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ّ
مقدمه 

1

(راوندی185 :1921 ،؛ منهاج سراج262 :1342 ،؛ قزوینی:1363 ،

زندگی انسان قدیم با اسب پیوند داشتهاست و اشارههای
فراوانی به اسب در متون دیدهمیشود که نشان از اهمیّت
این حیوان در زندگی مردم قدیم دارد .از جملۀ این اشارهها 
یکی در کتاب نوروزنامه (خیام )77-75 :1391 ،است که
ّ
متعددی برای اسب ذکر کردهاست .از
نویسنده نامهای
دیگر ویژگیهای اسبها که بدان اشاره شده رنگ آنهاست
که عنصرالمعالی ،از آن به «هنر رنگها» تعبیر کردهاست
(عنصرالمعالی .)124 : 1366 ،گزیدهای از اینگونه اشارهها را 
ـکه بهصورت پراکنده در متون ّ
متنوع ادبیات فارسی
آمدهاست   ـ آذرتاش آذرنوش در ّ
مقدمۀ فرسنامۀ قیّم
نهاوندی تحت عنوان «رنگ اسبان» تدوین کردهاست (قیّم
نهاوندی:1396 ،بیستوپنج  -سیوشش) .مهمترین علت
وابستگی و آمیختگی زندگی مردم قدیم با اسب تواناییهای
این حیوان در حمل و نقل و مسائل نظامی است .خیام
( )77 :1391در این باره گفتهاست:

.)489/2
در متن مختصر این فرسنامه ،غیر از اشاره به نام
سلطان سنجر اشارۀ تاریخی دیگری نیست که از روی آن
ّ
ّ
داد ،اما قدر مسلم این 
بتوان تاریخ تحریر آن را به دست
است که فرسنامۀ حاضر ـ با همه اختصارش و با اینکه
کتابتش متأخر است  ـ چند سالی از فرسنامۀ قیّم نهاوندی
کهنتر است و این مطلب «نشان از آن دارد که سنّت
فرسنامهنویسی به زبان فارسی از پیشتر وجود داشتهاست»
(قیّم نهاوندی :1396 ،بیست).
ّ
معرفی نسخه

شامل فرسنامۀ حاضر ،یکی از نسخ اهدائی سیّد
مجموعۀ
ِ
محمد مشکوة به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (ش)229
است .متن فرسنامه از برگ 273پ شروع میشود و در
ُ
برگ 277پ پایان مییابد ،یعنی در مجموع شامل نه
صفحه است (منزوی .)280/2 :1332 ،منزوی نسخه را اینگونه
توصیف کردهاست:

به روزگار پیشین در اسپ شناختن و هنر و عیب ایشان
دانستن هیچ گروه به از عجم ندانستندی از بهر آنکه  
ملک جهان از آن ایشان بود و هر کجا در عرب و عجم
اسپ نیکو بودی به درگاه ایشان آوردندی و امروزه هیچ
گروه به از ترکان نمیدانند از بهر آنکه شب و روز کار
ایشان با اسپ است و دیگر آنکه جهان ایشان دارند.

نسخه به خط نسخ غربی ایران (نسخ ترکیه) با قلم ریز
بهجز (گ )189-106که با خامۀ درشتتر نوشته شده.
نام نویسنده محمد پسر یوسف (گ  20و  )43در تاریخ
( 884گ  )20و ( 901گ 43ب) و ( 902گ62ب) و 887
(گ )220و ( 886گ  )221نوشته شده .عنوانها در آغاز
نسخه با شنگرف است و در پایان با سیاهی نوشته شده و

 .1از آقای مسعود راستیپور که در جریان ویرایش مقاله نکات سودمندی را 
یادآوری کردند ،که به بعضی در متن اشاره شدهاست ،سپاسگزارم.
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یلیعامسا نیسای

معرفی و تصحیحف
فرسنامه ای  کهن

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

ّ
روشن است که قدرت سیاسی در ّ
توجه به اسب مؤثر بوده،
زیرا مهمترین الزمۀ جنگیدن ،اسب بودهاستّ .
توجه به
داشت حکومت الزم بودهاست و
سالمت اسب برای نگه
ِ
همین امر سبب شده نویسندگان دربارهای حکومتهای
ترکتبار در این باره مطالبی بنویسند.
اینگونه متون در ادبیات فارسی به فرسنامه مشهور
هستند و یکی از آنها متن حاضر است که بهگفتۀ کاتب برای
سلطان سنجر نوشته شدهاست .هرچند این متن در قرن نهم
کتابت شده ّ
 ،اما چنانکه در آغاز نسخه آمده متن این فرسنامه
ّ
نیمۀ اول
برای سلطان سنجر تألیف شده که پادشاه ایران در
قرن ششم بودهاستّ .
مدت پادشاهی سنجر بیش از شصت
سال بوده ،یعنی از  490تا 552ق حکومت کردهاست

جستار

یلیعامسا نیسای

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

جستار

ـ ـکوتاهی جملهها ،جمع بستن جمعهای عربی و تکرار
اجزای جمله (نک .بهار.)59-57 /2 :1384 ،

روی آن خطی شنگرفی کشیده است( .همانجا)

نویسندۀ مقالۀ «فرسنامههای فارسی» دربارۀ نسخۀ
حاضر اینگونه نوشتهاست:

ـ ـکاربرد «چنانچه» بهجای «چنانکه» از ویژگیهای
متون کهن است که تا قبل از قرن هشتم رایج بودهاست.
در قدیم لفظ «چنانکه» و «چنانچه» ،بدون تفاوت ،از
ادات تشبیه بودهاست (نک .بهار .)261 /2 :1355 ،در متن 
حاضر دو بار «چنانچه» در معنایی معادل «چنانکه»
به کار رفتهاست.
ّ
دورۀ اول فارسی دری ،فعل امر به چند صورت
ـ ـدر متون
به کار میرفته که خانلری چهار مورد آن را در تاریخ
زبان برشمردهاست .یکی از آنها با پیشوند فعلی «همی/
می» بودهاست (نک .خانلری .)297 /2 :1365 ،کاربرد این 
نوع فعل امر از ویژگیهای زبانی متن حاضر است:

 ...در چهار برگ است و دربارۀ بیماریهای اسبان ،برای
سلطان سنجر فرزند ملکشاه نوشته شده است .دارای
ّ
 است ،اما نوع خط و شیوۀ بیان آن ،نشان
تاریخ 884ه
میدهد که احتمال زیاد در قرن دوازدهم قمری نوشته شده
باشدّ .
(مساح)78 :1375 ،

به نظر میرسد منظور ّ
مساح از اشاره به جدید بودن
نسخه این است که کتابت آن در قرن دوازدهم بودهاست.
به این دلیل که در متن فرسنامه نشانههای زبانیای هست
ً
که نشان از کهنگی متن دارد .البته ظاهرا کاتب برخی
ویژگیهای نثر دورههای متأخر را در متن وارد کرده ،از
جمله وجه وصفی افعال (به شیر بز حل کرده برسر زخم ریزد،

ـ پارهای آرد جو هر روز میدهد.
ـ چند روز به گلوی اسب میریزد به غایت فربه شود.
ـ و پیوسته علف تر میدهد.

275پ؛ قدری عنزوت در شیر خر تعبیه کرده و حل کرده با هم
بیامیزد276 ،پ؛ از هر یک ده مثقال خرد کرده در روغن  گاو

بجوشاند ،همانجا) که در متون کهن کمتر به کار رفتهاست.
متن دو بخش دارد ،بخش نخست مقدمهای است که
کاتب در آن دربارۀ متن و چرایی نوشتن آن در زمان سلطان
سنجر (با  قید دعای «انار هللا برهانه» که از آن مردگان است)
متن فرسنامه
توضیحاتی دادهاست .بخش دوم و اصلی ِ
است که نویسنده در آن به بیماریها و شیوههای درمان
آنها پرداختهاست .بیشتر درمانهایی که برای بیماریها 
ذکر شده تجربی است و فقط در یک مورد به تعویذگونهای
برای بیماری قلغنه (قلقنه) اشاره شدهاست .در برخی موارد
هم تکرارهایی در متن دیدهمیشود.
متن  حاضر از دیدگاه ویژگیهای زبانی هم حائز
اهمیّت است .بر خالف اشارۀ ّ
مساح (همانجا) شیوۀ بیان آن
ّ
چندان جدید نیست و بعید است متأخر باشد.

