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 ارزانی محمد اکبر حکیمنگاهی به زندگی و آثار

 

 
محمد  ی اشاصل که نام (ق.ه3311م)ارزانی محمد اکبر حکیم

در زمیان  سیت وی  اکبر بن میرمقیم است از پزشکان دانشمند ایرانیی  

شییراز را بیه د ید    (ق .ه3661-3331) پادشاهی اورنگزیب عیاممگیر 

 . شدمقیم هندوستان  و  هند ترک کرد

جیوانی   در احواالت این حکیم دانشمند گفته شده است که در

به دمیل آن کیه   ومیاشتیاق فراوانی به فراگیری دانش پزشکی داشت، 

را ( زبیان علمیی آن روزگیار   )دانسیت و عربیی    فقط زبان فارسی میی 

دانسیت، پزشیکان مصاصیر از پیتیرفتن او بیه عنیوان دانشیجوی         نمی

او پس از یادگیری زبیان عربیی   سرانجام . کردند پزشکی خودداری می

زبانیان   یج پزشکی، برای دسترسی آسیان فارسیی  و اتمام تح یالت را

فارسیی   زبیان  م یمم شید آریار خیود را ، بیه     به منابع علمی پزشکی 

به این دمییل  ، برخی مقب ارزانی را برای این حکیم از این روبنویسد 

نویسیی   نویسیی و سیاده   که وی آموزش پزشکی را با فارسی می دانند
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از آن رو بیوده کیه   قیب  ایین م اند کیه   ارزان کرده است و بصضی گفته

کتابهای وی از جمله میزان امطیب، درمانهیای بسییار ارزان دیمتیی را     

رسید ایین    نظیر نمیی   مییکن بیه  . برای عامه مردم مطرح نمیوده اسیت  

کتاب اطبیای عهید میلییه ایین      مومفکه  ت ورات صحیح باشد چنان

و (از عرفای هنید )شاه  عنوان را به خاطر ارادت وی به حضرت ارزان

  .داند ب وی به مرشد میانتسا

زبیان فارسیی    تأمیفات بسیار باارزش و متصیددی بیه  این حکیم 

  :دارد که مهمترین آنها عبارتند از

مشیتمل بیر سیه مقامیه کیه در دو مقامیه او         میزان الطب   -3

ها ذکر شده و مقامه  اخت ار اخالط اربصه و مصدالت و منضجات آن به

هیا همیراه بیا     دوره بیماری سوم که بخش اصلی کتاب است شامل یک

اش  خیاطر اخت یار و زبیان سیاده     این کتیاب بیه  . باشد ها می عالج آن

های طبی هنید و پاکسیتان شیناخته     عنوان اومین کتاب درسی حوزه به

 .شد

ای از  االمراض کیه ترجمیه   ، دوره کاملی از علمط  اکبری -2

 نفییس بین عیوض کرمیانی    « شرح اسباب و عالمات»کتاب ارزشمند 

های دیگیر در   هایی از کتاب مباحث فلسفی و افزودهبا حتف  کهست 

کتیاب  . را بیه انجیام رسیانیده اسیت     آن( ق.ه3332)دو مجلد به سیا   

برگیرنیده بابهیای سییزدهم تیا      این کتاب است که در دومحاضرجلد 

و « ف یل »بیر چنید    سیت  و هر باب مشیتمل بیست و هفتم می باشد 

این کتاب در ایران و هند و پاکستان بارها چاپ سنگی شیده   .«دسم»

 .بود

، شرح جامصی بر دانونچه در پنج مقامه که بیه  مفرح القلوب  -1      
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همین کتیاب بیا   . پادشاه ودت سلطان محمد فرخ سیر اهدا شده است

عنوان اکسیر امقلوب توسط حکیم مومیوی نیور کیریم بیه زبیان اردو      

  .ترجمه شده است

در دانش داروسازی و تراکیب کتابی ست  قرابادین قادری -1      

عنوان آخرین تأمیف طبی مؤمف  ظاهراً به 3326در سا   ادویه که

  .امقادر گیالنی نامیده شده است نام مرادش عبد و به ناخته می شودش

حدود االمراض، مجربات اکبری، سایر تأمیفات این حکیم دانشمند 

 .باشد می مجربات هندی و ط  النبی
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 27 .......................... بدکال حصاه در: زدهمیس فصل
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 42 ........................... هیالقن سوء در: شانزدهم فصل
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 949 ................. طحال مختصه امراض در: دوم فصل

 311 ............................امعاء امراض اندر: نزدهمپا باب

 922 .. فقط دیآ روده نفس از اسهال اندر: دوم فصل

امعاء نفس از میر و مده برآمدن اندر: سوم فصل

 ........................................................................ 902 

 902 .................................... ریزح اندر: چهارم فصل

 972...................................... مغص اندر: پنجم فصل

 972................... امعاء رقراق و نفخ اندر: ششم فصل

 974 .................................... قولنج اندر: هفتم فصل

 934 ..................................... حصر اندر: هشتم فصل

 939 ....................................... دانید اندر: نهم فصل

 934 ...................... مقعد امراض اندر: شانزدهم باب

 934 ..................................... ریبواس اندر: اول فصل
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 992 .............................. مقعد ناصور اندر: دوم فصل

 993 ............................. مقعد اورام اندر: سوم فصل

 249 .......................... مقعد شقاق اندر: چهارم فصل

 242 ..................... شرج یاسترخا اندر: پنجم فصل

 247 .......................... مقعد خروج اندر: ششم فصل

 244 ......................... المقعد قروح اندر: هفتم فصل

 243 ........................... مقعد حکه اندر: هشتم فصل

 294 ............................. هیکل امراض در: هفدهم باب

 292 ......................... هیکل مزاج سوء اندر: اول فصل

 297................................ هیکل هزال اندر: دوم فصل

 294 ............................. هیکل ضعف اندر: سوم فصل

 224 ........................... هیالکل حیر اندر: چهارم فصل

 229 ............................. هیالکل ورم اندر: پنجم فصل

 223 ............................ هیکل قروح اندر: ششم فصل

 222 .......................... هیالکل جرب اندر: هفتم فصل

 220 ............................... طسیابیذ در: هشتم فصل

 مثانه به مخصوص که یامراض اندر: جدهمیه باب

 202 ................................................................ است

 200 ............................... مثانه اورام اندر: اول فصل

 274 .............................. مثانه قروح اندر: دوم فصل

 272 .............................. مثانه جرب در: ,سوم فصل
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مثانه در خون بستن و جمود اندر: چهارم فصل

 ........................................................................ 270 

 272 ............................. مثانه وجع اندر: پنجم فصل

 273.......................... المثانه خلع اندر: ششم فصل

 279 ................ مثانه حیر و انتفاح اندر: هفتم فصل

 229 ........................ المثانه حصاه اندر: هشتم فصل

 222 ................بول سوزش و حرقت اندر: نهم فصل

 229 ........................ البول احتباس اندر: دهم فصل

 234 .......................... بول ریتقط اندر: ازدهمی فصل

 232 ..................... البول سلس اندر: دوازدهم فصل

 237......... فراش در کردن بول اندر: زدهمیس فصل

 232 ......................... الدم بول اندر: چهاردهم فصل

 مخصوص مردان به که امراض اندر: نوزدهم باب

 233 ............................................................... است

 233 ............................... باه نقصان اندر: اول فصل

 و ریتدب انیب در و بیقض معظمات در: دوم فصل

 از که مضرت تدارک انیب و جماع و اوقات تیفیک

 242 ..................................شود حاصل جماع کثرت

 294 ........................... انزال سرعت اندر: سوم فصل

 292 ............... جماع شهوت کثرت در: چهارم فصل

 293 . یود و یمذ و یمن درو کثرت در: پنجم فصل
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 220 ........................... الدوم یمنت اندر: ششم فصل

 227 ........................ احتالم کثرت اندر: هفتم فصل

 222 ........................... سموسیفر اندر: مهشت فصل

 جماع هرگاه که است یمرض نیا اندر: نهم فصل

 و اراده ذیغ به دیبرآ زین طیغا انزال وقتن ند،ینما

 223 .............................. .نمود نتواند او حفظ مقعد

 224 ......................................... ابنه اندر: دهم فصل

 222 ...................... نییانث اورام اندر: ازدهمی فصل

 222 ................. نییاالنث میتعظ در: دوازدهم فصل

 زنان به که ییها یرمایب اندر: کمی و ستیب باب

 229 ........................ افتد رحم در و است مخصوص

 202 ......................................... عقر اندر: اول فصل

 و نر انیدرم فرق و حبل عالمات اندر: دوم فصل

 والدت عسر و اسقاط کثرت و یحبال ریتدب و ماده

 ئ نفاس احتباس و تیم نیجن و مهیمش احتباس و

 از بعد دیآ دیپد رحم در که وجع نیتسک ریتدب

 ماندن که آن و حبل کردن ساقط هیحل و والدت

 272 .....دیآ گفته جدا قسم به کیراهر حبل ندهد

 242 ....................................... رجا اندر: سوم فصل

 239 ......................... طمث ثرتک اندر: چهارم فصل



 12 

 افتد رحم در هک جراحت و قروح ندرا: پنجم فصل

 234 ........................... هیداخل ای هیخارج اسباب از

 292 ............................ رحم شقاق اندر: ششم فصل

 رحم عارض هک خارش و هکح اندر : هفتم فصل

 290 ................................................................. شود

 292 .......................الرحم ریبواس اندر: هشتم فصل

 293 ................................ رحم بثور اندر: نهم فصل

 299 .............................. رحم لیثال اندر: دهم فصل

 044 .......................... رحم ناصور اندر: ازدهمی فصل

 049 ...................... رحم النیس اندر: دوازدهم فصل

 042 ................... طمث احتباس اندر: زدهمیس فصل

 043 ................................ رتق اندر: چهاردهم فصل

 094 ........................... الرحم نتو اندر: پانزدهم فصل

 097 .................... الرحم النیم اندر: شانزدهم فصل

 092 ........................... رحم اورام اندر: هفدهم فصل

 029 ....................... رحم سرطان انرد: مهجده فصل

 022 ......................... رحم لهیدب اندر: نوزدهم فصل

 020 ........................ رحم اختناق اندر: ستمیب فصل

رحم در آب آمدن جمع اندر: میک و ستیب فصل

 ........................................................................ 024 

 029 .................... رحم نفخه در: دوم و ستیب فصل
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 و پشت در هک امراض اندر: دوم و ستیب باب

 022 ............................................. دیآ دیپد اطراف
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 023 ............................... ظهر وجع اندر: دوم فصل

 002 ........................... خاصره وجع اندر: سوم فصل

 000 .....................المفاصل جع و اندر: چهارم فصل

 044 .................................... یدوال اندر: پنجم فصل

 042 ............................... لیداءالف اندر: ششم فصل

 047....................... رحم نفخه در دوم و ستیب باب

 044 .....................................  حدبه اندر: اول فصل

 039 ............................... ظهر وجع اندر:  دوم فصل

 032 ...........................  خاصره اندروجع: سوم فصل

 740 .....................  اتیحماندر:   سوم و ستیب باب

 749 .................................. ومی یحم اندر اول فصل

 729 ............. خالصه ریغ رهیدا غ  اندر: چهارم نوع

 475 .......................................... الغ  شطر اندر: پنجم نوع

 473 ........................... هیبسط ةیبلغم اتیحم اندر: سوم قسم

 749 .... شود متعفن رگها رونیب بلغم که آن: اول نوع

 792 .................. هیسوداو اتیحم اندر: چهارم قسم

 792 ...................................... ربع ت  اندر: اول نوع

 792 ................................... رهیدا ربع در: اول صنف
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 242 ................................ الزمه ربع اندر: دوم صنف

 242 .............. هیسوداو اتیحم گرید اندر: دوم نوع

 ینام که مختلفه مرکبة اتیحم اندر دوم مقالة

 242 ................................................................ ندارد

دیآ دیپد آماسها تبع بر که تبها اندر: سوم مقاله

 ......................................................................... 294 

 292 ............................. ییوبا تب اندر: مچهار مقالة

 293 ... حصبه یحم و یجدر یحم اندر: پنجم مقالة

 222 ..........................یغش یحم اندر: ششم مقالة

 222 ..................... افتد خام بلغم از که آن: اول نوع

 224 ...... افتد صفرا از که هیغش یحم اندر: دوم نوع

 229 .............................. یدق یحم اندر: سوم فصل

 272 ................................ بحران معرفت اندر: دهیفا

 ظاهر به هک بثور و اورام اندر: چهارم و ستیب باب

 242 .. دارد تعلق تن ظاهر به آنچه و دیآ دیپد بدن

 مانند و جذام و لهکآ و بثور و اورام در: اول فصل

 242 ................................................................... آن

 242 .................................. یفلغمون اندر: اول مقاله

 247 ............................... سقاقلوس اندر: دوم مقاله

 242 ..................................... حمره اندر: سوم مقاله

 243 ................................. جمره اندر: چهارم مقاله
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 239 .............................. هیجاورس اندر: ششم مقاله

 239 ............................. یفارس نار اندر: هفتم مقاله

 232 ............................... نفاطات اندر: هشتم مقاله

 232 ...................................... یشر اندر: نهم مقاله

 237..................................... ماشرا اندر: دهم مقاله

 232 ............................... طاعون اندر: ازدهمی مقاله

 292 ................................ لهکآ اندر: زدهمیس مقاله

 297 ............................... دمل اندر: هاردهمچ مقاله

 292 ................................ لهیدب اندر: پانزدهم مقاله

 299 .............................. خراج اندر: شانزدهم مقاله

 یمسم مایاوذ به هک رخو ورم اندر: هفدهم مقاله

 449 ................................................................. است

 442 ......................... یحیر ورم اندر: هجدهم مقاله

 440 ................................. سلعه اندر: نوزدهم مقاله

 442 .............. عقد و غدد اندر ستمیب: ستمیب مقاله

 449 .................... فوجشال اندر: میک و ستیب مقاله

 449 ...................... ریخناز اندر: دوم و ستیب مقاله

 492 ................. صلب ورم اندر: سوم و ستیب مقاله

 490 ................. سرطان اندر: چهارم و ستیب مقاله

 492 .............. یمدن عرق اندر: پنجم و ستیب مقاله
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 499 ...................... جذام اندر: ششم و ستیب مقاله

 422 ..................... سعفه اندر: هفتم و ستیب مقاله

 423 .................... جرب اندر: هشتم و ستیب مقاله

 429 .......................... هکح اندر: نهم و ستیب مقاله

 422 ................................. حصف اندر: ام یس مقاله

 420 ............................. قوبا اندر: میک و یس مقاله

 422 ..................... صغار بثور اندر: ودوم یس مقاله

 424 ............... لیالل بنات اندر: چهارم و یس مقاله

 423 ......................... لیثال اندر: پنجم و یس مقاله

 404 ......................... هیبلخ اندر: شمش و یس مقاله

 409 .............................بطم اندر: هفتم و یس مقاله

 409 .......................... توته اندر: هشتم و یس مقاله

 402 ........................... داخس اندر: نهم و یس مقاله

 402 ............................... ابورسما اندر: چهلم مقاله

الوقوعه نادر بهیغر بثور اندر: میک و چهل مقاله

 ........................................................................ 400 

 404 ................. فرنگ آبله اندر: دوم و چهل مقاله

قایحم و یجدر و حصبه اندر: وسوم چهل مقاله

 ........................................................................ 472 

 479 .. دارد تعلق لون به هک یامراض اندر: دوم فصل

 479 ............................... ضیاب برص اندر: اول مقاله
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 422 .............................. ضیاب بهق اندر: دوم مقاله

 420 .......... اسود برص و اسود بهق اندر: سوم مقاله

 427 .............برش و نمش و لفک اندر: چهارم مقاله

 423 ..................................النیخ اندر: پنجم مقاله

 429 ................................. خضرت اندر: ششم مقاله

 444 ..................................... وشم اندر: هفتم مقاله

 449 ............................... بادشنام اندر: هشتم مقاله

 442 ................................ لون فساد اندر: نهم مقاله

 442....................................... حزاز اندر: سوم فصل

 444 شفه و وجه و اطراف شقوق اندر: چهارم فصل

 439 ................ جلد تقشر و قشف اندر: پنجم فصل

 432 ......................... جلد سحوج اندر: ششم فصل

 432 ................. مو امراض اندر: پنجم و ستیب باب

 432 ............ هیالح داء و الثعلب داء اندر: اول فصل

 499 .............. شعر تساقط و انتشار اندر: دوم فصل

 497 ....................................... صلع اندر: سوم فصل

 492 ..........................شعر تشقق اندر: چهارم فصل

 494 ................................... نموسه اندر: پنجم فصل

 493 ................................... بیش اندر: ششم فصل

 یعیطب حال به تا شعر محافظت در: هفتم فصل

 344 ................................................................. بماند
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 342 ............................... شعر انبات اندر: نهم فصل

 342 ............................... شعر حلق اندر: دهم فصل
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 بدکامراض  اندر: زدهمیباب س
 .ن باب، مشتمل است بر چند ف لیا

 بدکح یتشر
س و یرئی عضوی اسیت  ند، یه آن را جگر گوکبد که کبدان 

ه آن را اورده کی ناجهنیده   یها و منبت رگ یصیمصدن روح طب

ر انیدر  یی ن تییکشیود می   یلوس اندر جگر خون می کیو . ندیگو

قا را یه ماسیار کی را یی د؛ زیی آ ید می یپد قایلوس هم در ماسارکی

اسیت سیرخ    یو جگر، گوشت. است همچون دوت جگر یدوت

. نیب است از گوشت و اورده و شیرائ کمانند خون بسته و مر

جلیل  ه مکی  یع بان یب ییو در ذات خود حس ندارد؛ اما غشا

 .ر داردیثکاست، حس  یل وکده و حافظ شیآن را پوش یصنی

هیا بیر    یه بدان فزونکهاست انگشتان مانند  یبر جگر فزون
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را بیه   یزیی چ یسی که کی گرد مصده مشتمل شده اسیت؛ چنیان   

و . نید ید گویزوا یها را به تاز ین فزونیو ا. ردیانگشتان در گ

را  یبصضی  را پینج و  یرا چهار باشد و بصض ید، بصضین زوایا

سیه صیفرا   کی یصنیده بزرگتر، زهره موضوع است یو بر زا. دو

و از مقابییل . میین اسییتیدییرار دارد و موضییع جگییر، جانییب ا

و . شیده  یرده اسیت و تیا خاصیره منتهی    کی نه ابتدا یحجاب س

ه به اضالع خلف مربیوط اسیت و   یدو یها محدب او به رباط

 .وسته استیمقصر او به مقصر مصده پ

نید و  یگو« بیاب »ه آن را کی رسیته اسیت    یاز مقصر او رگی 

رون آمده یب ینده شده و بصضکجگر پرا یاز آن در تمام یبصض

ماسیاریقا  ن شصب مستخرجه، بیه  یوسته و ایبه مصده و امصاء پ

و آمت جتب غتا همین است و غیتا از مصیده و   . مسمی است

ه در کی مسیتبطنه   یمنجتب شده و در رگهیا امصا بدون عروق 

اجیزا   یه همگی کی د؛ چنیان  یی آ یت در می جرم جگر متفرق اس

ه در کی افتید؛ نیه آن    یلوس را با همه اجزاء جگر مالدات مکی

 یوس در ویی لکه کی فراخ است همچیون مصیده    یفیجگر تجو

لیوس، چیون   کیو مثیل تشیرب جگیر از صیفوت     . جمع شود

 .تشرب اسفنج است آب را 

« اجیوف »ه آن را کی رسته است  یضاً از محدب جگر رگیا

 یاز شصب او در نفس جگر متفرق است و میابق  یبصض. ندیگو
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از آن صیاعد گشیته    یکیی رون سو برآمده و دو شاخ شیده؛  یب

، هیابط شیده   یمی یبدن منشیصب شیده و دو   یاست و به اعال

ه در جگیر  کی لیوس  کیو . است و به اسفل بدن متفیرق گشیته  

و . نید ک یها در همه بیدن نفیوذ می    ن شاخهیشود، از ا یخون م

ر کی ه ذکی  یاست و از اصل دو شاخ و ن اجوف، اصل اوردهیا

ن جهیت بیر   یتی یلک یگر بر آمده است به سویافته، دو شاخ دی

 .ندیگو« نیطامص»ن دو شاخ را یو ا. آمدن آب

است به  یباب وارد است، منفت یه باالکاندر جانب مقصر 

 کفی که کی سه صفرا جهیت انیدفاص صیفرا    کی یصنیزهره  یسو

سیررز   یبه سیو  یگریو هم از جانب مقصر منفت د. خون است

 .ن خون استیتع نش یصنی یه دردکاست جهت اخراج سودا 

ده اسیت جهیت افیاده و    یتا بیه د  رسی   یضاً از جگر رگیا

ن رگ از د  رسته است و بیه  یه اکبر آنند  یو گروه. استفاده

د  با جگر بیه   یوستگیه باشد، پکو به هر حا  . وستهیجگر پ

 .ن رگ استیواسطه ا

غشاء د  ات ا  دارد هر چنید در نفیس   جگر با  یاما غشا

از مصیده بیه جگیر     ییک بار ین ع یب یکست؛ می ین یجگر ع ب

. اسیت  ییک ت باریی ه آن ع ب بیه غا کو از آن . وسته استیپ

متر افتد مگر بیه سیبب امیم    ک یماریت جگر بکمصده را از شر

ز به یه مصده نکتواند  ید و آن زمان مید آیه در جگر پدک یدو
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 .دیآت به رنج اندر کمشار
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 اندر سوء مزاج جگر : فصل اول
 :ن، بر چهار دسم استیا

 ه گرم بودکآن : دسم او 

 کیدهین و خشی   یمفرط است و تلخ ی، تشنگیعالمت و

 یم و سیرعت نیبض و سیرخ   کو دبض شی زبان و دلت اشتها 

دا یی ملمیس موضیع جگیر و تیب پ     یبو  و گرمی  یصنیداروره 

عالمیت بیر    ییک ه هیر  کو بدان . بودن و درد در جگر نابودن

دام جهت اسیت  کو ماده  یا مادیه ساذج است کوجود سبب 

ضاً اگیر میاده   یو ا. افتهیر که بارها ذچاست؛ چنان یافکدالمت 

دهن نشیان   یا شوری ینیریاعضا و ش یخون فاسد باشد، گران

ء و اسیها    یرنگ و دی  یاست و اگر ماده صفرا بود، زرد یو

 .است یشاهد و یصفراو

و اگیر  . ندکت یفاکد یاج ساده باشد، تبراگر سوء مز: عالج

 یرد؛ چنان چه در دموکد یه بایاست، به حسب ماده تنق یماد

بیود،   یو اگر از ف د میانص . یق ابطینند؛ خاصه از باسلکف د 

ختیه  یار شینبر آم یله و خیخ هلیند و طبع را به طبیحجامت نما

 یند و مانند آن هر چه مناسب بود؛ چون نقوع تمرهنید یبگشا

، آن یو در صفراو. خته و مانند آنیر آمکن با شیآمو و ترنجو 

ه بیدان حاجیت   کی د مگیر ف ید   یار آکاست به  یچه در دمو
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ه یی ، حاجیت بیه تطف  یو در صیفراو . نباشد مگر عند امضیرور 

 .مطلوب است یشتر از دمویب

ن ینجبکو سی  یاسنکار برند، آب کبد به کد یآن چه بهر تبر

ن و یاریی ره تخیم خ یو شی ن و شربت صیند   یاست و آب انار

ن و مانند آن هر چه مبرد و مرطب و ینجبکمصاب اسبیو  با س

ار بیا  یی دو و خکی و ع یاره  . نیمخ وص به جگر باشد نوشی 

درنگ و آرد جو و عیدس و فوفیل و صیند  و گیل سیرخ و      

د، یی ثیرت تبر کو دلت و . ردنکمانند آن بر موضع جگر ضماد 

لیوب شیود،   شیتر مط ید بیی ه تبرکو آنجا . حسب حاجت است

پختیه باشید    یاو سرطان نهیر ه در کرده و آب جوکدوص سرد 

ه آب کی و بدان . ر سودمند استیره خرفه با طبا شیو ش. دهند

ا بیا هیم در   یتنها  یصنیو مجموع  یو میز فلوس فراد یاسنک

 .دارد یلکامراض آن نفع  یصنیزحمت جگر، 

و شیربت   یه سده مفهوم گردد، بیه شیربت بیزود   کآن جا 

و آن جا طبع نرم بیود، دیرص   . د گشودیو میز فلوس بانار ید

و شیربت حمیاض، در   . بیر دابض دهند با رب به و سیطباش

ن یی ه در اکی د دانسیت  یی و با. ن صورت سخت موافق اسیت یا

ه مضیر اسیت؛   کی د داد یی ه در او دبض بود نباک یمرض، طصام

ه به جگر کو آب انار  کم بوده مگر زرشیخاصه اگر از سده ب

ن هر گاه طبع نرم بود و به دبض حاجت افتد، یکم د است؛یمف
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و اگیر  . و سیماق تیوان داد   کرده با زرشکان یماش و برنج بر

ه بییه کیینیید یار نمایییطبییع دییبض بییود، بهییر غییتا مییزورات اخت

ن کی و تیا مم . و مانند آن پخته باشیند  یس و تمر هندیانبربار

آورنید مجتنیب    یبوست می یباشد از خوردن هر گوشت چون 

ا حلوان توان فرمود امبتیه  یعند امضرور، گوشت مرص و . باشند

 .به نحو اصالح نموده

و دنبل  ایخومیهرگاه حرارت غامب بود و احداث مام: دهیفا

تیه   یصنی ید و رفل مثل درد یدمل و جرب و جراحت نما یصنی

ل یی د و سیقوط شیهوت بود،دم  یی ن بیا زرداب گوشیت برآ  ینش

 .بد استکرفل، نشان عفونت  یاهیو س. ضصف جگر است

 ه سوء مزاج سود بودکآن : دسم دوم

است و تهیبج وجیه    یعالمت برودت جگر، فساد رنگ رو

زبان و مب و دیاروره و فتیور نیبض؛     یدیو دلت عطش و سر

ت رنیگ و  یپس اگر با ماده بلیم بود، غلظت داروره و رصاص

ن یی در او . دهید  یبیر آن گیواه   یء بلیمی یملمس و د یسرد

 .باشد یروان م یصنیم، اگثر مستسهل کشدسم، 

ن یو جهیت تسیخ  . اسیت  یافکی ن یدر ساذج، تسیخ : عالج

و اگیر هیر   . م و ماننید آن دهنید  کرکی ا و دواء امیجگر، اراناسی 

گلقنید   یخ ویانه و عنب امثصلب بجوشانند و در طبیبامداد راز

ن و یه افسینت کی د یی و با. خته بنوشانند صواب باشید یآم یعسل
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خه و گیل سیرخ و زعفیران بیا     یسیط و سیل  سنبل و اذخیر و د 

و در . ندیجگر ضماد نما یخته باالین آمیروغن سوسن و نارد

نید؛  یه مسیهل و میدر باشید فرما   که بلیم از آن چه ی، تنقیماد

و مطبیوخ  . و جیز آن ارج یی چون مآء االصو  و حب صیبر و ا 

ن یم بدکرکمثقا  دواء ام یکخ زوفا با یو طب. د استیله مفیهل

نجیا گوشیت دراج و   ین غیتا ا یو بهتر. استمرض مخ وص 

و خومنجیان   ینیره و شبت و دارچیه با نخود و زکهو است یت

و . ن علت مناسب استیفل در ایو فالسفه و اطر. پخته باشند

و اگیر  . نند تا به ذبیو  نانجامید  که در دفع ماده مبامیه نکد یبا

نید و  یحیرف گو  یه بیه تیاز  کاسها  مفرط بود، تخم سرندان 

رده و بیه  کی ان یی سه درم بر یکهر  یحان و صمغ عربیرتخم 

 .رده دهندکتر  گالب

 بود که سوء مزاج خشکآن : دسم سوم

دهین و   کیجگر، نحافت بدن است و خش کیعالمت خش

براز؛ پس  یمکو صالبت نبض و دلت خون و  یزبان و تشنگ

 .دا بودیز پیر فاسد نکاگر با ماده سودا بود، ترس و اندوه ف

ه بیه  ی، تنقیو در ماد. ندکت یفاکب یساذج، ترطدر : عالج

ا بیه میاء امجیبن و ماننید آن     یمون یاحب افتیمون یمطبوخ افت

لوفر یر تخم خرفه با شراب نیب، شیو بهر ترط. باشد یضرور

دو و بیادام  کی و از روغن بنفشه و . و شراب خشخاش بنوشند
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سیازند؛ چنیان چیه     یروطیو آب خرفه د یاسنکو موم و آب 

نید و جهیت غیتا، مییز     یجگیر طیال نما   یاست و باالمصهود 

ر مقشیر و اسیفناج و   یشیص  کشی کسرحلوان و بادالء مقشیر و  

روغن، روغن بیادام   یبه جا. نندکار یاهو اختکو  یبرگ خطم

تیازه   یو ماه. د استیدو با گوشت بزغامه مفکو . ار برندکبه 

ره سیبوس و نبیات و روغین    یو اگر هر بامداد از شی . سودمند

ه در کی د یی ره سازند و بنوشند صیواب باشید؛ امیا با   یحر بادام

 .ه و استسقا نه انجامدینند تا به سوء امقنکب افراط نیترط

 ه سوء مزاج رطب بودکآن : دسم چهارم

جگیر، تهیبج وجیه و اجفیان اسیت و ترهیل        یعالمت تر

حواس و  یندکخواب و مصاب و  یاریف و بسیگوشت شراس

طبیع و   یت زبیان و نرمی  داروره و سوء هضم و رطوب یدیسر

 .ه ناشفه منتفع گشتنینبودن و به اغت یتشنگ

رفس و کی ان و تخیم  یی ف، هیر روز از باد یی بهر تجف: عالج

ر یی بکفل یو اطر. سازند و بدهند یاصل امسوس و گلقند، جالب

و . ار برنید کی ها به حسب حاجت به  م و جوارشکرکو دواء ام

و دراج  هیو یو ت کبی کد و گوشیت  یل غتا فرمایاضت و تقلیر

و زعفران خوش بیو سیاخته    کیو م ط ینیبه درونفل و دارچ

د یردناج مفکا متوبله و ی، م وص و دالکتمکو . ندیتناو  نما

و . شید کنند تا به ذبو  نکف افراط نیه در تجفکد یو با. است
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 .ه بلیم الزم دانندیه سوء مزاج رطب با بلیم بود، تنقکآنجا 

جگر افتید، چیون حیار     ب درکهر گاه سوء مزاج مر: دهیفا

ا بیارد رطیب، عالمیت و    یی ابس یی ا بارد یا حار رطب یابس ی

 . رندیور برگکط متیعالج آن از بسا
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 بدکدر ضعف ال: فصل دوم
ا در بصض آن یاربصه جگر  یع دوایه در جمکآن است  یو

ار یبسی  یو یآفت و خلیل عیارض شیود و سیبب ضیصف      یدو

 :است

در جگیر افتید و    یا میاد یی ه سوء مزاج سیاذج  ک، آن یکی

 .جگر شود یها مضصف دوت

ه مجاور جگر اسیت چیون مصیده و    که در اعضا کدوم، آن 

د و ید آیپد ینه و گرده و شش آفتیمراره و سررز و رحم و س

د؛ میثالً در مصیده   یی نما یضصف در جگیر رو  یت وکبه مشار

جگر  یلسو ناستوده به جگر رود و دواکیفساد افتد و از آنجا 

و . نید یل به ضیصف نما یند و بدان سبب میآ از هضم آن عاجز

هر گیاه در میراره فسیاد افتید، صیفرا از جگیر جیتب         کتمک

 یصنی یو چون صیفرا از جگیر بیه مفیرص     . دیچه با د چنانیننما

و هیم چنیان   . دیی د آیی پد ید، ضصف در دیو یگاه خود برآیجا

به یهم ن ی یه عند ودوع فسیاد فی  کگر اعضا یطحا  و رحم و د

 یبییه ضییصف و ین مصنیییییسییتانند و ا یخییود را از جگییر نمیی

 .انجامد یم

ه چیون امیتالء و ت ییر و رمیل و     یی ه امراض آمکآن : سوم

بد عیارض شیود و   کا شق در نفس یا ورم یح ات و سدد و 
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ه اگیر سیبب   کی و ظیاهر اسیت   . بدان سبب ضصف الحق گردد

نید و اال در  ک یت می یاست، ضصف در چهیار دیوت سیرا    یدو

 . بصض به حسب دوت و ضصف سبب

ف یضیص  یو تیر  یشتر از سیرد یه جاذبه و هاضمه بکدان ب

و نشیان ضیصف   . کیو دافصه، از خشی  یه، از ترکو ماس. شود

 .دیهر واحد گفته آ

ثر انواع که باشد، در اکاما عالمت ضصف جگر از هر سبب 

 یآبی  یصنی یه به غسامه گوشیت  یمتر و سبکبراز، : ه کآن است 

ف باشید و  یی ، نحتراود بود و بیدن  یه هنگام گوشت از آن مک

ه سقوط اشتها، الزمه ضصف که سادط شود کم و باشد کاشتها 

سیرجگر   یگیاه ابتیدا  یه جاکی و از جانب راسیت  . جگر است

م یی ن اضالع است، وجع مالیه اسفل ترک یاست تا ضلع د ر

 یجگر و رنیگ رو  یممتد بود؛ خاصه هنگام نفوذ غتا به سو

د و در یی گرا یمید کا ی یا سبزی یدیسرا به ی یو بدن، به زرد

 .دیل نمایم یدیو سر یثر امر، به سبزکا

ه مخ وص اسیت بیه ضیصف هیر دیوت      کنون، عالمات کا

 :دیگفته آ

د و نیرم و  یه نشان ضصف جاذبه، آن است براز، سیر کبدان 

ف شود؛ پیس اگیر هنیوز بیو      یو بدن، نح. ر اممقدار باشدیثک

 د دانسیت یی ن بود و دوام آن مصتد  باشد، بایرنگ یصنیمن بغ 
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سیامم   یدیو  یگیر یه آفت مح ور به جاذبه است فقیط و د ک

