّ
اجـرای اولـی در مرکبالقـوی گاهسـت بـه مرتبـهای محکـم اسـت کـه آتـش اجـزای او را از یکدیگـر جـدا
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نمیتوانـد کـرد ،و ترکیـب او را از هـم نمیتوانـد پاشـید ،ماننـد طلا کـه مرکـب اسـت از سـیماب و گوگـرد
و آتـش ،هـر چنـد تنـد باشـد ،و تأثیـرش در طلا بـه طـول انجامـد ،از او بخـار برمیخیزانـد و نـه دخـان و نـه
انگشت میگرداند او را و نه خاکستر .
و گاهست که آمیزش اجزا در مرکبالقوی به مرتبهای سست است که آب اجزای او را از یکدیگر جدا
میکنـد ،مثـل کاسـنی کـه مرکـب اسـت از دو جـزو  ،یکـی لطیف مفتح که میگشـاید سـدها و گرفتگیها
گهـای بـدن بهـم میرسـد و دیگـری کثیـف قابـض کـه در هـم میکشـد اعضـا را و سسـتی را از
را کـه در ر 
نکـه کاسـنی را در آبـش بشـویند جـزو لطیـف مفتـح از او جـدا میگـردد و داخـل آب
آنهـا میبـرد .و بـه ای 
میشود ،و جزو کثیف قابض در جرم او باقی میماند .و در میانه نهایت استحکام و نهایت سستی که
درآمیـزش اجـزای مرکبالقـوی هسـت ،دو مرتبـه هسـت کـه آمیزش اجزا ،نه در نهایت اسـتحکام اسـت و
ُ
نه در نهایت سستی .یکی آن به شستن اجزا از هم جدا نشوند ،بلکه باید جوشانید تا جدا شوند ،مانند
عـدس کـه مرکـب اسـت از دو جـزو  ،یکـی جـزو لطیـف محلـل و دیگـری کثیـف قابض که به جوشـانیدن
جزو لطیف محلل از جزو کثیف قابض جدا شـده با آب میآمیزد و جزو کثیف قابض در جرم او باقی
ُ
میماند ،و به شسـتن جدا نمیشـوند ،و دویم آنکه به جوشـانیدن نیز جدا نشـوند ،بلکه باید سـوزانید تا
جـدا شـوند ،ماننـد بابونـه کـه مرکـب اسـت از دو جـزو  ،یکـی لطیـف محلـل و دیگری کثیف قابـض که به
سـوزانیدن جـزو لطیـف محلـل بـه شـعله و دود بـاال میرود و برطرف میشـود .و خاکسـتر کـه میماند جزو
کثیف قابض بابونه است و به جوشانیدن جدا نمیشود.

[هدف از کشیدن عرق از دوا و غذا]
و بباید دانسـت که غرض از کشـیدن عرق از دوا یا غذا آن اسـت که بدسـت آید چیزی لطیف که مزاج
او موافـق مـزاج دوا یـا غذایـی باشـد کـه عـرق ازو کشـیده میشـود تـا بـهزودی نفـوذ کند در بدن انسـان و به
فعـل آیـد از او در اعضـاء ،اثـر و خاصیتـی کـه مطلـوب اسـت از آن دوا یـا غـذا .و ایـن عرقکشـیدن میسـر
ُ
ب و آتـش .بـه ایـن روش کـه دوا یـا غـذا را خـرد کننـد و بکوبند ،اگـر صلب و
نمیشـود مگـر بـه مـددکاری آ 
ُ
سـخت باشـد ،یا به یکدیگر بمالند ،اگر نرم و سسـت باشـد ،و در دیگی کنند و قدری آب به آن اضافه
نمایند و بعد از آن ضم کنند به آن دیگ آلتها که در کارست از برای عرقکشیدن و آتش در زیر دیگه
برافروزند تا برخیزد از آنچه در آن دیگ اسـت به حرارت آتش بخار و دخان ،و این بخار و دخان اجزای
ریزهریزه آب است و هوا ،و اجزای ریزهریزه آتش و خاک ،و اجزای ریزهریزه دوا یا غذایی که در آن دیگ
است که همه این اجزا با یکدیگر آمیخته میشود.