ـ ـیکی دیگر از ویژگیهای زبانی کهن این متن به کار
بردن «وی» برای غیر انسان است که در متون کهن 
شواهدش فراوان است (نک .بهار59 :1384 ،؛ خانلری،
:)179 /3 :1365
ـ زین بر پشت اسب نهد و دو تنگ پهنا فراخ بر وی بندد.
ـ بستاند نیم من آرد جو و دو من دوغ ترش با نیم من 
برنج کوفته و آب سرد در وی کند.

ـ ـنویسنده با تکرار یکواژه نوعی قید میسازد که توالی
و استمرار را نشان میدهد:
یراند.
ـ بر نشیند و نرمنرم م 
ـ هر روز هر روز یک مثقال در مغزش چکاند به شود.
ـ و لقمهلقمه هر روز مقدار یک درمسنگ در گلوی
اسب کند.

ویژگیهای زبانی

ـ ـنویسنده ،در یک جمله ،گاه شناسه را مفرد میآورد و
گاه جمع:

عالوه بر یک اشارۀ تاریخی ،برخی نشانههای زبانی که
در متون منثور قدیم دیدهمیشود در این متن یافتهمیشود.
از نشانههای مشترک میان متن حاضر و متنهای منثور
ّ
دورۀ اول میتوان به این موارد اشارهکرد:

ـ هر اسبی را که تب باشد عالجش آن باشد یکشبانهروز
هیچ ندهند و آنگاه ده من آب و سه من شراب کهنه و پنج
سر تخم خیارین و لختی گشنیز تر همه را درین آب افکند
دورۀ سوم ،سال سوم
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لغات و اصطالحاتی در این متن به کار رفته که برخی
در سایر فرسنامههایی که تا کنون چاپ شدهاند نیامدهاست؛
از جمله «شورهپشت» بهمعنای سرکش و نافرمان .این 
تعبیر در لغتنامۀ دهخدا ،بهنقل از ناظماالطبا ،بدون شاهد
آمدهاست .کاربرد این واژه در این فرسنامه میتواند بهعنوان
تنها شاهد این تعبیر در فرهنگهای لغت وارد شود.
تعبیر قابل ّ
توجه دیگر این متن اصطالح «سرنشیب»
ّ
متعددی برای این واژه در متون کهن و در
است .شواهد
یکی از فرسنامهها  آمدهاست که حدود معنایی این 
اصطالح را روشن میکند (در متن به شواهد اشاره شدهاست).
واژۀ قابل ّ
توجه دیگر «گرماه» است که در متون کهن دیگر
هم به کار رفتهاست .از دیگر فواید صرفی و واژگانی این 
متن کاربرد خالف قیاس مصدر «کرگی» (= ناشنوایی)
است که در تعلیقات دربارۀ آن توضیح داده شدهاست.

ـ ـیکی دیگر از ویژگیهای این متن ،جابهجایی صفت
و مضافالیه است ،در ترکیباتی نظیر شیر گاو تازه و
سرگین اسب تازه .اما در مورد «خایۀ شیر خشک کرده»
به نظر میرسد که وجه وصفی فعل به کار رفتهاست
و جابهجایی صفت در کار نیست .اگر این سؤال پیش
آید که «آیا بعد از فعل وصفی واو عطف میآورد یا نه؟»
جواب مثبت است و در عبارت «در شیر خر تعبیه کرده
و حل کرده با هم بیامیزد» این ویژگی دیدهمیشود.
ـ ـآمدن کسره بهجای «یاء» نکره ،یکی از ویژگیهای
زبانی متون ناحیۀ مشرق است .راستیپور در مقالۀ
«کسرۀ بدل از یای نکره »...جغرافیای تاریخی این 
ّ
ّ
با توجه به شواهد این 
را مشخص کردهاست و
کاربرد
کاربرد نتیجه گرفتهاست که «در سدههای چهارم (؟)
تا اواخر ششم ،در هرات و شاید در حوالی نیشابور،
یای نکره گاه با  کسره نشان داده میشدهاست»
(راستیپور .)121 :1397 ،نشانهای از وجود این کاربرد در
سدۀ هفتم و پس از آن دیدهنمیشود (همان.)125 :
نویسنده یا کاتب ،گاهی بهجای یاء نکره ،کسره
ک آب» بهجای «اندکی
آوردهاست .از جمله «اند ِ
«قدر» بهجای
آب» (274ر ،بدون تصریح بر کسره)؛
ِ
«مقدار»
«قدری» (274پ ،بدون تصریح بر کسره)؛
ِ
بهجای «مقداری» (274پ275 ،ر275 ،پ276 ،ر ،بدون
تصریح بر کسره) .در متن حاضر این ویژگی در همۀ
موارد رعایت نشدهاست .به نظر میرسد علت این 
دوگانگی تفاوت ناحیۀ جغرافیایی کتابت و تألیف
بودهاست و نتیجۀ ّ
تصرف و دخالت کاتب نسخه .این 
ً
نسخه ظاهرا در ناحیۀ غرب ایران کتابت شده و همین 
امر موجب دوگانگی در نوشتن یای نکره شدهاست؛
هرچند نباید تاریخ کتابت این نسخه را از نظر دور
داشت ،که بهگفتۀ منزوی در قرن نهم بودهاست

ویژگیهای کتابتی

در متن  حاضر دو واژۀ علیحده و بخواباند بهصورت
ملفوظ ،یعنی «عالحده» و «بخاباند» نوشته شدهاست که
ً
ظاهرا باید جزو لغزشهای کاتب به شمار آوردشان.
از دیگر ویژگیهای کتابتی نسخه میتوان به این موارد
اشاره کرد:
ـ ـگ و چ و پ را ک و ج و ب (بهندرت پ) مینویسد؛
ـ ـچنانک و چندانک مینویسد ،اما  چنانچه را بهصورت
امروزی نوشتهاست؛
ـ ـکاتب در دو جا بای زینت را جدا از فعل نوشته است:
ـ اسبی که طبقه باشد پایش را بهبندد.
ـ دو درم نوشادر و دو درم زعفران و با هم بساید و بهپزد.

توضیح الزم
ّ
در پانوشتها به موارد متعددی ارجاع داده شده و گاه
تعداد ارجاعها و اشارهها به صفحات منابع دیگر برای یک
بیماری بسیار شدهاست .هدف نگارنده از این کار به
دست دادن تفاوتها و شباهتهای شیوههای گوناگون
معالجۀ بیماریها در منابع ّ
متعدد است.
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و بجوشاند.
ـ و نوعی دیگر آن است که نجاست آدمی و مقداری ِزفت
در سر زخم گیرند و آنجا را چند زخم زنند تا زردی چند
ازو برود آنگاه خطمی و نبات و عنزوت به شیر بز حل
کرده بر سر زخم ریزد نافع باشد و نیک شود.

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

(منزوی.)280/2 :1332،

جستار

یلیعامسا نیسای

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

جستار

از بودن اسب چاره نیست و بدان محتاج است و اسبها 
را علتها و امراض مختلف بسیار حادث میشود الجرم
274/ر به معالجت و محافظت او قیام باید نمود و حکما در
باب معالجات اسبان نسخهها ساختهاند و تجربهها 
کردهاند .بالخیر و السعاده.