اما اگر رنگ و دوام بیو   . ح باشدیاست؛ خاصه اگر مصده صح

ز تجیاوز  یی ه آفت به هاضمه نکند بر آن کبه حا  نبود، دالمت 

 .ز آفت داشته باشدیرده؛ خاصه اگر مصده نک

نشان ضصف هاضمه، ترهل بدن است و تهبج وجه و فساد 

به رنگ آب گوشت شسته بیودن بیراز و    یصنیت یمون و غسام

 کد، تنیه در ف د بر آکخون  یصنیبو  و ردت خون  یدیسر

امجاذبیه و امبیو     یامبراز، اد  عل»: « امموجز» یو دا  ف. باشد

ه در حامیت  کی آن اسیت   کنشان ضیصف ماسی  . «امهاضمه یعل

ه از امتالء غتا عند جیتب  کهست  ینوع رقل خف یکصحت، 

ن رقیل در  یی شود و ا یجگر محسوس م یولوس به سکیشدن 

ن احساس رقل، بر مقیدار  یو ا. ل شودیزمان زا کجگر، در اند

شید، بیه    یمی  که در هنگام صحت تا اتمام نضج مدرکست یبا

ور در حامت صیحت، از  که احساس رقل متکرا ید؛ زیایحس ن

ف باشید،  یه ضیص کلوس است در جگر و چیون ماسی  کیامتالء 

دفیع   ینتواند نگاهداشیت و بیه زود  لوس را تا اتمام نضج کی

لیوس اسیت در   کیه تیابع بیودن   ک یشود و الجرم رقل خف یم

و نق یان هضیم،   . میدت  کشود مگر اند یجگر، محسوس نم

و آن چه در ضصف هاضمه گفتیه  . ه استکل ماسیبه ددر تصج

 .شود یافته میه کثر آن در ضصف ماسکشد، ا
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ل یی و دل م رنگکبو  و براز، : هکنشان ضصف دافصه آنست 

ه کی د یی د و بدن، مترهل بود و رنیگ او چنیان نما  یاممقدار برآ

م، دیبض  کو ش. یدیمخلوط است به سر یاهیو س یا زردیگو

ت در یی د، سیودا و صیفرا و مائ  یه در ف د برآکو خون . باشد

جهت عدم توجه سودا . و اشتها به مراد نشود. ان بودینما یو

ا یی شود به استسقا  یم یدؤثر مکو ضصف دافصه، در ا. به سررز

ه و دوبیا و امثیا  آن   کی ه جرب و حکو باشد . ردانیا یدومنج 

 .دیاحداث نما

ل ضیصف و دیوت   یبروز آرار ضصف در هر دیوت، بیر سیب    

 . ستیده نیپوش

گیاه خیود   یه در جگیر افتید در جا  کی ه یی عالمت امراض آم

ت وادع شود، تقدم آفت کآن چه به مشار کتمک. ور استکمت

است؛ مثالً آنچیه   یفساد در آن، شاهد ودر آن عضو و وجود 

و سیوء   کنه و آالت تنفس باشد، سیرفه خشی  یت سکبه مشار

ا سیررز باشید،   یی ت میراره  کو آن چه به مشار. دا بودیتنفس پ

ت رحیم باشید،   کو آنچه به مشار. دید آیاه پدیا سیردان زرد ی

و ضیصف  . دهید  یا ادرار آن به افیراط گیواه  یض یاحتباس ح

 .ور استکل متیش به تف ینه خوکدر ام هیلکمصده و ضصف 

ع ادسیام سیاذج و   یی آن چه از سوء میزاج باشید جم  : عالج

و آن . بیه عمیل آرنید    یق ویی ور شد در ف لش تطبکمت یماد
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ن یی ا شق باشد، هر واحد ازیا ورم یه یا امراض آمیچه از سده 

و آن چیه از  . ید ان شیاا  تصیام  یی حیده گفتیه آ  یبه ف یو  عل 

ننید بدانچیه   کر آن عضو ین تدبینخست باشد، یت عضوکمشار

و از . ز الزم داننید یی است و مراعات جگیر ن  یمخ وص به و

افتید،   یو رطوبیت می   یثیر از سیرد  که ضیصف جگیر در ا  کآن 

ه کی گیرم   یزهیا یه عالج ضصف جگیر بیه چ  کاند  ردهکاهتمام 

و فقیاع اذخیر و میر و     ینی یخوشبو و دابض باشد چیون دارچ 

و حب امرمان همراه . الً و طالءًکرد اکد یزعفران و امثا  آن با

و امثیا  آن خوشیبو سیاخته     ینی یوفته و به دارچکز بادانه یمو

 .د استیردن مفکتناو  

ه در افصیا   کی د یی گو یبود می کرا م یسک« نوسیجام»: دهیفا

 .لهیا دبیا شق ید به واسطه ورم ید آیجگر او ضصف پد

نم هر آن چه به ضصف هیر دیوت مخ یوص    کان ینون بکا

 :است

ا خیوردن و  یاق اربصه و سنجرنیه دوت هاضمه را ترکدان ب

ختیه و  یوفتیه و ب کصبر و گلنار و پوست انار و الدن و میورد  

ودوت جاذبه . خته بر جگر طال نمودن، دوت دهدیبه گالب آم

و گل سرخ به آب میورد سرشیته    کین و م طیجگر را افسنت

د ه دبضیه نتیوان دا  یی ن جیا ادو یو در ا. ردن دوت دهدکضماد 

ح سیده  یچ وجیه غافیل از تفتی   یو به ه. مگر جهت دوت جگر
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د یهو به آب غوره غتا بایو مرص و ت کبکو گوشت . د بودینبا

به رب بیه دیوت    یه جگر را جوارش خوزکودوت ماس. نمود

ره بیه آب  یو غوره و ز. د استیب مفیه دابض مطیو ادو. دهد

ن ینجبکو دافصه را مآء امجبن و سی . ردن سودمندکب ضماد یس

د یی لم مفین جیا، ف ید اسی   یو در ا. له پرورده دوت دهدیو هل

م برشیت خیوردن و   یض نی یو صفره امب کو گوشت سب. است

 .ردن، سودمندکل در طصام یو فلفل و زنجب ینیدارچ
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 بدکدر سده : فصل سوم
جگر در اصل  یها ه رگکآن  یکی: ن را چند سبب استیا

 یدود همی سبب مسی  کو تنگ باشد پس به اند یکخلقت بار

ظ یه خلیط غلی  کسوم، آن . ه ورم در جگر افتدکدوم، آن . شود

و بیدان  . ثر امودوع اسیت کن، ایمزج متومد شود و سده آرد و ا

ن بود و یریظ و مزج و شیه غلکت بصد از طصام خاصه که حرک

، کتامکی و . بید اسیت  کاستحمام عقب غتا از موجبیات سیده   

گیچ و انگشیت   فاسده چون گل و  یایدن و اشیبد نوش یآبها

ت، چون زعیرور و ماننید   یدابض به غا یزهایزغا  و چ یصنی

 .آن خوردن

 :ه سده را چند عالمت استکنون بدان کا

محسوس شود؛ خاصیه   یه در موضع جگر گرانک، آن یکی

و ودوع سده در محدب جگر نسیبت  . اگر سده در محدب بود

رسید   یبه محیدب می  ه هر چه کرا یمتر است؛ زک یبه مقصر و

ع و فیراخ  یمحیدب وسی   یهیا  است و با وجیود آن رگ  یصاف

 .است

ه هرگاه کرا ین، در ابتدا است؛ زیه تب نباشد و اکدوم، آن 

رد و تیب  یپیت  یار گیردد، عفونیت می   یسده مزمن شیود و بسی  

 . ه آماس سبب باشدکآن جا  کتمکو . دینما یاحداث م
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ز عند دلت سده و نیابودن  ین نیو ا. نباشده درد کسوم، آن 

 .تورم اس
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 .بود یه اسهال غسالکچهارم، آن 
ن، یی د و ایی ر امرطوبیت برآ یی ثکار و یه براز بسی کپنجم، آن 

ه چون سده در مقصیر  کرا یه سده در مقصر بود؛ زکاست  یودت

جگر نتواند رفیت و میدفوع، همچنیان     یلوس به سوکیباشد، 

ه در سیده  کی و گیاه باشید   . اب شده و جتب نشدهکشکد یبرآ

 .دیحدبه هم براز نرم آ

گیاه   ن، آنیل اممقدار باشد و ایق و دلیه بو  ردکششم، آن 

ه سده در محدب بود و شدت ردیت و دلیت بیو  بیه     کاست 

 .ثرت سده استکحسب 

ه خیون در بیدن   کی بید آن اسیت   که از میوازم سیده   کبدان 

. یردیان یمثل . باشد یزردل به یم بود و رنگ او ماکصاحبش 

ت جگر کجهت مشار د ازید آیق نفس پدیه ضکار باشد یو بس

 یها ق خلقت رگیه سبب سده، ضکو آن جا . نفس یبا اعضا

 یزینیاپره  یصنیمخامفت  کثرت ودوع سده به اندکجگر بود، 

 .دهد یاز امور سده آور از همان صیرسن، بدان گواه

میدر دهنید؛ پیس     یاگر سده در حدبه بود، داروهیا : عالج

و تخیم   شیوث کن و تخیم  یاریه مزاج گرم بود، تخم خکآنجا 

ختیه  ین سیاده آم ینجبکه بیا سی  کد داد یاوشان بایو پرس یاسنک

ار ین ینجبکان به سیآب مسان امحمل و آب باد کتمکو . باشد
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خ یه میزاج سیرد بیود، طبی    کی و آن جیا  .  ردهکی مخلیوط   یصنی

ه کی سون دهند یرفس و انکمون و تخم یخه و افتیاسارون و سل

 یصنی یر ایی نیار  یگیرم و شیراب د   یبیزور  ین عسلینجبکبه س

ن و زراونید و  یجگیر، جصیده و افسینت    یو باال. مخلوط نموده

 . سرشته ضماد سازند یاسنکرفس به آب کخ یب

ه کی بد بود، مسهل دهنید؛ پیس آن جیا    کاگر سده در مقصر 

و در . ختهیه دهند راوند آمکحرارت باشد، بهر اسها ، آب فوا

ا جیز آن حیل   یی  یاسین کخ یار شنبر در طبینجا میز فلوس خیا

نیه  یمه یی بیه ادو  کتمکی و . د اسیت یت مفیدن، به غایده نوشرک

اسیها ،   یه برودت در مزاج باشد، براکو آن جا . ردنکحقنه 

دهنید   یاسین کرفس و اذخر و کان و تخم یبر و بادکخ یخ بیطب

ه یی نند به ادوکو حقنه . ردهکمخلوط  یصنیار ین یشراب افسنت

و هم چنیان  دارند  یز مراعات مزاج مرعید نیو در تضم. حاره

ا در یی در غتا؛ مثال عند حیرارت، خیواه سیده در حدبیه بیود      

.. ه گرم؛ چیون فلفیل   یادو یب یصنیم امح  یرباجات بیمقصر، ز

و . د اسیت یی ه و روغن بیادام پختیه مف  کو هندبا با سر. خورند

ه پختیه باشیند   کسیر  کیو انید  یاسین که بیا بیرگ   کآب نخود 

هیر گیاه سیبب    و . ده داردیر فایسودمند است و گوشت ع اف

ر یاء مرطب دهند؛ چون شی یدابض بود، اش یزهایسده تناو  چ

دو کی ه یمرص فربه و دل یره روغن بادام و شوربایر و حرکو ش
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 یزهیا یها سبب باشید، چ  ق رگیو هرگاه ض. و انار و هندوانه

ه در او راونید باشید و حیب راونید     کی  یمفتح و شربت بزور

 .نندکسده اجتناب و از میلظات و موجبات . ندیاستصما  نما

و . نید یرجیوع نما  یهرگاه آماس سبب باشد، بیه ف یل و  

شیتر باشید و   یه رقل در سیده ب کفرق در سده و ورم آن است 

ضیاً تیب از   یو ا. ه ورم گرم بودکتر؛ خاصه  درد در ورم افزون

ه چیون  کی بود؛ به خالف سده  یموازم ورم است اگر چه مبتد

 .تب آرد عفونت افتد آن زمان یمزمن شود در و و

ه سده در خلیل گوشیت جگیر باشید بیه      کگاه باشد : هیتنب

شود و ضصف دافصیه و   یجگر م یه غتاکواسطه غلظت خون 

جگر بود جهیت   یها ه سده در رگکو گاه باشد. شدت جاذبه

 .افتهیر که ذکگر یا به اسباب دیق آنها خلقه یض

 قایدر سده ماسار: فصل چهارم

م و بیه  که در مصیده و شی  کآن است  قایارعالمت سده ماس

ابید  یر و رقیل در یگاه مقصر جگر است، تمدد غایه جاک یجانب

و . افته بودیاب هضم نکشکهمان  یصنی یلوسکیو براز، . ماریب

اهد کچ نباشد و بدن بیبد و آماس و ضصف مصده هکآرار سده 

گر سیده نیاد    پس ا. هیو ناتوان گردد؛ مصدم وصو  امیتاء ام

امل است، بیه  کد و اگر سده یبه مرور ظهور نما یاست، ناتوان

 .دید آیسرعت ضصف و نحافت پد
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بید مخ یوص اسیت، در    کسده مقصیر   یهر چه برا: عالج

ه کی و در جمله الزم است . ار برند مع مراعات مزاجکنجا به یا

ن مفتحات و مقطصات دهند پس مسهالت؛ چه در سیده  ینخست

 .نجایاو چه در  یبدک
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 بدکدر نفخه ال: فصل پنجم
ا یی او  یا در غشیا یی جگر  یه در اجزاکسبب آن، آن است 

ا یی ثیرت  کد و بیه سیبب   یی ظ جمیع آ یدر هر دو بخار غتاء غل

ل گردد بیه  یف شود و مستحیثکاحتباس برون نتواند آمد، پس 

 .اح نافخهیر

 یر دبرغه راست، وجع تمیدد یه زکآن است  یو عالمت و

 یصنی یچ نباشید و در سیحنه   یار و تب هی یقل بسد اما رید آیپد

و بصید از هضیم طصیام،    . دیر فاحش ظهور ننمایل بدن، تییکه

ننید  کو چون دست بر آن موضع نهند و اعتماد . ندکنفخ غلبه 

ن درادیر، نشیان بیودن    یو ا. ندک، درار .ق دهندیفشار عم یصنی

ثرت تمیدد، نشیان بیودن بیاد     کو احساس . باد است در جگر

ه کی است  ییضاً از عالمت نفخ غشایو ا. جگر یغشااست در 

 .ابدیل یمحلل گتارند، تحل یزیا چیچون دست بر او مامند 

و . دهنیید  کم و دوآء اممسییکرکییو دوآء ام یمییونک: عییالج

و آن . ندیو بر نهار استحمام فرما. دیت مفینار، به غایشربت د

و آب سیرد  . ل اعتیدا  یرا و تمام بدن را بمامنید بیر سیب    یجا

ننید و  ک یاسنکو مداومت بر شرب گالب و عرق . متر، بهترک

و  کد نمی یی مکن جیا، ت یی و در ا. تر اسیت  یان از همه اومیباد

پیر   یایی جهیت غیتا، دال  . شتر داردیستر، نفع بکاورس و خاک
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ه مجفف رطوبیت بیود،   ک یزهایباب و مانند آن چکم امح و 

ن یل در او بیه جانیب روده بیود، نخسیت    یی و اگیر م . نافع است

و اگر توجیه  . پس از آن محلل گتارند یصنیمسهل دهند بصده 

ا به خلف، به مدارات رجیوع  یف باشد یاو به حجاب و شراس

و مراعات مزاج چنانچه باال گفتیه شید در همیه حیا      . ندینما

 . الزم دانند
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 بدکدر وجع ال: فصل ششم
سیوم،  . دوم، سده. ، سوء مزاجیکی: ن را چند سبب استیا

هفیتم،  . ششم، ح یاه و رمیل  . پنجم، شق. ورم چهارم،. نفخه

 .شرده

 یهر واحد را عالمت و عالج در ف یل و : عالمت و عالج

 .مضبوط است بدانجا بنگرند
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 در شرقه: فصل هفتم
ا عند گرم یه یاضت دویا بصد از ریه بر نهار کآن است  یو

ه آب بیه  کی ت و برآمیدن از حمیام   کشدن بدن از حرارت حر

امفور به جگیر   یتفاق افتد، پس آن آب فدن ایت سرد نوشیغا

بید  کشیرق ام یه از حرارت مصده گرم شیود؛ ف کرسد دبل از آن 

ن یو ا. دیظهر مصه وجع شدیشود و  یبد از آب پر مک یصنیبه 

ب یی و اگر طب. نندک کع امزوا  است اگر زود تداریمرض، سر

و . ا ورم جگیر یی انجامد به استسیقا   یند در عالجش، مکغلظ 

 یزهایه بصد از چکه بصد از شرب ماء بارد کاست  عالمتش آن

رون از طادت باشید  یه بکد یور اتفاق افتاده باشد، درد شدکمت

 .دید آیپد یناگهان یصنیبیته 

ه همیان ودیت، خرفیه را در آب    کرش آن است یتدب: عالج

نید  یضماد نما کیرده بر جگر گتارند و سنبل و م طکتر  گرم

شمش به آب گرم نوشانند کره ینند و شکل یو به آب گرم تنط

 .یابد بصون ا  تصامیهمان روز صحت 
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 بدکدر ورم ال: فصل هشتم
 :ن چند دسم استیا

 یدر ورم دمو: دسم او 

و رقیل و درد و حردیت در    یعالمت او، تب است و تشنگ

ف یآن موضع و ذهاب شهوت طصام و ظهور ورم تحت شراسی 

ث آمیدن و  نفی  یبی  کسرخ بودن و سیرفه خشی   یو زبان و رو

و  یه ورم دیو کی افتید   یمی  یو فواق ودتی . فواق عارض گشتن

ن یی و ا. ه فیم مصیده را منضییط سیازد    کی  یم باشد به حدیعظ

 .یو محدب یاست به ورم مقصر کعالمت ها مشتر

و  یء صیفراو  یه دی کی اما نشان خاص ورم مقصر آن اسیت  

ن یی م، دیبض باشید و ا  کو شی . و برد اطراف ظاهر شیود  یغش

امیا  . ه مستسیهل بیود  کی ه دبض نباشد بلکشد شتر است و بایب

بیود و جیتب    یه بیدن دیو  کباشد  یه احتباس آن جا مکبدان 

غتا را بند  یه مجارکنبود  ید و ورم بدان بزرگینما یغتا هم

ن هنگام بیه سیبب   یو در ا. لوس را از نفوذ باز داردکیسازد و 

ه در کی را یی شود ورم جگر بیه دیومنج؛ ز   یشدت دبض مشابه م

شود و دیتف و   یت، وجع به جانب دومون محسوس من حامیا

ف شود بیه  یه دوت بدن ضصکن آن جا یکدهد؛ م یتهوع رنج م

ت عظیم، بنید   یی ه جتب غتا نتواند نمیود و ورم از غا ک یحد
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جگیر نتوانید آمید، الزم     یلوس بیه سیو  کیرا و  یسازد مجار

شیده   ید  علی ی؛ النه یم مستسهل شود و هو ردکه شکاست 

اذا دارنیه   بدکورم ام»: «خیامش»؛ مهتا دا  یقوامورم و ضصف ام

 .«کاالسها  فهو مهل

ق ید و ضی یه سصا  شدکنشان خاص ورم محدب آن است 

. ده شیود یشی کو تردوه به اسفل . دا بودینفس و احتباس بو  پ

 .دید آیبد پدکگاه یدر جا یو ورم هالم

. ل باشید کار مشکهرگاه ورم شامل بود به محدب و مقصر، 

 . دینما یر دو روو اعراض ه

م و ک یزیا در مقصر و چیه ورم در محدب بود کگاه باشد 

ن یکد می یی دا آیی پ یگریافته در دیرکه ذکف از آرار خاصه یضص

ن عالمیت بیه درجیه عالمیت خاصیه او      یه باشد، اکهر چون 

نرسد؛ مثالً فیواق و ذهیاب شیهوت و وجیع و مزاحمیت بیه       

اگیر   یصیر شیود، در مق  یه در ورم محدب مک یو شدت یسخت

ق نفیس  یسصا  و ض کتمکو . د اما بدان غلبه نبودید آیچه پد

د، امیا بیدان   یی د آیی و احتباس بو  اگر فرضاً در ورم مقصیر پد 

 .دینما یظهور م یه در حدبکدرجه نرسد 

حیل و بیه چنید    کا ایی ق ینند با سیل کن، ف د ینخست: عالج

و  یاسین کبصید از آن آب  . رنید یدفصه به حسب دوت خیون بگ 

دهنید؛   ین دنید ینجبکن همراه سیامثصلب و آب انارآب عنب 
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و  یگیر چیون آبی   یدابضات د کتمکو . اما آب انار تنها ندهند

د یی و با. دیی فزایب تا دهان عروق را تنگ نسازد و در ورم بیس

ره یدو و شی کی ز و تراشیه  یو آب گشین  یاسین که در ابتدا آب ک

برگ خرفه و زعفران با صند  و گالب و روغین گیل ضیماد    

ن ضیماد  یز در ایافور نکرده باشند، که تمام یو اگر تنق. دنینما

ه مزبیوره،  یی و چیون سیوم روز بگیترد، در ادو   . داخل سیازند 

حاصیل  ل یزند تا ردع مع امتحلیز آمیل و آرد جو نکیبابونه و ا

ار نبرنید؛  کچ گاه رادع صرف به ی، هیه در ورم دموکبلشود؛ 

و . نید کسیخت ن خ وصاً به افراط و دبل از ف د؛ تا میاده را  

ه از محلالت صرف اجتناب واجیب داننید   یش از تنقیپ کتمک

ب بیود  کی باب، آن چه مرن یو در ا. د ورم و درد نگرددیتا مز

ن و فوفیل و  یصیندم  نید؛ چیون  یل ضماد نمایمع امردع و امتحل

 یصنی یار یی خته و روغن بابونه یل آمکین و ایگل سرخ با افسنت

؛ میثال در  اسیت  یورن مراعات اودات ضریکمخلوط نموده؛ م

ه دوت، رادعیات را باشید و بصید از    کد یبدو با یکابتدا و نزد

 .ق امصالجیما هو طرکآن محلالت را؛ 

ن اگیر  ییی متر دهند و بهر تلکاگر ماده به مقصر بود، مدرات 

ن صیورت،  یی ه دناعت ورزند و در اکمطلوب باشد، به آب فوا

 .د استیو مانند آن مف یاسنکره یمیز فلوس با ش

ننید و مسیهل   کگر ماده به محدب بیود، اعانیت بیه ادرار    ا
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. د امم اسیت یه دبض، مزکن طبع را دبض نگتارند یکندهند؛ م

: آنصیفت  : ن درص دهندیه ورم مع االسها  بود، اکو آن جا 

پینج   یک، از هر کر و گل سرخ و زرشیتخم حماض و طباش

م درم، یدرم؛ زعفیران، نی   ییک و زراوند، هیر واحید    کدرم، م

واج یی و رب ر. یمثقیام  ییک خته درص سیازند هیر   یته و بوفک

 .نجا اما بصد از ف دیا انار توان داد در ایبزرگ 

 یدر ورم صفراو: دسم دوم

ت بیو   یو براز است و نار یزبان و رو ی، زردیعالمت و

و شییدت امتهییاب و دلییق و  یصییفراو یو سییرعت نییبض ودیی

و باشید  . مفرط بودن و زبان، متبثر شدن به بثور صیار یتشنگ

 .دید آیبر زبان پد یاهیه در آخر، سک

 کخ مهی یو بی  یاسین ک، تخیم  یح سده ورمیتفت یبرا: عالج

 یصنی یار یی تیرش   ین دنید ینجبک، سیخ ویبجوشانند و در طب

ه کی سرد و تر  یها د، شربتیتبر یرده نوشانند و براکمخلوط 

لیوفر و شیراب آمیو همیراه     یدبض در آن نبود، چون شیراب ن 

د داد و ماننید آآن، و بیر جگیر،    یی با یراوند این ساده ینجبکس

. ندیه ضماد نماکو سر یاسنکآرد جو و صند  و گالب و آب 

 .ندیفزایبافور ک کیاد شود، اندید زیه تبرو آگر ضرورت ب

ه و کی و بهر اسها ، آب فوا. ه ورم به مثصر بودکپس آن جا 

ار یی خته و روغین بیادام   یار شنبر آمیچهار گل همراه فلوس خ
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نجیا، دسیت از   یو در ا. ن دواستیوتریکمخلوط نموده ن یصنی

ن یی اطبیا در ا  یو بهر اسها  هر چنید بصضی  . وته دارندکادرار 

ه کی ن حیق آن اسیت   یکانید، می   له و محموده فرمودهیمرض هل

 .شتر از نفع اوستیه ضرر او بکد داد یزنهار نبا

ه ورم به محدب باشد، دست از مسهالت باز دارنید  کآنجا 

ه کی را یی ند اما دبض هیم روا ندارنید؛ ز  یت نمایرعاو به ادرار 

م یی و بهر رفع دبض، حقنیه مال . م، باعث آفات استکدبض ش

آن  کایی و ا»:«یو دیا  امقرشی  . ندکت یفاکفه یو مطبوخات خف

و . صم امیورم یفی  یاو تدر و امیورم مقصیر   یتسهل و امورم حدب

ومم یی صیه  یتقیا  امطب عافراط االسها  تحلل امقوه و تضیصف و ا 

و هر گیاه طبیع خیود بیه خیود      « بامتوسط یکفصل مزاحمه؛ بام

 یه در دمیو کی  ید، درصی یی مستسهل باسد و به دبض حاجت آ

 .ار برندکور شد به کمت

 یدر ورم بلیم: دسم سوم

 یو براز و زبان است و ترهل رو یرو یدیسر یعالمت و

م بیودن و تیب و درد   کی  یو تشنگ یعضالت رو یخارو است

در محدب بود، آماس نرم در آن جیا   و اگر ورم. د نابودنیشد

شیتر  ی، رقیل ب یه در ورم بلیمکد دانست یو با. محسوس شود

ا در یی ه ورم در حدبیه اسیت   کی و نشان آن . مترکباشد و درد 

 .مقصر، در دسم او  گفته شد
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اره یی درم ا ییک ه از ک ینند و حبک، حقنه یریدر تقص: عالج

. ب بخورانندقون ساخته باشند ودت خوایم درم غاریقرا و نیف

، یا دیرص راونید دهنید و در حیدب    ین یو صباح، درص افسنت

ان و یی سیون و باد یرفس و انکی خ تخیم  یمدرات دهند چون طب

 یصنی ی  اریی گیرم   ین بیزور ینجبکبیا سی   یاسنکخ ینانخواه  و ب

ا بیه ادرار، جهیت   یی ه بیه اسیها    یو پس از تنق. ردهکمخلوط 

رفس کی م سون و تخیه از گل سرخ و انک ین جگر، درصیتسخ

 یمنق کو سنبل و اسارون و راوند وم کیو فقاح اذخرو م ط

هیو و دراج بیا   یو ت. و فوه و زعفیران سیاخته باشیند بخورنید    

ند؛ اما دبل از یاو  نمایپخته ت ینیو دارچ یت و مرینخود و ز

ره بیادام  یا بنومیاش باشی  یی ه، به جیز نخیوداب   یه، بهر تیتیتنق

 .گر نتوان خوردید یزیچ

 یر ورم سوداود: دسم چهارم

ه در جگیر و  کی  یین مجرایسبب او، ودوف سده است ما ب

 .آمدن سوده از جگر به سررز سررز است جهت بر

 یهیا  ر دندانهیه در جانب راست زکآن است  یوعالمت و

ان شود و درد و تب نبود و بیدن الغیر   یصلب نما یزیپهلو چ

و گیاه باشید   . اسد گردد و زبان درشت شیود شود و رنگ او ف

د تحجیر  یی د و مزید آیور حرارت در مزاج پدکبه اورام مته ک

ه ورم صلب در جگر بیه سیبب   کو گاه باشد . و صالبت گردد
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ا سقطه شود، یه به سبب ضربه کو ورم جگر . دید آیضربه پد

 .دیبه دسم جدا گفته آ

ان و یاز باد ین، بهر پختن ماده، هر روز جالبینخست: عالج

ان و نبات بدهنید و ماننید   گاوزبرفس و کو تخم  یاسنکتخم 

میرص و مییز    یه از چربی ک یو بهر نرم ساختن ورم، مرهم. آن

میراهم   کتمکی ند و یساق گاو و سنبل ساخته باشند ضماد نما

ن یو ا. ن صالبت مخ وص استییتل یه براکگر و اضمده ید

ر و مقیل  یرنب و انجکآرد حلبه و : د استیت مفیضماد، به غا

د یب و موم سیف یند  و سنبل امطل و سداب و صیلکو اشق و ا

و روغن، جمله به هرم بسرشند چنان چه مصمو  اسیت و بیر   

نیرم شیود و میاده     یه مختی کی و بصد از آن . ندیجگر ضماد نما

و جهیت اسیتفراص، میآء    . وشیند کدر استفراص میاده  . ابدینضج 

 کتمکییو . د دادیییبا یو عن ییل ین بییزودینجبکاالصییو  و سیی

و  سو بیامگنو و اصیل امسیو    میون و سینا  یه از افتکی  یمطبوخ

. ردهکی ن یریر شی کساخته باشند و به ش یاسنکگاوزبان و تخم 

و . ز سودمند استین مطبوخ نیو مصجون نجاح تنها و همراه ا

 .دید آیپد یبه زود ید و نفع ویه به ف د حاجت آکباشد 

ا و ادییراص مقییل و یم و اراناسییکرکییه، دوآء امیییپییس از تنق

د است یت مفین مرض به غایا ه درکر دهند یبک کدرص زرش

. است یضرور یه در مزاج حرارت بود، مراعات وکو آن جا 
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ب حیاذق اسیت آنچیه مناسیب     یات، بر حدس طبین جزئیو ا

امیا اگیر حیرارت    . ند؛ چه در دوا و چه در غیتا کحا  باشد ب

ر رطبه یاز و ابازیرباجات است با پیه، زین اغتیوتریکنبودف ن

. ساخته باشیند  ینیره و دارچیز د ویر سرکو ش یت و مریو ز

دن، ورم صیلب جگیر   یر شتر عند فقدان حرارت نوشیشز یو ن

ر شیتر  یامیه شی  یپ یک: قین طرید است؛ خاصه بدیار مفیرا بس

و  یابلکی لیه  یه از هلکی  ینند و سفوفکن یریرند و به دند شیبگ

ان، هیر  یی سون، بادیرفس، انکسه درم؛ تخم  یکاه هر یله سیهل

ن سیوف  یی باشیند، مقیدار دو مثقیا  از ا   درم ساخته  یک یک

 .ر بنوشندیآن ش یو یبخورد و باال

 ه از ضربه و سقطه عارض شودکدر ورم جگر : دسم پنجم

 .عالمت او، تقدم سبب است

ده بیه مصیاب   یدرم سائ یکرا  یرگ زنند و گل ارمن: عالج

مثقا  فیوه   یکمثقا  راوند و  یکو از . خته بدهندیاسبیو  آم

درم  ییک خته سفوف سیازند و  یوفته و بک ینیدرم دارچ یکو 

: دیی گو« نایابین سی  »و . خته بنوشیانند یبنفشه آم از آن با شراب

ام  ردهکی ن بیاب تجربیه   یو حب االس، در ا یراوند و گل ارمن

. نید یه مناسیبه ضیماد نما  یی و ادو. ید اسیت خیوردن و  یه مفک

سیه درم؛   ییک نخود مقشر و راوند، هیر  : صفت ضماد مناسب

ا یا روغن سوسن یدر روغن بنفشه  ییایو درم، موم، دییایموم
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ن یی ختیه در ا یوفتیه و ب کگیر اجیزا   یگر بگدازنید و د یروغن د

عود و زعفران و حیب امییار و   : گرید. بسرشند و بر ورم نهند

ا یی رند و به روغن سوسن یبگ یو سنبل مساو کیمقل و م ط

 . نندکخته ضماد یگر و موم آمیروغن د
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 م استکه در شکت در ورم عضال: فصل نهم
شود به ورم جگر؛ مهتا بصید از   یثر مشتبه مکن ورم، در ایا

ه کییبییدان : نهمییا الزم آمییدین و فییرق بیییر اکییاورام جگییر ذ

م ک، در طو  شی یکی: چهار زوج است یم همگکش یها عضله

گیر،  یو زوج د. تا عظم عانیه  یافته از غضروف حنجریامتداد 

انید   مورب وادیع  یده گشته و دو زوج بادیشکم کدر عرض ش

متقیاطع شیده    یبیبیه تقیاطع صیل    یگریبر د یکیه ک یبه نوع

؛ یاست از شرسوف تا عانه و از خاصره تیا غضیروف حنجیر   

ل به سمت یر است و مورب و مایه غاکپس هر گاه در عضله 

ه است به ین ورم شبیل اکه شکد، از آن یدار آیجگر آماس پد

ن از حس ب یر،  د آیب و تبصیل ورم جگر و به واسطه تورکش

ا در دصیر جگیر؛   یی ه ورم در عضله است کل گردد کاز مشیامت

 :نهما واجب آمدیمهتا فرق ب

ل باشید و چنیدان   کشی  یورم جگر هالم: هکفرق آن است 

ض فربیه  یا میر یی مقصر بیود   یان نگردد؛ خاصه اگر به سوینما

ه در مردم فربه اگر چه ورم به حدبیه جگیر باشید بیه     کباشد 

ه از میوازم آمیاس جگیر    کی گر عوارضات ید و. دیدرآ ینظر نم

است چون احتباس بیو  و بطین و ذهیاب شیهوت و جیز آن      

ا یی ل باشید  یه مسیتط کی  یدا بود؛ به خیالف ورم عضیل  یهمه پ
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ظ بود یطرف او غل یکه باشد، کو هر چون . ا موربیض یعر

و . نید یه ذنب امفار گوکق همچون دم موش ی، ددیو طرف ران

و از عوارضیات  . ان بودیشتر نمایل نباشد و بکش یهرگز هالم

و . بید کدا نباشید مسیالمت ام  یی چ پیه الزمه ورم جگر است هک

 یصنی یل افتد، انجیتاب بیه تردیوه    یهرگاه ورم در عضله مستط

: «یصاحب االدسراب»و دا  . دهد یتردوه بر آن گواه یدگیشک

بوسه فاعلم ان امیورم  یامقحل و ام یبادر امیت اممراق یو اذا را»