ل و انفعـال مزاجـی در
ل و انفعـال در میانـهی آنهـا واقـع میشـود و بـه سـبب ایـن فعـ 
و در ایـن آمیـزش فعـ 
یشـود ،موافق مزاج دوا یا غذایی که در آن دیگ اسـت ،و به تأثیر برودت آبی که در ظرف
آنها حاصل م 
بیرونـی اسـت ،عـرق میشـود و قطرهقطـره میچکـد و جمـع میشـود .و آنچـه در دیـگ میمانـد کـه آن را
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ِکلـس میگوینـد ،اجـزای کثیـف دوا یـا غذایی اسـت که در دیگ اسـت؛ زیرا که اجـزای لطیف دوا یا غذا
بـه بخـار و دخـان بـه بـاال رفتهانـد و اهـل ایـن صنعـت عـروق را روح دوا یا غـذا گفتهاند و ِکلپـس را بدن آن
نامیدهاند.
و گفتهانـد کـه غـرض از عرقکشـیدن آن اسـت کـه لطفافـت روح آنچـه در دیگ اسـت ،از کثافت بدن آن
جدا شود.
پـس میگوییـم کـه آنچـه در دیـگ اسـت ،هر گاه مرکبالقوی باشـد ،یا روغن در خمیـرهی وجود او داخل
اسـت ،یـا داخـل نیسـت .ا گـر داخل نباشـد ،عـرق روغن نمیدارد و چـرب نمیباشـد .و همچنین هر گاه
داخل باشـد ،و آمیزش جزو روغن یا اجزای دیگر  ،آن قدر اسـتحکام داشـته باشـد که به حرارت آتش هر
چنـد تنـد باشـد و تأثیـر آن بـه طـول انجامـد ،اجـزا از یکدیگر جدا نشـوند با عرق روغن نمـیدارد ،و چربی
یشـود .و اگر روغن در خمیرهی وجود آنچه در دیگ اسـت داخل باشـد ،و آمیزش
در عرق محسـوس نم 
ّ
او بـا اجـزای دیگـر سسـت باشـد ،ا گـر آن قـدر سسـت اسـت کـه در اول تأثیـر حـرارت از اجـزای دیگر جدا
یشـود ،در ایـن صـورت آنچـه لطیـف اسـت از ایـن روغن که جـزو مرکبالقوی اسـت ،و همچنین آنچه
م 
لطیـف اسـت از آن جـزو دیگـر  ،همـه بـا هـم بـه حـرارت آتـش ریزهریـزه میشـوند و بـه مصاحبـت بخـار و
دخان باال میروند؛ چون اجزای آتش در آنچه باال میرود داخل است ،اجزای روغن آنچه نزدیکتر است
به اجزای آتش ،آتش میگردد و آنچه اندکی دورتر است ،هوا میشود .پس اجزای روغن در بخار و دخان
به حال خود باقی نمیماند تا در عرق ظاهر شود ،مگر اندکی که اتفاق نیفتد که به اجزای آتش برخورد،
و ایـن قلیـل یـا در عـرق محسـوس نمیشـود یـا محسـوس میشـود از غایـت کمـی قابل آن نیسـت که آن را
جمع توان کرد ،مانند عرقی که از گوش میکشند و روغن نمیدارد .و ممکن است که هر گاه آتش در زیر
دیگ بسیار مالیم باشد ،عرق گوشت روغن داشته باشد؛ زیرا که در این صورت بخار بیشتر باال میرود
و دخـان کمتـر  .و هـر گاه دخـان کـم داشـته باشـد ،اجزای آتش در آنچه باال میرود بسـیار کـم خواهد بود.