متن فرسنامه
بسم هللا الرحمن الرحیم
رب یسر و تمم بالخیر
ّ
الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه
محمد و آله اجمعین.
این نسخهای است درباب معالجات اسب و این نسخه
را بهجهت مطالعۀ سلطان اعظم سلطان سعید سلطان سنجر
ابن ملکشاه انار هللا برهانه 1تصنیف کرده بود[ه]اند که پیوسته
بر لفظ مبارک آن حضرت چنین رفتی که اسب نیک ،نیکو
یاری است مرد را در همه وقت و در همه جا به کار آید:

ُ ُ
		
بسم هللا الرحمن الرحیم
تعویذ قلغنَۀ 4اسب
مجرب است و آزموده .بنویسد و در گردن اسب بندد از
ُ ُ
قلغنَه و جمله امراضها و علتها در امان باشد:5

ز اســباب جهانــداری و مــردی
چــه بهتر زیــر چــرخ الجـــوردی؟

ْ ُ ْ ُ َ َ َ تُ ْ َ
ََ َ َ َ َ
ن� ِحین ِئ ٍذ
تعویذ درد گلوی اسب ﴿ فل ْول إذا َبلغ ِت اللقوم و أ
َ
نَ َ ْ
ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
َ ُ َ
صون ﴾ .6الهم اشف
تنظ ُرون َو ْ� ُن أق َر ُب ِإل ْی ِه ِمنک ول ِکن ل تب ِ

بگفتــا اســب خــوب و یــار همــدم
که بی این  هر دو نتوان بود یکدم

شفاء عاجال بحق محمد و آله اجمعین.

چــو شــاهان جهانگیــر جوانبخــت
به اسب نیک گیرند افسر و تخت

ً
حرف دوم این کلمه ظاهرا دو نقطه دارد و بیشتر به «ی» شبیه است .علت
ترجیح ضبط «اسپاهی» یکی این است که کاتب متن حاضر ،همه جا اسب
را با «ب» نوشتهاست و نه «پ» ،دیگر ادامۀ عبارت است ،زیرا اسپاهی به
اسب محتاج است نه «اسبانی».
ّ
ضم اول و ثالث و فتح نون ،به زبان رومی جراحتی است که در پای
« .4به
اسب و استر و امثال آن بهم میرسد» (برهان :1342 ،ذیل قلقنه) .در فرسنامۀ
شاهقلی میر آخور به جزئیات این بیماری اشاره شدهاست« :و مرض دیگر
میباشد که آن را قلقونه گویند و او در دست و پای اسب پیدا شود»...
(مهدوی.)402 :1387 ،
از دکتر محمد افشینوفایی سپاسگزارم که در خواندن و یافتن واژۀ «قلقنه»
یاری رساندند.
ً
 .5نویسندۀ متن حاضر غالبا برای بیماریهای اسبان درمانهای تجربی ذکر
کرده ،جز این مورد که تعویذ است و جنبۀ فراطبیعی دارد .البته این نوع از
تجویزها منحصر به این متن نیست و در فرسنامۀ شاهقلی میرآخور هم
شبیه به این نوع معالجه برای بهبود اسب ذکر شدهاست« :چیزی که در این 
قلقونه ّ
مجرب است که هر کس اسبش این مرض پیدا کند باید که یک
بزی نذر خواجه چنگال که یکی از اولیاءهللا است ـ رحمة هللا علیه ـ نماید
که بیشبهه و شک آن اسب از آن مرض خالص شود» (مهدوی:1387 ،
 .)402عالوه بر اشارۀ میرآخور ،مؤلف مضمار دانش هم به اینگونه از مداوا 
ً
اشاره کردهاست« :و بهترین معالجات در عموم امراض خصوصا رنجهای
ّ
تصدق متوسل شوند چنانکه شیخ جلیلالقدر
باطن آن است که به دعا و
ابوالقاسم علی بن طاووس علوی قدسهللا روحه در کتاب اماناالخطار
نقل کرده که شخصی این دعا را بر اسب مرده خوانده به فضل الهی آن اسب
َ
َ
ُ
 علیک ایّها العلة ّ
بعزة عز هللا ( »...گیالنی.)72 :1375 ،
قسمت
باز زنده شد ا
 .6واقعه.85-83/56

وگرچــه ملــک و تخــت و تــاج باشــد
بــه اســب نیکشان محتاج باشد
2

بــه اســب منظــر خــوب رفتــار
به جان خر گر فروشندش نه دینار
کــه اســب نیــک بــا جــان اســت برابــر
چگونه جــان فــروشــی ای بــرادر؟

و چون حق سبحانه و تعالی بعد از صورت آدمی هیچ
صورتی چون صورت اسب نیافریده است و اسپاهی 3را 
 .1این عبارت دعایی که برای مردگان به کار میرود نشاندهندۀ این است که
ً
ّ
کاتب این مقدمهگونه را ـیعنی تا 
این بخش از نسخه جدید است و ظاهرا
پایان «بالخیر و السعادة»ـ ،برای معرفی و نمایاندن اهمیّت اسب و ّ
توجه
سلطان سنجر به اسب ،خود به متن اصلی افزودهاست.
	.2این مصرع افتادگی دارد.
 .3برای دیدن صورت اصل نک  .تصویر دستنویس .در فرسنامۀ قیّم نهاوندی
تعبیر «اسبانی» چند بار تکرار شدهاست« :بدان و آگاه باش که ناچار است
سالطین را و امرای دولت را و کسانی را که اسبانی و اسبنشین باشند» (قیّم
نهاوندی)5 :1396 ،؛ «همۀ [کذا ،صحیح :همه] مردم اسبانی و اسبنشین را 
سخن پسندیده آید و انکار نتوانند آوردن» (همان .)12 :در اینگونه موارد نسخۀ
پاریس (یعنی نسخۀ بدل فرسنامۀ قیّم نهاوندی) اسپاهی دارد .در متن حاضر،
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اسبی که جو 1گرفته باشد عالجش آن است که زین بر
پشت اسب نهد و دو تنگ پهنا فراخ بر وی بندد و بستاند
یک من پیاز و بکوبد و قدری آب و یک مثقال ریوند با هم
بیامیزد و در گلوی اسب ریزد به شود.