 .«یبدک

ن یه نخسیت کی آن اسیت   یلی کر ین عرض، تدبیاندر ا: الجع

ه رادعیه صیرف   یدهند و ادونند و مسهل کدر ابتدا ف د  یصنی

و . ننید کند و از استصما  رادعه خوف تحجر ماده نیضماد نما

نید و خیوف   یه محلله صرف ضیماد فرما یبه انتها، ادو یکنزد

اسیتصما    یه در وکی ند؛ بخالف ورم جگیر  یانحال  دوت ننما

 .ادعات تنها در ابتدا و محلالت فقط در انتها ممنوع استر

م گیردد، بشیتابند   یبه جمع نهد و ر یهرگاه ماده رو: دهیفا

ه منفجر خواهید  یه به ادوکشند کافند و انتظار نکو به آهن بش

ل و کی ه به طیو  مبیث متا  که در تمهل خوف است کرا یشد؛ ز

ب انیدرون  ه به جانی کو باشد . متصفن بسازد عضله و صفاق را

 . گردد یمنفجر شود و به احشا متصد
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 بدکله یدر دب: فصل دهم
ه صالبت در جگیر  کشتر عقب ورم گرم افتد؛ چنان ین، بیا

ه کی ه هر ورم کد دانست یو با. دید آیشتر عقب ورم سرد پدیب

ل یی ا تحلیی سیت؛  یرون نیی ن موضع باشد، از سه حا  بیدر چن

م شود یجمع آرد و ر به یا رویا صلب شود یثر کابد و هواالی

 :له گرددیو دب

ه اعراض بر طیرف شیود و صیحت    کل آن است ینشان تح

 .گردد یکد و روز به روز حا  نید آیپد

 یزیی ه محسوس شود چکنشان صالبت ورم جگر آن است 

 .م با صالبتکمح

ه تیب و  کی له گشتن، آن اسیت  یاما عالمت جمع شدن و دب

 یو سیرخ  و ذهاب شهوت یع اعراض چون تشنگیدرد و جم

بد همه مشتد و افزون گردند و خفتن کو حرده و نخس  یرو

 یصنین شود و بر پهلوها متصسر کر ممیغ یصنیبر پشت متصتر 

د و پختیه گیردد و   یی و هرگاه میاده تمیام گیرد آ   . دشوار شود

افتن کبه خفت آرند؛ نشیان انفجیار و شی    یاعراض رو یهمگ

ه از آن جیا  ره نافض در بدن افتد و مادیه دشصرکآن است  یو

ه از کی و میاده  . دیی د آیی پد کیبد سیب کد و بدان سبب در یبرآ

ا بیه اسیها  منیدفع    یی : رون نباشید ید از چهار حا  بیجگر برآ
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ا بیه ادرار  یی . افتد یریشتر در ورم تقصین بیء و ایا به دیشود 

ه ورم در محدب بیود و بیه   کاست  ین ودتیمستفرص گردد و ا

ه کی  یجیوف  یه جانیب فضیا  د بیل نمایا میند که سریلکه یناح

در آنجیا جمیع    ین ررب و امصا است و آب استسیقاء زدی  یماب

م یی از ر یء ارر ین صورت، در بو  و براز و دیو در ا. شود یم

د یی ن موضیع گرا یاز ماده بد یه بصضکد مگر آنجا یآ ید نمیپد

اما هرگیاه توجیه   . دیه برآیلکا یمصده و امصا  یبه سو یو بصض

ور باشید و در بیو  و بیراز    کمیت  یفضیا ماده بتمامه به جانب 

ن حامت اسیتدال  بیر انفجیار    یم ظاهر نشود، در ایاز ر یزیچ

ره و خفت اعراض و پست شدن آمیاس  یورم از حدوث دشصر

 یگرانی . از فضا اسیت  یه جانبکمصده  یضاً باالیو ا. ردکتوان 

ه میاده  کی دانسیت آنجیا   د یی و با. ان باب ماده محسوس گردد

ل نضیج  ید بود، دمیم سریاگر ر: و  و برازد در بیبرون سو برآ

 .باشد، نشان د ور نضج بود یو اگر مشابه درد. ماده باشد

نهد، بشتابند  یبه جمع م یه ماده روکهر گاه بدانند : عالج

صیت و اسیتطالء رادعیات تیا     ین طبییی به ف د و حجامت و تل

الن جمیع  »ه ماده مستفرص شیود و از جمیع بیاز مانید؛     کباشد 

. «س بمحمودیس میامصضو امرئ یاالحشاء خ وصاً ف یامماده ف

ن یی نتیوان ا  یا بیه سیبب میانص   یر سود ندهد ین تدبیو هرگاه ا

ننید تیا   کپزنده ضماد  یزهایرد و ماده مجتمع شود، چکر یتدب
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ا براز یند و در بو  کو چون پخته گردد و سر. زود پخته شود

و آن . گردد کء مندفع شود، مدد دهند تا عضو بتمامه پایا دی

ختیه بیا   ید، شیربت دنید اسیت گیالب آم    یی ار آکی ن یی چه به ا

و . د استیا مآامصسل هر واحد مفیر تنها یءامشصاا مین ینجبکس

ن و تخیم خربیزه بیا شیراب عنیاب و      یاریر تخم خیش کتمک

و همچنیان  . ردهکی مخلوط  یصنیار یلوفر یخشخاش و شراب ن

نبیات  سیون و  یان و انیی رفس و بادکی خ یه از زوفا و بک یجالب

ه حیرارت  یی ور است، به ددر بقکه متکن یاز ا یکو هر . باشد

 .حا  بدهند یو به حسب بودن و نابودن تب و تقاضا

ه ملحیم  کی  یزیی ن بگیترد، چ یی چون دو ساعت از شرب ا

ختیه  یه آن را به جگر رسیاند آم ک ییایدروح جوف است با اش

نیدر اسیت و   کاننده، یگوشت رو یصنیو دوآء ملحم . بنوشانند

: د اسیت یی ت مفیی ن دوا، بیه غا یی و ا. ن و ماننید آن یالخودم ا

؛ یمثقیام  ییک ، هر یو گل ارمن یاسنکو تخم  کیم ط: صفت

ر، هر واحد دو مثقا  یاوشان، گل سرخ و طباشیندر، خون سک

ه یییو ادو. ختییه سییفوف سییازند و دو درم بنوشییندیوفتییه و بک

: ن اسیت یرساننده ملحمات به جگر، ا یصنیمبدرده و موصل، 

ا میآء  یی ن ینجبکرفس و ماننید آن در سی  کو تخم  یاسنکتخم 

ت جگیر، صیند  و   یی دیبض و تقو  یضاً بیرا یا. ختهیامصسل آم

و . ضیماد سیازند    کو راونید و می   کیمسان امحمیل و م یط  
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ه و دیبض چیون عیود و    یی عطر یاء ذیجهت حفظ دیوت، اشی  

ه و ادهان موافقه اسیتصما   یزعفران و مانند آن از اشربه و اطل

 یصیخر  ین مرض توان خورد، ماهیه در اک ییاو غت. ندینما

ر کد و روغین بیادام و شی   یه از مباب نان سیر کره یاست و حر

ور یم برشت و گوشت طیض نیصفره ب کتمکو . ساخته باشند

 . ردهکن یریر تازه به دند شیو ش

ل بیود، مسیهل دهید امیا     یی اگر ماده به جانب روده ما: هیتب

ل باشید، میدارات   یی گیرده و مثانیه ما   یو اگر به سیو . فیخف

 یرو نهد، به عالج استسیقاء زدی   یجوف یو اگر به فضا. دهند

 .«یخفیما الکو هتا اصصب و اعسر ». نندک کتدرا
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 بدکدر بثور سطح : ازدهمیفصل 
ه کی آن اسیت   یو عالمیت و . ن علت، نادر امودوع اسیت یا

و آن چه سوء مزاج گیرم  . دا بودیحردت و سوزنش در جگر پ

ز یی ه بیر پوسیت آن موضیع ن   کو باشد . دیآد یور است پدکمت

 . ره و نافض افتدیه دشصرکو باشد . بثور ظاهر شود

افته از ف د و یر کذ یآن چه در سوء مزاج حار ماد: عالج

ه اشیربه و  کی د یی و با. ن استیر اید، تدبیاسها  و ادرار و تبر

 .ار برند و ا  اعلمکه به حسب حاجت به یاغت
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 بدکالدر خفقه : فصل دوازدهم
 یت اختالجی کی ه جگر بطرید و بیه حر  کن علت آن است یا

تیب از  کثیر  کز نادر امودوع است؛ مهیتا ا ین یشود و و کمتحر

ن علت، ودوع سده است یو سبب ا. است ین دو مرض خامیا

 یابید آدمی  یاودیات در  یه بصضی کی و عالمتش آنست . در جگر

. نید آن را ک یر منق یه نادرکجهد و پندارد یه مکجگر خود را 

ل شیود و هنگیام زوا  آن   یی بماند و زا ی ت، محظهیفکین یو ا

ه کی و باشد . سر محسوس گردد یحامت، ت اعد ابخره به سو

 یشیان یه پکو باشد . د در جگرید آیپد یتمدد یدر خفقه، امم

 .ندکعرق 

 یه در وکی  ین بیزور ینجبکبد، سکح سده یتفت یبرا: عالج

و مانند آن مفتحیات مناسیبه باشید    ران و زعفران و راوند یمام

شیوث و ادحیوان و   که خلیط، اذخیر و   یی و جهیت تنق . بدهند

ار برند و آنچه در سیده گفتیه   کن و غافث به یشاهتره و افسنت

 .ندیشد به حسب حاجت استصما  نما
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 بدکدر حصاه ال: زدهمیفصل س
 یلی که در مبحث ح ات امیلکسبب تومد ح اه، در مرض 

ه هرگیاه طصیام در مصیده    کی آن اسیت   یو عالمت و. دیگفته آ

د، یی ل نمایی جگیر م  یلیوس بیه سیو   کیهضم شود و صیفوت  

عارض گردد و خلش و درد جگر الزم بیود و ورم و صیالبت   

ه کی ه گاه باشید  کم یردکد صالبت عامه، از آن یو د. عامه نبود

و هیو موضیع   ». در بصض اجزاء جگر صیالبت ملمیوس شیود   

ق یننید، خاصیه باسیل   ک ید  ضاً هرگاه فیو ا. «امح اه و امرمل

ه به رمیل در  یشب یزیر خون چیمن و سر رگ فراخ باشد، زیا

راً یی ثکرمیالً   یدمی  ین ف دت و فیا»: «یدیامسد»و دا  . ابندی

نییت اجیید هییته کقییاً و یفیسییلته و امتحنتییه فوجدتییه رمییالً بز

 .«هیتومد فیقنت ان امرمل یفا یبدک یامصالمات ف

ه گفتیه  یی لکر ح ات ه دکات ح ات ین، منقینخست: عالج

 کپس از آن میدرات نوشیانند تیا پیا     یصنیو بصده . د بدهندیآ

ن یی د، عیالج ا یی ه گفتیه آ یی لکو هر چه در ح یات ام . گرداند

 .است
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 بدکدر تصغر ال: فصل چهاردهم
از اسیباب، جگیر    یمردم به سیبب  یه در بصضکد دانست یبا

 ه بیود؛ یی لکه به مقدار کن است کشان خرد باشد؛ چنانچه ممیا

شتر از مصتاد خیود شیود، بیه واسیطه صییر      یپس هرگاه غتا ب

نگنجد و احداث سیدد و   یلوس در وکیحجم جگر، صفوت 

ف شیود  یضص یو ید و بدان سبب دوایآالم و تمدد و رقل نما

 . ه به ذرب و اختالف انجامدکو باشد . و هضم مختل گردد

و بیاد و سیده و    یه گرانی کی ن مرض آن است یو عالمت ا

و غتا اگیر چیه مصتید  اممقیدار     . دید آیثر پدکر، انفخ در جگ

 یوتیاه کو ضیصف بیدن و   . آرد بیر جگیر   یخورده شود، گران

 . دهد یها بر آن گواه رگ یکیانگشتان در اصل خلقت و بار

ع امنفیوذ  یر امییتا و سیر  یی ثکل امحجیم و  یهر چه دل: عالج

م پخیت و گوشیت میرص و بیره و     یمرص ن باشد چون زرده تخم

چنید   یصنی یرت کو غتا متفرق خورند چند . نندکتناو   کبک

ه هر چیه میدر و   یو جهت محافظت، از ادو. کاند کدفصه اند

برنید؛   یار همی کجگر و ملطف و محلل بود به  یمسهل و منق

 .قرایارج فیو مآء االصو  و ا یچون شربت بزور
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 بدکام الیق در: فصل پانزدهم
: سیت شش نیوع ا  یو و. ن، عبارت است از اسها  جگریا

 .یو خارر یدیو صد یو صفراو یو دمو یو غسام یحید

 یحیدر د: نوع او 

 .له جگر استی، انفجار دبیو سبب و. ندیم را گویح، رید

 .له گفته شدیدر دب: عالج

 یدر غسام: مینوع دو

و . گوشیت شسیته باشیند    یه در وکبود  ین، همچون آبیا

 یو بصض. ز گفته شدیعالج آن ن. ، ضصف جگر استیسبب و

ل یی ز زایبه خوردن گوشیت میو   یه اسها  غسامکاطبا بر آنند 

 .ن را مجرب گفته استیا« یبوعل»شود و 

 یدر دمو: نوع سوم

 :و از سه سبب افتد. ندیگو یبدک یاین نوع را ذوسنطاریا

ه نزف مصتاد چون رعیاف و طمیث و باسیور و    ک، آن یکی

 تاءیی ستد و بدان سبب خون در جگر پر شود و ایجز آن باز ا

 .امصا یند به سوکب آن را دفع یدهد، پس طب

منقطیع گیردد و   الن چون دسیت و پیا   که عضو کدوم، آن 

عقیب گیرد    یصنی ی یرسد رجع امقهقر یه او میه به تیتکخون 

. ز آن را به امصا مندفع سازدینموده به جگر باز گردد و جگر ن
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د یی با. ردیی گ یل می یی ن دسم اسها ، بصد از طو  زمیان تقل یو ا

 یصنی یوره کد اعضیاء میت  یی مد ید زمیان یه ربیط شید  کداسنت 

ا بیه منزمیه   یالن، در امتناع غتا و احیداث ذوسینطار  ک یاعضا

 .دطع است

الن کی ه از دطع عضیو  ک یل آن اسها  دمویسبب تقل: هیتنب

 یصت از دطیع آگیاه  یه طبکافتد در طو  زمان، نه از آن است 

به آن عضییو اسییت بییاز یه ن ییکیی ید خییونیییابیید پییس از تومیب

ه در طیو  میدت، اعضیا    کی ه و جهش آن است کستد، بلیا یم

متیر  کگردنید پیس غیتا را     یر می یه سی یی ثرت تیتکمقطوع از 

شیود   یم می کی ز یی خواهند و بدان سبب شهوت تناو  غتا ن یم

 .گردد ناچار یم مکز یپس خون ن

ه تفرق ات ا  در جگر افتد و بدان سبب خیون  کسوم، آن 

ل ترشح بیه  یو بر سبد یاعضا چنانچه با یمنقسم نگردد به سو

و سیبب  . دیی ه بیه امصیاء فیرود آ   کد و از آنجا یجانب باب برآ

ه کی ثرت امتال کا یا انفجار ورم گرم جگر است یتفرق ات ا ، 

 .ه و جز آنیا سقطه دویا ضربه یبه شق انجامد 

خیون بیود در جگیر     یه سببش امیتال ک یبدکام یعالمت د

ر یی ثکمقدار  ه خون دفصهکبدون ودوع تفرق االت ا  آن است 

م امیتال و احتبیاس   یو تقید . د و به اودات متباعد بودیرون آیب

جگیر   یو امیم در نیواح   یو گرانی . دهید  یالن مصتاد گیواه یس
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و از عالمات خراش روده چون وجع امصاء و بر . ماریابد بیدر

ه از کی د دانسیت  یی و با. چ نباشید یآمدن خون مختلط با براز ه

اده شود؛ یز یو یترد، بود و هر چند زمان بگیجگر هر چه آ

ن یی نهما در آخیر ا یبخالف آنچه از روده باشد؛ چنانچه فرق ب

ه کی  یدمیو  یبدکاما عالمت اسها  . دیل گفته آیف ل به تف 

و تقیدم  . ه بیه فتیرات نبیود   کی آن است . از تفرق االت ا  افتد

عالمیات بیا    یو در بیاد . دهد یبر آن گواه یاسباب موجبه و

 .است یکشر یامتال

ه بیه حیبس او   کی د یی بیود، با  یدمیو  ییآن چه امتال: عالج

 یه در حیبس و کی را یی د؛ زیی اید نیه ضصف پدکوشند مادام کن

ه از امصیا اشیرف   کی زد یگر رید یه ماده به عضوکخوف است 

ه دبیل از ظهیور   کی بود چون د  و دماص؛ پس صواب آن است 

و اگیر چیون ضیصف    . شیود  کصت سبینند تا طبکضصف ف د 

تازه به  یصنیمار را یابد بیم درکیزمان ح آن. نموده باشد یرو

ر یل سازد به غیما ییه ماده را به جاکد یند، باکم مراجصه کیح

ن یکمی  نید؛ کند، ف د یو اگر آن ودت هم م لحت ب. استخراج

متیر  کد یبرآ یه نسبت بدانچه به اسها  مکرد یگ یخون مقدار

ه کی ق امامیه آن اسیت   یی و طر. ضیرر بخشید   یده بی یباشد تا فا

د یو ببا. بندند ن سخت بریتین و خ یها و ددم یها و پا دست

حیدت اسیت و روده را    یه خون ذکه هرگاه بدانند کدانست 
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وشیند اگیر چیه    کد، در حا  به استفراص و امامه یخواهد خراش

رده باشیند  کی ه استفراص و امامه کو پس از آن. خوف ضصف بود

ره یهربیا در شی  کدرص بود، دابضات دهند چون  یو اسها  باد

 .خته و مانند آنیتخم خرفه و آب مسان امحمل آم

ه کی ن مرض؛ خاصه در ابتداء یل غتا واجب است در ایتقل

و آن چیه از  . اسیت از خیوردن غیتا    یلی کاگر با تب بود منع 

ننید  کت او یاکن ازامه سبب و دفع نیتفرق االت ا  افتد، نخست

 .پس ادراص دابض و ملحم دهند

 یام صفراویدر د: نوع چهارم

و ظیاهر اسیت   . ثرت صفراست و دوت دافصیه ک، یسبب و

 .دیصت دفع فضو  ننماینباشد، طب یه اگر دافصه دوک

ه در جگیر  کی آن اسیت   یبدکو  یو عالمت اسها  صفراو

بید  کو آن چیه در سیوء میزاج حیار     . باشید  شو سیوز  یگرم

شیتر در خیالء مصیده    ین اسیها ، ب یو ا. دید آیور است پدکمت

ق یی ق طرین گیردد؛ مسیدامطر  کنند ساکافتد و چون غتا تناو  

 یلوس امکیمنفوذ ام»د؛ یان نمایو باز در آخر هضم جر. صفراء

ضاً از نشان اسیها   یو ا. «اممصده و االمصاء یبد و دفصه مه امکام

 یباشد بیه شیرط   یه از عالمات سحج امصاء خامکاست  یبدک

رده کی ام احیداث سیحج در امصیا ن   یبه مرور ا یبدکه اسها  ک

 .باشد
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ن یی ه منیع ا کی نند و دوابضات ندهند کزنهار حبس ن: الجع

ت عجا ؛ پس صیواب آن اسیت   کشود به هال یاسها  منجر م

ل میزاج او متوجیه گیردد    یوشند و به تصید که جگر یه در تنقک

نجیا بیه   یر در ایو مآءاامشص. ور استکبدانچه در سوء مزاج مت

ه در آن دبض نبیود  که یاشربه مطف کتمکو . و استیکت نیغا

ه و یی و پیس از تنق . ن و شیراب عنیاب  یریون شراب انار شی چ

بود، شراب خشخاش و شراب انجبیار   یل اگر اسها  بادیتصد

 .بدهند یخ تخم خطمیبا طب

 ه از جگر باشدک یدیام صدیدر د: نوع پنجم

، احتراق خون اسیت  یو سبب و. ندید، زرداب را گویصد

اسیت  گر اخیالط، و ظیاهر   یدر جگر و تابع او است احتراق د

ابس یی از جیوهر   یه چون در جگر احتراق افتد، جیوهر میائ  ک

 کو ذمی ». امصیا  یگردد به سیو  یز گشته و مندفع میمتم یارض

 .«دیهو ام د یامجوهر اممائ

. گفته شید  یه در صفراوکهمان است : نیعالمت و عالج ا

ل هیوا  یضاً صند  و گالب بیر د  و جگیر نهیادن و تبید    یو ا

تییراق، اخییالط جگییر و د  اسییت تییا از اح ینمییودن، ضییرور

ردن کی م از دست راسیت  ینجا، ف د اسلیو در ا. سوخته نشود

 .د بستیج بایز به تدرین اسها  را نیو ا. د استیت مفیبه غا

 یبدک یام خارریدر د: نوع ششم



 72 

 یه مشابه دردکند یب را گویظ و جسم غریء غلیخارر، ش

ه کی آن  یکی: ز سه سبب استین را نیو ا. بود در رنگ و دوام

ه اگیر  کی را یی ما  نضج منفجیر شیود؛ ز  کبد دبل از استکله یدب

آنچیه خیارج    یصنی یستخرج یافته منفجر شود، ما ینضج تمام 

ه کی  ییی  ه سیده کدوم، آن . د و مصتد  امقوام باشدیسف. شود یم

ه کی و روشین اسیت   . دید و به اسها  برآیدر جگر باشد بگشا

ت از یگردد به درد یل میث مستحکسده جگر به سبب طو  م

میوس افتید؛   کیه احتراق مفرط در کسوم، آن . حرارت موضع

ه از کی داسیت  یو پ. دیی نما یمی  ید رویچنانچه از عطیش شید  

 یلیوس فیان  کیف اسیت از صیفوف   یی شدت احتراق، آنچه مط

متنیاً حمائتیا   »مانید   یمی  یظ اسیت بیاد  یشود و آن چیه غلی   یم

 .«یامدردک

ه الزمیه آفیت   کی چش ین، تقدم سبب است و پیاو عالمت 

 .امصاست نابودن

در حیبس، مبیادرت   . نید ک کبه حسب سیبب تیدار  : عالج

و هییر چییه در . ننییدید نبیه خییوف ضییصف شییدکیینیید تییا یننما

نجیا  یه در اکی اند ضیاً گفتیه  یو ا. ن اسیت یست، عالج ایصفراو

و مثلیث بصید از هضیم غیتا سیود      . د استینه مفیمصجون پود

 بیاب کو . دهید  یدن اعضا به خرده درشت نفیع می  یو مام. دارد

 .است یکز نیجگر ن
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د و خیارر افتید چیون    یه از صفرا و صدک یبدکام ید: دهیفا

و نشان . شود به سحج امصاء یثر امر منجر مکمزمن گردد، در ا

نید  یوره با خون مخیتلط برآ کاخالط مت یه گاهکآن است  یو

میار و  ید بیی ایام راحیت ب یی عقیب د  ینامختلط و گاه یو گاه

بر جراحیت امصیا واجیب    ه مرور اخالط کاز شدت امم  یگاه

 .شود یب به غشید در امصا دریند، وجع شدک

ر ید، تیدب یی د آیبد سحج پدکام یه هرگاه با دکد دانست یببا

ل مزاج او چنانچیه  یه با وجود مراعات جگر و تصدکآن است 

در دهنید چنانچیه    یمیر یزهایگفته شد، جهت سحج امصا چ

یو ، اسیب : صیفته . د اسیت یی ن دوا مفیی و ا. ور استکسحج مت

مقشر، هر  یتخم مسان امحمل، تخم خرفه مقشر، بنفشه، خباز

دو درم، گیل   ییک ، هیر  یدرم؛ نشاسیته، صیمغ عربی    یک یک

اسبیو  و بارتنیگ همیه را نیرم     یم درم، سوایو ن یک، یارمن

ن یی ه خواهنید از ا کی  یزند و مقیدار یوبند و جمله به هم آمکب

روغین  بسیابند و   یصنینند کرند و در آب گرم مت یسفوف بگ

 .خته بنوشانندیگل آم

بیود و میردم اسیها      یبید که اسیها   کی ار باشد یبس: هیتنب

میار  یبید غافیل باشیند و ب   کپندارند و بدان سبب از امر  یمصو

راً یثکن العرف دوماً یا»د یگو« نوسیجام»شود؛ چنانچه  کهال

ن یوا مقله مصرفیه االطبیاء بامتفردیه بی    کمرضوا هتا اممرض فهل
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ه در کی ب را واجیب اسیت   یی پس طب. «ایارن من ذوسنطیامنوع

 .فتدیند تا غلط نکفرق  یبد و مصوک یایذوسنطار

اسیت و ترجمیه    یونیان یا، مفیظ  یه ذوسنطارکنون، بدان کا

ه اسیها   کامصا است؛ اما م طلح اطبا، چنان است  ، درحهیو

ن نیام خواننید؛   یبد بیود خیواه از امصیا بید    کرا خواه از  یدمو

بیید بییود، کمییثالً آن چییه از . «عضییو اممییووف یمییمنسییوباً ا»

 یایند و آن چه را امصا باشد، ذوسنطاریگو یبدک یایذوسنطار

 :نهما از چند وجه استیو فرق ب. نامند یمصائ

ل ندرت و یباشد مگر بر سب یدرد نم یبدکه در ک، آن یکی

د به خیالف  ید آیف پدیجگر وجع خف یه در نواحکگاه باشد 

 .الزم اوست اگر با سحج باشد یدیه وجع شدک یمصو

و دا  . دیآ یثر به ادوار مک، خون در ایبدکه در کدوم، آن 

؛ «نیومیی وم او یی ون مه فترات یکدد »: «حیامترو» ینوس فیجام

نباشید، و   ی، تفرق االت ا  ویبدکام یه سبب دکخاصه آنچه 

د و بیاز بنید شیود تیا زمیان      یی ا سه روز برآیه دو روز کباشد 

ل گردد؛ بخالف ید پس باز سایدر جگر جمع آ ه مادهکل یطو

. ار اسیت یون بسکس یادوار و ب یه اجابت طبع در آن بک یمصو

اهد و روز به که بدن بکاست  یبدکه الزمه اسها  کسوم، آن 

چیون   یه در وکی  ید؛ بخالف مصیو یفزایروز هزا  و نحافت ب

 .دید آیاسها  مزمن گردد و مفرط شود، آن زمان هزا  پد
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ت یی بود به غا یه دموکخاصه  یبدکه اسها  کآن چهارم، 

حیرارت و رطوبیت جگیر؛ بخیالف     باشد بیه سیبب    یبد بو م

بوسیت آن؛  یباشد به سبب برودت امصیا و   یه منتن نمک یمصو

 .ل افتدکه در امصا تاکمگر آن گاه 

از او  تا آخر مرض خیون محیض    یبدکه در کپنجم، آن 

و . ید پس دمویآ ین غسامیه نخستکو باشد  یا غسامید یآ یم

ه کی باشد؛ مگر آن زمان  ینم یه باشد، خراطه در وکهر چون 

شیود   یده می یز خراشی یمزمن شود و از طو  زمان سطح امصا ن

 ید؛ بیه خیالف مصیو   یی بد با خراط امصا مخیتلط آ کپس خون 

شود و بصد از چنید   ین مرار ظاهر مینخست یه در وک یسحج

آن خیون و اجسیام   پیس از   یصنیروز خراطه و جراده و بصده 

ه کی و گاه باشید  . کح و چریپس از آن د یصنیه و بصده یغشائ

د به واسطه گشاده شیدن  یهم از ابتدا خون خام  آ یدر مصو

ن خیون  یی ن ایکروده از شیدت امیتالء خیون؛ می     یدهن رگها

روده از شدت  ید به واسطه گشاده شدن دهن رگهایخام  آ

 که انید کی د بلیآ یمر اممقدار نیثکن خون ین ایکامتالء خون؛ م

ه خیون  کی گیردد بیه جهیا      ید چنان چه توهم میبرآ یم کاند

 یبید کبامجمله فرق در اسیها   « س منهایو هوم»ر است؛ یبواس

 . دیبا یغور م کن اندیکاظهر من امشمس است م یو مصو
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 هیدر سوء القن: شانزدهمفصل 
و . اش فساد مزاج اسیت  و ترجمه. مقدمه استسقا است یو

ه از کرض، ضصف جگر و سوء مزاج است و باشد ن میسبب ا

 .فساد و ضصف مصده افتد

و دسیت و   یه در روکی ور، آن اسیت  کعالمت علت میت و 

و رنگ بدن و جبهه بیه  . دید آیتهبج پد کخ وصاً در پل یپا

اماسید و  یه تمیام بیدن ب  کی و باشد . دیگرا یدیل سریما یزرد

اجابیت  نفیخ و درادیر و    یاریضاً بسی یو ا. ر شودیهمچون خم

ه بن دنیدان  کو گاه باشد . ن استیر مصتاد از نشان ایطبع بر غ

از  یداریی نید و حیا  خیواب و ب   کمتبثر شود و مب جراحیت  

ر یی و مراد از اجابیت طبیع بیر غ   . مختلف باشد یصیطب یمجرا

نیرم و   یصت دیبض شیود و گیاه   یطب یه گاهکمصتاد آن است 

ر و یی ، دلکی بصد از ا یند و گاهکل زود تقاضا کپس از ا یگاه

 .تر ید و گاهیآ کبراز خش یگاه

و . دیی ه منع تومید فضیو  نما  کنند کر ین، تدبینخست: عالج

و اگیر خلیط میزج و    . قرا دهند چند دفعیارج فیه، ایجهت تنق

قون و راونید و  یمطلیوب شیود، غیار    یظ بود و مسهل دویغل

ا در ین اشی یتیر  و سیتوده . ار برندکمانند آن به حسب دوت به 

. نار و شراب ورد استین و شراب دیب افسنتن مرض، شرایا
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. تفیاوت  کنست با اندیو هر چه در استسقا گفته شود، عالج ا

ف یه سییبب ضییصیییه چییون در سییوء امقنکیین، آن اسییت یییو ا

نبیود اسیتصما     یز هیر چیه سیخت دیو    یی ه نیباشد، از ادو یم

ه، مفتحیات و میدارت   یی ه بصید از تنق کد دانست یو ببا. ندینما

رد و از کی د یی بامله حیا ، از آب سیرد منیع    و در ج. د دادیبا

د داشیت امیا اسیتحمام بیه آب     یی ن بیاز با یریاستحمام آب شی 

و اگر تواننید بیه   . استد یشور مف یایو آب در یو شب یبورد

و . ننید کدن بسند یان نوشیو عرق باد یاسنکآب به عرق  یجا

ار یی زهیا اخت یه، چیو جهت تیت. ن نبود، ممزوج دهندکاگر مم

و  کبی کجگیر باشید چیون دراج و     یت و مقیو یی ته مکند ینما

ب یی و زعفیران مط  کیو م ط ینیه به درنفل و دارچکرباج یز

 .بود

ق یی اضت است به طرین مرض، رین عالج در ایبهتر: دهیفا

اط واجیب  یی در بیاب ف ید، احت  . بود یه باممشکسفر؛ خاصه 

ه کب او نشوند و ضرورت کاست تا ضرورت نشود زنهار مرت

ه سیبب میرض،   کی نجیا، آن اسیت   یرد در اکف د توان  یاز و

ر و مانند آن باشد و آریار امیتال،   یض و خون بواسیاحتباس ح

و سیزاوار  . دهی د یل و ف ل بر آن گواهیچون سن و مزاج عل

ف یی ن مسهل خفیدانند، نخست یه چون ف د ضرورکآن است 

ن و بصیده  یمیون و افسینت  یخ افتیقیرا و طبی  یارج فیدهند چون ا
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و عند احتباس طمث اگیر  . خون برآرند کپس از آن اند یصنی

د، یاید و به ف د حاجت نیض بگشایض دهند تا حیمدرات ح

ر اگر از اضمده مخ وصه یخون بواس کتمکتر باشد و  صواب

رد کی اط تمام توان یبامجمله، ف د به احت. تر بود ید، اومیبگشا

سیت و  د سبب این علت، مزیضرورت در ا یه اخراج خون بک

 .ف و موجب آفاتباعث ضصف مضاع

ه یی و مسهل، ادو. نندکق یه به تفارین مرض، تنقیدر ا: هیتنب

نید جهیت   یو سینبل داخیل نما   کیخوشبو چون عود و م یط 

ت مصیده اسیت؛   یی نجیا تقو یامیر در ا  که میال کت مصده؛ یتقو

ه سیوء  کی و هرگاه بدانند . خاصه اگر در مصده هم ضصف باشد

 یر شیتر اعرابی  یشانجامد،  یم شد و به استسقا مکه مستحیامقن

نج تا دو دانیگ تیا ن یف درم    یبکو س یدهند با بو  بز، دانگ

خه و سینبل و  یانار مناسب است و سیل وه، یو از م. اند ز گفتهین

ده و برجگر یو بوره و زراوند مد حرج به گالب سائ ینیدارچ

و سوسن و شبت بر مصیده   کیو روغن م ط. دیردن، مفکطال 

 .دن، سودمندیمام
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 در استسقاء: فصل هفدهم
ه در کی ب بارد بود یاش غر ه مادهک یاست ماد ی، مرضیو