پـس اکثـر اجـزای روغـن بـه حـال خـود باقـی میماند و نـه آتش میگردد و نـه هوا .پس ناچـار در عرق ظاهر
میباشـد .و مـا مکـرر از گوشـت عـرق کشـیدیم و مشـاهده کردیـم کـه اجـزای کثیـف آنچه در دیـگ بود ،از
روغن و غیر آن سوخته و ِکلس شده ،اشکنه غلیظ در نهایت غلظت با کلس سوخته در ته دیگ مانده
بـود و عـرق گوشـت اکثـر اوقـات روغـن نداشـت ،و گاهـی کـه داشـت چـون به حـرارت آتش بسـیار لطیف
شـده بـود ،نزدیـک بـه آن گشـته کـه آتـش گـردد یا هوا شـود ،چندان ثباتی در عـرق نمیکرد ،بلکـه در اندک
زمانی به تأثیر هوای محیط تمام آن هوا شده ،از عرق بیرون میرفت.
اگر کسی گوید بنا بر آنچه تو گفتی باید که هر گاه روغن خالص را به آب بیامیزیم و در دیگ کرده ،عرق
بکشیم ،عرق چرب نباشد مگر اندکی و بوی روغن و مزه روغن نداشته باشد .و ما به تجربه میدانیم که
این عرق بود و مزهی روغن دارد ،هر چند چربی آن کم باشد .و معلوم است که تا اجزای لطیف روغن در

 194آینۀپژوهش

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

267

باتک یسرربودقن
( یناوخ هخسنسنن

چیزی داخل نباشد ،آن چیز مزه و بوی روغن نمیدهد و بنا بر آنچه تو گفتی میباید که اجزای روغن در
عرق نباشد؛ زیرا که هر گاه اجزای لطیف روغن به حرارت آتش ریزهریزه شود و به رفاقت بخار و دخان
بـاال رود ،و در عـرض راه پـارهای از آن اجـزا آتـش شـود و پـارهی دیگـر هـوا گـردد ،اجـزای روغـن بـه حال خود
باقـی نمیمانـد .پـس اجـزای روغـن در عـرق داخـل نخواهـد بـود .جـواب گوییـم کـه ممکن اسـت کـه مزه و
بوی روغن از آن اندک چربی باشـد که در این عرق ظاهر اسـت و میتواند بود که پارهای از اجزای روغن
کـه در بخـار و دخـان بـه حـال خـود مانـده اسـت و نـه آتـش گشـته و نه هوا داخـل گردیده باشـد در ترکیب
این عرق ،چنانکه این عرق نیز مرکبالقوی باشـد و دو جزو داشـته باشـد ،یکی اجزای ریزهریزه روغن و
دیگری اجزای ریزهریزه مائیت .و صورت نوعی که در این عرق پدید آمده نگذارد که این دو جزو از هم
نکـه این عرق ،بـو و مزه روغن میدهـد ،از این اجزای روغن
جـدا شـوند و روغـن در عـرق ظاهـر گـردد .و ای 
باشد که در ترکیب عرق داخل است و ظاهر نیست .بنا بر این سخن ،اگر کسی عرق از گوشت بکشد
به اندازهای از آتش که اتفاق افتاده باشد و آن عرق با آنکه چرب نباشد مزه یا بوی روغن دهد ،از همین
جهـت خواهـد بـود کـه مذکـور شـد ،و ا گـر آمیـزش جـزو روغـن در مرکبالقـوی نه آن قدر سسـت باشـد که
در ّاول تأثیـر آتـش جـدا گـردد از جزودیگـر  ،بلکـه آن قدر اسـتحکام داشـته باشـد که اجزا جدا نشـوند مگر
ن کـه بخـار یـا دخـان عـرق شـده بچکنـد ،در این صورت ناچار اسـت
در آخرهـای تأثیـر آتـش نزدیـک بـه آ 
از آنکه روغن در عرق ظاهر باشـد ،مثل عرق گل که گالبسـت و همچنین عرق رازیانه و عرق دارچینی
و ماننـد اینهـا ،هـر عرقـی کـه روغـن داشـته باشـد؛ ز یـرا که در وقت چکیـدن عرق و ظاهرشـدن روغن در او
آن قـدر حـرارت باقـی نمانـده اسـت کـه بـه تأثیـر او ایـن روغن بخار شـود و بـه تحلیل رود ،بلکـه برودت در
آن وقت غالب اسـت که به سـبب او بخار و دخان مزاج گرفته عرق شـده ،میچکند و از اینجاسـت که
هـر گاه گالب روغـندار را در دیـگ کننـد و بـار دیگـر عـرق بکشـند ،عـرق این گالب روغـن نمیدارد ،مگر
بسیار کم.