ُ
حسامی به مفید بودن بادرنگ (نوعی خیار) برای درمان تب و لرز اسب
اشاره شدهاست« :ستوری که تب گیردش ناگهان  /عالمات آن را بگویم
نشان - ...چو خواهی مداواش کردن نخست  /بکن نعل از پای اسبان
درست - ...دگر هشت تا بادرنگ خیار  /به دو رطل گشنیز ای شهریار»...
(مهدوی .)200-199 :1387 ،در فرسنامۀ اسدهللا خان خوانساری هم به مفید
بودن خیار در درمان تب اسب اشاره شدهاست« :در تب کردن اسب ...:آنگاه
چهار رطل مویز و پنج عدد خیار ...را در ده رطل آب بجوشانند ...پس صاف
نموده به حلقش ریزند» (همان.)471 :
 .4قدما چنانچه و چنانکه را در یک معنا فراوان به کار بردهاند و از قرن هشتم و
نهم به بعد گاهی «چنانچه» را در جملههای شرطی به کار بردهاند (بهار،
 .)261 /2 :1355در متن حاضر هم چند بار چنانچه در معنای قدیم ،یعنی
معادل چنانکه ،تکرار شده که از نشانههای قدمت متن است.
ً
ً
« .5سمن در عربی مطلق روغن را گویند عموما و روغن گاو را خصوصا و
روغن گاو چون بسیار کهنه شود دفع سم افعی کند» (برهان :ذیل مدخل).
بهمعنای شیره هم آمدهاست (دهخدا :ذیل مدخل) .با توجه به این اطالعات،
منظور نویسنده این است که زمانی که مواد ،پس از جوشانیدن ،مانند شیره
شود آنها را صاف کنند و در گلوی اسب بریزند سودمند خواهد بود.
	.6اصل :کمر (تصحیح از آقای راستیپور) .کاتب در چند جا بهجای گمیز ،کمز
ْ
(276ر) یا کمر (274پ و 277پ) نوشتهاست .شاید علت مجهول بودن یای
گمیز باشد (سپهر ،)206 :1383 ،یعنی کاتب یای گمیز را که مجهول است
ً
در هنگام نوشتن حذف کردهباشد (اگرچه احتمال خطای کاتب کامال منتفی
نیست) .رودکی «گمیز» را با «تیز» قافیه کردهاست (نک .لغتنامه ،زیر مدخل
گمیز؛ نفیسی )536 :1336 ،و مولوی نیز در غزلی که یاء تمامی قوافیاش
مجهول است «گمیز» را در قافیه آوردهاست (نک .مولوی.)36 /2 :1363 ،
 .7فرو بردن مایعی از مخرج زیرین به معده ُ ّ
تا سدهها و بادها بگشاید (نک.
دهخدا :ذیل مدخل).
 .8در فرسنامۀ محمد بن محمد در این باره آمدهاست« :نوع دیگر ،اسب
سرگین و بول نتواند افکند و آماس شکم پدید میآید ...عالجش آن است
که چهار یا پنج پیاز را پوست باز کنی و پارهپاره گردانی و بکوبی و در
مقعد اسب نهی .بعد از آن نیپارهای قوی به اندازه کوچک در مقعد اسب
نهند و سر اسب محکم نگاه دارند تا بادی که در روده باشد بیرون کند که
بهتر شود» (مهدوی .)143-142 :1387 ،در بیطارنامه در این باره چنین 
آمدهاست« :هرگاه شکم اسب طبل کند ،یعنی آماس کند ،عالج این علت
آن است که برگ چغندر را در آب بجوشاند و صاف کند و قدری روغن 
سبوس و قدری نمک ساییده داخل کرده ،حقنه کنند( »...همان.)288 :

هر اسبی که سرفه داشته باشد هفت تخم مرغ در سرکۀ
کهنه یک شبانهروز بگذارد و آنگه به گلوی اسب ریزد به
شود.2
هر اسبی را که تب باشد نشانش آن باشد که دم زود زود
زند و سر فرو افکند و علف نخورد و دست و پا به هم زند
و به راه نرود .عالجش آن باشد یک شبانهروز هیچ ندهند
و آنگاه ده من آب و سه من شراب کهنه و پنج سر تخم
خیارین 3و لختی گشنیز تر همه را درین آب افکند و
 .1در بیطارنامه به این بیماری و شیوۀ درمانش اشاره شدهاست« :هرگاه اسب
جوگیر شده باشد سبب آن است که جو زیاده از قاعده خورده باشد ...عالمت
آن است که فیالفور پیهای او گرفته شود( »...مهدوی .)258 :1387 ،در
فرسنامۀ شاهقلی میرآخور هم در این باره چنین آمدهاست« :پس معلوم شد
ً
که مزاج اسب چون مزاج آدمی است ،بلکه هنوز نازکتر؛ ...مثال اگر اسب را 
جو بسیار دادن است و اسب امتالء شده است و
در راهی جو گیرد ،داند که ِ
جو گرفته است( » ...همان .)376-375 :در جای دیگر از فرسنامۀ مذکور
دربارۀ این بیماری چنین آمدهاستّ :
«اول از مرضها جو گیر است و آن از
چند جهت واقع شود» و در ادامه شیوههای درمان این بیماری را بیان
کردهاست (همان .)399 :اسدهللا خان خوانساری هم به این بیماری و شیوههای
درمانش ،در فصل پنجاه و دوم رسالهاش ،اشاره کردهاست« :در جو گرفتن.
جو گیر شود و بدان سبب از دست بلنگد» (همان .)492 :در فرسنامۀ منظومی
ً
هم که ظاهرا در عهد شاهتهماسب صفوی سروده شدهاست به این بیماری و
شیوۀ درمانش اشاره شده« :عالج سینهگیر و اسب جو گیر  /به هم نزدیک
دانند اهل تدبیر» (سلطانی ِگردفرامرزی.)147 :1366 ،
توضیح دربارۀ این بیماری را با این سؤال پایان میدهیم که آیا تعبیر
«جوگیر شدن» امروزی با این بیماری ارتباطی دارد؟
ّ
متعددی ذکر شدهاست؛ نک .مهدوی،
 .2برای درمان سرفۀ اسب شیوههای
.514 ،455 ،403 ،253 ،195 ،139 :1387
َ
خیارین :خیار بالنگ و خیارشنگ (دهخدا :ذیل مدخل) .در فرسنامۀ
.3
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در عالج آماس گرفتن اسب چنانچه سرگین نتواند انداخت
و گمیز 6نگیرد .نشان وی آن باشد که خویشتن را بر زمین 
افکند و سر سوی پهلو افکند و گردن همی پیچد .عالجش
آن باشد که بستاند شش من آب و سه من شراب کهنه با 
آب بیامیزد و قدری پیه خوک را  آب کند و در وی افکند
و قدر روغن زیتون و آنگاه آب را نیک بجوشاند و بپاالید
8
و اسب را به کون ُ
حقنَه 7کند نیک شود.

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

در فربه کردن اسب هرکه خواهد که اسب را فربه کند
بستاند سر گوسفند و با روغن گاو بکوبد و اندک آب اضافه
کند و یکمن شراب کهنه با آن بیامیزد و هفت نوبت به خورد
اسب دهد بهغایت فربه شود و مجرب است و آزموده.
هر کس که پیه خوک با گندم بیامیزد و به خورد اسب
دهد بهغایت 274/پ فربه شود.

بجوشاند چنانچه 4با سمن 5آید آنگاه صاف کند و به گلوی
اسب ریزد نیک شود.

جستار

یلیعامسا نیسای

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

جستار

اگر اسبی را  از بینی پلیدی آید 1عالجش آن باشد که بستاند
دو درم نوشادر و دو درم زعفران و با هم بساید و بپزد و هر
روز هر روز یک مثقال در مغزش چکاند به شود.

و نمک را بکوبد و در دست و پای اسب باید مالیدن با 
11
قدری آب ،به شود.
اسبی که به تاختن رنجور شده باشد نشانش آن باشد که
دهان گشاده دارد و دم زود زود زند و عرق کند و دستش
لرزد .عالج وی آن باشد که رسنی بر گردن وی بندد و سر
رسن در جایی محکم کند که نیم باالی وی در نشیب بود
و نیم زیرین وی در باال ،یعنی سرنشیب 12باشد .پس نیم
من 13روغن گاو با صد درمسنگ روغن کنجد در بینی
اسب ُ
حقنه کند و پارهای آرد جو هر روز میدهد .مدت
یک هفته همچنین کند نیک شود و فربه شود.

اسبی را که گمیز گرفته باشد بستاند مقدار کاشنی سبز و
بکوبد و مقدار بول کودکان بدان اضافه کند و به گلوی
اسب ریزد نیک شود و گمیز 2بگشاید.
اسبی را که گرماه 3زده باشد 4بستاند نیممن 275/ر آرد جو و
دو من دوغ ترش با نیممن برنج کوفته و آب سرد در وی
کند و به خورد اسب دهد و اگر نخورد به گلوی اسب ریزد.
اسبی را که سرما زده باشد بگیرد خربق سفید و نوشادر و
با روغن گاو بیامیزد و لقمه لقمه هر روز مقدار یک درمسنگ
5
در گلوی اسب کند هر روز تا هفت روز ،نیک شود.
عالج سفید شدن چشم اسب بستاند پر کالغ سیاه و
بسوزاند و با مقداری نبات مصری در چشم اسب کند
6
نیکو شود.