ت یی در آمده اعضیا را از جوهر  یا باطنی یظاهر یل اعضالآخُ

و استسقا بر سه دسیم اسیت   . رون آرد و متورم گرداندیخود ب

 .ابدیر کبه دسم جدا ذ یکو هر . یو طبل یو زد یمحم

 یود، محمی بی  یظیاهر  یماده در اعضا یه در وکآن : دهیفا

اسیت   یبود، زدی  یباطن یماده در اعضا یه در وکو آن . است

ه کی م اسیت  کشی  یه، فضیا یباطن ین اعضایمراد از ا. یو طبص

 .دیآ  گفته یاست احشا را چنانچه در زدمشتمل 

  یدر محم: دسم او 

 ینجا، مستقر ماده، خلل و فرج محم است؛ مهتا محمی یدر ا

بدن مترهیل و سسیت   ه تمام کآن است  یو عالمت و. ندیگو

و چیون بیه انگشیت غمیر     . ریشود و منتفخ گردد همچون خم

 یصنیهمچنان به ارر غمر منخفض  یینند، فرو شود تا محظه ک

د و رجیوع  یپس از آن آهسته آهسته برآ یصنیفرو ماند و بصده 

بو  و بطالن هضیم و انطیالق    یدید و سرینما یئت اصلیبه ه

امیا اگیر میع    . ا بیود دیی دهان و دلت عطیش پ  یصت و ترشیطب

دا باشد؛ چون شیدت عطیش   یامحرارت بود، نشان حرارت هو

 .دهان و مانند آن یبو  و تلخ یو سرخ
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جگر اسیت   ی، ضصف دوایمحم یلکه سبب کد دانست یبا

را یجگر افتد؛ ز یه از گرمکو باشد . ثرکمزاج او در ا یو سرد

ا سرد مبیتال  یف شود و به سوء مزاج گرم یه چون جگر ضصک

د یی ابد و همچنان نامنهضم در جگیر آ یهضم ن یکدد، غتا نگر

ر ناگرفته و خون ناشده و سرس به اعضا و خلیل گوشیت   یتی

ه کی و از آن . دیی د و بدان سبب انتفیاخ در جسید رو نما  یدر آ

هنگیام   یصنی یسبب انتفاخ رطوبات مزجیه اسیت، عنید امیمیر     

شیود بیاز بیه سیرعت عیود       یفشردن محیل، چیون متفیرق می    

خیالف  رد به سبب غلظت چنان چه گفته شد؛ بیه  کتواند  ینم

ه کی را یی مانید؛ ز  یر نمینها غایه موضع غمر در اک یو طبل یزد

ف و میتا بیه سیبب    یی ت است و مطکع امحریح، سریت و ریمائ

د یی شود، باز عند زوا  غامر، عا یه منیمر مکمطافت هم چنان 

بیه هنگیام برداشیتن فشیار دسیت،       یصنی یگردد بال تمهیل   یم

 .اومش یگردد به جا یوراً بر مگوشت، ف

نزف  یکی: ار استیجگر بس یه ضصف و سردیاسباب جزن

. و برآمدن خون از بدن به افراط، دوم، احتبیاس خیون مصتیاد   

دن خاصیه در حمیام و در فیراش    ید امبرد نوشی یم، آب شدیس

ه در کی چهارم، آن . هیا نفسانیه یت مفرط بدنکگرم و عقب حر

اند چون سررز و مصده و شیش  بدکه مجاور کاز اعضا  یعضو

د و بدان سبب در فصل جگیر ضیصف رو   ید آیپد یو گرده آفت
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ف شود پس سیودا از جگیر   یا ضصیند کد؛ مثالً سررز ورم ینما

نید و  کف یجگیر را ضیص   یثرت سیودا، دیوا  کد  و یشکنتواند 

ف شیود و  یا مصده سرد گردد و ضیص یهضم آن را باطل سازد؛ 

ز یی به جگیر رود و جگیر ن  لوس خام کیبه سبب نق ان هضم، 

د و هم چنان به اعضیا منجیتب   یرد چنان چه باکهضم نتواند 

، جزو بیدن نگیردد و در خلیل گوشیت     یشود و به سبب خام

ه بیه  کار باشد یبرودت شش و ضصف گرده بس کتمکو . بماند

ه سیوء میزاج گیرم    کپنجم، آن . برودت و ضصف جگر انجامد

ا آفت حجاب به یا وجع امظهر یچش یا می  و پیع بدن یجم

 .دیآ  ل گفتهیند؛ چنان چه در آخر ف ل به تف کاستسقا اف

نابیت اسیت از   که کنند کن، ازامه سبب سابقه ینخست: عالج

پس از آن مصامجیه سیبب    یصنیو بصده . ورهکه متیاسباب جزئ

ه عبارت است ازبرودت و ضصف جگر بدانچه کند یواصله نما

ن و اضیمده و  یصیاج ور شید از م کدر سوء مزاج بارد جگر میت 

ن جگر، بجهت نشیف  یل و تسخیو پس از تصد. مسخنهه یاغت

ر یننید و تیدب  که ناشیفه ضیماد   یی شدن رطوبات، ادو کو خش

ه استسقا مع امحیرارت  کو آنجا . ق و اندفان به عمل آرندیتصر

ار کی ور اسیت بیه   کچه در سوء اممزاج گرم جگر میت بود، هر 

استسیقا متوجیه   پیس بیه عیالج    . ابدین کیبرند تا حرارت تس

واجب  یکف است؛ میق و تجفیه اسها  و ادرار و تصرکشوند 
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 .ن بود احتراز الزم دانندید امتسخیه از آن چه شدکاست 

ه و یی اسیباب جزئ  کاگیر جیه تیدار   : هیی اسباب جزئ کتدار

در موضع خود مشیروح اسیت، امیا     یکل سوء مزاج هر یتصد

ت رب یی عنال به یم به تف ینکان یل بیز جهت تسهینجا نیدر ا

 :لیجل

اگیر ضیصف و   : هکی ر اسیباب سیابقه، چنیان اسیت     یاما تدب

د و گلقنید  یی ء فرماین دیبرودت مصده سبب بوده باشد، نخست

. قون دهنید یو جهت اسها ، حب اصیطمخ . سون خورانندیو ان

 کگر را تیدار یاسباب د کتمکو . مکرکل، مصجون یو بهر تصد

اسیت و   ورکش میت یدر موضع خو یکرد چنان چه هر کتوان 

ل یر ادسیام رلثیه استسیقا، بیر سیب     کز بصد از ذین ف ل نیآخر ا

 .ابدیان ینده بکپرا یصنی یشت

ه در سیوء میزاج سیرد    کی ر سبب واصله، همان اسیت  یتدب

وند است و در ین مسهالت، حب ریو نافصتر. ور شدکجگر مت

سیون  یو ان یخ جیوان یو طبی . وسیته یرات به تجربه پکنجا به یا

امیا اگیر میع امحیرارت بیود،      . د اسیت یی ت مفیدن، به غاینوش

پیس از آن بیه عیالج     یصنیند بصده ین ازامه حرارت نماینخست

 یزهیا ین صورت به چیچ وجه در این به هیکند میاستسقا گرا

نجا، جهت اسیها  صیفرا،   یو در ا. ندیل ننماین مید امتسخیشد

و  یاسین کر شتر با آب یرر و شکله و شربت ورد میمطبوخ هل
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و اگر سرفه بود، شیربت زوفیا   . فشه توان دادر و شربت بنکش

ه در او عنیب  ک یو آب یو مداومت بر شربت بزور. ده داردیفا

و خیوردن انیار در   . ده باشیند، سیودمند اسیت   یامثصلب جوشان

دید  »: گفتیه « میوجز »ن دواسیت چنیان چیه در    یتر نجا، نافعیا

 یسیتح یلت من امرمان ماکعرض ملمراه استسقاء مع امحراره فا

د یی رد، احتراز از تبریو هرگاه اطراف ورم گ. «فبرات هرکمن ذ

ه، گوشیت  یی و جهیت تیت . تیر یالزم است و ادت ار بر غتا اوم

ند بیا  یار نمایه با نخود پخته باشند اختکا گوسفند جوان یمرص 

 .دتق سماق

ف، در آمدن در حمام تیا عیرق   یه جهت تجفکد دانست یبا

د بیه  یی ه برآکی و عیرق  . د اسیت یی ر اسیتصما  آب مف ید به غیآ

و چنان، بر تابیه  . دینند تا به فراغت آک یهم کخش یی پارچه

دن و پشت به آفتاب داده به آفتیاب نشسیتن و بیه    یحمام غلط

ا بدن یگوگرد و مانند آن در آمدن و به آب در یها آب چشمه

ه در کی را  کو نمی . شستن و در تنور گرم در آمدن سیود دارد 

م مقیام آب  ینید، دیا  رده چنید روز در آفتیاب گتار  کی آب حل 

 .استیدر

د یی ه گفته شد، همیه جیا مف  یه در سوء امقنک ینیدوان: دهیفا

اق فاروق خوردن اسیت  ی، تریا در محمین اشیوتریکو ن. است

اق فیاروق  یی و اگیر تر . ردهکی مخلوط  یصنیار یبا مآء االصو  
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اد یم و زک یه بک یاق اربصه دهند، مقدار مثقامیافته نشود و تری

و اگر صیبر  . دن آب سرد واجب استیز از نوشو احترا. باشد

ت یی اش بیه غا  دهانیه  یصنیه ماروره او ک یی وزهکردن، کنتواند 

و . دنکیی م یصنیل امت اص یتنگ بود، از آن آب بخورد بر سب

ه استسیقاء  کی و بیدان  . رده باشندکده سرد یه آب جوشانکد یبا

 .ن ادسام است و هو امحقیتر ثر اطبا محقق، اسلمکنزد ا یمحم

 یدر زد: دسم دوم

ن یه جمع شود آب در احشیا؛ خیواه میا بی    ک، آن است یو

ن ریرب و  ین ررب و امصاء؛ اما ما بی یصفاق و ررب و خواه ما ب

ثیرت  کن استسیقاء،  یو سبب واصله ا. شود یثر جمع مکامصاء ا

ن موضع، اما اسیباب  یت است در بدن و گردآمدن او در ایمائ

صه جگر و جاذبه گرده هیر  ه دافکآن  یکی: ار استیسابقه، بس

ن یی ه بیه ا کی  یف شود به سیبب آفتی  یها ضص نیاز ا یکیا یدو 

 ییک ه در ضیصف هیر   کی چون آمیاس و ماننید آن   . اعضا رسد

ز نگیردد و  یت از خون جدا نشود و متمیور است، پس مائکمت

 یراممقدار گردد و بیه سیبب  یثکد و ناچار یبدن آن را دبو  ننما

. ن جا محتبس شودید و در ایماگاه نین جایل بدیاز اسباب، م

ه در کی سیوم، آن  . ده شیود ینوشی ار یه آب سرد بسی کدوم، آن 

مصتیاد بنید    یه مجیار کی رطوبات بدن گدازش افتد و حا  آن 

 ین رطوبیات ذوبیان  یی ر آن و بدان سبب ایباشند از آماس و غ
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و . ن ادسیام اسیت  ین استسقاء بیدتر یو ا. ن محل آردیبد یرو

 .«یامراز»ه یعل

م است و رقامت کش یو بزرگ ی، گرانیسقاء زداست عالمت

ا یی م عنید اممیس گو  کم و احساس شکپوست ش یدگیو ترنج

ضیاً چیون   یو ا. نید یرا گو ک، مشی یکو خ. پر آب است یکخ

ت و کی مار از پهلو به پهلیو شیود، حر  یا بیم زنند کدست بر ش

ه در کی و باشید  . جنبش آب مسموع گردد همچون آواز میوج 

د و یی د آیب آماس پدیه و دضیخ اطراف و پشت چشم و در 

پیس اگیر   . دیی نفس رو نما یم شود، سرفه و تنگکچون مستح

رنیگ و بیو  و    یدیو سیر  یر حرارت بود، عیدم تشینگ  یبه غ

و اگر مع امحرارت بیود، نشیان   . ، شاهد اوستیاحساس سرد

رنیگ بیدن و    یو زرد یاست؛ چیون تشینگ   یحرارت گواه و

 .بو  و جز آن

 یصی یر طبیی ئت غیستد بر هیبدن اه در ک یهر رطوبت: سوا 

ه تا پخته بود؛ پیس رطوبیت مجتمصیه    کشود خاصه  یمتصفن م

 ردیگ ین استسقا چرا عفونت نمیدر ا

موضیع   ییک ه در کی تصفن رطوبت را شیرط اسیت   : جواب

ند؛ همچون کدور  یه در وک یوادف بود و نباشد آن را مجار

 یگیر در و یستد و خیرج نشیود و آب د  یه در حوض باکآب 

. نید که در آن تومد یرد یاید و بدان سبب بد بو شود و اشیاین
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ار یی نید و ازد ک یت مکه آب حرکست؛ بلین نین جا چنیو در ا

 .گردد یر و متصفن نمیرد؛ مهتا متییگ یو نق ان م

اگر آماس جگر سیبب بیود، خیواه ورم حیار باشید      : عالج

ر او در مبحیث آن بیه حسیب آن    یخواه صلب، گفته شید تیدب  

ل میزاج جگیر   یگر باشید، در تبید  ید یو اگر سبب .نندک کتدار

ز یی و در استفراص و جز آن ن. وشند به وفق حرارت و برودتک

دارند؛ مثالً اگر با حرارت بیود، جهیت    ین سر رشته مرعیهم

و بهیر  . و مانند آن دهند یاسنکن و آب ینجبکل مزاج، سیتبد

 یحیرارت بیود، بیرا    یالنیج بیارد دهنید و اگیر بی     کلکاسها ، 

نیار و شیراب اصیو  و    یشیراب د و  ین بزورینجبک، سلیتصد

و در هیر  . النج حارکلکو جهت اسها ، . مون دهندیشراب افت

رفع دبض، میز فلوس به جالب و روغن بیادام   یدو حا ، برا

 یه به سبب استسقاء زدکاطبا، زرداب  یو بصض. مناسب است

و آب شیاهتره دفیع    یله زرد و تمیر هنید  یگشته به مطبوخ هل

 .ندیانم یم

 یه از گرمی کی  یله زرد، در دفع استسیقا زدی  یه هلکو بدان 

ن مسیهالت  ینج، بهتیر یبکدارد؛ چنیان چیه سی    یلکباشد، نفع 

 .ه از برودت بودکاست در استسقا 

س و یت جگیر، دیرص انبربیار   یبصد از استفراص، جهت تقو

و . ب و ماننید آن دهنید  یدرص گل و شراب انار و شیراب سی  
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و ماننیید آن چییون حبییوب   ون یجهییت ادرار، دییرص مییازر  

رفس و کی ان و نانخواه و تخیم  یه از اسارون و بادکمطبوخات 

نج سییاخته کاکییون و ییینییه و هلیسیینبل و وج و انجییدان و پود

ت، منیدفع  یه مائکو نفع مدرات، آن است . ار برندکباشند، به 

ن بیر  یکم جمع نتواند گشت؛ مکش یشود به بو  و در فضا یم

ننید  ک ید همیاء مدره تجدیه اشکبلند؛ یمدر واحد ادت ار ننما

بیه  صیت  یه چیون طب کی را یی رد؛ زیی ز امفت نگیچ یکتا طبع به 

 .ز منفصل نگرددیرد، بدان چیامفت پت یزیچ

د یی ار برنید، با که در استسقا به ک ییه هر دواکد دانست یبا

ر یی ننید تیا دیوت او بیه سیرعت بیه غ      که در سحق او مبامیه ک

 ین غیتا، شیوربا  یوتریکی و ن. سار به محیدب جگیر رسید   کان

ر گیرم  یه بیا ابیاز  کی هیو  یر باج و تیجوجه مرص فربه است و ز

 .نندکه دتق کو سر کپخته و اگر حرارت نبود به زرش

دهد و سیده  ین مکین را تسیمستسق یه، تشنگکه سرکبدان 

م کو تا ماده مسیتح . گرم را نفع دارد ید و استسقایگشا یرا م

گ تیرب شیربت   ر شتر ندهنید و آب انیار و آب بیر   ینشود، ش

. ن مرضیدارد ا یلکده یدن بر دوام، فایخته نوشین آمینجبکس

ار یر امضیصف، انیار بسی   یثکه یمستسق یعورت: دیگو« یبوعل»و 

 .ن علت خالص شدیمشورت و از ا یخورد ب

خ ی، بی یبیوره ارمنی  : دیی ار آکی نجا به یه در اک ییصفت طال
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رنیب،  کسیه درم؛ تخیم    ییک از هر زج، یسوسن، دردمانا و مو

ن گیاو، هیر   یفت درم؛ پشل بز، پنجاه درم؛ آرد جیو و سیرگ  ه

ا آب یییان یییند و بییه آب بادیش ییت درم ، همییه را بسییا یییک

اطبیا در   یبصضی : هیی تنب. ندیم طال نماکبسرشند و بر ش یاسنک

شند چنانچه اسب را ک ینند و آب را بر مک ین استسقا بز  میا

ثیر  کم امخطیر اسیت، مهیتا در ا   ین عمل، عطی ین ایکنند؛ مک یم

 .اند نشده یان ویتب متتصرض بک

 یدر طبل: دسم سوم

ل میع رطوبیت   یی ظ عسیر امتحل یغل یه بادهاکآن است  یو

شیود در آن آب   یه مجتمیع می  کی د در آن موضیع  یل گرد آیدل

و . ده اسیت یی ابس نامیی ، «بقیراط » ن دسم استسقا را یو ا. یزد

ا شیدت بیودت و   یی مزاج جگر اسیت   ین علت، گرمیسبب ا

، فسیاد  یسبب طبلی : دیگو« ییصاحب ادسرا»و . رطوبت مصده

هضم مصده است؛ خواه فساد هضم از ضصف هضم مصده باشد 

ه چون غتا هضم کو ظاهر است . ییو خواه از بیلظ ماده غتا

د، هاضمه جگر باضرور از آن عاجز ینشود در مصده چنانچه با

شیود غیتا بیه     یل مید و جهت د ور ارر حرارت، مستحیآ یم

اح یی ا جگیر مومید ر  یه مصده یه حرارت دوکباشد و گاه . احیر

ز مضصف هضم است و ضیصف  یه افراط حرارت نکرا یشود؛ ز

 .احیهضم، موجد ر
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 یمتیر از گرانی  ک یه گرانی کی آن است  یعالمت استسقا طبل

و . محسوس شیود  یدگیشکو تمدد و . باشد؛ مخفه امماده یزد

ست و چون د. اند را دم داده کا مشیه گوکد یم، چنان نماکش

ن یی و خاصیه ا . ندیگو یبر آن زنند، آواز طبل دهد و مهتا طلب

رون آمیدن را  یی ن بیی د و ایار برون آیه ناف بسکاستسقا است 

 .فتدیناف را ن یو محم ین نتو، در زدین چنیو ا. ندیگو« نتو»

ه متومید  کی ر منهضیمه  یی جهت استخراج رطوبیات غ : عالج

افتیه میع   یر کی ه ذکی ات دهند یباد در احشا، منق یشود از و یم

ننید و  کمیت  یه اسیتفراص برفیق و مال  کی د یو با. مراعات مزاج

ه کی را یی ه مسخن جگر نبود به افیراط؛ ز کند یار نمایاخت یزیچ

ر اسیت و محیدث عطیش؛ خاصیه     یسخونت جگر، باعث تبخ

نید،  یه چون مسخنات استصما  نماکاند  را؛ مهتا گفته یمحرور

نید تیا از   یاسرد بر جگر طیال فرم  یها زیه چکاحوط آن است 

 .من باشدیر ایخوف تبخ

و آن، . وشیند کاح یی ل ریه ماده، در تحلیبصد از اسها  و تنق

و . دیی ند تیا آروص آ یره و مانند آن بخایند و زکه کچنان باشد 

قون بخودند و بیه  یادا و فندیسنجرن ن چونکبادش یها مصجون

ه در کی  یو ضیماد . ننید کد یی مکو سیبوس ت  کاورس و نمی ک

 کو از سداب خشی . ندیر اطراف ضماد نماور شد بکمت یمحم

ر کرفس و بیوره و شی  کی ان و تخیم  یی و تخم حرمل و تخم باد
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 .ند در دبریسرخ و آب سداب سازند خرد و حمو  نما

 ندیه آن را حبن گوک یطبل یدر استسقا: دسم چهارم

قیه  یاح ردیی و ررطوبات  یه هر گاه در استسقاء طبلکبدان 

مانید و   یظ بیود بیاد  یو غل لیعسر امتحل رد و آنچهیل پتیتحل

بیه   یگردد طبل یم یاده شود، مسمیاده زیالبت زصبدان سبب 

را  یو حبن، در میت، میرادف استسیقا اسیت و مستسیق    . حبن

ه باشد؛ اما در اصطالح اطبیا،  کند به هر دسم یگو یم« محبون»

 .افتهین اجرا یچن

ه کی به حیبن آن اسیت    یه نشان استحامه طبلکد دانست یبا

 ییک میار ن یگیر و ب جه بیود و حیا    کد از آنچه یفزایبت بالص

ابد و بدان سیبب  یتمام  یاتامل گردد و بدن غکشود و هضم 

دا یی گیر پ ید یروهکم مکش ید  و به جز سختیدوت عود فرما

 .نباشد

نید تیا میاده دابیل انفصیا       یامنه ضماد نیمل یزهایچ: عالج

ت و یی برکل،آبزن سیازند از آب  یف و تحلیشود؛ پس بهر تلط

خیم سیداب   و صصتر و ت ل و مرزنگوشیلکرون و بابونه و انط

خته بیه آب  یوفته و بکا و نطرون ستر طرفکدستر و خایو جندب

 .ندیم ضماد نماکخته بر شیسداب و بو  شتر آم

د یی و با. دیی ار آکی ع ادسیام اسیتقا بیه    یی در جم لهیده جلیاف

مفیرط بیود،    یه با استسیقاء تیب و تشینگ   که آن جا کدانست 
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چ دسیم و بیه   یچ وجیه در هی  یار نبرند از هی کبه  گرم یزهایچ

دناعیت   یاسنکخ یو ب یاسنکصلب و تخم ثدن آب عنب امینوش

ن یی ن، اییو جهت تل. ندینند و بنوماش با میز بادام تناو  نماک

لیه و  ی، بلیابلکی لیه  یلسنا، هفت درم؛ ه: صفته: مطبوخ خورند

 ییک ، هیر  یاسین کلوفر و تخم یننج درم؛ بنفشه، پ یکآمله هر 

ده  ییک اه و عنیاب، هیر   یسی  یز؛ پانزده درم؛ آمویسه درم؛ مو

فلیوس خییار شینبر و تیرنجبین،     ست عیدد؛  یعدد؛ سرستان، ب

کنید   هریک ده درم و آن را که خیار شنبر تنها عمل نییک میی  

 .، انفع اممسهالت استیاسنکره یفلوس او با ش

ه حیرارت  کی ن دهند تا ینجبکو س یاسنکه، آب یبصد از تنق

زها در سه دسم، اغتسیا  اسیت بیه    ین چیتر و نافع. ل شودیزا

ه و ماند آن و عیرق آوردن در حمیام بیه    یه و نطرونیتیبرکآب 

ت یی ن بیه غا یریه اغتسیا  بیه آب شی   کرا یر استصما  آب؛ زیغ

ه کییر عییرق آوردن آن اسییت یو تییدب. مضییر اسییت در استسییقا

پیش از آنکه آب در حمیام اندازنید و   د یض به حمام در آیمر

و آن عیرق را  ق یصنی طبق خشک بنشیند تا عیرق آیید   بر طاب

نید  کبرداشیت   ضیه طبع مرکنند و تا ک یهم کپا یی به پارچه

نند و چون کن عمل دارد آگر تنور را گرم یو هم. نشسته باشد

 یض در وی، میر تواند رفیت  یدر و یو آدم دیبه سرد شدن آ

ل ن عمل، از حمیام افضی  یه اکد؛ بلیند تا عرق آید و بنشیدر آ
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ه؛ بیه  یی حمام،مختلط است بیه ابخیره مائ   یه هواکرا یاست؛ ز

 .ابس محض استیه کتنور  یخالف هوا

 یو یبیود و چیرا   یه اعرابی کر شتر خاصه یش: گریده دیفا

ب امنفع است در استسیقا؛ خ وصیا   ی وم باشد، عجیح و دیش

و روز او ، چهل . نندکن بسند یتا و آب به همغه به عوض ک

نیید بییه حسییب  یفزایهییر روز ده درم بنیید و یدرم شییروع نما

ر در استسیقا  یه شی کاند  گفته یصت و آن چه بصضیبرداشت طب

رد؛ کی د یه سرد است، بر آن دو  امتفات نباکمضر است بهر آن

ه کی  یاسین کت بود مانند یصمخابا یه نفع وکتواند  یه مکرا یز

ا یسیقمون  کتمکدهند و  یسرد است و در امراض سرد جگر م

برنید؛   یار می کی بیه   یصیفراو  یها یماریدر بما اه گرم است ک

ر در یاط ورزنید تیا شی   یر احتیه هنگام استصما  شکد ین بایکم

ه دبیل از آن و بصید از آن و   کی اط آن است یو احت. م نبنددکش

نید  ننج و مایبکه موجب منع تجبن بود چون حیب سی  ک یزیچ

د یی ز مفیی ه بو  شتر و بو  بیز ن کو بدان . برند یار همکآن به 

 .است

 ت افتدکه از شرکدر ضبط انواع استسقا : ع پنجمنو

ور اسیت،  کن دسم تحت اسباب اصناف رلثه میت یهر چند ا

د به یز گفته آیبراسه ن،یمصان یو اظهار بصض یآسان ین برایکم

 :نوع جدا
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 .ه از ضصف سررز شودکدر استسقا : نوع او 

به تنقیۀ سودا توجه کند و سیررز را دیوت دهنید از    : عالج

 . ر ضصف امطّحا  متکور استآنچه که د

عالمیت او  . شش بیود  یه از سردکدر استسقا : دوم: عالج

 .ها یم است و ورم پایدا کسرفه خش

 .شربت زوفا و گلقند دهند: عالج

بیه   قایت جگر از ماسیار که به مشارکدر استسقا : نوع سوم

 یو عالمت او نرمی . جاد شودیقا، ایماسار یصنیسبب مرض او 

 .ها صت است و بر آمدن فضو  از رودهیطب

ت جگیر  یی و آب انار دهند و بیه تقو  یشربت بزور: عالج 

 .وشندک

ا بیه  یی ت گیرده شیود   که به مشارکدر استسقا : نوع چهارم

 .ت مصده از جهت حرارت اوکمشار

 .است یبه حسب و: آن عالمت و عالج 

ت رحم شود بیه سیبب   که به مشارکدر استسقا : نوع پنجم

 .ضیا حبس شدن خون حیناق اخت

ز یی ظیاهر شیود و بیاال ن    یاز مبحیث و : عالمت و عالج او

 .گفته شد

و . خون در بدن شیود  یاریه از بسکدر استسقا : نوع ششم

ر بسیته گیردد و خیون بیه     یه خون بواسی کعالمت او آن است 
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 .ف د نگرفته باشند

و  کنجیا، شیربت زرشی   یو در ا. نید یم نماکخون را : عالج

 .د استیو آب انار مف یتمرهندمو و آب یم

بیر آمیدن خیون     یاریه از چهت بسکدر استسقا : نوع هفتم

 .افتد

ننید چیون   کد تنیاو   یه خون افزاک ییو غتا یشربت: عالج

 .خون افزا و زرده تخم مرص و گوشت یشربت ها

ه در کی میزاج   ءه از جهیت سیو  کی  ءدر استسیقا : نوع هشتم

ا یی ز اسیت  یی ت عالمیت او تیب  و . دیی د آیی ع بدن افتد پدیجم

ه بیه  کی هیر استسیقا   : گفته« بقراط»و . دراز؛ مثال نائبه یها تب

 . است یسبب امراض حاد افتد، رد

و . چش شیود یه از جهت می  و پی کدر استسقا : نوع نهم

ه کی گفته هر « بقراط»و . ناف است یم نواحیمم داأمت او، عال

ار او بییه کییل نشییود، یییم باشیید و بییه مسییهل زایییرا مییی  دا

 .انجامد یطبل یقاساست

ر کی پس از آن ف یصنینند بصده کر می  کن، فینخست: عالج

 .استسقا

و عالمیت او،  . ه تابع درد پشت بودکا قدر استس: نوع دهم

 . م در پشت استیدرد دا

 .عالج وجع امظهر است: عالج او
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و . شیود  یمی  ه از جهیت حجیاب  کدر استسقا : ازدهمینوع 

 .نفس و سرفه است یعالمت آن، تنگ

ه شیربت  کی ن، چنان باشد یو ا. نندکمصامجه حجاب : جعال

 .اوشان بود بنوشانندیه در او بنفشه و زوفا و پرسک یبزور

 یحیا  بیر را   یب اسباب و تقاضیا کر عند تریتداب یو باد

 .ب استیطب
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رقان و در امراض ی یماریدر ب: مدهباب چهار

 طحال
اره و هیم از  ردان، هم از علل جگر اسیت و میر  یه کاز آن 

ش از یر او بصد از امراض مخت ه جگر و پی کطحا ، ذ یماریب

ن باب، مشیتمل  یا. مخ وصه طحا ، انسب نمود یماریان بیب

 .است بر دو ف ل

 رقانیدر : فصل اول
ا یی  یرد به زردیر فاحش پتیه رنگ بدن تیک، آن است یو

ه میاده  کی د دانسیت  یو با. به حسب مون خلط فاعل یاهیبه س

ه تیب  کی باشید از آن اسیت    یر عفونت می یثر به غکر اردان، دی
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شتر از جگر و یردان زرد، بیو . ستین نیا ا ربع از موازمیغب 

ن هیر دو را بیه دو   یی و ا. ثر از سررز افتدکاه، ایو س. مراره بود

 :نمکان یدسم ب

 ردان اصفریدر : دسم او 

 :ن چند نوع استیا

نید  کن دفیع  ل بحرایه بر سبکآن  یصنی: یردان بحرانی: یکی

، تقیدم  یو عالمیت و . صت میره صیفرا را بیه ظیاهر بیدن     یطب

ه الزمه بحران اسیت چیون   که است و جز آن یات صفراویحم

افتن در احشیا امیم و   یی م و کدهان و دیبض شی   یان و تلخیغث

 .ردان در روز بحرانیحدوث 

ل بحیران،  یهفتم افتید بیر سیب   ش از روز یه پکردان ی: دهیفا

 .است یرد

صت را بر دفع میاده بیه ظیاهر، و آن،    یند طبده یاری: عالج

و . دیی د و اسیتحمام نما یگرم در آمار در آب یه بکچنان باشد 

ن نیوع،  یی و ا. خته بنوشندیآم یاسنکره یا با شین تنها ینجبکس

 .سهل امصالج است

آن  یصنی یردان حاصل از سوء مزاج گرم جگیر؛  ی: دسم دوم

ب ه عییارض شیود سییوء میزاج گییرم در جگیر و بییدان سییب   کی 

ند با خون کت یو سرا یصیرطبیغ یل شود غتا به صفرایمستح

ه در سیوء میزاج   کی همیان اسیت    یو عالمت و. ر بدنیدر سا
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آن  یاهیا سی یی بیو    یو شدت زرد یو صفراو. جگر گتشت

ثر با کن دسم، در ایو ا. زرد باشد کفکبو ،  یو باال. دا بودیپ

 .«الختالط ام فرا بامدم»باشد؛  یسونوخس م یحم

ر و جیز  ین و میاء امشیص  ید جگر، آب اناریجهت تبر :عالج

ر کی ه در سوء مزاج گرم جگر ذکه یه و اطلیآن از اشربه و اغت

لیه و آب  یخ هلیه صفرا، طبیو جهت تنق. ندیافت استصما  نمای

و مطبیوخ  . ار برندکت داده باشند به یا تقویه به سقمونکرائب 

ا یی رخشیت  یه بیه حسیب حیا  همیراه ش    کی ا نقوع فوایه کفوا

د یی ه، بیاز بیه تبر  یی و بصید از تنق . موافق اسیت  ینین، ملیترنجب

 .رد تا مق ود حاصل شودکد یجگر توجه با

سیوء   یصنی یردان حاصل از سوء مزاج گیرم میراره؛   ی: سوم

شیتر  یو بیدان سیبب صیفرا ب   . مزاج گرم حادث گردد به میرار 

ت و فیرط حیرارت   یی مکثیرت  کمنجتب شود بیه میراره و از   

آن  یو عالمیت و . نده گرددکبدن پرا موضع، جوش زند و در

و بیو  در  . یخیارج  یر سببید به غید آیپد یبارگیک: هکاست 

پس از آن زرد شیود و پیس از آن    یصنید بود و بصده یابتدا سر

ن دسم یو فرق در ا. دیل به غلظت نمایاه گردد و در آخر میس

ه در کی ه از سوء میزاج گیرم جگیر افتید، آن اسیت      کو در آن 

ار و دیاروره هیم از   یبسی  یگردد و تشنگ یم مک ، شهوتیبدک

د مگیر  یی گرا یم یباشد و رنگ تمام بدن به زرد یابتدا سرخ م
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و . دهد یرنج م یء صفراویو د. ل داردیمودت مکه به ک یرو

ه از سده جگر افتید آن اسیت   ک یردانین دسم و در یفرق در ا

ما  کج بیه اسیت  یشود و به تیدر  یظاهر م کاند کاند یه سدک

افتید و از آریار سیوء     یه دفصه می کن نوع یسد؛ به خالف ار یم

 .مزاج جگر و سده مصرا بود

ل مییزاج مییراره، شیربت آمییو و انییار و  یجهییت تبید : عیالج 

ره میبالب  یو شی  یاسین کره ین ساده ترش دهند بیا شی  ینجبکس

ن و یله زرد و شیاهتره و افسینت  یخ هلیطب ه،یتنق یو برا. ختهیآم

 . ار برندکآمو به 

نید و تلخیه خواننید،    یه آن را زهیره گو کی اره ه میر کی بدان 

ختیه  ید جگیر آو یی ه بیر زوا کی تو  یکو  یاست ع ب یا سهکی

انیدر میراره گشیاده اسیت      یو اندر مقصر جگیر، منفیت  . است

گیر  ید یو منفیت . زهیره  یجهت بر آمدن صفرا از جگر به سو

 یاندر گشاده است تا مختی  یعشر یروده ارن یاز زهره به سو

د و طبیع را بیر   یی ها فرود آ ن منفت برودهیااز  یافزون یصفرا 

ثیر میردم،   کو در ا. دیها را بشو ند و رودهکدفع فضله خبر دار 

از زهره، اندر دصیر   یست؛ اما اندر بصضیش نین دو منفت بیاز ا

روده اسیت و   یه به سوکباشد بزرگتر از آن  یز منفتیمصده ن

و . د و مصیده را برنجابید  یی شیتر آ یبدان سبب صفرا به مصیده ب 

 یشییه و سییوء هضییم ودیییدهییان اسییت هم ی، تلخییینشییان و
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ه آن کی ها باشد  یمارین، از جمله بیو ا. شتر افتادنیب یصفراو