گفته است شیخ ابوعلی بن سینا در فصل تبخیر و تدخین ،در مقاله کون و فساد از فن طبیعیات شفا
ُ
که تصعید روغن زیتون مشکل است؛ زیرا که لزوجت دارد و مشتعل میگردد[ .بنگرید به :الطبیعیات،
ج  ،2ص  :229 ،169فلأن الحـرارة رطبـة ،فهـذا التأثیـر قـد یشـبه الطبـخ ،و ألنهـا لزجـة التنفـذ فـی جوهـر
الشـیء نفـوذا یخللـه و یلینـه ،یـل یجمعـه و یحصر رطوبته فی باطنه بشـدید اللزوجة] بیان این سـخن آن
اسـت که گوییم تصعید عبارت اسـت از باالفرسـتادن اجزای لطیف چیزی به حرارت آتش از ظرفی که
در پایین اسـت تا فراهم آید و جمع شـود در ظرف باال چیزی لطیف که مزاج و خاصیت او شـبیه باشـد
به مزاج و خاصیت آن چیز که در ظرف پایین است.
و اینکه شـیخ گفته اسـت که تصعید روغن زیتون مشـکل اسـت ،این در وقتی اسـت که روغن در ظرف
پایین تنها باشد و چیز دیگر به آن آمیخته نباشد؛ زیرا که در این صورت هر گاه اجزای لطیف روغن به
باال رود و شـعلهور گردد ،چون این شـعله آمیخته نیسـت مگر با دود ،هر آینه دود در ظرف باال میماند و
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یشـود و بـدر مـیرود؛ زیـرا کـه در این صورت چیزی دیگر نیسـت که اجـزای او با اجزای
شـعله پراکنـده م 
شعله بهم درآمیزد و شعله را نگهداری کند تا آنکه مزاجی بگیرد و چیزی لطیف حاصل شود ،و دودی
کـه در ظـرف بـاال باقـی مانـده اسـت اجـزای لطیـف چیـزی که در ظرف پایین اسـت نیسـت ،بلکـه اجزای
کثیف سوختهشدهی آن چیز است ،پس تصعید نخواهد بود.
و امـا در وقتـی کـه روغـن در ظـرف پاییـن تنهـا باشـد ،بلکـه آمیختـه باشـد بـا چیـز دیگـر  ،در ایـن وقت ،دو
صورت اسـت .صورت ّاول آن اسـت که این آمیختگی سسـت باشـد ،یعنی به اندک سـببی روغن از آن
چیـز دیگـر جـدا گـردد .در ایـن صـورت هر گاه آتـش در زیر دیگ برافروزیم ،اجـزای لطیف روغن مانند آن
قسـم کـه روغـن در ظـرف پاییـن تنهـا باشـد ،شـعلهور میگـردد و این شـعله با اجزای لطیـف آن چیز که به
بخار باال رفته است ،آمیخته میشود ،و به فعل و انفعالی که در میانهی آنها واقع میشود مزاج میگیرد.