 .6قس .مهدوی.453-452 ،319 ،196 :1387 ،
ُ ُ
« .7فلفل در هند میروید ...نارس سیاه و رسیده سفید است» (بیرونی:1383 ،
780-779؛ نیز همان.)224 :
 .8قس .مهدوی.452 ،402 ،248 :1387 ،
 .9در فرسنامۀ قیّم نهاوندی هم به «شقاق تر» اشاره شدهاست.
 .10فهرست داروها و اصطالحات پزشکی کتابهای مرتبط دیدهشد ،ولی
نشانی از این واژه با این امال در کتابهای هدایة المتعلمین فیالطب ،االبنیه
عن حقایق االدویه ،ترجمۀ تقویم الصحة و ذخیرۀ خوارزمشاهی یافت نشد.
ُ ُ
ً
ظاهرا ریختی دیگر از «گاوجیله یا همان قرطم» است که در کتاب االبنیه
عن حقایق االدویه به آن اشاره شدهاست (هروی .)104 :1346 ،با نامهای
کاژیره ،کاجیره و کافشه هم در فرهنگها آمدهاست« .با زای فارسی و بر
وزن و معنی کاجیره ،دانهای باشد سفید که روغن از آن گیرند و به عربی
احریض خوانند» (برهان :1342 ،ذیل کاژیره؛ دهخدا :ذیل اِحریض).
 .11قس .مهدوی.481-479 ،271 ،221 ،127 :1387 ،
ً
 .12ظاهرا تعبیر «سرنشیب» در فرهنگهای لغت نیامدهاست .این تعبیر عالوه
بر متن حاضر در گرشاسبنامه و حدیقةالحقیقه نیز شاهد دارد:
چنان زدش بر سر که شد سرنشیب سر و ترگ بگذاشتن  تا  رکیب

اسبی که چشم او ناخنک شده باشد بستاند مقدار فلفل
8
سفید 7و مقدار نمک هندی در چشمش کشد به شود.
دیگر عالج قلغنه اگر قلغنه تر 9باشد کوجیله 10را در سر
زخم قلغنه بندد شفا یابد.
اسبی [را ] که شقاق باشد لب باالیش بباید بریدن و سیر

(اسدی طوسی)87 :1354 ،

ز زیـن کـرد مر چند را سرنشـیب گرفتند دیـگر گریز از نهــیب

 .1قیّم نهاوندی این بیماری را «درد باطنه» نام نهادهاست« :عالمتش آن بود که
از بینی دوگانه ریم همی آید( »...نهاوندی .)91 :1396 ،در مضمار دانش هم
به شیوۀ درمان این بیماری اشاره شدهاست (گیالنی.)66 :1375 ،
	.2اصل :کمر؛ نک .پاورقی  6صفحۀ پیشین.
	.3عالوه بر گرماه ،در متون کهن فارسی ،از جمله منتخب رونق المجالس،
نوادر التبادر لتحفة بهادر ،معارف بهاء ولد ،اسرار التوحید و ترجمهای کهن
از قرآن کریم به آخر برخی از واژهها هاء ملفوظ افزوده شدهاست .برای
مثال :جاه = جا؛ رباه = ربا (رجایی بخارایی :1354 ،شصتو پنج)؛ سرماه =
ّ
ّ
ّ
مصحح) .صورت کهن گرماه در
بن منور 31 :1376 ،و تعلیقات
(محمد
سرما 
ّ
ترجمهای قرن هفتمی از قرآن کریم به کار رفتهاست (نک .یاحقی:1389 ،
 .)644/2گواه ما برای ملفوظ دانستن هاء در اینگونه واژهها این بیت از
اسرارنامۀ عطار نیشابوری است :چو عشقت همدم و همراه باشد /تو را 
سرما نه و گرماه باشد (عطار153 :1392 ،؛ تعلیقات).
 .4قس .مهدوی.320 ،135 :1387 ،
 .5قس .همان.456  ،320 :

(همان)251 :

بیاویخت یکسو ز زین سرنشیــب سرش پای شد پشت پایش رکیب
اندریـن  سرنشـیب بــیخبران

(همان)350 :
بـار بـر پشـت مانـده همچـو خـران
(سنایی)654 :1359 ،

فخســـفنا  ز سرنــــشیبی  آز و رفعنــا  بــه نردبــان نیــاز

(سنایی195 :1382 ،؛ نیز سنایی 443 :1359 ،با جابهجایی مصرعها)

عالوه بر این موارد ،در فرسنامۀ محمد بن محمد هم این تعبیر آمدهاست:
«اسب که خصیۀ زیرینۀ او بزرگ شده باشد ،او را در آب روان بازدارند به
جایی که سرنشیب باشد فایدۀ تمام دهد» (مهدوی.)128 :1387 ،
ِّ
مصححان منابع یادشده ـ که این ترکیب در آنها آمدهاست   ـ در فهرست
َّ
ّ
با توجه
مصحح ،اشارهای به این تعبیر نکردهاند.
لغات و اصطالحات متون
ّ
به شواهد ،حدود معنایی کلمه مشخص میشود :سرنگون؛ سرازیری.
 .13اصل :نیمن .نیز نک .ص 9همین مقاله ،پاورقی.9
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اسبی را که درد شکم باشد بستاند زهرۀ گوسفند و قدری
3
نیل 2و قدری نمک در دماغش ریزد نیک شود و در دماغ
راست اسب ریزد.

اسبی که طبقه باشد پایش را ببندد و به سر کارد طبقۀ
او را ریش کند و نفط سفید بر آن ریزد نیک شود و باید که
مقداری پنبه با دنبه چرب کند و در پایش گذارد و چون
این کار کرده با[شد] نعلی از چرم سازد و بر آن زند نافع
باشد و زود به شود.
10

اسبی که  در تاختن  بگسلد عالمت وی آن باشد که
شکمش آماه گیرد و پایهاش گران گردد و هر دم میافتد
و برمیخیزد و بول و سرگین  نمیاندازد و نفس سرد
میزند .چون بدین  نوع باشد بستاند یک رطل بول
کودکان و نیممن پیاز و قدری تخم رازیانه بکوبد و با هم
بجوشاند و با روغن کنجد در گلوی اسب ریزد 275/پ و
برنشیند و نرمنرم میراند یا به دست 4میکشد و میان دو
رانش را رگ زند 5آنگاه شش رطل آب و مقدار نمک در
وی بگدازد و صاف کند و اسب را بدان ُ
حقنه کند نافع
باشد و اگر بدان به نشود رطلی شیر گاو تازه و مقداری
آب رازیانۀ تر با هم بیامیزد و در گلوی اسب ریزد نافع
باشد تا مدت چهار روز همچنین باید کرد.

اسبی را که مار زده باشد مقداری آرد جو را بلماج کند و
اسب را درو گیرد و مقداری شیر بز و مقداری کتره 11و
مقداری روغن گاو با هم بیامیزد و باید که کتره حل شده
باشد بران موضع ریزند نافع باشد و فایده دهد.
و نوعی دیگر آن است که نجاست آدمی و مقداری
ِزفت 12در سر زخم گیرند و آنجا را چند زخم زنند تا زردی
چند ازو برود آنگاه خطمی و نبات و عنزوت 13به شیر بز
حل کرده برسر زخم ریزد نافع باشد و نیک شود.
 .8فخذ :ران (لغتنامه).
 .9در بیطارنامه ،یکی از راههای درمان طباق (مرضی در دست یا پای اسب؛ نک.
مهدوی )270 :1387 ،استفاده از گیاه اشنان دانسته شدهاست« :و اگر به نشود،

هر کسی عرق اسب یا شیر اسب در چشم اسب کند
ناخنک اسب را نافع باشد و هر کس خایۀ کبک را در
پوست شیر 6دوزد و در گردن اسب بندد آن اسب دایم تند
و خوشرو و خوشخوی باشد و از چشم بد در امن باشد.