 .ندیگو« هیئه االعضا االمیسوء ه»را 

اماسید و بیدان سیبب در    یزهیره ب  یصنی یه مراره کچهارم آن

امصا  یه جتب صفرا است از جگر و دفع آن به سوک یفصل و

د و بیه واسیطه   یفزایمضرور صفرا در بدن بابد و بایضصف راه 

و . دیی ط است به جانب پوسیت گرا یه خواهشمند محکت ینار

و زبیان،  . ه و نیرم الزم بیود  یی ه تیب دد ک آن است یعالمت و

ه جگیر  یی در ناح یو تهیوع، رنیج دهید و گرانی    . درشت باشد

ه کی ل باشد؛ بخالف ورم جگیر  یمحسوس نشود و اگر شود دل

 . باشد یار میسدر آن رقل ب

 .ن استیا یورم جگر گفته شد، دوا یآن چه برا: عالج

آن  یصنی: ع بدنیردان حاصل از سوء مزاج گرم جمی: پنجم

هیا و   شود سوء مزاج گرم در تمیام بیدن و رگ   یه عارض مک

 یو عالمت و. ل به صفرا گرددیها مستح بدان سبب خون رگ

ض و بیراز  صیت، دیب  یو طب. دیه ملمس بدن گرم نماکآن است 

هیا بیر بیدن     و تمام بدن، بخارد و جوشش دانیه . باشد کخش

رنج دهد و بو  و بیراز زرد باشید    یء صفراویظاهر شود و د

 کز انید یی ردان نین یو ا. ض الغر گرددیمفرط و مر یو تشنگ

ه کی آن جیا  . دیی نما یه تیب رو کی د و گاه باشد ید آیپد کاند

گیردد   یمی ل یما یصفرا بسوزد، رنگ روحرارت غامب بود و 
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 .یاهیه مخلوط بود به سک یبه زرد

نید و اگیر   کت یی فاکد یاگر سوء مزاج ساده بود، تبر: عالج

له و یو به مطبوخ هل. نبود یه مانصکبا ماده بود رگ زنند آنجا 

و پیس  . ندیار شنبر و چهار شربت و امثا  آن طبع را بگشایخ

 ل میزاج بیه اسیتصما    یند جهیت تصید  ید آیه، باز به تبریاز تنق

: ن اسیت یی ه اکه مناسبه یر شده و اغتکه بارها ذکاشربه مبرده 

ج بیا آب غیوره و آب   یه پختیه و فیرار  کبا سر یا صخره یماه

ه به مزوره بنومیاش  کو احوط آن است . ب دادهیانار ترش ترت

ه کی مو دتق سازند؛ خاصیه آن جیا   یمو به . نندکدو ادت ار کو 

ه در کی و در آبزن . استحمام نمودن ه، یو پس از تنق. با تب بود

وگیل   یریی و گیل خ  یدو و بنفشیه و خبیاز  کی او با درنیگ و  

پس از آن روغن  یصنیو بصد . ده باشد در آمدنیلوفر جوشانین

 .دن بر بدن، سودمند استیلوفر مامیبادام و روغن ن

ه مسام بدن بسته شود کآن  یصنی: ه یردان استح افی: ششم

ن غبیار و گیرد   ا گرم و نشسیت یسرد  یبه سبب گشتن در هوا

ثر اندر سیرما  کن ، در ایو ا. ا در حضریبر بدن؛ در سفر باشد 

 .دن باد شما یوز یصنیافتد و به ودت هبوب 

ل یی لکه در او بنفشیه و ا کی به حمام روند و در آبزن : عالج

نید و بیدن را   یده باشند آیجوشان یریو بابونه و گل خ کاممل

 .ندیشند بشوه در او نخود و سبوس گندم پخته باک یبه آب
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ه کی آن  یصنی: ردان حاصل از استحامه خون به صفرای: هفتم

ه از کی  ییل شود به سبب شدت حرارت هوایخون بدن مستح

اسیت و   یء میرار ی، دی یو عالمت و. شان او تومد مرار است

ن یی و ا. و ضصف شهوت طصام و وجیود امیم در مصیده    یتشنگ

تر، شی یو ب. میه محردیه باشید   یغیب دا  یثر بیا حمی  کنوع، در ا

 .شانیبدن ا یان و زنان را عارض شود جهت نرمکودک

ن کنند و در موضع خیوش هیوا مسی   کن کد مسیتبر: عالج

ار یب و تربز و خیسرد چون انار و س یها وهیو آب م. سازند 

ه کیشکه، یباسیه و ریو اطصمه بارده، چون رمان. دو بنوشندکو 

 .ندیتناو  نما

ه جگیر  کی آن  ینی صی: دن جگریردان حاصل از آماسی: هشتم

شید از آن   یه نافیت می  کی  یاماسد و به واسطه انضیاط مجاریب

مراره، بند شود صفرا در جگر و منتشیر گیردد    یصفرا به سو

 .در بدن

 .ندیبد جوکاز ورم ام: نیعالمت و عالج ا

بید  که در نفیس  کآن  یصنی: بدکردان حاصل از سده ی: نهم

د، پس فرا در بدن ه باز داریلکسده افتد و صفرا را از مراره بام

بو  و بیراز اسیت و هیر     یدی، سریو عالمت و. منبسط گردد

 .دا بودنیور شد پکچه مت

 .ندیبد جوکاز سدد : یعالج و



 113 

ه حیرارت  کی آن  یصنیه؛ یردان حاصل از حرارت سمی: دهم

ه مسیتصد  کی از اخالط را  یند و بصضکدر بدن ارر  یب سمیغر

چنانچیه از مسیع    ل به مره صیفرا گردانید؛  یاستحامه باشد، تبد

ه زهیر آن  کی وانیات  یگیر ح یو د یثه و افیاع یر خبیال و زنابیرت

دتیا  حیاد، چیون     یا از خیوردن دوا یگرم بود حادث شود و 

و عالمت آن . د عارض گرددیو صداء امحد یزهره پلنگ وافص

بصد از  یناگهان یصنیردان است بیته یه از مسع افتد، حدوث ک

ه از خیوردن دواء  کی آن  و عالمیت . گیر ید یودوع، بدون سیبب 

د یی نما یردان با امتهاب و حمیرت رو یه کدتا  افتد، آن است 

چش یو می  و پی  یدرار یو ب یدهن باشد و تشنگ ییو بد بو

 .دا بودیه پیباطن یع اعضایو تقط

و ادیراص   یاسین ک ۀریآب انار و مصاب اسبیو  در ش: عالج

ر و روغیین بییادام و هییر چییه بییرودت و یافور و مییآء امشییصکیی

ز و یو برگ گل و صند  و گشین . ت داشته باشد بنوشندیادیرت

نید  یافور با گالب سرشته بر جگیر ضیماد نما  ک کیا و اندیاداد

نید، رگ بیا   کو اگر مشیاهده واجیب   . د استین مفییو تل یود

. شدکره بید  و غ یند تا زهر را از نواحیحل بگشاکا ایق یسل

ار شینبر و  یی له زرد با خین، ماءامجبن و سفوف هلییو جهت تل

رابیت  »و . د استیو عنب امثصلب مف یاسنکر خشت و آب یش

ر داد و یی بکاق یی ن نیوع تر یی در ا« نوسیجام»ه کد یگو« بن دره
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 .افتیمار شفا یب

ه کی آن  یصنی یردان حاصل از ضصف جرم میراره؛  ی: ازدهمی

ف شود به سبب ودوع سوء مزاج مضیصف در  یجرم مراره ضص

د از جگیر؛ پیس   یب ننماو به واسطه ضصف، صفرا را جت یو

ت ضیصف  کمشیار  ین نیوع، بی  یو ا. نده شودکصفرا در بدن پرا

اسیت   یء صیفراو یان و دی، غثیو عالمت و. متر باشدکجگر 

دا یی ثیر پ کدر جگر نیابودن و آریار ضیصف جگیر در ا     یو گران

 .بودن

ن است؛ یا یشد، دوا  ضصف جگر گفته یآن چه برا: عالج

 .«بدکام کباشترا یقویالن اممراره »

: ن جگر و میراره یب یردان حاصل از سده مجرای: دوازدهم

ن جگیر و  یه مابک یه عارض شود سده در آن مجرکآن  یصنی

. انجتاب مره صفراست از جگر به مراره کمراره است و مسل

ه چون صیفرا از خیون جیدا نشیود، بیا او در      کو ظاهر است 

شیود و بییدن را زرد   یرود و بیه اعضییا منبسیط میی   یهیا میی  رگ

 کدهن و انید  یء مره است و تلخی، دیو عالمت و. سازد یم

روز  یصنی یج؛ ید شدن به تیدر یافتن و براز سریدر جگر  یگران

 متر کبه روز رنگ براز 

شود تا آن چه صفرا در مراره باشد تمام برآید؛ پس چیون  

در وی هیچ نماند، براز به رنگ خود آید؛ زیراکه بیراز نگیین   
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ریزد و راه آمدن مراره بر امصا میشود مگر از صفرا که از نمی

و آنچه از عدم ان باص بیراز گفتیه شید، بیر     . او خود بند شود

تقدیری است که سدّه تام بودو چیزی از صفرا به سوی مراره 

نیاید؛ زیراکه گر سدّه ناد  بود و صفرا را مدخل باشد، بیراز  

-از رنگ صفرا خامی نبود؛ میکن در اکثر امر این سدّه تام میی 

 .تد؛ مضیق اممجریاف

مجری که مابین میراره   ۀفرق در سدّه این مجری و در سد

و امصا است آن است که یردیانی کیه از سیدّه مجیرای میابین      

گیردد؛ مقطیع   مراره و امصیا افتید، بیراز در آن دفیع سیرید میی      

امسبب؛ بخالف آن که از سدّه مجری که مابین جگیر و میراره   

 .است وادع شود؛ چنانچه گفته شد

. مستفرص سازند صفرا را از بدن به مسهالت مناسیبه : جعال

و پس از تنقیه، به تفتیح سدّه کوشند به مفتحات موافقه؛ میثالً  

امثصلییب و سییکنجبین  تییبعنییدامحرارت، آب کاسیینی و آب ع

و عند عدم حرارت، آب کرفس و آب کرنیب و بادییان   . دهند

از  و در جمیع سیدّه، اجتنیاب  . و سکنجبین بزروی و مانند آن

 .میلّظات واجب است

آن که حادث گردد سدّه در آن مجری کیه میابین   : سیزدهم

و . مراره و امصا است جهت برآمیدن صیفرا از میراره بیه امصیا     

سرید شود؛ النقطاع امسّبب  هًعالمت وی، آن است که براز دفص
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و براز به دشواری برآید؛ خاصّه اگر میریض چییزی   . فی امفور

و گاه باشید کیه دیومنج    . نماید لمی غیرمایع و خامی از حدّت

 .برآرد و دیء نباشد

آن چه در دسم دوازدهم گفته شد تدابیر ایین اسیت   : عالج

به حسب مراعات حرارت و برودت؛ مییکن بایید کیه در ایین     

تر بود استصما  نمایند؛ مصبید موضیع   نوع از ادویه هرچه دوی

ر حقنیه از  کار برند کیه دراینجیا اری   حادّ به ۀو ایضاً حقن. امصلّه

 .تر است؛ مقرب وصو  ارر امدواء امیهادویه مشروبه دوی

در این هر دو نوع سدّی، مفیدترین چیزها آن اسیت  : فایده

که میز فلوس در آب کرنب حیل کننید و روغین بیادام تلیخ      

 .انداخته بنوشند

آن بروید گوشت یا رؤمیو  در یکیی از ایین دو    : چهاردهم

ایین مجیاری    ۀن چیه سیدّ  مجرای متکوره و یردان آیید؛ چنیا  

و عالمت وی، آن است کیه هییچ دوا   . کند یردان راواجب می

 .یردان به حا  باشد. سود ندهد 

گوشیت زایید و    ۀاین نوع عالج ندارد؛ زیراکه ازامی : عالج

رومو  امکان ندارد مگر به آهن و آن، خود در این موضیع بیه   

 .کار نتوان بست

و ایین،  . ان گیردد آن که دومنج بلیمی سیبب یردی  : پانزدهم

چنان باشد که بلیم مزج بر سطح امصیا بچسیبد و بیدان سیبب     
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دهن مجری که محلّ ان باب صفراست پوشیده گردد و صفرا 

 . نتواند بر آمد و کثرت صفرا در بدن به یردان انجامد

به تدبیر دومنج بلیمیی متوجیه گردنید و از اصیالح     : عالج

 .جگر هم غافل نباشند

یر ازامه زردی چشم که بصداز دطع سبب در تدب: فایده عامه

. بادی باشد، سرکه کهنه استنشاق نمایند در حمام چنید نوبیت  

و افسیینتین در آب بجوشییانند و صییاف نماینیید و در اییین آب 

و شیونیز و شیحم حنظیل    . سکنجبین آمیختیه غرغیره نماینید   

و بیا شییر آمیختیه در بینیی اندازنید تیا       . باریک ساخته ببویند

در . چیندر که با روغن زییت پختیه باشیند    و آب. عطسه آید

و سیرکه و گیالب بیا آب انیار     . بینی چکانیدن نیز مفید است

تر اسیت، بیه   و اگر بدانند که ماده غلیظ. ترش در چشم ریزند

 .حبّ ایاره و حبّ دودایا دفع نمایند

 در یردان اسود : دسم دوم

و سند، موضصی اسیت کیه   . نیز گویند« یردان سندی»آن را

 :و این، چند نوع است. اندان آنجا سیاهساکن

یکی، آن که وادع شود سدّه در آن مجری که مابین جگر و 

سررز است و بدان سبب سودا از جگر به سررز نتوانید برآمید   

 .و با خون مختلط شدهو در بدن سرایت کند

دوم، آن که حادث گردد سدّه در آن مجری که مابین سررز 
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سودا از سررز به فم مصده بریزد و فم مصده است و بدان سبب 

و در سررز کثرت گرفته باز به جانب جگیر راجیع شیود و بیا     

 .خون در بدن ساری گردد و رنگ بدنرا سیاه سازد

عالمت این هردو نوع سدّی آنست کیه یردیان بیه تیدریج     

پدید آید و در جانب راست یا چی  رقیل و تمیدد محسیوس     

شیود   ، سیادط میی  و فرق بینهما آن است که ذر نوع او. شود

و در دسم رانی، . تدریج و رقل به جانب راست میشوداشتها به

گردد اشتها یکبارگی؛ النقطیاع سیبب امشیهوت فیی     سادط می

 .و میل غلظ و رقل در جانب چ  میباشد. امفور
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 در امراض مختصه طحال: دوم فصل
 .هریک به دسم علیحده بیان یابد

ز گوینید، عضیوی   طحا  که به پارسی سیرر : تشریح طحا 

است مرکب از گوشت و شرائین بسیار و گوشت او متخلخیل  

است و رنگش کمد است نسبت به چگر و فی حدّ ذاته حیس  

ندارد؛ اما غشایی که محیط اوست کثیرامحس اسیت و موضیع   

او سوی چ  مصده است و اکثر وی زیر مصده است و انیدکی  

یده اسیت  به ظاهر نمایان است و از یک سر او منفت دراز کشی 

گوینید و  « گردن سررز»و اندر دصر جگر گشاده و طبیبان آن را

آمت او اندر کشیدن سودا از جگر و آمت جگر اندر دفع سودا 

. و این منفتف در زیر منفت زهره اسیت . بدو همین منفت است

و باطن سررز، منفتی دیگر اندر مصده گشاده اسیت تیا مختیی    

رآیید و فیم مصیده را    سودای مفزونی از این منفیت بیه مصیده ب   

و . بخییارد و بییه سییبب حموضییت و عفوصییت، گرسیینگی آرد

و نفع وی، جتب مره سیود  . سوداست ۀا ، جای بودن مرحط

 .است از جگر

 اندر سوء مزاج طحا : او  دسم

 :این، چند نوع است

و عالمت وی، بسیاری تشنگی است : یکی، آن که حار بود
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بیراز بیه    و سوزش و حردت موضع طحیا  و مییل دیاروره و   

 .سرخی که به سیاهی زند

در مادی، رگ باسلیق یا اسلیم زننید از چی  و آب   : عالج

تلیین، مطبوخ هلیله و  رکاسنی و آب عنب امثصلب بدهند و به

و اگر حرارت غامیب بیود،   . کار برندمیز فلوس و مانند آن به

درص طباشیر با شربت بزروی یا درص کافور با آب کاسنی و 

و آرد جیو بیه آب   . مانند آن اسیتصما  نماینید  عنب امثصلب و 

و میبالب در سیرکه   . برگ طرفا و سرکه آمیخته بر سررز نهنید 

پخته و به آرد جو سرشته بر نهادن مفیید اسیت و سیبوس بیا     

سرکه جوشانیده و با انجییر در سیرکه پختیه جیدا جیدا طیال       

و در سیاده، تبریید و تصیدیل کفاییت     . کردن، جمله سود دارد

 .ه ف د و اسها  کمتر حاجت آیدکند ومتا ب

و عالمت وی، سقوط گرسنگی است : آن که بارد بود: دوم

 .و تشنگی نابودن و کثرت درادر و آروص و آب دهان

جهت تسکین سررز، سکنجبین و ادراص که به بروز : عالج

و انجییر و دسیط و بیرگ    . و اصو  حاره مرکب باشد بدهنید 

و اسیقومودندریون و  سداب و پوست بیخ کبر و رمیره امطرفیا   

و .بادام تلخ و برگ غرب با سیرکه آمیختیه بیر سیررز گتارنید     

خوردن مثلث بر نهیار و آب تیرب و ترییاق اربصیه و گلقنید،      

و بهترین غتا، گوشت مرص است که در ادویه . همه مفید است
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 .گرم باشد و به سرکه کبر دتق سازند

و عالمت وی، سردی سیررز اسیت   . سوّم، آن که یابس بود

 .و غلظ خون و کمودت و نحافت بدن

جهت ترطیب، شربت بنفشیه و نیلیوفر و خشیخاش    : عالج

و تخم کدو و مقشر و تخم خربیزه  . با آب کدو و خیار بدهند

و تخم خرفه و خطمیی  بیا مصیاب تخیم میرو و شییردختر و       

و اغتییه مرطبیه   . روغن بنفشه مخلوط کیرده بیر سیررز نهنید    

میاده بیود، ف ید باسیلیق ییا      و آنجاکه یبوست از . تناو  کنند

اسلیم مقدم دارند و به ماء امجبن و مطبوخ افتیمیون مسیتفرص   

 .سازند

و عالمیت وی، نرمیی و گرانیی    . چهارم، آن که رطب بیود 

و بدن، مترهّل بودن و رنگ . و دلت عطش. موضع سررز است

 .رو سریدار اسربی نمودن

و . جهت تجفیف، درصی که گفته خواهد شد بدهند: عالج

ودینه و بوره و سداب و رمره امطرفا به سیرکه کهنیه سرشیته    پ

. و نخود آب و دالیای پر م امح تنیاو  نماینید  . بر سررز نهند

و آنجاکه به تلیین شکم حاجت آیید، حیب افتیمیون و حیب     

 .کار برندایاره به

و عالمیت وی، ییافتن رقیل    . آن که حیار رطیب بیود    مپنج

و باشید کیه   . ابودناست در پهلوی چ  و امتهاب و تشنگی ن
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 .در بدن، کمودت و ترهل و سستی ظاهر شود

آن چه در گرم مفیرد و رطیب مفیرد اسیت مرکیب      : عالج

و سیکنجبین بیزروی کیه در وی    . نمایند و اسیتصما  فرماینید  

پوست بیخ کبر باشد نوشیدن گل سرخ و رمره امطرفا و میاث 

و صند  به آب طرفیا و سیرکه سرشیته ضیماد نمیودن مفیید       

 .کتمک هرچه بارد و منشف باشد و. است

و عالمت، وی دیبض طبیصیت   . ششم، آن که حار یابس بود

است و گرمی ددمین و سیادین و شیدت عطیش و امتهیاب و     

 .داروره سرخ و صاف نمودن و رسوب در وی نابودن

چیزهای مبرد و مرطب چون بیرگ عنیب امثصلیب و    : عالج

آن ضماد  ع ی امراعی و برگ مسان امحمل و اسبیو  و مانند

و اشربه مناسبه و اغتیه موافقه وهمه آن چیه در حیار   . سازند

 .کار برندمفرد و یابس مفرد گفته شد به

و وی، مرکب باشد . هفتم، آن که سوء مزاج بارد رطب بود

 .از عالمت بارد و رطب

 .تدبیرش تسخین و تجفیف است:عالج

کنید  و ایین، عیارض میی   . هشتم، آن که بارد ییابس باشید  

 .ت و غلظت در سررزجساء

جساءت و غلظت طحا ، به دسم جدا ذکیر یابید از   : عالج

 .بسایط وی که متکور شد نیز تدارک توان کرد
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 اندر ورم امطّحا  : دوم دسم

 :این، بر چند گونه است

و عالمت وی، وجع و امتهاب . یکی، آن که حار دموی بود

ع و رقل جانب سرز است و تشنگی و تب حادِ که به نوبت ربی 

و گاه باشد که بیر پوسیت شیکا    . اشتداد کند و سیاهی داروره

 .ست سرخی پدید آیداآنجا که محل طحا  

از دست چی ، باسیلیق ییا حبیل امیزارع بیا اسیلیم        : عالج

بگشایند و بصدهیصنی پیس از آن جهیت تلییین، فلیوس خییار      

شنبر در آب کاسینی و عنیب امثصلیب و ماننید آن حیل کیرده       

درص طباشیر و درص زرشیک ییا طبییخ    و بهر تبرید، . بدهند

و آب . بنفشییه و گییل سییرخ و پوسییت بیییخ کبییر فایییده دارد 

ج، زو آرد جو و آب کزمیا . خرفه مفید است ۀتمرهندی و شیر

گل سرخ و صند  و آب حی امصامم و آب عندامثصلب و ادادییا  

ها با سیرکه  و شیاف مامیثا و گشنیزتر هرچه میسر شود از این

 .د کردن سودمند استآمیخته بر سررز ضما

و عالمت وی، حردت و سوزش : دوم، آن که صفراوی بود

و در چشیم  . سررز است باطناً و ظاهراً و غلبه تب بردو رغب

. و زبان و تمام بدن، زردی مایل به اندک سیاهی ظیاهر شیدن  

 .و باشد که یردان اسود پدید آید

جهت تنقیه صفرا، آب فواکه چون آب تمرهنیدی و  : عالج
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و ماننید آن و طبییخ هلیلیه و شیاهتره و تخیم کشیوث و       آمو 

و دو درم تخم خرفه بیا سیرکه ییا    . ندهسکنجبین آمیخته و بد

و . سکنجبین، بامخاصیت ورم صیفراوی سیررز را مفیید اسیت    

ادویه بارد چون آرد جیو و خطمیی بیه آب کاسینی و سیرکه      

 .آمیخته ضماد ساختن سود دارد

: صیفت : ع دارداین سیفوف، در سیوءمزاج گیرم سیررز نفی     

زرشک،تخم خرفه، میز تخم خیار، میز تخم کدو و میز تخیو  

خربزه، از هریک سه درم؛ صمغ عربی، ییک درم؛ گیل سیرخ،    

دو درم؛ طباشیر، صند  سرید، هریک نیم درم؛ تخیم کاسینی،   

چهار درم، زرشک را در سرکه به گالب بمامند و آب بسیتانند  

ب زرشییک آمیختییه و بییادی ادویهییرا کوفتییه و بیختییه و بابییا آ

جملهراکه هفت خوراک است برای هفت روز بیه آب  . بدارند

 .کاسنی یا سکنجبین بنوشند

 هیبّج و ایین ت : آنکه ورم سیررز، رخیو بلیمیی باشید    : سوّم

و عالمت وی، زییادی حجیم سیررز اسیت بیا      . امطحا  گویند

و . دلییت درد انییدر وی و زبییان و چشییم و رو سییرید بییودن  

دیاروره و بیراز، سیرید ماییل بیه      حمامیق چشم متهبج شدن و 

 .کمودت یصنی رصاصی نمودن

کیار  جهت تنقیه بلیم، حبیوب و طبییخ و حقنیه بیه    : عالج

و بصد از تنقیه، درص کبر و درص فنجنگشیت و دیرص   . ندرب
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. فوّه و جز آن که به سررز مخ وص است و گفته آید بدهنید 

و ادویه موافقه بر سررز ضماد نمیودن چیون خاکسیتر چیوب     

انگور با روغن گل آمیخته یا انجیرذ در سرکه پخته یا درخت 

بوره و سداب و اکلیل امملک نرم کوفته و بیه عسیل و سیرکه    

و از این ادویه هرچه ضماد نمایند باید که به حسیب  . سرشته

طادت بدارند و بصدهیصنی پس از آن بردارند و به آب گرم که 

و اگیر  . در او شبت و سبوس گندم جوشانیده باشیند بشیویند  

خاکستر سرگین بز، سه ح ه و خاکستر بیخ کبر، ییک ح یه   

و نیکیوترین ادوییه،   . با سیرکه طیال سیازند بهتیر عمیل کنید      

نخییوداب و کبییاب مییرص و تیهییو و کبییک اسییت و آب کمتییر  

و چیزهیای بیادانگیز و رطوبیت افیزا تیرک نمیودن،       . نوشیدن

 .فایده تمام دارد

بیشیتر از   سیختی و آمیاس سیررز   : گوید« جامینوس»: فایده

رطوبت سرفتد که ناز  شود و از رطوبیت جگیر کمتیر پدیید     

آیید بیر سیررز، مخیتلط     آید؛ زیراکه رطوبتی که از جگیر میی  

میباشد با خون ردیق و این چنین رطوبت، احداث سختی ورم 

نتواند کرد مگر آنگاه که به غاییت کثیرت پیتیرد و از غاییت     

کیه بیارد و   کثرت میل به غلظت نماید؛ بخالف رطوبت دمیاص  

و . غلیظ و خام است و ورم از ایین چنیین رطوبیت زود افتید    

دمیل بر آن که رطوبت سر ورم امطحا  آرد، زاییل شیدن ورم   
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امطحا  است از استصما  غرغره و باز داشتن رطوبت دمیاص از  

 . نار  شدن

و عالمیت وی، انتفیاخ   : آن که صلب سوداوی بیود : چهارم

دن او از جیای خیود   شکم است و شدت سختی سررز و برآمی 

و نفیس منقطیع شیدن در    . نظر درآیید برآمیدگی او  چنانچه به

و هنگیام گرسینگی    -وسط یصنی دم، یکبارگی کشییده نشیود  

و فساد در هضیم  . راحت یافتن ودر حامت امتال متضرر گشتن

و هزا  در بدن و کمودت در رنگ و سرعت در نبض و نرمی 

بیه دو طیرف   در طبع و ضربان فیاحش در آن دو شیریان کیه    

 .حلقوم است پدید آمدن

باید دانست که الغری بدن، تابع عظم سیررز اسیت؛ چنیان    

اذا عظم امطحا  هیر  امبیدن و اذا ضیمر    » : گوید« بقراط» چه

و وجه وی آن است کیه عظیم سیررز،    . «امطحا  خ ب امبدن

-های آن را به غایت ضصیف میسازد و دوتجگر را الغر می

 .گر موجب الغری بدن است امبتهگرداند و الغری و ضصف ج

رگ باسلیق یا اسلیم زنند اگر میانصی نبیودو جهیت    : عالج

و بیرای اسیها ،   . تفتیح، سکنجبین بیزروی و ماننید آن دهنید   

کیار برنید بیا    مطبوخ افتیمون و بسفاریج و اسقومودندریون بیه 

هلیلیه  : ماء امجبن یا سفوف مسهل سودا که این اسیت صیفته  

ریک سه درم؛ تربد و گل سیرخ، هرییک   زرد و سیاه کابلی، ه
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درمی؛ کاسنی، چهار درم؛ تخم کشوث، افسینتین، انیبسیون و   

بادیان، هریکیک مثقا ، افتیمیون، دو درم؛ راونید، دو مثقیا ؛    

حجر ارمنی، یک درم، همه را نیرم کوفتیه، دو درم بیا شیربت     

بزروی یا جالب دند اختیار نمایند و عقب وی یک پیامیه میاء   

بیرای تحلییل ورم، سیرکه و سیداب و     . و. فرمایندامجبن میل 

و . هم آمیخته با اشق در سرکه گداخته ضیماد سیازند  پودنه به

اگر نخامه در سیرکه بجوشیانند و اشیق در آن بگدازنید و بیر      

سررز نهد، زود بگدزد؛ زیراکیه یسیبوس در گیداختن و پیاک     

کردن سررز اسرع اسیت و اشیق در نضیج و تلییین و تحلییل      

انفیع و سیرکه، بیرای ای یا  و انفیاذ دیوت دوا       آماس صلب 

و کتمک اگربه سررز شیهد بمامنید و خیرد     . مخ وص است

 .باریک ساخته بر آن پراکنند زود تحلیل دهد

گشت و ادراص کبر خوردن نفیع  نبصد از تنقیه، ادراص پنج

و . و انجیر در سرکه و کبر در سرکه سودمند اسیت . تمام دارد

ر صباح سه کف بو  خیود بنوشید،   اند که اگر مطحو  هگفته

و مطحیو ، کسیی را گوینید کیه     . در کمتر از ده روز به گردد

و . سررز او سخت شود خواه مع امورم باشید خیواه بیییر ورم   

نیکوترین غتا، زیرباجات اسیت کیه از گوشیت میرص بچیه و      

و در . دراج و مانند آن که سهل االنهضام بیود سیاخته باشیند   

بیر و کروییا و زعفیران و دارچینیی     همه غتا باید که سیرکه ک 
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و بدان که ورم ریحی کیه در سیررز   . اندازند که نفع تمام دارد

افتد، مسمی به نفحته امطحاالسیت و آن را بیه دسیم علیحیده     

 .بیان کنم

 اندر تفتیح طحا : سوم دسم

این، چنان باشد که آماس سررز پخته شود و رییم گیردد و   

ادر باشد که رییم گیردد   و بدان که آماس سررز، ن. منفجر شود

و عالمیت  . شیود رود یا سخت میی و در اکثر، یا به تحلیل می

وی، وجع ناخس سررز است عنید اسیتحامه بیه میده و تقیدم      

آماس و بدبویی بیو  و درد و اجسیام غریبیه در بیو  ظیاهر      

شدن و باشد که ه سوی مصده منفجر شود و بیدان سیبب درو   

  .براز نیز اجسام درد مانند پدید آید

بهر پاک کرن ریم سررز، از بادیان و تخم کاسینی و  : عالج

تخم کشوت و تخم خیار، شیره کشند و با شییردختر ییا خیر    

امصسل نفع تمام دارد؛ اما هرچه از ایین   >و ماء. آمیخته بدهند

و . کار برند، به حسب حرارت و بردوت مزاج یابید مدرّات به

ویب او نخامیه  هرگاه پس از تفتیح صالبت بادی بود، جهت تد

و . در سرکه جوشانیده و اشیق در آن گداختیه ضیماد نماینید    

و . کیار برنید  دیگر اضمده که در ورم سوداووی گفته شید بیه  

 .بامجمله از آنچه دابض بود احتراز واجب دانند

بدان که آن جا که آماس سررز سخت باشد و به دوا زاییل  
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-داص کیرده نشود خواه مقیّح شده باشد خواه نه بصضی اطبا به 

 .اند به شرط تحمل داص

 اندر ضصف امطحا : چهارم دسم

 :این بر چند گونه است

 .یکی آن که جاذبه ضصیف شود

و عالمت وی کدورت سریدی چشم است و سقوط اشیتها  

و باشید کیه یردیان اسیود     . و رنگ بدن به سیاهی مایل شیدن 

و دیگر امراض سوداوی چون دوباء و داء امفیل و دوامی . افتد

 .مامیخومیا و جتام و بهق و برص سیاه پدید آیدو 

و عالمت او اسها  و دی . دوم، آن که ماسکه ضصیف گردد

 .سوداوی افتادن است و سفیدی چشم مکدر شدن

و عالمیت او زییادتی   . سوم، آن که هاضیمه ضیصیف شیود   

شهوت است اگر سودا به مصده ریزد ییا اسیها  سیوداوی اگ    

 .اگر به عضوی دیگر افتدبه روده ریزد یا ورم سوداوی 

چهارم، آن که دافصه سررز ضصیف گردد و عالمت او آماس 

شید پییدا    ز است و آن چه در ضصف جاذبه گفتیه ررو عظم س

 .بودن

جهت تقویت سررز، اضمده مقویّه اسیتصما  نماینید   : عالج

و . و ریاضت فرمایند و بر سررز حجامت نهند بیه غییر شیرط   

امطحا  گفته آید به عمل آرند اگر محجمه ناری که در نفخته 
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ایین همیه کیه    . و به خرده درشت سررز را بمامنید . بهتر باشد

و دیگر اعراض که به تبیع  . گفته شد، تدبیر دوت طحا  است

ضصف پدید آید، به حسب آنچه الییق او باشید تیدارک تیوان     

 .کرد

 اندر سده طحا  : پنجم دسم

میت  و عال. سبب وی، اجتماع فضالت غلیظه اسیت در آن 

او یافتن گرانی است در سررز و آرار آماس نابودن؛ پیس اگیر   

رود سده در آن مجری بود که مره سودا از جگر به سیررز میی  

و اگر سیده  . حادث گردد یردان سیاه و دیگر امراض سوداوی

رود، در آن مجری باشد که سودا از سیررز بیه سیر مصیده میی     

د عارض شود بطالن شهوت و اصناف ورم صیلب؛ جهیت بنی   

 .ماندن فضله ردی در سررز

آنچه در سده جگر است استصما  نمایند میکن بایید  : عالج

تیر بیود اختییار فرماینید؛ مصبید      که از مفتحیات هرچیه مقیوی   

و دراینجا، سکنجبین بیزروی و دیرص   . امموضع و غلظ امماده

و کیتامک جیالب، بادییان، نیانخواه     . کبر به غایت مفید است

 .تعنب امثصلب، انیسون و نبا

 اندر نفحته امطحا : ششم دسم

و سیبب او، بیرودت سیررز و    . آن، ورم ریحی سررز اسیت 

و . و این از ضصف هاضمه و دافصه افتید . بسیاری سودا در وی
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عالمت وی، نرم ورم است و زییر پهلیوی چی  کیه جایگیاه      