پـس در ایـن صـورت نیـز آنچـه بـه بـاال رفتـه اسـت تصعیـد روغـن نیسـت؛ زیـرا کـه اجـزای لطیـف روغـن در
باالرفتن شـعله شـده اسـت و چیزی از آن در آنچه به باال رفته اسـت از اجزای لطیف آن چیز دیگر که به
روغن آمیخته بود ،باقی نمانده است مگر آنکه بسیار کم باقی مانده باشد؛ چنانکه به حساب درنیاید.
و سـند این حرف ما سـخن شـیخ ابوعلی اسـت در کتاب شـفا ،آنجا که گفته است تصعید روغن ،یعنی
اجزای لطیف روغن را به رفاقت بخار به باالفرستادن دشوار است.
پس معلوم شـد که تصعید روغن چنانکه در باال گفتیم ،عبارت اسـت از اینکه اجزای لطیف روغن به
باال رود و در آنجا به حال خود باقی بماند.
و در آنجا گفته است که هر گاه چیزی روغن داشته باشد ،یعنی آمیزش روغن با آن چیز سست باشد و ما
آن چیز را برای عرقکشیدن در دیگ اندازیمّ ،اول بار اجزای لطیف آن چیز به باال میرود و بعد از آن اجزای

لطیـف روغـن ،بیآنکـه آمیختـه باشـد بـا چیـز دیگر بـه باال میرود .و از سـخن شـیخ ابوعلی کـه ّاول بار نقل
یشـود که هر گاه روغن تنها باشـد شـعلهور میگردد .پس از همه این سـخنان شـیخ ابوعلی
کردیم معلوم م 
چنین معلوم شد که روغن در این صورت تصعید نمییابد؛ زیرا که تصعید روغن چنانکه اشاره به آن شد،
نکـه اجـزای لطیـف روغـن بـه باال رود ،و در آنجا به حال خود باقی بمانـد ،و چون در این
عبـارت اسـت از ای 
صورت اجزای لطیف روغن بیآنکه آمیخته باشد با اجزای دیگر به باال رفته ،ناچار شعله شده است .پس
روغن به حال خود باقی نمانده است تا آنکه در باال جمع شود و تصعید روغن به فعل آید.
صورت دوم آن اسـت که آمیختگی روغن با چیز دیگر مسـتحکم باشـد و در این صورت اجزای لطیف
روغن با اجزای لطیف آن چیز دیگر به رفاقت یکدیگر باال میروند ،و چون اجزای روغن تنها نیست ،به
حرارت آتش شعلهور نمیگردد.
و این صورت دو قسم است .قسم ّاول آنکه آمیختگی با آنکه مستحکم است اندک سستی نیز داشته
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باشد؛ چنان چه اجزای لطیف روغن در آخرهای تأثیر حرارت از اجزای لطیف آن چیز دیگر جدا گردد،
و هـر گاه اجـزای لطیـف آنچیـز دیگـر بـه تأثیـر بـرودت بیرونـی عـرق شـود ،اجـزای لطیـف روغـن در عـراق
نمایـان گـردد ،و در ایـن قسـم روغـن تصعیـد یافتـه اسـت؛ زیـرا کـه اجزای لطیـف روغن به حـرارت آتش به
رفاقت اجزای لطیف آن چیز دیگر به باال رفته و شعلهور نگشته ،و به جنس در عرق ظاهر گشته است،
ّ
و از اینجاست که عرقها که روغن دارند ،مثل گالب ،روغن آنها در کمال حدت و تندی و لطافتست؛
زیرا که این روغن اجزای لطیف روغن است که به حرارت آتش تصعید یافته و به باال رفته است .و سند
این حرف ما سـخن شـیخ ابوعلی بن سـینا اسـت در کتاب شـفا آنجا که گفته اسـت که چیزهایی که در
وقت عرقکشیدن به حرارت آتش به باال نروند ،هر گاه با چیز دیگر که به حرارت آتش باال رود بهم آمیزیم
و در یـک دیـگ کـرده آتـش برافروز یـم ،همـه به رفاقت هم باال میروند و در ظرف باالئین جمع میگردند .و
آنجا که گفته اسـت که هر گاه چیزی قابل تصعید نباشـد ،اگر او را با چیز دیگر که قابل تصعید باشـد،
نکـه مـزاج بگیرنـد ،همـه بـه رفاقـت هم باال میرونـد .و چون خود گفته اسـت که روغن
سرشـته کنیـم ،چنا 
ُ
آن چیزهاسـت که قابل تصعید نیسـت؛ زیرا که لزوجت دارد و مشـتعل میگردد ،از سـخن او الزم میآید
کـه هـر گاه روغـن بـا چیز دیگر آمیخته شـود ،چنانکه آمیختگی آن قدری اسـتحکام داشـته باشـد ،قابل
تصعید شود و به حرارت آتش باال رود.