آن جراحت را به آبی که اشنان در او جوشیده باشد بشویند ... .و در عالج
ّ

این علت هیچ روغنی بهتر از پیه خوک نیست و ّ
مجرب است» (همان-264 :
ً
 .)265ظاهرا مؤلف متن ما بیماریهای شقاق و طباق را یکی دانستهاست ،در

حالیکه در سایر فرسنامهها این دو ،دو بیماری جداگانهاند و برای هر کدام
دارویی جدا تجویز شدهاست.
« .10و اگر سم اسب طبقه کند ،باید که سم را بتراشند تا آنجا که جراحت نمایان
شود ...و قدری نفت سفید بریزند» (همان.)485 :
 .11کذا .در دو باری که این واژه تکرار شدهاست بار نخست حرف دومش دو
نقطه دارد و بار دوم ،یک نقطه (کنره) .برای این واژه با این ضبط ،معنایی
ً
مناسب نیافتم .ظاهرا امالیی دیگر از کتیراست که در درمان بیماریهای اسب
به کار میرفتهاست (قیّم نهاوندی.)83 :1396 ،
« .12نوعی از قیر باشد و آن چیزی است سیاه و چسپنده» (لغتنامه) .در
رایضنامۀ معین نخشبی به نوع رومی آن اشاره شدهاست ...« :و اگر ریش
بود زفت رومی و نانخواه از هر کدام دو نیم استیر( »...مهدوی.)323 :1387 ،
در درمان بیماریهای مختلف از این دارو استفاده میشدهاست ،برای نمونه
نک .قیّم نهاوندی74 :1396 ،؛ مهدوی.482 ،285 ،279 ،271 :1387 ،
 .13عنزوت ،عندروت ،عنذروت ،عنزروت و انزروت صورتهای مختلف از
واژهای واحد هستند .صورتهای متفاوت این واژه در فرسنامهها آمدهاست

اسبی را که شقاق باشد و بد نیک شود 7عالجش این است
 .1شیب در اینجا بهمعنی «زیر» است (نک .لغتنامه) .مؤلف مضمار دانش در
مداوای قولنج و سایر بادها به این درمان اشارهای کردهاست ...« :بعد از
ساعتی دو رگ که میان پایهای اسب است بگشایند( »...گیالنی.)71 :1375 ،
 .2در اصل نیک نوشته شده بوده ،ولی کاتب روی سرکج کاف خط زدهاست.
ً
 .3ظاهرا و بر خالف بیشتر شواهد کهن این واژه که در آنها بهمعنای «مغز سر»
(که آن را مرکز سودا و خیال میدانستهاند؛ نک .لغتنامه) به کار رفته ،در اینجا 
بهمعنای «بینی» است.
 .4در اصل «د ڛت» با سه نقطه زیر حرف سین.
 .5رگ میان دو ران را زدن یکی از روشهای درمان بیماریهای اسب بودهاست؛
نک .پینوشت  1همین صفحه.
 .6در اصل «شىر» نوشته شده ،یعنی حرف دوم بینقطه است .علت ترجیح شیر
بر شتر این بود که نویسنده چند جا اشتر را به کار بردهاست و نه شتر را.
ً
 .7در اصل چنین است .ظاهرا یعنی «درمان نشود ،بهسختی درمان شود».

(قیّم نهاوندی81 ،76 :1396 ،؛ مهدوی :1387 ،نمایۀ داروها؛ اخوینی بخاری:1344 ،
فهرست داروها)« .صمغی باشد تلخ که بیشتر در مرهمها به کار برند و
عنزروت ّ
معرب آن است» (برهان :ذیل انزروت).
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یلیعامسا نیسای

اسبی را که از بار یا از کار یا از دوانیدن مانده باشد
عالجش آن باشد که رگ شیب دُم 1او را بزند به شود.

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

که فخذش 8را داغ کنند و قدری روغن خوک را گداخته
بر وی ریزد و اگر قدری قلیا به سرکه بیامیزد و پایهاش
9
را اندران آب بشوید به شود.

جستار

یلیعامسا نیسای

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

جستار

َ َ
اگر کسی خواهد که ایغر بر مادیان اندازد باید که فرج
مادیان را بشوید به آب سرد .و چون ایغر برو رود و چون
فارغ شود طاسی آب سرد بر ذکر ایغر ریزد تا بدان شسته
شود و کرۀ آن اسب بهغایت نیکو آید .و اگر چنانچه 1مادیان
آلوده باشد هر دو سوی فرج او را به میلی باریک داغ کنند
از چپ و راست و چون داغ کرده 276/ر باشد به آب زعفران
بشوید پاک شود و بار گیرد .و اگر چنانچه ایغر آال 2باشد
ذکرش بگیرد و به کرباس ناشست 3دو نیم گز کیسهای
بدوزد و مثقال زنگار در آنجا کند و ذکر او را به آب زنگار
بشوید چنانک چون بیرون آرند مجروح شده باشد آنگاه به
5
صابون عراقی 4بشوید پاک شود و این نسخه مهتر چین
کرده است و آزموده.
میباید که چون آن ساعت که کره از مادیان جدا شود
او را به خرما و آرد جو و شیر گاو بپرورد آن کره نامدار شود
و این نسخه از آن مهتر سلیمان پیغامبرست علیهالسالم.

دست بر سم اسب نهند اگر سم اسب سرد باشد غم نباشد
و آب توان داد.
اسبی که شورهپشت 9باشد ریوند چینی و مازو به هم
بکوبند و بر پشت اسب بندد به شود.
اسبی که پی سطبر و بزرگ کند سه روز سبوس و سرکه
در پی اسب بندند و شنبلید و سیاهدانه در روغن پاچه
11
بجوشانند و در پی اسب پیچند و سه روز دیگر آب ىکر
و آب کاشنی و در پایش مالد نیک شود.

10

اسبی که او را آتشک 12بگیرد بستاند برگ خطمی و بکوبد
و با قدری ماست و طال کند و به دست درو مالد نیک شود.
اسبی که گر باشد او را به آب اشنان و نمک و آب گرم
بشوید و بعد از آن بول آدمی بسوزاند 13و خاکسترش در
روغن دنبه کند و در وی مالد نیک شود.14

اگر خواهند که اسب بدوانند بایذ 6که اول اسب 7را به سر
تازیانه جزدار 8کنند و آنگاه بدوانند و باید که تنگ اسب
نه سخت باشد و نه سست و چون خواهند که آب دهند

اسبی  را که مگس زده باشد نشان وی آن باشد که
میخفتد و سرش میلرزد .عالجش آن باشد که بگیرد
یک خروس سفید و بکشد و خونش بگیرد و در گوش
اسب ریزد ،نیک شود.

 .1دربارۀ «اگر چنانچه» نک .قزوینی 516/2 :1363 ،به بعد؛ بهار/2 :1355 ،
« .)261اگر چنانچه» در آثار قدما هم به کار رفتهاست ،از جمله در تمهیدات:
«اگر چنانچه تمامتر خواهی از اخی بوالفرج زنگانی گوش دار( »...همدانی،
.)275 :1373
 .2در فرهنگها دو معنای سرخ کمرنگ و بیم و ترس برای این واژه آمدهاست
(لغتنامه :ذیل آال)؛ واضح است که این دو معنا با سیاق عبارت متن چندان
سازگار نیست.
 .3چنین است و در فرهنگها معنایی مناسبش نیافتم.
ّ
 .4در مدخل «صابون» در لغتنامۀ دهخدا دربارۀ «صابون رقی» آمدهاست:
ّ
«صابون عراقی است که در قریۀ رقة از اعمال شام سازند و آن مصنوع از
ّ
زیت و پیه است» .به خاصیّت صابون رقی در درمان بیماریهای اسبان در
بیطارنامه (متنی از قرن یازدهم) اشاره شدهاست (مهدوی.)275 ،260 :1387 ،
	.5اصل :حــں.
 .6کذا با دال فارسی.
 .7در اصل :اسٻ (دو نقطه زیر حرف سوم).
ً
ً
 .8صریحا واضحا «جزدار» است .بدین صورت در فرهنگها نیافتمش ،اما 
اجزای این ترکیب بهتنهایی در فرهنگها آمدهاست .معنای کنایی آزار دادن
یکی از معانی جزو اول این واژه ـ یعنی ِجز ـ است (لغتنامه) .در فرهنگ
بزرگ سخن هم تعبیر ّ
«جز جگر زدن» بهمعنای «به بالی سخت یا رنج و
اندوه بسیار گرفتار شدن» آمدهاست (انوری :1381 ،ذیل جز) .با در نظر
داشتن این توضیحات «جزدار کردن» بهمعنای به حرکت واداشتن و خار
نهادن است.