و عنیدامیمر، پسیت شیدن و درادیر     . سررز است ممتید بیودن  

 .افتادن و آروص آمدن

بیری و دوایی کیه محلیل و مقنیی رییاح بیود      هر تد: عالج

استصما  نمایند؛ مثال بر تشنگی م ابرت کنند و از آب بسییار  

سرد و چیزهای باداگیز پرهیزند و میااء االصیو  و سیکنجبین    

بزروی گرم با سیکنجبین عن یلی بیا آب بادییان و ماننید آن      

بنوشند و تخو سداب و پنجنگشت و زیره و نانوخاه تنهیا ییا   

و سفوف حیرف و ادیراص پنجنگشیت    . م مفید استمرکب ه

و بیه سیبوس و   . .نفع تمام دارد و اندک مثلث، سودمند اسیت 

کاووس و نمک تکمید نمودن و محجمه ناری نهیادن و بیوره   

و پودینه و سداب به سرکه و عسل ضیماد سیاختن و سیبوس    

در سرکه جوشانیده بر سررز نهادن بصید از آنکیه روغین گیل     

و کیتمک روغین   . ز را، نیکوترین تدبیر استمامیده باشند سرر

شبت یا بابونه مامیدن و نمد گرم کرده یا بیه طبییخ سیداب و    

سرکه تر کرده به روز بستن و اشق به سیرکه حیل کیرده طیال     

 .ساختن

تخم گندنا : این سفوف، مفید است درآنجا که حرارت نبود

و زیره مدبر به سیرکه و تخیم کتیان و م یطکی و هلیلیه، از      

سه درم؛ راوند، دو درم، کوفتیه و بیختیه از دو درم تیا     هریک
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 .دو مثقا  بدهند با سکنجبین

 اندر حجاره امطحا « هفتم دسم

وی آن است که ریگ اغبر و سیاه مت یر االجزا در سیررز  

و عالمیت او  . و ایین میرض، نیادر امودیوع اسیت     . تومد شود

برآمدن ریگ است در بو  ییا در خیون بواسییر ییا در خیون      

د و درد و خلش اندر سررز پیدا بیودن و دیگیتر اعضیای    ف 

آالت بو  چون گیرده و مثانیه و اعضیایی کیه در وی ح یاه      

 .تومد کند چون جگر و مانند آن همه صحیح و سامم نمودن

هیای منقییه میدره چیون     جهت تنقیه ریگ، از تخیم : عالج

تخم کاسنی و تخیم کشیوث و بادییان و کیاکنج و کیرفس و      

و انجیییر در سییرکه پییرورده . ند و بنوشییندهلیییون، شیییره کشیی

بخورند و بر سررز ضماد سیازند؛ کیه انجییر، محلیل و مفیتح      

و دیگیر اشیربه و   . ها است و منقیی و مجلیی سیررز   دهن رگ

اطلیه و اغتیه مناسبه استصما  نمایند کیه در ایین میرض، بیه     

 . مواضع متصدده ذک یافته

 اندر امراض امعاء: پانزدهم باب

. را گوینید . رود ءوی، جمع مصاء است و مصا :تشریح امصاء

و روده جسمی است ع یبانی مضیاعف مرکیب از ع یب و     

و همگیی شیش   . شحم و اورده و شیرائین و حیس کثییر دارد   

و ایین  . سوم، ددیق. دویم، صایم. یکی، ارنا عشری: روده است



 123 

-ها وادعگویند؛ جهت آن که باالی دیگر روده« علیا»هر سه را

. تیر اسیت  نند؛ بهر آن که جرم اینیان بارییک  خوا« دداق»اند و

و ایین  . و ششیم، مسیتقیم  . مون.و پنجم، ق. چهارم، اعوراست

نامند « عالظ»اند وگویند؛ زیراکه از زیر وادع« سفلی»هر سه را

 .برای آنکه جرم اینها گنده و غلیظ است

است به دصر مصده پیوسته « ارناعشری»بدان که روده او  که

زده انگشتن مضیمومه باشید بیه انگشیتان     است و طو  او دوا

و دهین ایین روده کیه بیه     . صاحبش و مهتا ارناعشری گوینید 

؛ علیی اممیتهب   «بیوّاب »مصده پیوسته است، مسمی اسیت بیه  

و همچنان که مری از بهر جتب است، این روده برای . االصح

هیا پنهیاتر   های روده میتکوره از دیگیر روده  دفع است و میف

و دهن این مصاء به صنع امهیی  . تر استگاما از مری تن: است

گشاید تا که دافصه مصیده بصیداز هضیم طصیام بیه حرکیت       نمی

 .نیاید

و صایم از آن گوینید کیه در اکثیر    . است« صایم»بصداز او، 

یکیی،  : و کثرت خلوّ آن را دو سبب اسیت . باشدامر خامی می

تر است و ماساریقا در وی بسیار آن این روده به جگر نزدیک

آید صفوت آن به زودی به سوی جگیر  ده هرچه در وی میآم

دوم، آن که منفت زهره در این روده گشیاده  . گرددمنجتب می

ها آید جهت شسیتن رفیل از   است و صفرا که از زهره به روده
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ها نخستین برصایم آیید و از آن کیه هنیوز تییز باشید و      روده

زودتیر   خامث و با رطوباتن اختالط نیافته، آنچه در وی باشید 

بشویدو بیدین دو سیبب، روده میتکوره بیشیتر خیامی مانیده       

 .تر شودتر و فراهمو این مصا در حا  بیماری تنگ. همیشه

تیر  هیا بارییک  و ایین، ازجملیه روده  . است« ددیق»بصداز او

و . هییای بسیییار دارداسییت و دراز و مفییایف و پیییچ و کجییی 

بمانید   منفصت درازی و اعوجاج او آن است که رفل در ویدیر

زود نگتردئ و بدان سبب صفوتی که در وی باشد ماسیاریقا  

و طبیع انسیان، زود زود   . بکشد باالستق یایصنی بطیور کامیل   

 .محتاج به تناو  غدذا نشود و جهت دیر ماندن رفل در وی

و اعور از آن گویند که از یک منفیت  . است« اعور»بصداز او

شیود، بیاز ار   بیش ندارد و آنچه در وی از این منفت انیدر میی  

و . گیردد نماید یصنیی بیازپس میی   همین منفت رجع امقهقرا می

روده متکور، کیسه مانند است و به جانب راست بیشتر ماییل  

و منفصت اعوریت او آن اسیت کیه   .دارد و به سوی پشت کمر

فزونی رفل را خزانه باسد و بدان سیبب هیر سیاعت آدمیی را     

-روده بیا دیگیر روده  و نسبت ایین  . احتیاج به دفع براز نشود

های غالظ، همچون نسبت مصده است با مصیاء ددیاق؛ زیراکیه    

هرچییه در مصییده تمییام نگواریییده باسیید دراینجییا بگییوارد بییه 

حرارت دیگر؛ و مهتا به جانب راست که طیرف جگیر اسیت    
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تر است تا از حرارت جگیر آن چیه در وی اسیت نیکیو     مایل

آید در ه فرو میو اندر علتن فتق، بیشتر همین رود. پخته شود

 .کیسه خایه؛ بهر آن که او به هیچ رباط مربوط نیست

است و دیومنج، بیشیتر در همیین عیارض     « دومون»بصداز او

و روده . و دومنج، از نام دومون ایین روده میاخوذ اسیت   . شود

تر است و نخستین به راست میل کیرده پیس بیه    متکور، غلیظ

ه بییومیه ران  چ  باز آمده و فرو سو مایل گشیته و درییب بی   

-چ  رسیده و باز به سوی راست بازگشته است و برابر مهره

و آنجا که . ی دطن شده فرو سو فرا آمده و به مستقیم پیوسته

شود و فیراهم  به سوی چ  میگترد، نزدیک به سررز تنگ می

آید؛ از آن است که در ورم سیررز، رفیل و بیاد از روده بیه     می

د که عند اخیراج او، پهلیوی   افتآید و حاجت میآسانی برنمی

و منفصیت او  . چ  را به دست بمامند تا در برآمدن یاری دهد

 .همان است که در اعور گفتیم

و مسییتقیم از آن گوینیید کییه از . اسییت« مسییتقیم»بصییداز او

و ایین روده،  . دومون تا دبر، راست دایم است به غیر اعوجیاج 

اخیی او  هاست و بر مهره دطن اعتمیاد کیرده و فر  اواخر روده

هیای او جاذبیه   و بصیض مییف  . نزدیک است به فراخیی مصیده  

ها رفیل را  اما منفصت جاذبه او آن است که از دیگر روده. دارد

و . جتب کند و همسایه خود را پاک دارد؛ خ وصاً دومیون را 
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منفصت فراخی او آن است که مخزن رفل باشید و رفیل در وی   

یار دفیع کیردن   و ظاهر است که رفل بس. بسیار جمع تواندشد

تر است از دفع کردن رفل انیدک؛ زیراکیه چییزی بسییار     آسان

بامطبع متسفل باشد به سبب کثرت حجم؛ بخالف شیء دلییل  

که خود فرو نیاید تا دافع دفع ننماید؛ بلکه بسیار باشد کیه از  

ه مقداره و اشتیا  امطبیصته عن ++لمق»دافع نیز منفصل نگردد؛ 

 .«دفصه

گییرد  در اعور و دومون نیاید، عفونت نمیتا که رفل : فایده

 .و محل تومد کدو دانهصنی کرم کدو، اعور است

امراض که به امصا تصلق دارد چند گونه است و هرییک بیه   

 .ف ل علیحده گفته آید انشاءا  تصامی

 اندر زلق االمعاء : اول فصل

این مرضی است که طصام مندر روده نمانید و روده بییرون   

 :ادسام است و وی بر. آید

آن که در سطح درونی روده بثور پدید آید از کثیرت  : یکی

صفرا به سبب احداث متع در امصاکه باعیث شیود آن چیه در    

وی درآید زود مندفع گردد غیر منهضم به هضیم االمصیاءیصنی   

 .یی نشده استهضم روده

و عالمت او، برآمدن طصام است غیرمنهضم یا اندکی هضم 

و هنگیام  . باشید، بیا زرداب ردییق آیید     و هر چون کیه . یافته
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و غلبه تشینگی و تلخیی   . گتشتن به روده وجع احداث نماید

دهان و خشکی زبیان و گزییدن مقصید ودیت خیروج بیراز و       

احساس سوزش در امصاء ت اعد وی بر روی و سر و تسکین 

 .سوزش، ساعتی از آب سرد نوشیدن

و رگ زند و مسهل صفرا دهند و حقنیه سیرد کننید    : عالج

مسکنات و مبردات بخورانند؛ چون آب پوست جیو و روغین   

گیل آمیختیه یییا بیرنج و عیدس در آب بیختییه و روغین گییل      

یاریصنی مخلوط کرده یا کصک کوفته و به روغن بادام ممیزوج  

و بهترین ادویه سفوف زمق االمصا بثوری است کیه در  . ساخته

و میریّیات چیون صیمغ و نشیا و کتییرا و      . ذب متکور شیده 

های یات چون مصاب بهدانه و اسبیو  و مانند آن و شربتمصاب

سرد چون شربت خشخاش و شیربت انیار شییرین و شیربت     

و از ترشی خام  بررهیزند تیا  . آس و جز آن همه مفید است

و طلحب و آرد جیو و گلنیار و گیل سیرخ و     . حردت نیفزاید

صند  و پوست انار کوفته و بیخته به آب سییب تیرش و آب   

و اگر ماده بسیار . سرشند و بر شکم ضماد سازنداالس ب حبّ

 .بود و دی آسان بود، بفرمایند

آب پوست جو بر طریق کشک جیو بسیتانند؛ یصنیی    : فایده

پوست را در آب برزند، پیس آب او بگیرنید و آب میتکور از    

آب کشک جو بهتر است؛ جهت آن کیه سیویق را کیه در آب    
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 .برآیدپزند غرویت و مصابیه بیش میمی

آن که بر سطح برونی روده یصنی بیر خیارج او بثیور    : ومد

و عالمت او آن است کیه دغدغیه و میتع در احشیا     . پدید آید

: پیدا بود و طصام غییر منهضیم برآیید و وجیع مختلیف باشید      

و فیرق  . گاهی فوق ناف و گاهی زیزناف و گیاهی در پهلوهیا  

در این دسم و در آن که بثور در داخل روده بود، آن است که 

دراینجا صدید با طصام برآید؛ جهت پاک بودن سیطح داخلیی   

 .روده از بثور و ایضاً اختالف وجع، الزمه این دسم است

رگ زنند و برای تسکین حیرارت، شییره کاسینی و    : عالج

های تاک طباشیر خرفه با آب بهی و آب مف امکرمیصنی شاخه

و مزورات کیه بیه آب غیوره تیرش سیاخته      . آمیخته بنوشانند

و طلحب و تراشه کدو و آب برگ بیدو برگ . ند بخورانندباش

اسبیو  و برگ مسان امحمل و حی امصامم و آرد جو بیر احشیا   

 .ضماد نمایند و جایگاه سرد مسکن سازند

آن که رطوبت فاسیده نمسیه در روده جمیع شیود و     : سوم

سطح داخلی آن را اندوده سیازد؛ پیس هرگیاه طصیم در روده     

و عالمت . دیر نراید و زود برآید طح س آید، به واسط مالست

او، برآمدن رطوبات متکوره است با طصام غیرمنهضیم و دلیت   

مبث طصام در امصاء و حا  مصده نیک بیودن اگیر مصیده سیامم     

و اگر مصده نیز به رطوبیات فاسیده انیدوده گیردد هضیم      . بود
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و . مصده نیز تباه باشد؛ چنان چه در امراض مصیده ذکیر یافتیه   

که این اسها  از ضصف ماسکه و هاضیمه بیشیتر    باید دانست

 .افتد

جهت تنقیه رطوبات، دییء کننید و مسیهل منشیف،     : عالج

و اگیر از تنقییه مطلیب    . چون ایارج فیقرا و حبّ صبر خورند

تمام حاصل نشود، برای نشف بیادی رطوبیت، سیفوف حیبّ     

و آن چیه در اسیها  مصیدی    . کار برندامرمان و درص جلنار به

و گرسنگی و تشنگی . شده است عالج این است رطوبی گفته

و بیادلی در سیرکه جوشیانیده اگیر بنوشیندف      . نفع کلی دارد

و این طیال سیود   . و هرچه مقطع باشد مفید است. شکم ببندد

سصد، سنبل و تخم کرفس، هرییک چهیار درم؛ زعفیران    : دارد

م طکی، هریک یک درم به گیالب بسیایند و طیال نماینید و     

گوشت طیور است؛ خاصه کباب که با م یامح  نیکوترین غتا، 

 .موافق ساخته باشند اما اگر تب بود گوشت ندهند

چهارم، آن که سوءمزاج رطب ساده بیه امصیا افتید و بیدان     

سبب جرم او سست گردد و تری ناک بیود و بامضیرور دیوت    

و . ماسکه او ضصیف گردد، پس طصام مبث نکنید و زود برآیید  

رطوبی گتشت؛ مگیر آنکیه در   عالمت وی همان است که در 

 .آیداینجا با طصام، هیچ رطوبتی فاسده برنمی

های دابض و منشف دهند و روغن ادراص و سفوف: عالج
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گل بر امصا بمامند و اسوده و دیگیر اغتییه موافقیه کیه ییابس      

 .باشد بخورانند

آن که خلط متاع صیفراوی بیر امصیا رییزد از دیگیر      : پنجم

کنید روده هرچیه در وی باشید،     اعضا و به سبب متع او دفع

و عالمیت او برآمیدن صیفرا    . چنان چه در خلفه نیز گفته شد

و . است در براز و حدوث متع و خلش در مقصد هنگیام بیراز  

 .این صفرا، گاه زرد بود و گاه مایل به کبودی یا تیرگی

و بهیر اسیها ،   . تنقیه بدن کننید بیه دییء و اسیها     : عالج

کار برند، چیون هلیلیه زرد بیا    بهچیزی که مسهل بامص ر بود 

و بایید دانسیت کیه دییء از اسیها       . شکر آمیخته و مانند آن

و بصد از تنقیه، جهت تقوییت ادیراص   . تر است دراینجاافضل

طباشیر دابض و جز آن هرچه دابض و مبیرد و مقیوی احشیا    

 .باشد استصما  نمایند شرباً و طالًء

قویت میدهد امصیا  هلیله زرد باوجود اسها  صفرا، ت: فایده

را از دوت دابضه که در او اسیت و بیدان سیبب فضیو  را از     

و نیکوترین غیتا، پایچیه گوسیفند    . داردریختن بر وی باز می

مرص نیم کباب و دتق او به آب سماق کیه بیا    شت است و گو

و کیاووس و ارزن مقشیر و بیرنج    . مویز کوفته باشند بسیازند 

امیا اگیر تیب باشید،     . اردتف داده به چربی  گرده بز فاییده د 

 .گوشت و چربی ندهند
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ی ودیوع جنسیی   واسطهآن که ضصف در امصا افتد به: ششم

و موجیب  . در آن اع اب کیه بیه امصیا رسییده اسیت      از فامج

ودوع فامج در این اع اب یا امتالی نفس اع یاب میتکور و   

مبدا آن است از بلیم، یا سیقطه و ضیربه کیه بیر مبیداء ایین       

 .ع اب افتدا

 .متکور شد همانست که در فامج: عالمت و عالج او

و عالمیت  . آنکه بلیم و صفرا محدث زمق امصا شیود : هفتم

و گیاه  . وی از زردی براز است و ظهور بلییم و درادیر شیکم   

و این دسم، به سبب کثیرت تنیاو  فواکیه    . باشد که غثیان آید

 .بیشتر افتد

ی و رطییوبی اسییت، اسییتصما  آن چییه در صییفراو: عییالج

 : و این سفوف مفید است. نمایند

هلیلیه زرد، دو مثقیا ؛ حیب امرشیاد، حیب االس،      : صفت

سماق و کزمیازو، از هرییک ییک مثقیا  و نییم همیه را نیرم        

 .شربتی دو درم. بکوبند به غیر حب امرشاد

گییاه باشیید کییه دوای مسییهل دییوی امصمییل چییون  : هشییتم

و عالمیت او  . مق االمصاء آردی غیر مشوی و جز آن زمحموده

 .آن است که بصداز تناو  مسهالت افتد

چهار تخم تف داده بیه روغین گیل چیرب سیاخته      : عالج

و مرطیوبی میزاج را   . و سفوف گل ارمنی مفیید اسیت  . بدهند
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حب امرشاد به روغن گل یا روغین زییت چیرب کیرده سیود      

و اگر حیی امرشیاد در دوص   . داردکه سه درم با آب سرد بدهند

 .بجوشانند تا بسته شود بهتر عمل کند

آن چه در این ف یل از برآمیدن طصیام غییر منهضیم      : تنبیه

گفته شیده میراد ازیین غییر انهضیام، نیه آن اسیت کیه دانیه          

ناگواریده برآید؛ زیراکه چون مصده سیامم باشید، هضیمی کیه     

نماید؛ اما از آن در امصیاء نییز هضیم    باید باالستق اء روی می

ه دابل غتا باشد به سوی جگیر منجیتب شیود    افتد تا هرچمی

ظاهر است که هرگاه هضم روده باطیل ییا نیاد  گیردد، بیه      

آید و بصیید از دیوام مصتید     حسب او براز نیز کیلوس دار می

و بصضی گویند که زمیق  . میباشد اگر آنکه مصده نیز مؤوف بود

و یسیمی  »امصاء عبارت است از بطالن یا نق یان هضیم مصیده   

یصنی چیون زمیق االمصیاء همیشیه بیا      « ء النه یلزمهبزمق االمصا

 .نق ان هضم همراه است
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 اندر اسهال از نفس روده آید فقط: دوم فصل
اما دیگر انواع اسها  دموی و غیردموی در امراض جگر و 

 .مصده و زمق امصا به تف یل گفته شد در ابواب آن

خیونی بیود ییا میدّی ییا       -اکنون، بیدان کیه اسیها  روده   

و بدان که اسیها   . خوانند« ذوسنطاریا»علی االطالق -خراطی

یکیی، آن کیه روده بخراشید و    : دموی مصایی بر دو دسم است

هیای روده از خیون پیر    دوم، آن کیه رگ . این را سحج گویند

ها بگشاید و خون برآید به غیر از ودوع سحج شود و دهن آن

 .در امصاء

شدن دهن  اندر اسها  دموی مصوی که از گشاده: دسم او 

 .رگهای روده افتد

 :این نیز دو گونه است

و عالمت وی آن . یکی، آن که رگهای امصاء غالظ بگشایند

است که در هر دیام، نخستین غیایط مخیتلط آیید بیا خیون و      

بصدهیصنی پس از آنفقط برآید و با وی هییچ عالمیت بواسییر    

نباشد، چون درد مقصد و گرانی و خارش او و برآمیدن خیون   

دیصنی چون دفع مدفوع در پرندگان و تقاطر بصداز غیایط  به زر

 .یا دبل او غیر مختلط با غایط

و . های امصاء ددیاق، مفتیوح االفیواه گیردد    دوم، آن که رگ
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عالمت او آن است که هربار او  غایط فقط برآیدو بصدهیصنی 

پس از آن مختلط با خون ادوار متباعده و بیودن آریار سیحج،    

اطه و نشان دیام کبدی چون برآمدن چون وجع و می  و خر

خون غسامی یا خون محض و جز آن که از موازم اوست و در 

و فیرق در  . ذوسنطاریای کبدی گفتیه شیده، هییچ پییدا نبیود     

 .ذوسنطاریای مصوی و کبدی در اسها  کبدی گفته شد

اگر خیون بسییار باشید و دیوت مسیاعد بیود، رگ       : عالج

جهت دبض، رب ریبیاس   و بصدهیصنی پس از آن. باسلیق زنند

و رب حب آالس و ربّ به و درص طباشییر دیابض و دیرص    

و اگیر سیبب در امصیاء غیالظ یصنیی      . کهربا و مانند آن دهنید 

و سزاوار آن است که . سفلی باشد، حقنه کنند به ادویه حابسه

. دوای مخدر چون افیون استصما  ننمایند که خطیر کلیی دارد  

کار برند؛ بیه تخ یی    بهو اگر ضرورت آید، بر سبیل شیاف 

و اگر بدین کیار نگشیاید و بیه    . کسی را که نبض ضصیف بود

تشرّب حاجت آید، تا که افیون را با جندبیید سیتر و زعفیران    

و در این مرض، گل ارمنی نیم درم با شیربت  . نیامیزند ندهند

و اییین حییب . حیب اسس و شییربت انجبییار، نفییع عظیییم دارد 

و و گیل ارمنیی، ازهرییک    پوست انیار، کزومیاز  : مجرب است

و گتاشتن محجمه بر شیکم و تیا چهیار    . برابر شربتی دو درم

و آن چیه  . ساعت نهاده داشتن، در منع اسها  مخ وص است
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از منع استصما  افیون بی امتزاج او با جندبید سیتر و زعفیران   

گفته شد، بر سبیل احتیاط است وگرنه بسییار حبیوب افییونی    

فع او به تجربه پیوسته بی احیداث  که جند و زعفران نداردو ن

 .مضرت

 اندر سحج: دسم دوم

و او بیه  . وی آن است که سطح درونی امصاء خراشیده شود

 :حسب اسباب بر شش گونه است

آن که صفرا بر امصا ریزد و سطح آن را از حیدّت  : نوع او 

و عالمیت او، تقیدم اسیها  صیفراوی اسیت و      . خود بخراشد

و وجع روده، خود الزمیه جمییع   . عوارضات صفرا ظاهر بودن

و در این اسها ، نخستین صفرا بیا خیراط   . ادسام سحج است

برآید و بصدهیصنی پیس از آن بیا خیون و خیراط و     مختلط می

پس اگر سحج در امصاء علیا بود، نشان او درد باالی . مزوجات

دراری و غلبه تشنگی و برآمدن خیون  ناف است و کرب و بی

و . ط با براز و دلن مبیث دوا در امصیا  و مزوجات شدید االختال

شدت و خفت این اعراض به حسب درب و بصد مکان سیحج  

و اگر سحج در امصاء سفلی باشد، نشان او درد . است از مصده

و اگر بیا  . زیر ناف است و برآمدن خون و خراط پیش از براز

شد که نخستین و گاه با. د، شدید االختالط نبودبراز مختلط آی

آید و بصدهیصنی پس از آن خیون و خیراط برآیید     براز صرف
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و تقدم خون و خراط و تاخر آن و . مختلط یا نامختلط با براز

به حسب ودوع سحج اسیت   اختالط و عدم اختالط او با براز،

امیا  . در مواضع علوی ییا سیفلی اجیزای امصیا کمیا ال یخفیی      

عالمات خاصه سحج که در روده مستقیم بود، آن است که بیا  

 . و خراطه، دسمیت و شحمیت یاریصنی همراه باشدخون 

و عالمت خاصه سحج دومون و اعور، آن است که با خیون  

 .و خراطه رطوبت مزج یاریصنی همراه باشد به غیر دسمیت

باید دانست که در سحج امصای علیا، درد شدید میباشید و  

و ایین  . بیود خراطه و دشر که از جرم علیا باشید بارییک میی   

سیت؛ خاصیه اگیر در صیایم بیود؛ زیراکیه کثییر        سحج بدتر ا

تیر و ان یباب صیفرا بیر او     امصروق است و به جگیر نزدییک  

-بیشتر؛ به خالف سحج امصاء سفلی که درد او به شدت نمیی 

باشد و جسم غریب دشر مانند که از جرم اینان جا شود امبتیه  

 .تر استغلیظ میباشد و این سحج اسلم

یک هفته منجر به سیحج  بدان که اسها  صفراوی در مدت 

و گیاه  . سازد امصیا را شود و در کمتر از دو هفته متقرح میمی

شودو روده را سیوراخ کنید و رفیل از راه     غایر باشد که درحه

سوراخ برآید و در شکم جمع شود و گاه باشد کیه از کثیرت   

اجتماع رفل در شکم عظم فاحش در شکم پدید آید همچیون  

و هرگیاه چییزی   . «فی االکثر، یتقدم ذمک اممیوت و ». اقاستقس
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 .برون آید از امصا دمیل هالک باشد شبیه به ارغوانی

اگر صیفرا در ان یباب و رییزش بیود نخسیتین در      : عالج

و این چنان باشد که . انقطاع او کوشند که موجب سحج است

های تیرش دهنید چیون ربّ غیوره انگیور و رب انیار و       ربّ

-و برای غتا، ح رمیات به. بی ترشریباس و سیب ترش و آ

و اگر ماده در اعضای رئیسه باشد، تنقیه آن را مقدم . کار برند

دارند به چیزهایی مناسب و در تقویت آن عضو بیشتر کوشند 

و بصد از انقطاع سبب، به مصامجیه میرض کیه    . به حسب مزاج

های سرد و این چنان باشد که تخم. سحج است متوجه گردند

یان کرده و چیزهای میرّی چون سفوف مقلیاریا و  ذی مصاب بر

مانند آن استصما  نماینید و بیه چیزهیای سیرد مییرّی حقنیه       

و میری چیز مزج را گویند که بر سطح امصیا بچسیبد   . فرمایند

 . های آن را بند سازدو دهن رگ

باییید دانسییت کییه اگییر سییحج در امصییاء علیییا بییود، : تنبییه 

حقنیه  . در امصاء سفلی باشد و اگر. مشروبات، اکثر امنفع است

سریع امفایده است؛ به واسطه سرعت وصو  ارر دوا به موضع 

 .مق ود

مالیم و حکاییات عجییب دمفرییب و    آواز خوش و : فایده

های خوش، تاریر عظییم  ر در بساتین و به جواهر و صورتنظ

و بسییار باشید کیه تیرک عیالج بیه دوا       . دارد در این میرض 
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به غتا و تقوییت مصیده و رئییس     موجب شفا گردد و احتیاط

 .االعضا از همه تدبیر مستینی سازد

اگر درابتدا که ارر سیحج ظیاهر شیود،ۀ چهیار درم صیمغ      

پس عربی نرم بکوبند و در آب سرد زنند تا به دوام عسل آید 

و اگیر درد امصیا شیدید    . داو را میل نماینید نفیع کلیی بخشی    

ب کرم، مت گرددف چهار تخم، از هریک درمی بگیرند و به آ

کنندیصنی بسیابند و ییک مثقیا  روغین گیل دسیم او  در او       

و اگیر مصیاب ایین بیزور دهنید      . آمیزند و بنوشند درد نبشیاند 

 .امطف باشد

باید دانست که ریونید چینیی در اسیها  دمیوی و سیحج،      

خاصیتی عجیب دارد نیم درم بکوبند و بیه آب مسیان امحمیل    

دوص آهین داص  »هیا به آب کاسنی یا به اب سییب تیرش ییا بی    

 .بدهند» کرده

چینیی، اسیبیو     ریونید : صیفت : این سفوفهم مفیید اسیت  

از هریک نیم درم؛ صمغ عربی و نشاسیته   بریان و تخم ریحان

تف داده از هریک یک درم، جمله شربت است با آب سرد ییا  

به شیره مسان امحمل بنوشند و اگر حاجت بیه زییادتی دیوت    

و آن جا که تشنگی . افه نمایندبود ددری افیون یا بزرامبنج اض

باید دانسیت کیه    .غامب بود شیره خرفه نافصترین چیزها است

و آن . طور مطلیق ضیرردارد  گوشت، به در سحج و خون شکم
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جا که ناچار باشد گوشت طیور سبک و پایچه بزغامیه کیه بیه    

 .رب غوره و ریواج و آب میموترش کرده باشند توان خورد

و ایین بلییم، ییا    . بب سحج گرددآن که بلیم، س: نوع دوم

مامح بوردی باشد که از بوردییت سیطح روده را بخراشید؛ ییا     

شدید املزوجت که بر سطح امصا چسبد به شدت و چون جدا 

 .گردد، تمام مزوجات از روده برکشد و او را منجرد سازد

و عالمت او، تقدم اسها  بلیم متکور است و کثرت رییاح  

خون و بیودن وجیع رقییل     خراطه و و درادر و برآمدن بلیم با

فل نشود و حدت نداشته باشد و دیگر آرار بلییم  الزم که متس

و زکام بیشتر افتید و در   و این اسها  عقب نزمه. شاهد اوست

 .نمایند در امصامی یک ماه احداث درحه

اب بنخستین، ازامه سبب کنند به استفراص و منع ان ی : عالج

های میری مینه بصدهیصنی پس از آن، جهت زوا  سحج تخمو 

که مناسب این سحج باشید چیون تخیم ریحیان و بارتنیگ و      

و هلیله سیاه به روغین برییان کیرده    . بادروج و مانند ان دهند

کوفته بیخته به ددر یک درم به هم چندان دند سیفید آمیختیه   

صیفت  : و این حقنه اسیتصما  نماینید  . بخورانند نفع کلی دهد

حبّ اسس پوسیت انیار و جفیت بلیوط در آب بجوشیانند و      

براالیند و شب و کاغت سیوخته و زعفیران و سیریدآب ارزییر     

و وزن ادویییه . باریییک سییاخته در او آمیزنیید و حقنییه کننیید  
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و در . آمیختنی نسبت به ادویه جوشیدنی، یک سوم ح ه باید

کمی و زیادتی ادویه و وزن بطبیب است که بیه حسیب حیا     

و آنجاکه درد دوی بودو سیحج بسییارو   . یض ت رف نمایدمر

مریض در اضطراب اگر مقدار نیم نخود افیون در ایین حقنیه   

 .شاید تا فی امفور تسکین فرمایدآمیزند می

. آن که سودا بر امصا آید و سحج احیداث نمایید  : نوع سوم

گیردد مگیر از   و باید دانسیت کیه ایین سیحج، عیارض نمیی      

-و از این سودا در چهل روز متقرح میسوداوی محترق متاع 

 .شود روده باالجماع

و عالمت او، پیچش دایمی است و کرب شدید و برآمیدن  

سودا با خون و خراطه و براز و رنگ این براز شیبیه ارغیوانی   

و این در سحج گاه باشد که غشی افتید از  . مایل به سیاه باشد

چون  و از نشان این سوداوی مسحجه آن است که. شدت درد

و بامجملیه ایین   . بر زمین برسید، زمیین بجوشید از ترشیی او    

 .سحج از مهلکات است

بصداز دطع سبب و منع ان باب سودا تقوییت دهنید   : عالج

و مومدات . سررز را از ان چه که در ضصف امطحا  متکور شد

و جهیت تیدارک سیحج سیفوف امطیین و      . سودا ترک نمایند

اسیته و صیمغ عربیی و    و نش. های مینه منلسیبه خوراننید  تخم

کتیرا و گل ارمنی و دم ااالخوین بارییک بسیایند و در طبییخ    
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ارز آمیزند و زرده بیضه آمیخته حقنه کنند و تقلیل غتا نمایند 