قسـم دوم آن اسـت کـه آمیختگـی روغـن بـا آن چیـز دیگـر در نهایـت اسـتحکام باشـد ،چنانکـه وقـت
عرقکشـیدن در آخرهای تأثیر حرارت نیز جدا نگردد و در این قسـم هر گاه اجزای لطیف آن چیز دیگر
بـه تأثیـر بـرودت بیرونـی عـرق شـود ،روغـن در عـرق ظاهر نخواهـد بود ،ممکن اسـت که چنیـن عرقی را هر
گاه بیاشـامند و حـرارت غر یـزی انـدرون بـدن در آن تأثیـر کنـد ،روغـن از عـرق در انـدرون بـدن جـدا شـود؛
ز یـرا کـه حـرارت آتـش پیـش از ایـن آمیختگـی را اندکـی سسـت کـرده و هـر گاه حـرارت غریـزی در آن تأثیر
یشـود ،و هر گاه آمیختگی سسـت شـود ،ناچار روغن از عرق جدا
کند ،سسـتی درآمیختگی آن بیشـتر م 
خواهد شد ،و خاصیتی که این روغن را باشد ،در اندرون بدن به ظهور خواهد رسید.
و مالحظه این سخنان شیخ ابوعلی بن سینا چنین معلوم میشود که ممکن است که هر گاه گوشت را
با چیز دیگر که روغن را به خود جذب کند ،خوب بکوبند و بگذارند تا مزاج بگیرد و خشـک شـود .بعد
از آن عرق آن را بکشـند .چنین عرقی روغن بسـیار داشـته باشـد؛ زیرا که روغن گوشـت در این صورت به
آمیختگی تمام که باقی اجزا دارد ،در اثنای باالرفتن مشـتعل نمیشـود و ممکن اسـت در آخرهای تأثیر
حرارت از عرق جدا شود و در عرق نمایان گردد.

خاتمه
چـون ز یـاد بـر ایـن سـخنگفتن ،کمـی اسـت در ادای تعظیـم ولینعمـت سپاسـی و زیادتـی در پایـه خـود
ناشناسی ،قلم زبان در کام خویش ،یعنی دوات الفتاندیش کشیده ،در ظلمت این شب قدر جویای
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آب حیـوان ،یعنـی دعـای ایـن فرمانفرمـای جهانیـان گردیـد تـا بـه ایـن نسـخهی شـافی کافـی ،هـم حفـظ
ّ
صحت دین و دولت و هم ازالهی مرض کفر و ذلت نموده باشد.
یا رب ،تا دعای ته دلی در خلوتخانه صمیم قلب همآغوش شاهد اجابت است ،جلوه این زیبنده جاه
ّ
و جالل در عرصه هسـتی هم دوش خرام شـاهد دوام و بقا باد و لغزش قدم عدویش در مغا ک مذلت و
خواری همنشین زوال و فنا،
ّ
ُ
لعنت
بـه حرمـت محمـد و آلـه الذیـن هـم اهل االصطفاء و االرتضاء و صلـی اهلل علیهم الی یوم الجزاء ،و
ّ
اهلل علی أعدائهم الذی هم الکفرة االشقیاء ،و الحمد هّلل علی اننا من اهل التوالء و التبراء.