اسبی که کر باشد و به هیچ نوعی به نشود ،خون هدهد
در گوش او اسب 15کند به شود.
اسبی که کاماو 16باشد بستاند سرگین اسب تازه 17و
 .9سرکش و نافرمان (لغتنامه).
 .10برای خواص درمانی روغن پاچه در درمان بیماریهای اسب نک.
سلطانی گرد فرامرزی144 :1366 ،؛ مهدوی.481 ،219 :1387 ،
 .11این واژه را نمیتوان بهدرستی خواند.
 .12آبلۀ فرنگ ،ارمنیدانه ،کوفت ،سیفیلیس (لغتنامه :ذیل آتشک) .در
اصطالح مرضی سوداوی است .بیشتر در آالت تناسل از اثر مجامعت
ناپاک پدید آید (همان :ذیل کوفت).
 .13اینگونه است در اصل .مراد از سوزاندن بول دانستهنشد.
 .14برای دیگر شیوههای درمان بیماری گری نک .مهدوی،143 :1387 ،
.470 ،323 ،295 ،281-280
 .15کذا.
ّ
معنای اشق است و به اسبی گفته میشده است که در
 .16کاما ـبدون واوـ به
ّ
کاما و اشق).
دویدن چپ و راست رود (لغتنامه :ذیل
ٌ
 .17برای جابجایی صفت و مضافالیه نک .مقدمۀ همین مقاله.
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َ
اسبی که کتَو 10برآورده باشد عالجش آن باشد که سه
نوبت نفتلی 11بزند و مویش به مقراض بچیند 12آنگاه قدری
سریش و زنگار و زفت و مقداری آب جیفه مرهم سازد
تا به شود.

اسبی که 276/پ قولنج داشته باشد پنج مثقال اسفند و پنج
مثقال ُ
حلبه و قدری بادیان 3با هم بجوشاند و پنجاه درم
عسل با وی اضافه کند و در گلوی اسب ریزد به شود .و
اگر این ادویه نباشد بیست مثقال نمک با ده درم روغن 
کنجد در گلوی اسب ریزد به شود .باید که نمک و روغن 
را [با] 4قدری سیاه دانه با هم بجوشاند و آنگاه در گلوی
اسب ریزد.

اگر خواهد که اسب او از همه اسبها پیشتر دود دندان
ّ
که اول انداخته باشد در پوست اشتر یا استر بدوزد و
کره
در گردن اسب بندد هیچ اسب ازو درنگذرد و در امان باشد.
َ
اسبی که علف و علیق تمام نمیخورد و فربه نمیشود
عالجش آنست که بستاند پیه گرگ و پیه خرس و پیه
خوک و مقداری شراب کهنه و با قدری آب بجوشاند آنگاه
اسب را بخواباند 13و در گلوی اسب ریزد فربه شود.

اسبی را که سرفه باشد و به تخم مرغ که در سرکه انداخته
باشد به نشود سه مثقال روغن کنجد در دماغ اسب ریزد
بعد از آن چهار یک اسفناج و نیممن چغندر با هم بجوشاند
و قدری دوشاب به وی اضافه کند و سه نوبت در حلق
اسب ریزد بهکلی سرفه ببرد و نیک شود و فایده بسیار دهد
و فربه شود.

هر کس که «و ان یکاد الذین کفروا» را تا آخر بنویسد و
در گردن اسب بندد از 277/ر همه آفتها در امان باشد.

اسبی را که سفیدی در چشم آمده باشد بستاند سرمۀ
خاص و قدری عنزوت در شیر خر 6تعبیه کرده و حل کرده
با هم بیامیزد و به طبخ خمر بسرشد 7و به چوب گز دود
کند چندانک خشک شود و بعد از آن در هاون 8انداخته

5

اسبی را که شقاق باشد بستاند پنج مثقال زنگار و قدری
صبر و قدری حنا با هم بکوبد و با روغن دنبه بجوشاند و
در پای اسب بمالد پس به سرکۀ تیز 14بشوید فایدۀ بسیار
دهد و زود نیک شود.

ً
 .1در متن چنین است .این بند بعدا تکرار شده (نک .ص 10همین مقاله) و در بار
دوم توضیحات واضحتر است.
 .2صورتی دیگر از «قندس» است بهمعنای «اشنان» (لغتنامه :ذیل قندس).
در یکی از فرسنامهها «در تدبیر اسبی که علف بر وی پدید نیاید» به
خاصیّت قندس در مداوای بیماریهای اسب اشاره شدهاست (نک .سلطانی
گردفرامرزی.)85 :1366 ،
ّ
خواص دارویی بادیان در درمان قولنج نک .مهدوی.463 ،207 :1387 ،
 .3برای
 .4در این صفحه بعضی کلمات پایان سطرها در صحافی رفته و محو شدهاست.
 .5سرمه در درمان سفیدی چشم مؤثر بودهاست (مهدوی.)196 :1387 ،
	.6اخوینی بخاری ( )271 :1344در باب بیماریها چشم به خاصیّت شیر خر
در درمان این بیماری اشاره کردهاست ...« :عنزروت ُ
جالل سپید بساید و به
شیر خر بپرورد و باز خشک کند و.»...
 .7مراد از «به طبخ خمر سرشتن» به شیوۀ طبخ و پختن شراب مخلوط کردن و
آغشتن است.

اسبی [را] که شقاق باشد بستاند سه مثقال روغن خوک و
با روغن کنجد بجوشاند و در پای اسب مالد و بعد به
صابون عراقی بشوید به شود .و اگر بدان به نشود بستاند
 .8اصل :دهان.
 .9اصل :دریش.
« .10بیماریی در اسب و استر و خر .ورم حلق» (لغتنامه) .برای انواع معالجات
این بیماری نک .مهدوی.459-458 ،456 :1387 ،
 .11در اصل چنین است .در فرهنگها نیافتم.
 .12این واژه را تکرار کرده و روی بار دوم آن خط زدهاست.
 .13اصل :بخاباند.
 .14نک .اخوینی بخاری469 ،383 ،287 :1344 ،؛ ترجمۀ تقویم الصحه.43 :
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اگر اسبی را آب گرفته باشد و ىا 1و گمیز نتواند کرد
یکدانه فلفل در سر قضیب اسب نهد و یا قدری نمک یا 
نیم مثقال قندسه 2خرد بکوبد و در دماغ اسب کند در زمان
آب بیندازد.

اسبی که گرگین باشد بستاند سیاهدانه و قندسه و تخم
گندنا از هر یک ده مثقال خرد کرده در روغن گاو بجوشاند
و سه بار در ریش 9مالد نیک شود.

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

بپاالید و آب آن را در دماغ اسب کند نیک شود.

بساید و در چشم اسب کشد سپیدی را بهکلی ببرد.

جستار

یلیعامسا نیسای

نهک  یا همانسرف حیحصت و یفرعم

جستار

َ
تخم خروک دو مثقال و مقداری خطمی و اندکی زعفران
با هم بجوشاند و در پای اسب طال کند ،آنگاه اسب را در
ُ
آن جا که آب کندۀ کاللگران ایستاده باشد درای 1براند و
مقداری نگاه دارد و بیرون آرد و این طال بکند نیک شود.