 .و از خوردن ترشی منع فرمایند

آن که رفل غلیظ خشن به امصاء گیترد و روده  : نوع چهارم

  و عالمیت او تقیدم دیبض شیکم اسیت و تنیاو      . را بخراشد

 .چیزهای یابس دابض و برآمدن رفل یابس از امصا به ایتاء

برای نرمی شکم مزمقات دهند چون مصاب به دانه و : عالج

اسبیو  و شراب بنفشه و مانند آن چنین امصبه و شرابها  کثییر  

امفایده است؛ زیرا که با وجود تلیین شکم، تسکین وجیع هیم   

مسیهالت چیون    و خیار شنبر نییز تیوان داد امیادیگر   . کندمی

کیار نبرنید و مضیر اسیت بیه      هلیله و جز آن که دابضیات بیه  

ربمیا کانیت   »: گفتیه « صاحب اسیباب و عالمیات  »غایت؛ مهتا

امطبیصته یابسته بصد و سبب امسحج بیاق فیی االنصیاء و یسییل     

موضع امسحج دم و خراطه فیصمل امطبیب امجاهل فی امسیاکه  

تودی امی امقیومنج و  بامقوابض فیزید احتقان امبراز و جفافه و 

؛ میکن هرگاه روده پیاک شیود از   «زیاده امسحج فیهلک امصلیل

ارفا  یابسه و خون خراطه به ریمیی آیید، دابضیات اسیتصما      

 . توان نمود که در این صورت ضرر ندارد

آن که خوردن ادویه سمیه مثل زرنیخ و نوشادر : نوع پنجم

وع سیحج  و عالمت او، ود. و گچ و جز آن باعث سحج گردد

و نشان خوردن این اشیا که کسیی  . است بصداز تناو  این اشیا
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به اخفایصنی مخفیانه داده باشد در بیاب شیربت سیموم گفتیه     

 .آید

دیء فرمایند و جهت تسکین امم و تلیین شکم سییر  : عالج

تازه دهند و حسوهایی میری کیه از نشیا و ماننید آن سیازند     

 .سود دارد

. ه نسهله محدث سیحج بیود  آن که خوردن ادوی: نوع ششم

و ودوع سحج از مسهالت یا از حدت کیفیت دوا باشید ییا از   

تیر  و ایین سیحج، اسیلم   . حدت ماده که از اعضا به امصا آإیید 

کنید اگیر تخلییط و    است و در اکثر از چهار روز تجاوز نمیی 

 .سوءتدبیر کرده نشود

ادویه میریه مبیرده چیون سیفوف امطیین و سیفوف      : عالج

-انند آن دهند و دوص ترش به آهن داص نموده نیافع مقلیارا و م

 .ترین دواست تنها بنوشند یا با برنج خورند

بدان که سحج که عقب امراض حاده پدید آید ردّی اسیت  

 .و دلیل االفالحیصنی خطرناک است و نجات از آن نادرمیباشد
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اندر برآمدن مده و ریم از نفس : سوم فصل

 امعاء
کی آن که ورم روده رییم گیردد و   ی: این بر دو گونه است

و این امصا غالظ . شود دوم، آن که سحج روده درحه. سر کند

تر باشد و در امصای دداق کمتیر افتید و اگیر    اکثر افتد و اسلم

افتد مهلک باشد؛ مقربها باممصدخه و امکبد؛ خ وصیاً اگیر در   

عالمیت   و. صایم بود؛ النه ادرب امی امکبد و جرمه ددیق جدا

برآمدن مده از ذات روده یا تقدم ورم اوست با وجیود سیحج   

 .و دیگر آرار مخت ه هریک ظاهر بودن

نخستین، برای جیال و نقیای امصیا حقنیه بیه ادوییه       : عالج

 .مجلیه باید کرد

و اگییر مییده ردی و بییدبو برآییید دمیییل تاکییل و تصفیین     

امجراده و امخراطه تیدالن دطصیاً   »: گفته« صاحب موجز»باشدو

پیس در  : « علی امقرح فان کانت منتتته امریح دمت علی تاکیل 

این صورت الزم است کیه ارزو عیدس و شیصیر بجوشیانند و     

موازنه نیم درم یا یک درم دیرص زرنییخ در ایین طبییخ حیل      

نمایند و حقنه فرمایند تا اجزا متصفنه متاکله را بزداید و کمیی  

رای طبییب  و زیادتی درص در استصما  کردن با این طبیخ بر 

و . اگر عفونت کمتر باسشد، از نیم درم هم کمتر آمیزند: است
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 .اگر تصفن بیشتر بود از یک درم هم بیشتر کند

بامجمله بصد از پاک شدن روده از ریم و چیرک بیه ادوییه    

و . را نیز سیازدیصنی بهبیود بخشید    مدمله حقنه کنند تا درحه

و دم االخوین و ع یاره   این چنان باشد که صمغ و گل ارمنی

محیه امتیس و کاغت سوخته بارییک بسیاید و در شییره مسیان     

 .امحمل و توت خام آمیزند و حقنه نمایند

باید دانست که این ادوییه یصنیی حقنیه میتکوره و دیرص      

زرنیخ حکم داص دارند و از آن کیه داخیل روده داص بیه آهین     

امیا بایید    انید؛ متصتر است به جای او استصما  این مقرر کرده

کار نبرند و کتامک اگر اسها  دموی و ها بهکه در ابتدا از این

کیار برنید کیه    صفراوی باشد و تب بود؛ بلکه این را ودتی بیه 

مادهیلیظ و بلیم بود و آن چه از روده برآیید چیرک باشید و    

تب نبود و باوجود آن اگیر از اسیتصما  او میتع شیدید پدیید      

ند؛ اما اگیر میتع نییارد، مکیرر     آید،؛ به روغن گل حقنه فرمای

و اگر مریض تحمل او نتوانید کیرد نخسیتین    . استصما  نمایند

مخدر دهند بصدهیصنی پیس از آن عمیل نماینید و عقیب ایین      

نشیییند و بییه تحریییک از حقنییه گییل ارمنییی و در تییه آب مییی

 .گردد و در سل به تفضیل گفته شدیکدیگر جدا می

امصسیل و شیربت   چیزهای مجلی نوشییدن چیون ماء  : یدهفا

و انبیات محیم سیودمند     را برای غسل درحهنبات و ایارج فیق
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دوص و شیر به آهن ییا سینگ داص   . و. استاگر چند نوبت دهند

اگر به زیاذتی غیتا حاجیت آیید، از آرد    .  کرده نفع تمام دارد

جو که با سبوس بود شیره کشند و باشیرپخته و نبات آمیبخته 

 .وسفند با صمغ عربی مفید استدهند و پایچه گ

وز نی آن جا که سحج به سبب خروج میده باشید و ه  : تنبیه

سحج منقطع نگشته، باید کیه نخسیتین انقطیاع سیبب نماینید      

بدانچه در موضصآن سبب متکور اسیت بصیدهیصنی پیس از آن    

 .روده توجه فرمایند در نظف مده و درحه
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 اندر زحیر: چهارم فصل
و وی، حرکییت روده . نیییز گوینیید « ه امدجاجییهعلیی»آن را

مستقیم بود جهت دفع فضله بر سبیل اضیطرارکه در تیرک او   

آید با او مگر رطوبیت مخاطییه مزجیه    اختیار نباسشد و برنمی

دلیل اممقدار و باشد که مختلط آید با خون خام  و ایین بیر   

 :چند دسم است

یید و  آن که رطوبت شور متاع بر مصاء مسیتقیم آ : دسم او 

آمیدن  و عالمیت او ، بیر  . به سبب متع بر دفع براز مایل سازد

رطوبت متکور است با رطوبت مخاطیّه و نفخ و درادر و دلت 

 .عطش و سوزش مقصد

آن چه در سحج بلیمی گفته شد استصما  نماینید و  : عالج

میز چهار تخیم مییز برییان کیرده، دو     : این سفوف سود دارد

ر؛ نیم درم، هرسه را نرم بکوبنید  مثقا ؛ جوانی، یک درم؛ کند

و به آب نیم گرم میل نمایند و آنجا کیه تقاضیا غامیب بیود و     

چیزی برنیاید و امم تمام بود، گوگرد با چربی بز بکوبند و ب 

گلینیی کیه در زییر او سیوراخ      و طیارییصنی تشت. آتش نهند

آن پوشند و مقصد بر آن سیوراخ گتارنید تیا دود او بیه      باشد

 .و شیاف زحیر فایده دارد مصاء برآید

و عالمیت او  . آن که ماده صفراوی نیز زحیر آرد: دسم دوم
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برآمییدن صییفرا اسییت و سییوزش مقصیید بییا حییرارت و درد و 

 .تشنگی و به آب سرد راحت یافتن

آنچه در سحج صفراوی گفته شد استصما  نمایند و : عالج

زحی سریع االرر است نسیبت بیه    بدانند که حقنه و شیاف در

 .بات کما ال یخفیرومش

اندر زحیر که از ورم گرم که درمصیای مسیتقیم   : دسم سوم

و ظاهر است که دراین صورت تخییل  . عارض شود پدید آید

مریض که در روده او رفل پیداسیت و بیدان تخییل و    . کندمی

شود بر دفع براز هر زمیان  تمدد که الزمه ورم است مضطر می

قل است در اسفل کیه  و عالمت او احساس ضربان و وجع و ر

ت ورم تیب و  دو بیاد کیه از شی   . جایگاهمصای مستقیم اسیت 

 .عسر بو  نیز پدید آید

. ند اگر مانصی نبیود برای انقطاع ماده، رگ باسلیق زن :عالج

و تقلییل غیتا فرماینید و اطفیای     . و بر زیر کمر حجامت نهند

و پس از آن که میاده از رییزش   . خون به اشیای مناسبه نمایند

. در نضج و تحلیل ماده مح ومه و تسکین امم کوشند. دبایست

و این چنان باشد که خطمی و تخیم خبیازی و تخیم کتیان و     

حلبیه و بیرگ کرنیب و بابونیه و بنفشیه در آب بجوشییانند و      

و اگیر از ایین طبییخ آبیزن     . تنطیل نمایند و بر مقصد و شیکم 

ه سازند بهتر باشد و اگر حقنه کنند مفیدتر بود؛ خاصه آنجا ک
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ئرم در جزو اعالی روده باشیدذ و اگیر ا ایین اجیزاء مطبیوخ      

شیاف سازند و بردارند صوا باشد؛ خاصه آن جیا کیه ورم در   

و اگر آسان همی شیود بفرماینید کیه    . جزئ سفالی روده بود

 .فایده دارد

هرگاه ماده تحلیل نگردد و جمع همی شود، حلبه و اکلییل  

ر آتش و اندک مقیل  اممکلک و کرنب پخته و پیاز پخته در زی

: جمله به هم سرشته بر مقصد گتارند تا بر نضیج ییاری دهید   

پس اگر منفجر شد خیود بیه خیود فبهیا واال شییاف منفجیره       

بصد از آإن که سر کنید، هرچیه در   . استصما  نمایند تا سردهد

و بصد از تنقییه  . کار برندخروج اممده من االمصا گفته آمدیم به

 .نداندما  جراحت کوش ریم به

: صفت طالیی که درابتدا مفید اسیت و حیرارت بنسشیانند   

صندمین به آب کاسنی و عنب امثصلب بسایند و کافور آمیختیه  

ه هیم  و روغین گیل زرده تخیم میرص بی     . بر مقصد طال نماینید 

شته و اندکی مرداسینگ آمیختیه بیر مقصید نهیادن و شیافه       سر

 از ماده سرد، ورم کمتیر . ساختن، در تسکین امم مجرب است

افتد در روده و در دومنج ورمی، ورم روده بیه تفضیل میتکور    

 .است

آن که زبل خشک در امصاء دداق بنید شیود و   : دسم چهارم

به دشواری برون آید و تزحر آرد و باد غلیظ کیه از وی جیدا   
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گردد درد شدید احداث کند و به سبب تزحر برآیید خیراط و   

وام وجیع  و عالمت او گرانی شکم است و د. رطوبت از روده

و می  و برآمدن رفل خشک و دلیل اممقدار همجیون نخیود   

 .و تقدم تناو  اغتیه یابسه

گاه باشد که این زحیر را جها  اطبا اسها  پنداذنید  : فایده

سیات  و بدین تحلییل، حاب . به واسطه خروج رطوبت و خراطه

ب هالکت شود؛ پس الزم آمد و این مصنی سی. استصما  نمایند

زحییر  »م در این نوع که مسیمی اسیت کیه بیه    ق بیان کنفرکه 

تیا از  « زحیر صادق»اند بهو در بادی انواع که موصوف« کاذب

و فرق بینهما آن است کیه اسیبیو  بیا دیگیر     . خطا دور باشد

هیای مشیروبه بیرون    پس اگر تخم: ها مریض را بنوشانندتخم

نیاید از امصا و اندر شکم بماند، باید دانست که زحییر کیاذب   

هیا بیا بیراز    و اگر تخیم . رقل محتقن مانع بروز گشتخ است و

 .بیرون آیند نشان زحیر صادق باشد

برای اخراج رقل یابس محتبس مزمقات دهنید چیون   : عالج

شربت بنفشه و خیارشنبر روغین بیادام آمیختیه و ماننید آن و     

حقنه مینه اسیتصما  فرماینید و گیاه باشید کیه آب گیرم تنهیا        

 .ستینی سازد به سبب ارخا و تلییننوشیدن از دیگر تدابیر م

حیر از هر دسم که باشد در زداعده کلی آن است که : تنبیه

 .حبس او مبادرت نکنند اال بصداز تحقیق و زوا  سبب
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آن که سردی مفیرط بیه مقصید رسید باطنیاً او      : دسم پنجم

در وی عیارض شیود و تمیدد در     خارجا و بدان سبب تشینج 

توهم کند آدمی آن تمدد را که رفل اسیت و  روده مستقیم پس 

و عالمت او، تقدم و رسییدن سیدی   . مضطر گردد بر دفع براز

است به مقصد و راحت یافتن از اسیتصما  آب گرم و نشسیتن  

 .بر موضع گرم

تمکید به آب گرم و تدهین بیه روغین دسیط گیرم     « عالج

 و آبزن فرمودن از طبییخ . کرده و روغن گل و بابونه گرم کنند

بابونه و شبت و عنب امثصلب و اکلییل امملیک و نشسیتن بیر     

و اگر ده درم حب امرشاد بریان نمیوده  . خشت گرم سود دارد

 .ناکوفته به آب گرم بر نهار دهند نفع کلی بخشد

مسیتقیم از   آن که متیاذی شیود مقصید و مصیاء    : ششم دسم

برآمدن رفل سخت یا به واسطه نشستن بر چیزی سخت زمان 

ن چیه در سیواری اسیب؛ پیس چهیت نکیایتیصنی       طویل؛ چنا

و عالمیت او  . آسیب زدن به مقصد و مصا عارض گیردد زحییر  

 .تقدم سبب است

عالج برای ارخا و نرمی دیروطی که از موم وروغن بابونیه  

و مقل ساخته باشد بمامند و بیه روغین کنجید و زییت حقنیه      

 .کنند و زردی بیضه در روغن گل حل کرده حمو  سازند

آن که در خلو مصده و امصا ترشی خورده شیود  : تمدسم هف
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 .و بدان سبب زحیر افتد

جالب خام و زده تخیم میرص نییم برشیت و صیمغ      : عالج

ودید  »:گفتیه « تیرویح االرواح »و در. عربی و گل ارمنیی دهنید  

شاهدنا االسهاالت امتی کان مصها زحیر شدید دید خیرج شیی    

رم اسود و سیقط  کاممصا مقدار شبر من اممقصده فبقی رلثه ایام 

دد براء منه امشخ ان و هلک منه رلثیه اشیخاص او اربصتیه و    

و دیا   . «غلبه امظن انه امطبقیه امدخلیه مین اممصیاء اممسیتقیم     

ذکر دون ان دومیا مین اصیحاب امزحییر     »: «امحاوی امکبیر»فی

اصابهم وجع شدید و خرجت منهم بصقب ذمک حجارات مین  

 .«اممقصده
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 اندر مغص: پنجم فصل
 :درد امصاء و وی بر ادسام است یصنی

آن که باد غلیظ در امصا بنید شیود و بیه واسیطه     : دسم او 

و عالمت او نفخ و درادر است و تمدد بی رقل . تمدد درد آرد

 در شکم و به خروج باد انتفاع یافتن

جهت تنقیه امصا از خلط خیام کیه میاده بیاد اسیت،      : عالج

و ماننید آن   حب ایاره و حب سیکبینج و مصجیون شیهریاران   

و برای تحلیل باد، تخیم کیرفس و انیسیون و بادییان و     . دهند

نانخواه و جز آن هرچه بادشکن بود اسیتصما  نماینید و اگیر    

تومد ریاح از ضصف مصده باشید، مصجیون کمیونی و مصجیون     

کار برند و از آب سرد و اسییای بیادانگیز پرهییز    حب امیار به

 .فرمایند

صا آید و از کیفییت متاعیه امیم    آن که صفرا بر ام: دسم دوم

و عالمت او درد با سوزش اسیت و تشینگی و   . احداث نماید

 .زردی براز و سوزش مقصد و دلت گرانی در روده

های سرد مصابی چون اسبیو  و تخم ریحیان و  تخم: عالج

مسان امحمل و مانند آن به روغن گیل چیرب کننید و بیه آب     

. ر بریان استصما  نمایندها را غیو باید که تخم. سرد فرو برند

پس اگر به همین تدبیر صحت شد فبها واال جهت تنقیه صفرا 
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خیارشیینبر و شیییر خشییت و ماننیید آن در آبکاسیینی یییا عنییب 

 .امثصلب حل کردهبدهند

آن که سوءمزاج گرم سیاده در امصیا افتید و بیه     : دسم سوم

و عالمییت او، شییدت مییتع و . کمیفیییت خییویش مییی  آإرد

سییت و گرانییی و زردی در بییراز نییابودن؛ امتهییاب و تشیینگی ا

 .شودماده نمیزیراکه رقل و تلوین براز، بی

برای تبدیل مزاج هرچه مبیرد و مطفیی باشید و در    : عالج

: و این دوا نفیع تمیام دارد  . صفراوی گفته شد استصما  نمایند

اسبیو  در گالب مت کنندیصنی بسیایند و روغین گیل    : صفت

میخوش آمیخته بنوشند و اگر آب در وی آمیزند و به آب انار 

 .انار میخوش نباشد، آب انارین کفایت کند

آن که بلیم بیوردی شیور بیر امصیا آیید و بیه       : دسم چهارم

و عالمت او برآمدن بلییم  . کیفیت بوردیه احداث می  نماید

است در براز و گزیدن مقصد هنگیام خیروج و بیودن تشینگی     

 .شتر از آنکمتر است نسبت به صفراوی و بودن رقل بی

ه کنند که گفته آید و روغن گل نبرای تنقیه امصا حق: عالج

حوامی ناف بمامند اما آنجا که اسیتصما  حقنیه میسّیر نباشید،     

مطبوخی که برای حقنیه گفتیه شیدرا بیه جیای حقنیه کیردن        

 .بنوشانند

آن که خلط خام غلیظ بلیمی در امصا چسیبد و  : دسم پنجم
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و . نشیود و میی  آرد  به سبب غلظت و ضصف دوت، مندفع 

عالمات او کثرت رقل است و مزوم وجع در یک جا و برآمدن 

 .بلیم مزج در براز احیاناً و سردی ملمس موضع امم

اگر خلط در امصای علیا بود، دی فرماینید بیه طبییخ    : عالج

و اگیر خلیط در   . شبت و عسل و جز آن که مقیء بلیم باشید 

ویه مسیهل بلییم در   و تشرب اد. امصاء سفلی بود حقنه نمایند

و بصد از تنقیه جهت تحلیل میابقی و  . هر دو صورت سوددارد

هیای گیرم دهنید چیون     تصدیل مزاح و تقویت هضم، جوارش

کمونی و فالفلی و مانند آن که در ریحیی گفتیه شیده و ایین     

نیانخواه، ییک درم؛   : صفته: حب در بلیمی و ریحی سود دارد

ند و به آب گیرم ییا   حب بلسان، سه درم، هر دو را نرک بکوب

و . عرق بادییان گیرم بخورنید نییم درم صیبح نییم درم شیام       

و . نیکوترین غتا در ریحی و بلیمی شوربای میرص پییر اسیت   

شییوربای ع ییافیر بییا فلفییل و درنفییل و زیییره و دارچینییی و  

گوشت خارپشت بریان کیرده، مسیکن وجیع بلیمیی اسیت و      

 .ریحی

و به زحیر  آن که زبل خشک در روده بند شود: دسم ششم

 . و عالمتش وجع. برنیاید

 .از دومنج رفلی ظاهر گردد: عالج او

و . آن که ورم در امصا عارض شود و می  آرد: دسم هفتم
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 .این نیز از دومنج ورمی روشن شود

 .آن که حیات و حب امقرع باعث می  شود: دسم هشتم

 .در ف ل دیدان علیحده گفته آید: عالج

داز شرب ادوییه مسیهله پدیید    اندر می  که بص: دسم نهم

 .آید

و اگر برنیاید بیه  . آب گرم نوشند تا دوا را مدد دهد: عالج

اسها  و درد شدت کند در مصده و امصا دی کنند و اگر اسها  

افتاده باشد اما به سیبب حیدت دوا وجیع بیادی بیود، مصیاب       

کار برند و روغن گل بمامند و اسبیو  و خطمی و مانند آن به

ه دوای مسهل هیچ عمل نکندو وجع مشیتد گیردد   گاه باشد ک

 .و کرب شدید اردکهه در این صورت از ف د چاره نبود
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 اندر نفخ و قراقر امعاء: فصل ششم
 : این بر دو دسم است

یکی، آن که اغتیه نفاخ چون موبیا و ماننید آن خورنید ییا    

غتای کثیراممقدار ییا ردی امکیفییت چیون گوشیت گیاومیش      

و عالمیت او تقیدم   . بیدان نفیخ و درادیر افتید     تناو  نمایند و

 . سبب است

تجوید غتا کنند و تبدیل مصتیاد و گلقنید و گیالب    : عالج

 .فایده دارد

دوم، آن کهع ضصف و بردوت در امصیا پدیید آیید و بیدان     

سبب هضم ناد  شود و غتا اگر چه صامح بیود درکمییت و   

ث درادر و عالمت او حدو. کیفیت نگوارد در امصا و درادر آرد

 .است باوجود تناو  اغتیه موافقه

تقلیل طصام کنند و جهیت تقوییت و تسیخین امصیا     : عالج

و اگر بیا ضیصف هضیم اسیها  هیم      . فالفلی و کمونی خورند

 .باشد جوارش خوزی استصما  نمایند
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 اندر قولنج : هفتم فصل
این مرضی است مصوی ذی امم که بیا وی اجابیت متصسیر    

براید و علت متکور در امصیای سیفلی    بود و باشد که هیچ نه

از « دیومنج »بیشتر افتد خ وصاً در دومونو از آن است که مفیظ 

اما آنچه در امصای علیا افتد، مسمی است . اندنام دومون گرفته

ودر آخر این ف ل گفته آید بیه تف ییل مصنیی و    « ایالوس»به

 .عالج ایالوس و فرق در او در انقالب مصده

منج، یا ذاتی است یا عرضی و هریک در اکنون، بدان که دو

 :ذکر ادسام مصلوم شود

آن که بلیم غلیظ زجاجی مختلط شود با رفیل و  : دسم او 

 .در اعور و دومون بسته گردد و دومنج آرد

ت کیه احتبیاس و وجیع بیه شیدت بیود       عالمت او، آن اس

اطراف سرد و اسافل درد کند و دبل از حدوث دومنج سیقوط  

ناو  اطصمه غلیظه و برآمدن بلیم در رفیل و  اشتها و تخمه و ت

دلت خروج براز عارض شده باشد و باد مطلق بیرون نیایید و   

نفخ پیدا بود و چیزهای شور و ترش د  بخواهد و باشید کیه   

از شدت وجع روده جگر گرم شود و تشنگی عظیم پدید آیید  

و داروره سرخ برآیید و جاهیل پنیدارد کیه دیومنج ورمیی ییا        

حا  آنکه بلیمی باشد؛ پیس در دیومنج نظیر     صفراوی است و
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بر تشنگی و بو  نباید کرزد و عوارض دیگر بایید جسیت تیا    

 .میامطه نیفتد

نخستین به شیاف و حقنه و طبع را بگشایند و تا که : عالج

از شیاف کار گشاید به حقنه نریردازد و بصید از آنکیه گشیاید     

و  چیزی دهند که سریع االسها  باشد چون سیفرجلی مسیهل  

شهریاران و مانند آن که به سقمونیا و شحم حنظل و غاریقون 

و نیکوترین ادویه جهیت اسیها  و دفیع غثییان و     . مقوی بود

 .تقویت مصده و منع دی، سفرجلی و شهریاران است

باید دانست تا که از شییاف و حقنیه طبیع گشیوده نشیود      

تشرب مسهالت ممنیوع اسیت و خطیر عظییم دارد؛ همچنیان      

مادات و ضنادت اما پس از انحال  طبیع،؛ آبیزطن   آبزنات و ک

و غیرها جلیل امفایده است و جون منحل گیردد دیومنج، ییک    

شبانه روز طصام ندهند بلکه اگر بیشیتر برداشیت توانید کیرد     

مریض بهتر بود؛ زیراکه ناخوردن، دایم مقام استفراص اسیت و  

 .کند بلیم را که بصد از تنقیه بادی باشدتحلیل می

اینجا، شوربای نخودآب که از گوشت خیروس پییر   غتا در

یا گوشت کبک و ع افیر و یا گوشت گوسرند جیوان کیه در   

او دارچینی و زنجبیل و زیره و بسفایج و پودینیه باشید بایید    

و . ییی آبکامیه مفیید اسیت    و با طصام و بصد از آن، جرعه. داد

شیره سبوس که در او نانخواه و کرویا و شونیز باشد با روغن 
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و بصید طصیام حرکیت سیواری مصتید  و      . زردد گاو نفع دارد

و اگیر بیه   . تقلیل غتا فایده دارد و تقلیل آب ضیروری اسیت  

جای آب به ماء امصسل میل نمایند بیا عیرق بادییان و گیالب     

 .بهتر باشد

شود گاهی بیه  بباید دانست که وجع دومنج مشتبه می: تنبیه

ع کبد یا وجع می  و گاهی به وجع کلیه یا وجع رحم یا وج

مصده یا وجع یا وجع طحا  یا وجع دیدان؛ مهتا الزم آمد کیه  

در دومنج و این اوجاع فیرق بییان کیرده آیید تیا رفیع اشیتباه        

 :نماید

وجیع  : اما فرق در دومنج بلیمی و در میی  آن اسیت کیه   

این دومنج رقیل میباشد و تقدم تخمه و سقوط اشتها و تنیاو   

و دومنج . غلیظه بر او گواهی دهدبقو  و فواکه رطبه و اغتیه 

ازهرگونه که باشید الزم اسیت کیه طبیصیت متصسیر االنحیال        

بودیصنی شکم نرم نیست؛ به خالف می  کیه در وی اجابیت   

عسر نبود بلکه شکم نرم شود؛ به تخ ی  بصیداز سیاعتی از   

ادسام وجع؛ خاصه اگر آب گرم نوشیده شودکه ملیین اسیت؛   

بوردی بود ییا میراری وجیع    پس اگر سبب می ، خلط متاع 

 .اکا  متاع نیز شاهد اوست

فرق در وجیع دیومنج و کلییه آن اسیت کیه درد گیرده در       

کنید و چنیان   جایگاه گرده رابت میباشد و از آنجا تجاوز نمیی 
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کند بیمیار کیه در دطین او جیوا  دوزی مرکیوز      محسوس می

و ایضاً احتباس یا دلت بو  و برآمدن رییگ در بیو  و   . است

دهد؛ بخالف دیومنج کیه   المات ورم گرده گجواهی میدیگر ع

مانید؛ بلکیه ممتید و منبسیط     درد او در یک موضع رابت نمیی 

گردد گاهی به فوق و گاهی به جوانب و گاهی به خلف تا می

ان مصیا دومیون یبلیغ    »: «جیامینوس »و دا . محاذی فقرات دطن

و ایضیاً  . «جهات امقطن فکتمک اوجاعیه یبلیغ امجهیات کلهیا    

درد دومنج اسیت کیه از اسیفل یمسیین خییزد زیراکیه        خاصه

ابتدای دومون از همین جاست و به شدت میباشد به حدی که 

و ایین درد، بیه اطیالق    . گردد به غشی و عرق سیرد مودی می

شود به خالف درد گرده که از دییء راحیت   طبیصت ساکن می

 .گیردمی

فرق در وجع دیومنج و در وجیع رحیم و کبید و طحیا  و      

و دیدان، ظاهر است از موضع و مقدار وجع و عیوارض  مصده 

باشد مایل بیه سیوی   الزمه هریک؛ مثالً وجع رحم، متسفل می

دهد بر آن احتباس طمیث و جیز آن کیه در    عانه و گواهی می

باب اوست؛ بخالف وجع دومنج که در اکثر میابین خاصیره و   

اما وجع دیدان، به غاییت خفییف   . باشدمابین سره و عانه می

و ایضیاً  . یباشد و مختلف اممومضع به حسیب انتقیا  دییدان   م

امیا  . افتادن کرم و جز آن که الزم اوست بیر آن گیواهی دهید   
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وجع مصده و جگر و سررز، به حسیب بصید ایین اعضیا فیرق      

 .ظاهر آرد و محتاج بیان نیست

بدان کیه سیقوط اشیتها و دیی و نفیخ و وجیع سیادین، از        

 .عالمات خاصه دومنج است

سیار باشد که دومنج منتقل شود بیه دیگیر امیراض؛    ب: فایده

و درد مفاصل و درد پشت و بواسیر و مامیخومییا و   چون فامج

و استسیقا و بصضیی برآننید کیه دیومنج از شخ یی بیه         صرع

 .شخ ی انتقا  کند مانند وبا

ها بسته شیود و  آن که باد غلیظ در طبقات روده: دسم دوم

 .ه احداث تمدد در امصا و ضیق در مجری دومنج آردبه واسط

عالمت او، وجع مسلی است و انتقیا  درد و نیامیدن آروص   

و شدید امبروده و فواکیه   راغت و تقدم تناو  اغتیه نفاخهبه ف

رطبه چون انگور و خیار و جز آن و تقدم وجود درادر و نفیخ  

و ایضاً از خواص وی است که چون بیه چییزی گیرم تمکیید     

نند یا دمک نمایند، درد زیاده شود و بصد از زمیانی روی بیه   ک

ی غلیظیه  اما زیادتی وجع، به سبب انف ا  ابخیره . سکون آرد

گردد بیه واسیطه   ریاحیّه است که از رطوبات زجاجیه جدا می

سخونت دمک و تمکیید و سیکون وی،؛ بیه سیبب تلطییف و      

 .تحلیال ریاح است که علت غایی تمکید و دمک است

تفع شود بیه  رض گاه باشد که محل احتقان باد راین م اندر
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و گاه باشد که براز نرم . ای که به نظر درآیدنهجییصنی به گونه

برآید و این براز منتفخ اسفنجی بود همچیون سیرگین گیاو و    

 .چون بر آب اندازند باال بایستد و فرو ننشیند

 و هرگیاه . به شافه و حقنه کاسرامنفخ طبع نرم کننید : عالج

شیاف و حقنه کیرده باشیندو بیاد و بلییم زجیاجی کیه میاده        

بادست برآمده و باوجود آن وجع بادی باشد باید دانسیت کیه   

برودت در روده افتادهکه در این ودت جهیت تسیخین میزاج    

بابونییه، اکلیییل، برنجاسییف، سییداب، : امصییا اییین حقنییه کننیید

ند نانخواخه و سیاه دانه، نیم کوفته، جمله را در آب بجوشیالن 

و . ی جندبیدستر آمیختیه حقنیه کننید   براالیند و زیت و اندکو 

ده زمانی طوییل بیدارد تیا    بفرمایند مریض را که دوا را در رو

حامیت،؛   تسخین به وجه تمام حاصل گیردد؛ زیراکیه در ایین   

 .سخونت مطلوب ایت نه تنقیه

نافصترین چیزها در دومنجی ریحی، کمونی و فنیدادیقون و  

و بیه کیاووس و نمیک    . کبیر خوردن اسیت سنجرنیا و تریاق 

و روغن سداب و شبت و یاسیمین مامییدن و از   . تمکید کردن

نوشیدن آب سرد کثیر اممقدار پرهخیز وبه جیای آب بیر میاء    

 .امصسل و عرق بادیان و گالب کفایت کردن

نیوعی اسیت از دیومنج ریحیی کیه      : دومنج ریحی سوداوی

رییزد و باعیث   شود و به سبب سودا که دبر شیکم  عارض می
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و . نفخ گردد؛ چنان چه در مامیخومیا مرادی بصضی را پدید آید

عالمتا او آروص ترش است و انتفاخ شیکم یکبیارگی بیه غییر     

 .وجع شدید

و بیرای  . یه سودا، مطبیوخ افتیمیون دهنید   جهت تنق: عالج

ه گفتیه شید از حقنیه و شییاف و تیدهین      چی تحلیل ریاح، هر

 .استصما  نمایند

و کمادات و جیز آن از مصیاجین و امیتییه     ضمادات: فایده

و محجمه نیاری کیه   . در بلیمی گفته شد، در ریحی سود دارد

عنیید شییدت وجییع، فلونیییا  . دراینجییا جلیییل امفایییده اسییت 

 .مناسباست که مقدار دو نخود یا زیاده بدهند

صفت شیافی که در یک روز ماده را نضج دهد به تسیکین  

بیدسیتر، زعفیران،   جند: درد و آوردن خواب مخ وص اسیت 

 .مرّ، سکبینج و افیون، از هریک برابر بگیرند و شافه سازند

 در دومنج ورمی: دسم سوم

 :این بر چند گونه است

یکی، آن که ورم دموی در امصا افتد و مجری تنگ سازد و 

و عالمیت او،  . منع خروج رفل و باد نماید و دومنج پدید آیید 

و احسیاس رقیل و   هیا اسیت   تب تیز و تشنگی و برآمدن رگ

وجع و ضربان در جایگاه ورم و حدوث دومنج به تیدریج بیه   

حسب ان باب ماده و تزاید ورم و باشد که درد عظیم بیود و  
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 .منفت بومرا تنگ سازد و بو  حبس نماید