مثقال زفت و دو مثقال سریش در پنج مثقال روغن کنجد
بجوشاند و مرهم سازد و بر پشت اسب طال کند آماس
زایل شود و اگر بدان به نشود بستاند سرگین  مرغ و
خاکسترش و در شراب حل کند و به پشت اسب طال کند
نافع باشد.

اسبی را که شقانقو 2پیدا شود زیر گلوی اسب را دو جا 
داغ کنند نیک شود و قدری خطمی و سرکه و سریش و
آرد کنار با هم آمیخته طال کند نیک شود.

اسبی که طبق 5باشد مقداری بُلماق در گوش وی گیرد و
پیشانی وی را به روغن نفط سفید پنج مثقال طال کند و
مقداری سبوس و سرکه و نمک با هم آمیخته در پای وی
گیرد و سه روز طبق را بهکلی دفع کند.

اسبی را که غلقنه 3باشد و افسون خطایی بر آن خواند نیک
شود افسون اینست «یا مدبر دبر یا مسبب سبب یا مفرج
فرج یا مفتح فتح یا کاشف البلیات یا کافی المهمات مهال
بفضلک یا عظیم و سبحان هللا و الحمد لله و ال اله اال هللا و
ّ
هللا اکبر و ال حول و ال ّ
قوة اال بالله العلی العظیم کبیرا و الحمد
لله کثیرا و سبحان هللا بکرة و اصیال» .مجرب است و آزموده.

اسبی را که آب گرفته باشد و گمیز 6نتواند کرد یک دانه
فلفل در سر قضیب او نهد با قدری نمک در حال آب
ّ
اندازد و ال نیم درم قندسه خرد کند و در دماغ اسب ریزد
7
آب اندازد.
اسبی که دیر فربه شود بستاند ُر ّ
ب السوس 8دو درمسنگ
و صمغ عربی ده درمسنگ و بزرقطونا 9یعنی تخم کتان دو
درمسنگ و شکر سفید چهار درمسنگ و چند روز به
گلوی اسب میریزد بهغایت فربه شود.

اگر اسبی که فربه نمیشود بستاند پیه خوک و با گندم
بیامیزد و به خورد اسب دهد بهغایت فربه شود.
اسبی که فربه باشد و در تاختن در هوای گرم اندرون
وی خراب شده باشد و دیگر فربه نمیشود عالج وی
آن است که بستاند یک من ماست ترش و یک من گندم
و سه مثقال روغن زیت و اگر روغن زیت نباشد روغن 
کنجد با هم بجوشاند و سه نوبت در حلق اسب ریزد آن
علتها را بهکلی ببرد و فربه شود.

اگر خواهی که اسب تو تند و خوشرو باشد بگیرد خایۀ
شیر 10خشککرده و در پوست شیر 10دوزد به گردن اسب
 .4این واژه را تکرار کردهاست.
ً
ّ
با توجه به قراین ،ظاهرا منظور کاتب بیماری طبقة است ،که نوعی از وبای
.5
گاوی و تب برفکی حیوانات است (نک .دهخدا :ذیل طبقة).
 .6اصل :کمر؛ نک .پاورقی  6صفحۀ .5
 .7این بخش تکراری است.
« .8درختی است که بیخ آنرا اصل السوس و اصابع السوس میگویند» (برهان:
ذیل سوس)« .سوس ـشیرینبیان  ـ ریشۀ شیرینبیان ...جانشین شیرۀ غلیظ
سوس ،شیرۀ غلیظ توت است ... .ریشهاش شیرین و شاخههایش تلخ است»
(بیرونی .)639-638 :1383 ،در هدایةالمتعلمین فراوان به رب السوس اشاره
شدهاست (نک .اخوینی بخاری :1344 ،فهرست داروها و خوردنیها) .در االبنیه
ّ
خواص سوس (هروی )186 :1343 ،و ترکیب رب السوس و سایر
هم به
گیاهان (همان )193 :اشاره شدهاست .در فرسنامۀ قیّم نهاوندی یک بار
ُ
«السوس» برای درمان شقاق و شیرینه تجویز شده ( )82 :1396ولی در

اسبی را که در اندرون کرم باشد و فربه نمیشود بستاند
نیم مثقال صبر و دانگی زعفران و سه مثقال خطمی و دو
دانگ کنجد بجوشاند و پنجاه درم عسل در وی ریزد و به
277/پ
سه روز به اسب دهد .هر چند کرم در اندرون داشته
باشد بهکلی دفع شود و بریزد و فربه شود.
اسبی که در دوانیدن و یا گرم زین از پشت او گرفته باشد
و پشت او آماه کرده باشد و یا برآمده باشد بگیرد 4پنج

فهرست مختصر کتاب ذکر نشدهاست.
« .9قطونا تخم نباتی است و اهل عراق آن را بزرقطونا گویند ...به لغت فارسی
آن را خرغول گویند و آنچه متعارف است در فارسی اسپغول است» (بیرونی،
.)823 :1383
 .10در اصل «شىر» نوشته شدهاست .این امکان هم هست که این واژه را شتر
بخوانیم ،اما نویسنده یکیـدو جا اشتر را به کار بردهاست ،نه شتر را.

 .1معنایی مناسب این واژه یافت نشد.
ً
 .2کذا .ظاهرا همان بیماری شقاق باشد.
 .3کذا .در موارد دیگر «قلغنه» نوشتهاست.
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اگر اسبی کر باشد و به هیچ دارو مداوا نمیپذیرد عالج
او آن است که خون هدهد در گوش اسب چکاند ،البته آن
3
کرگی 2از وی دفع شود.
اگر کسی را پیکان در زخم مانده باشد و بیرون نمیآید
عالجش آن است که سنگ مغناطیس بر سر زخم بندد تا 
پیکان را بیرون آرد.
تمام شد نسخۀ معالجات اسب
و إنه نعیم بالصواب و الیه المرجع و المآب

***

 .1در اصل «اسب را» در اینجا تکرار شدهاست.
َ
 .2ساختار کرگی خالف قیاس است ،زیرا کلماتی که به هاء غیر ملفوظ ختم
میشوند در حالت مصدری «هاء» آنها به «گ» تبدیل میشود ،مثل بنده/
بندگی ،زنده /زندگی و ...؛ اما مصدر کر نیازی به «گ» ندارد و افزودن «ی»
کافی است .البته در متون کهن باز هم این نوع ساختار خالف قیاس
ُ
دیدهمیشود (تذکر از آقای راستیپور) ،از جمله خردگی (= طفلی ،خردسالی) در
سیرالملوک (طوسی 14 :1398 ،و تعلیقات) ،خردمندگی در قابوسنامه ،و تیزگی
در کشف المحجوب (هجویری 82 :1389 ،و تعلیقات) .در مقاالت شمس
تبریزی هم تعبیر عهد خردگی چند بار به کار رفتهاست (شمس تبریزی:1391 ،
77 /1؛ .)142 /2
	.3این بخش هم ّ
مکرر است.

دورۀ سوم ،سال سوم

شامرۀ سوم و چهارم ()85-84

پاییز  -زمستان13۹7
[انتشار :پاییز ]1399

69

یلیعامسا نیسای

و میباید که چون بر پشت اسب باشد با خود سخن بسیار
نگوید که اسب کاهل شود و بدخوی گردد .و باید که اسب
را در تابستان در آفتاب 1بسیار ندارد که رنجور گردد و
عالحده اسب را به جل نگاه دارد در تابستان و در زمستان
و جای اسب باید که در پناه بود و پیوسته علف تر میدهد
و به وقت خویش بدهد و به وقت حاجت ندهد تا فربه
شود.
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