ف د باسلیق یا اکحل زنند از دست راسیت و خیون   : عالج

و اگر بو  حبس باشد ف ید  . اندک اندک به چند دفصه برآرند

و هخر روز جهت ازالق رفل، ملینات دهنید  . صافن هم نمایند

شیارح  »تا رفل در روده جمع نماند و وجع زییاده نکنید؛ مهیتا   

ودید یحیدث منهیا عنید احتباسیها      »: گفتیه « اسباب و عالمات

و جهیت تلییین، تشیرب آب آمیو بیا مییز       . «دومنج رفلی ایضاً

 فلوس خیار شنبر و شیرخشت و شربت بنفشه به غایت مفیید 

و کتمک آب عنب امثصلب و آب کاسنی و آب کاکنج و . است

آب انار که در او میز فلوس حل کرده باشیند و روغین بیادام    

حلبیه، تخیم کتیان و    : و این حقنیه سیود دارد  . شیرین آمیخته

بابونه در آب بجوشانند و براالیند و مائ امشیصیر و آب عنیب   

اسیتصما    امثصلب و مبّ خیار شنبر در وی آمیزند و نییم گیرم  

و اگر با وجع حیرارت شیدید بیود و میتع و خیارش      . نمایند

باشد، این حقنه نفع بجوشانند و صیوف کیرده و آب خییار و    

کدو و خبازی و شیره جو و مصاب اسبیو  هریک پیانزده درم  

و روغن بنفشه یا بادام ده درم در او آمیزند و نیم گیرم حقنیه   

بگشیاید تشیرب   کنند و باال گفته شد کیه تیا بیه حقنیه طبیع      

 .مسهالت نشاید

در ابتدای ورم، باید که خرده به گالب و سیرکه تیر کیرده    
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. بر موضع درد نهند یا صندمین به گالب سائیده ضماد نماینید 

و بصد از آن که سوزش سیاکن شیود و اییم تزایید درگترنید،      

ادویه محلله ملینه ضماد سازند چیون بنفشیه و خطمیی و آرد    

غین بابونیه و مصیاب تخیم کتانکیه      جو و بابونیه و میوم و رو  

و اگر به جای . جملهرا به هم سرشته نیم گرم استصما  نمایند

روغن بابونه روغن بادام یا روغن کنجد یا روغن گاو آمیزند، 

و و مامیدن روغن بنفشه و بابونه نیم گیرم و تنطییل   .روا باشد

 .به طبیخ ادویهخ محلله ملینه سودمند است

سم تصجیل باید کیرد تیا منجیر بیه     بدان که در عالج این د

 .ایالوس نشود

و . دوم، آن کییه ورم صییفراوی در امصییا افتیید و دییومنج آرد

عالمت او اندوه و سوزش و تشنگی و دییء میراری و تلخیی    

 .دهان است و وجع متاع

آن چه در دموی است، تدبیر این اسیت مگیر ف ید    : عالج

شیتر  تیر و بی جا کیه صیفرا غامیب   و آن. که بدان حاجت نیست

باشد، به ادویه مشیروبه مزمقیه سیقمونیا نییز اخیل نماینید و       

دراینجا شربت بزروی و شربت بنفشه و شربت گل مکیرر بیه   

آب تمرهندی یا دند و گلقند و گیالب و عیرق بادییان سیود     

 .دارد

و . سوم، آن که ورم بلیمی رخو در امصا افتید و دیومنج آرد  
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کثیرت رفیل    و عالمیت او سسیتی بیدن و   . این دسم نادر افتد

ده و تب و مهب و تشنگی نابودن و تقدم بلیمییت  .است در ر

 . براز

شبت و اذخر و اکلیل امملک و دی وم ضماد نمایند : عالج

بر شکم در جایگاه درد و حقنه که منقّی بلییم بیود اسیتصما     

و از آب سیرد و  . و مصجون تربد خوردن مفید اسیت . فرمایند

ماننید آن احتیراز واجیب    یلظات خ وصاً از کدو و خیار و م

و آن چیه  . هرچه در دومنج بلیمی است تدبیر آن است.  دانند

برای اورام بارده اعضیای باطنیه مخ یوص اسیت عیالج وی      

 .است

م صلب سوداوی در امصاء افتید و دیومنج   چهارم، آن که ور

آرد و عالمت او رقل و دلیت وجیع و تشینگی اسیت و تقیدم      

 .فساد سررز

هیا و ادوییه نفیخ    ی میرص و روغین  حقنه که از چربی : عالج

و بیه طبییخ حشیایش    . شکن ساخته باشیند اسیتصما  نماینید   

و مطبوخ افتیمون نوشند و شوربای . محلله ملینه آبزن فرمایند

و ضمادی که در دوینج بلیمیی و زدّیی میتکور    .چرب خورند

 .و این دسم نیز نادر افتد. است سود دارد

 در دومنج امتوایی وفتقی : دسم چهارم

که فتقی، دسمی است از امتواء و امتواء آن اسیت کیه روده   
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ای کیه تصقید   از جای خود برود یا بریچد به نهجییصنی به گونه

 .در وی افتد

ودوع امتوا، در رودهیی که مسیمی اسیت بیه اعیور بیشیتر      

یکی، آن که روده پیچ خیورد  : و امتوا بر سه گونه است. است

ها که روده را بیا  از رباطو تصقد در او افتد دوم، آن که بصضی 

سیوم، آن  . دارد گسسته شود و مستهلک گرددپشت مربوط می

که صفاق، منشق گردد و پاریده شود و روده جای خودرا رها 

گتاشتهو بدانسیو گراید؛ پس اگر این فتق صیفاق، درییب بیه    

آید در کیس انیثین روده؛ اربیتین یصنی کش ران باشد، فرو می

ایم و فیرود آمیدن   چه در تشریح او گفتهخ وصاً اعور؛ چنان 

 .«درو»روده در کیس خ یتین مسمی است به

عالمت دومنج امتوایی آن است که حرکت عنیف یا جسیتن  

یا چیزی گران برداشتن یا از جای بلند افتادن ییا فتیق اتفیاق    

و بر ارر آن، دومنج پدیید آیید فیی امفیور و حیا       . افتاده باشد

و از . از ایین دیومنج عیادت نبیود    آنکه مریض متکور را پیش 

خاصه این دومنج است کیه درد در ییک جیا رابیت میباشید و      

متسابه االحوا  بود یصنی انتقا  نکند و زییادتی بسییار نگییرد    

در ریحیی،  : بلکه بر یک حامت باشد؛ بخالف ریحیی و رفلیی  

 .درد منتقل باشد و در رفلی، بصضی اودات به غایت غلبه کند

ق تقی؛ یصنی انجا که موجیب امتیواء فتی   ف اما عالمات دومنج
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باشد، نتیو و بلنیدی میراق از موضیصی و عظیم کییس انیثیین        

گواهی دهد به حسب ودوع فتق در وی؛ چنانچیه در امیراض   

 .صفاق ذکر خواهد یافت

بیمار را بفرماینید تیا بیر پشیت بخوابید و خیود را       : عالج

مستوی دارد، پیس شیکم و خاصیر وی بیه نرمیی بمامنید بیر        

و اگر این تدبیر بسند نکنید،  . مناسب تا ردوه برجا آید وجهی

بصد از مامیدن شکم ساق او بیه ریسیمان سیخت بیر بندنید و      

چارکس دست و پای او بگیرند و بردارنید بیه نهجییصنیی بیه     

ای که پشت او دو تو شود و شکم او در دصر افتید و هیم   گونه

ع برین شکل او را بجنباند و به هیر جانیب تیا روده بیر وضی     

و اگر بدین طریق هم روده باز نیاید بیر هیئیت   . اصلی باز آید

خود، باید که سیماب زنده یصنی ناکشته بگیرنید و بشیویند و   

مقدار یک اودییه کیه کسیری بیاال ده درم اسیت ییا دو اودییه        

پیس شیکم   . مریض را بنوشانند و بفرمایند تا چند ددم بگردد

مییالن غمیر    را از هر دو دست خود سخت بگیرد به نوعی که

و در این ودت باید که میریض اسیتاده   . از فوق به اسفل باشد

باشد و غمر همی کند و به تریج فرود آید تا که سیماب فرود 

افتد و روده به جای خود میل نماید و بصد از برآمدن سییماب  

از شکم، شوربای اسریدباج چرب دهند تا چند روز به همیین  

یه بررهیزند تا که زاییل شیود   شوربا بسند کنند و از دیگر اغت
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ه قل سیماب پدیید آمید  به تمامه عقرییصنی زخم شدنی که از ر

و شرط است که از یک روز یا دو روز بیشتر از شیرب  . باشد

سیماب نیز غتا همیین شیوربای سیاده چیرب سیازند تیا اریر        

 .ضرر پدید آیدتشرب او بی

ید ه سیماب مشروبه به غمر دطن برنیا.و گاه باشد ک: تنبیه

و بدان سبب درد بیفزاید و گرانی غلبه نماید و بیمیار مضیطر   

و تیدبیر ایین ودیت آن اسیت کیه میریض را سیرنگون        . شود

ای که پاهای او راست به سیوی  گردانیده به نهجییصنی به گونه

آسمان باشد و زمانی شایسته به همیین وضیع بدارنید تیا کیه      

اب کشته که و زنهار، سیم. سیماب به تمامه از دهن برون افتد

کار نبرند که مهلک است؛ انفوذه فیی امصیروق   مقتو  گویند به

 .ناشسته نیز استصما  ننمایند که مضر است. و

دومنج امتوایی که سبب وی فتق و درو باشید، تیدبیر   : فایده

ر متکوره، همان ه جا آمدن روده به حیلیصنی تدابیوی بصد از ب

فایید مربصیصنیی   و بسیتن ر . است که در فتق و درو گفتیه آیید  

ای که روده ر -های مربع در امصا به نهجییصنی به گونه-پارچه

و بیر محیل فتیق، ادوییه     . از جای رفتن ندهد ضروری اسیت 

 .دابض نهادن و آن جای را بستن، نفع تمام دارد

 اندر دومنج رفلی: دسم پنجم

 .ظاهر است که چون رفل در روده بسته شود، دومنج آرد
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 :ب استاحتباس رفل را نه سب

یکی، آن که طصام فی حد ذاته خشک باشد چیون کیاووس   

 .و بلوط و ذرت

دوم، آن که دلیل اممقدار خورده شود و بیه سیبب دلیت او    

 .دافصه بردفع نرردازد

سوم، آن که حرارت یا یبوست در امصا افتد و بیدان سیبب   

و ایین، چنیان باشید کیه     . رفل در روده متحجر شود و برنیاید

 .عارض شود که روده را گرم سازد ازجهت گرمی زهره

چهارم، آن که مائیت بسیار از بیدن برآیید بیر سیبیل ادرار     

بو  یا اسها  و مانند آن و بدن خشک گیردد، پیس اعضیا از    

غتا جتب مائیت بتنماید باالستق یایصنی بیه طیور کامیل آب     

و ظاهر است کیه  . ها را بگیرد و رفل خشک در روده بماندآن

 .آیدل به رطوبت نبود، برنمیت رفل را دوام مای

پنجم، آن که تحلیل در بدن بسیار افتد جهت تحلییل بیدن   

یا گرمی هوا یا تصب مفرط و به علتی که ذدر خیروج مائییت   

 .گفته شد، احتباس رفل آرد

ششم، آن که حس امصا تباه شود به واسطه شرب مخدرات 

در  یا به سبب سوء مزاج بارد مفرط که ر امصا افتد و باشد که

 .روده ناصور پدید آید و مزیل حس او گردد

هفتم، آن که در منفتی که مابین زهره و امصا اسیت جهیت   
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آمدن صفرا بر مصائ سده عارض شود و صفرا که منبّیه دافصیه   

 . امصاست و از ان باب باز ماند و بامضرور رفل بسته شود

هشتم، آن که دیدان و کرم در امصا تومد کند و رفل کیه بیه   

اید رطوبیت او را بخیورد و رفیل خشیک بسیته بمانید و        امصا

 .دومنج آرد

نهم، آن که روده دومون ضصیف شود و دفیع فضیله نتوانید    

 .نمود

 عالمات دومنج رفلی

 .این انواع تسصه رفلی هریک مشروحاً بیان کرده آید

اما عالمت دومنج رفلی کلی آن است که بادو رفل و امم بیه  

 .بشکافدمرتبهیی بود که گویا روده 

اغتییه  تنیاو   پس آن چه از یبس طصام باد، نشان او تقیدم  

 .یابسه است چون برنج و کاورس و جز آن

آن چه از دلت طصام باشد تقدم تقلیل طصام بیر آن گیواهی   

آن چه از حرارت زهره باشد، خشکی دهیان پییدا ییود و    .دهد

 .گاه گاه تب آید و باشد که یردان روی نماید

صا باشد، عالمت او همان است کیه در  آن چه از یبوست ام

 دااق و نیتن و سیو  حرارت امصا گفته شده سیوای امتهیاب میر   

 .براز

آن چه از بی حسی امصا باشد نشان او آن است که طبیصیت  
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اعانت نکند؛ اگرچه چیزهایی تیز خورند چون سییر و خیرد    

و کییرفس و ماننیید آن و درک اذیییت ننماییید روده اگییر چییه  

و هرچیه  . ره و نمک و صیابون بردارنید  چیزهای حادّ چون بو

 .تناو  نمایند، نفخ شکم آرد

آن چه از کثرت درد بو  یا افراط خروج مائیت بود، نشان 

او حدوث دومنج است عقب ادرار بیو  و انیدفاع مائییت کیه     

 .مفرط باشد

آن چه از کثرت تحلیل بدن بیود، نشیان او وجیود اسیباب     

و کثیرت عیرق و    محللّه است چون هوا گرم و تخلخل مسیام 

و آنچه از سده . مزاومت صنایع ذی تحلیل حدادی و مانند آن

منفتی که در مراره و امصا است پدید آیید، نشیان او سیریدی    

. براز است نفخ شکم و ظهور یردان؛ چنانچیه در بیاب یردیان   

 .آرار این سده به تفضیل ذکر یافته

 آن چه از دیدان بود،ۀ نشان او هیجان وجع و غثیان اسیت 

 .در خلو مصده و بادی عالمات، در باب وی گفته آید

آن چه از ضصف دومون باشد، نشان وی آن است کیه بیراز   

 .نیاید مگر به استصما  شافه یا حقنه

از هریک سبب که باشید، نخسیتین در   : عالج بر سبیل کلی

و این چنان باشد که آبکامه . گشادن طبع و اندفاع رفل کوشند

میخته و گیرم کیرده بنوشیند و شیوربای     هم آو روغن بادام به
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چرب میزاننده و گرم چون شورابای مرص و ماکیان فربه تناو  

جالب بنفشیه  . و آنجاکه در امصاحرارت و یبوست باشد. کنند

و عنب امثصلب و تخیم کاسینی و تیرنجبین و نبیات سیودمند      

و شربت بنفشه به آب گرم و مصاب به دانیه و آب کیدو   . است

و روغین بنفشیه   . ه و ترنجبین نفع کلی داردو شیره تخم خرف

و درایین  . و مصاب خطمی و کتیرا بر شکم مامیدن، مفید اسیت 

و پیس از  . جا به عوض امراق حاره، حسوهای چرب خورنید 

نوشیدن اشیا مزمقه و ح و  تلیین در رفل بایید کیه مریضیبر    

 .یک پا بجهد آهسته آهسته تا رفل برون آید

برگ چینیدر،  : کنند به این مطبوخاگر از این نگشاید حقنه 

بنفشه، سبوس جو، خطمی،ۀ انجیر و میز درطم که به پارسیی  

خسک دانه گویند، از هریک مقداری که خواهند بگیرند و بیا  

آب بجوشییانند و براالینیید و روغیین گنجیید و شییکر سییرخ و  

. آبکامه و مب خیارشنبر در وی حل کرده نیم گرم حقنه کننید 

یبوست امصیا سیبب باشید، ایین حقنیه      و آن حا که حرارت با 

بنفشه،؛ عنب امثصلب، نیلوفر، تخیم خییارین، تخیم    « سود دارد

خطمی، بابونه و سبوس جو، از هریک هفیت درم؛ عنیاب، ده   

دانه؛ سرستان، بیست دانه، جمله را بجوشانند و صافی کنند و 

ترنجبین و مصاب اسبیو  و روغن بنفشه یا بیادام ییا کنجید و    

و . هریک ده درم در آن آمیزنید و حقنیه کننید    مب خیارشنبر،
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چون طبع نرم شود اما به استفراص حاجت باشد، چیزی سیریع  

کار برند؛ چیون بیوره و سیقمونیا و شیحم حنظیل؛      االسها  به

 .میکن اگر حرارت باشد این اشیا نتوان استصما  نمود

بصد از آنکه دومنج زایل شود، به حسب سبب، یبس رفل را 

 : د؛ مثالًتدارک نماین

اگر یبس غتا یا دلت او سبب باشد، هرچه ضد او بیود در  

 .کم و کیف استصما  نمایند

های سرد و تر اگر حرارت و خشکی امصا سبب باشد، میوه

چون آمو و زردآمو و شاهلوج خورند و شربت بنفشه و نیلوفر 

نوشند و شیره گندم چرب تناو  کنند و دیگر اشربه و اغتییه  

 .که بارها ذکر یافته استصما  نمایندمرطبه ملینه 

آنجا که حرارت امصا از گرمی زهیره بیود، ف ید نفیع دارد     

 .اگر مانصی نبود

اگییر ذهییاب حییس امصییا سییبب باشیید، تریییاق کبیییر و      

هیای مقیوی چیون    مثرودیطوس و میسوسن خورنید و روغین  

روغن دسیط و بیید انجییر اسیتصما  نماینید شیرباً و حقنیاً و        

و غییتا، . قویییه بییر شییکم و خاصییره نهنییدو اطلیییه م. تییدهیناً

و نیکیوترین مسیهالت در   . شورابای گنجشک و کبوتر سازند

و میسوسین، شیراب سوسین    . این دسم اییارج موغاذییا اسیت   

 .است
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اگر کثرت درور بو  سبب باشید و ایین از تنیاو  میدرات     

افتد خرما و مویز و حلوا که از نشاسته و مسکه ساخته باشند 

رچه مقلل بیو  و ملیین بیود چیون شیربت      و ه. تناو  نمایند

و . و انجییر سیود دارد  . بنفشه و خیارشنبر و جیز آن بخورنید  

اسبیو  و تخم ریحان مفید اسیت و بهتیرین غیتا میرص فربیه      

 .است

اگر کثرت تحلیل سبب باشد، در جایگیاه سیرد بنشیینند و    

دیروطی که از ادهان مکثفه چیون روغین گیل و آس سیاخته     

و اگیر بهیی را   . و اغتیه چرب تناو  کنند. باشند بر بدن مامند

روغن گل که نیمه وزن این آب . بکویند و آب او را بگیرند و

بوددر آن آمیزند و بجوشانند تا روغن بماند پیس میوم سیرید    

 .در آن گتارند و بمامند بهتر عمل کند

اگر سده منفت مراره که در مصاست جهت ان باب صفرا بر 

تفتیح سده کوشند بدانچه در یردیان  مصا سبب دومنج باشد، در 

 .گفته شد

اگر دیدان سبب باشد، در دتل و اخراج او توجه نماینید و  

 .آنچه در باب وی گفته آید

اگر ضصف روده سبب بود، هرچه درایین جیا بهیر ذهیاب     

کار برند و از چیزهایی ترش و دیابض  حس مصا گفته آمدیم به

نیی و بسیبابه و   و طبیخ سیلیخه و دارچی . و آب سرد بررهیزند
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جوزبوا و سنبل و اشنه و تخم کرفس با روغن بادام بنوشند و 

و بهترین غیتا نخیوداب   . جهت اسها  ایارج فقیرا مفید است

 .گوشت مرص فربه

 

 اندر قولنج صفراوی: قسم ششم

که ماده صفرا در جوف مصا گیرد آیید و دیومنج آرد و وی    

 «ی مالء اممصاءالن امماده ام فراویه ال یبلغ ام»نادر افتد؛ 

 .این دسم از می  صفراوی جویند: عالمت و عالج

 .تمام ادسام دومنج ذاتیه این بود

 آن که به مشارکت عضوی پدید آید: دسم هفتم

یکیی، آن  : و وی انواع است. و این را دومنج عرضی گویند

دوم، آن که بیه مشیارکت   . پدید آیدکه به مشارکت ورم مثانه 

ن که به مشارکت ورم جگر و سیررز و  سوم، آ. رم گرده افتدو

چهارم، آن که به مشیارکت رحمصیارض   . حجاب عارض شود

 .گردد

ایین دسیم از بیاب هرییک ازیین عضیو       : عالمت و عیالج 

و باال گفته شد که گاهی مشتبه شود وجیع دیومنج بیه    . جویند

 .اوجاع این اعضا و فرق بینهم به تف یل گفته شد

. سمی است به اییالووس و نوعی است از دومنج که م: تنبیه

و وی، بدترین ادسیام دیومنج   . است« رب ارحم»و ترجمه او، 
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است و خالصی از او کمتر باشد، خاصیه آن گیاه کیه زبیل و     

و . و از بییدن و آروص، بییوی بیید آییید. گنییدگی در دیییآ برآییید

و . موضع حدوث این مرض، روده دداق است یصنی امصا علییا 

ی که در دومنج گفتیه شید و   این مرض، گاه ابتدا افتد به اسباب

 .گاه باشد که این دومنج منتقل شود یه ایالوس

عالمت ایالوس، آن امسیت کیه درد بیاالی نیاف بیود و از      

نفع ظاهر ندهید و تهیوع و    پائین چیزی امبته برنیاید و حقنه،

شود بیه  و و این مرض، ازجهت دیء مشتبه می.م باشددیء الز

که در اییالووس آن چیه    و فرق بینهما آن است. انقالب مصده

به دیء برآید خامی از عفونت نبود بلکه زبل محیض باشید و   

های باریک دیء برآید و از خیوردن حموضیات وجیع    پوست

شدت نکند؛ بخالف انقالب اممصده کیه بیرعکس ایین اسیت؛     

گاه باشد که این میرض از  . چنانچه در امراض مصده گفته شد

دید آید و نشان او ادویه گرم و طصام سرد دابض ذی سمیت پ

 .تقدم سبب است

از آن که اسباب دومنج و این مرض واحد اسیت بیه   : عالج

حسب سبب، آن چه در وییصنی دومنج گفتیه آمیدیم اسیتصما     

و بدانند که در ابتدای ای علیت ف ید نفیع کلیی دار؛     . نمایند

خاصه اگر خوف ورم باشد یا ورم موجود بود به شیرطی کیه   

درگر تدابیراز تلییین و تضیمید و جیز    و . مانصی نبود در ف د
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امیا آنجاکیه دوا ییا    . آن برحسب مشاهده طبیب حیاذق اسیت  

غتای نامالیم سبب باشد باید که بیه زودی بنوشیند آب نییم    

گرمکه با روغن کنجد یاروغن بادام آمیختهباشند و دیء کننید  

تا شیء فاسد بیرون آیید، بصیدهیصنی پیس از آن طبیع را نیرم       

 .سازند

ذکر ادویهییی کیه بامخاصییت خیوردن آن انیواع       در: فایده

شوربای هدهید و گوشیت او و خیراطین    : دومنج را سود دارد

خشک ساخته و کژدم بریان و شاخ گوزن سوخته شدید امنفع 

سیاعت  د صیصب را در ییک   و شاخ گوزن سیوخته ، در . است

اگر خرءامتئب که از خوردن اسیتخوان حاصیل   . نشاندفرو می

با ماء امصسل آمیزند و بلیسند، نفع عجیب  شده باشد بگیرند و

اما مصرفت یه سرگین گرگ کیه از خیوردن اسیتخوان    . بخشد

و از این سیرگین  . حاصل شده، آن است که سرید محض باشد

آتچه بر شوکیصنی تیغ و خار مطروح بیود، بیه غاییت سیتوده     

و گاه باشد که درین سرگین گیرگ، اسیتخوان صیحیح    . باشد

و در خیواص ایین   . ت عجییب االریر اسیت   یابند و وی به غای

تر است؛ در اند که تصلیق وی از خوردنش نافعاستخوان آورده

گلو آویزند یا بر کمر بندند؛ میکن این استخوان باید که برابیر  

و اگر بر ایین اسیتخوان غالفیی گیرنید از پوسیت      . امصا باشد

پلنگ یا پوست گوزن یا پوست دوچ که وی را گیرگ درییده   
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 .ر عمل کندبود، بهت
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 اندر حصر: هشتم فصل
او آن است که شکم دبض ماند زمانی طویل؛ خواه بیا درد  

 . درد؛ پس ح ر، عام است از دومنجبو د خواه بی

به آن چه در دومنج است رفع دبض نماید به حسیب  : عالج

ییب  یو این دوا مفید است؛ انجیر زرد، بنفشه، ز. رعایت مزاج

از هریک جزوی، همه را برزند و  دانه برآورده و اصل امسّوس

صاف نمایند و میز فلیوس خیارشینبر و روغین بیادام اضیافه      

کرده بدهند تا دو هفته خشکی طبع زایل کند و باید که تربید  

 . و بسافیج نیز داخل سازند اگر مانصی نبود
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 اندر دیدان: نهم فصل
و این رطوبت بلیمی کیه در امصیا میتصفن    . یصنی کرم شکم

 :گردد و ادسام او چهار است شود متومد

آن که مسمی است به حیات و وی دراز بیود تیا   : دسم او 

 .و این نوع در امصا علیا تومد کند. یک وجب بلکه یک ذرع

و عالمت او، می  است و ضصف نبض و سیردی اطیراف   

و سرفه خشک و کاهلی و برهم سیائیدن ئنیدان در خیواب و    

ن حرکیت ت یاعد   احساس دغدغه و متع در فم مصیده و ییافت  

ها به سوی مصده درحامت گرسنگی و برآمدن آن به دیء یا آن

از و خشکی طبیع و سیرعت جیوع و    در براز احیاناً و دلت بر

و باشد که از حرکیت  . شوداخ بطن؛ چنانچه در استسقا میانتف

 موذیه و بخارات متصفنه حیات، اعراض ردیه شیبیه بیه صیرع   

و از خاصه جمیع انواع . و امتوا پدید آید چون سقوط و تشنج

هیا خشیک شیوند و در شیب تیر      دیدان است که در روز میب 

 .گردند و مصاب از دهان سیالن نماید

در دتل و اخراج کوشند بیدین طرییق کیه سیه روز     : عالج

پیاپی شیر تازه بنوشند یک رطل با دند شیرین سیاخته و رئیز   

حییات بیود بیا شییر آمیختیه      چهارم دوایی که داتل و مخیرج  

بخورند هنگام گرسمگی ودر حامت شرب دوا، بینیرا بند کنند 
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 . تا بوی دوا به دماص نرسد و کرم تنفر ننماید

اگر خوردن دوارا به جهت بدی مزه آن مکیروه دارد بیمیار   

حقنه نمایند و سماق و ادادیا و گل مختوم به شیراب آمیختیه   

شیحم حنظیل،   : سود دارد و این شیاف. بر شکم ضماد نمایند

دانگی و نیم؛ دنبیل، نیم درم، همه را بکوبند و بیه زهیره گیاو    

کیار  و آن جا کیه حقنیه و شییاف بیه    . شیاف سازند و یردارند

نتوان برد، بادام تلخ و دنبیل و کبر و ترمس و کرنب به سرکه 

یا درمنه ترکی و صبر و دسط و سیاه . آمیخته ب شکم گتارند

و مثقا  نرم بکوبند و به آب برگ شیفتامو بیر   دانه، از هریک د

 .ناف طال کننند

اگر مزاج گرم بود، ادویه گرم زنهار ندهند و بیه چیزهیای   

سرد که بدین کیار مخ یوص اسیت بسیند کننید؛ چیون آب       

توت و خرنوببا مثلث آمیختیه و گشینیز   کاسنی و خرفه و شاه

خشک هرروز یک مثقا  با مثلث یا سکنجبین آمیخته خوردن 

سه روز سودمند است و آب بیرگ شیفتامو و پوسیت درخیت     

و اگر پوست در خت انار ترش و بییخ آن  . شاه توت نفع دارد

را بجوشانند و آب آن را میل نمایند، کیرم مصیده را بکشید و    

و سماق را اگر در آب بمامنید و آن  . برون آرد و مجرب است

دن آب بنوشند کرم را بکشد و بصید از اسیتفراص آبکامیه نوشیی    

ا  و ی ی تیا ده مثقیا  نفیع کلیی دارد در است    مقدار چهار درم 
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 .زدودن ماده دود

در اییین مییرض، اجتنییاب از خییوردن شیییرینی و چربییی و  

چیزهای غلیظ ضروری است بصد از تنقیه تا که ماده او بتمامه 

و نیکیوترین غیتا، مطنجنیه و    . پاک شود از امصا و میدد نیابید  

غیتا، آبکامیه خیوردن سیود      و دبل از. دالیاست با توابل گرم

دارد و ترب و کرویا و بادام تلخ و چارمیز سیودمند اسیت و   

 . پنیر و نان فطیر ضررردارد

آن که عریض باشند همچون دانیه کیدو و مهیتا    : دسم دوم

 .مسمی است به حب امقرع

 .آن که مستدیر امهیئت باشند: دسم سوم

مید  باید دانست که این هر دو دسم در دومیون و اعیور متو  

عالمیت اینیان، کثیرت اشیتها     . گردد و بدترین ادسام استمی

و صیفرت رنیگ و سییالن    . است و برآمدن کرم با رفل احیانیاً 

و مصرفیت  . مصاب و خشکی میب در روز و تیری آن در شیب   

حیات این دسم، آن است که بیمار در حمیام درآیید و زمیانی    

پیس  . طویل بنشینند تا بدن او گرم شود و تشنگی غلبه نمایید 

یی از یخ یا ظرفی تنیگ بیه آب شیدیدامبرد پیر کیرده بیر       پاره

پس اگر بیاالی نیاف او بلنیدی    :شکم او نهند و بمامند و ببینند

پدید آید و ارر حرکت در آنجا محسوس شیود، نشیان حییات    

و اگر در زیر نافاو نتو و بلندی مصلوم گردد، نشان حب . باشد
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 .امقرع باشد

. بدانچه در حیات ذکر شید  در دتل و اخراج  کوشد: عالج

تر بود، استصما  نماینید؛ زیراکیه محیل    و از ادویه هرچه دوی

اینان فروتر از محل حیات اسیت و دوای مشیروبه اگیر دیوی     

نبود، تادبل از رسیدن به امصای اغالظ دوت او شکسته شود و 

عمل نیک نکند؛ مهتا نفع حقنه دراینجا بیشتر اسیت و بصید از   

هت انقطاع رطوبات مزجیه کیه میاده کیرم     آن که کرم برآید ج

است  آبکامه بر نهار بنوشند و از هریسه و پایچه و پنیر تیر و  

و اگ . شیر و مانند آن که مومد رطوبتیلیظ مزج بیود بررهیزنید  

شب سرکه بنوشند خاصه اگر عن لی بود یا با بصضیی ادوییه   

 .نافصه ممزوج باشد، دطع ماده دیدان نماید

ب امقرع بیه دسیم سیوم مکیه نیوعی      صفت دوایی که به ح

درمنه ترکی و برنیگ کیابلی مقشیر، از    : است از آن سود دارد

هریک مثقامی؛ نمک هندی، دانگیی و نییم؛ ییک دزرم؛ شیحم     

حنظل، دانگی، نرم بکوبند و به دانونی که در حیات گفته شید  

 .بدهند با شیر آمیخته یا با چیزی دیگر

سیدهخ را از امصیا   دوایی که حب امقرع و رطوبات مزجه فا

برنگ مابلی مقشر، هفت درم؛ تربد، دو درم؛ میویز  : برون آرد

 .سیاه، پنج درم، به هم آمیزند و مقدار حاجت بخورند

آن که خرد بود شیبیه کرمیی کیه در سیرکه و     : دسم چهارم
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افتد و این در روده مستقیم پییدا شیود و اگرچیه مفیظ     پنیر می

اند، اما در اکثر جا مراد دیدان بر همه اصناف کرم اطالق کرده

 .از دیدان همین دسم میباشد

و عالمت او خارش و دغدغه مقصد اسیت و ظهیور وی بیا    

 .رفل

حقنه کنند به چیزی کیه روده پیاک کنید و پنبیه بیه      : عالج

روغن خسته زردآمو تلخ ییا در آب سیدب تیر کیرده حمیو       

و همین عمل دارد صبر که در آب افسینتین ییا در آب   . سازند

. شفتامو یا در دطران حل کنند و پنبه بدان آموده بردارنید  برگ

درمنه، یک مثقا ؛ صبر سیقوطری،  : و اگرذ مریض کودک بود

نیم درمف کوفته و بیخته به آب برگ شفتامو آمیخته بیر نیاف   

 .طال نمایند

کودکان را این مرض بسیار افتد و زود گترد امیا پییران را   

اگر دیر مانید؛ مهیتا تمهیل    تر باشد؛ خاصه کمتر افتد و مشکل

اند و نیکوترین حییل بیرای اخیراج اینیان     به عالجرا منع کرده

آنست که موم و حنا به هم سرشته شافه سیازند و بردارنید و   

را به سر انگشت بخارنید و هیر   یی سوراخ مقصد پس از محظه

و اگر حیوامی مقصید   . گاه کرم ظاهر شود، بگیرند و برون آرند

بدارند و آهسته آهسیته کنارهیای مقصیدرا     طفل را برابر چراص

خورده باشد، میز خسته شفتامو و برگ سبز او بیه هیم کوفتیه    
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و خوردن شکر و نارجیل کودکیان را مفیید اسیت    . طالا نماید

در این علت و چرب داشتن مقصد اینان برای منع خوردن کرم 

و زیت اتفاق، در اخیراج جمییع   . و خاریدن آن نفع کلی دارد

 .د سود دارد بخورند یا بر مقصد بمامندادسام دو
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 اندر امراض مقعد: شانزدهم باب
 .وی مشتمل است بر چند ف ل

 اندر بواسیر: اول فصل
 :آن، بر دو دسم است

ها پدیید آیید   های مقصد، فزونیآن که بر سر رگ: دسم او 

 و این فزونی و جوششس، هفت گونه. از خون غلیظ سوداوی

یکی، ان که سفره متنفخ شود و چیزی را از او ترشیح  : میباشد

« نخلیی »هیا دارد و آن را هیا و بییخ  دوم، آإن کیه شیاخه  . نکند

سوم، آن که مدور و مستصرض بود همچون دانه انگور . گویند

چهیارم، آن کیه بیه انجییر مانیید و آن     . گوینید « عنبیی »و ان را

مشیابه عیدس و   پنجم، آن که صییر و صلب . خوانند« تینی»را

ششییم، آن کییه دراز و . گوینیید« رومییومی»نخییود باشیید و آن را
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هفیتم، آن  . گویند« تمری»صلب مشابه دانه خرما باشد و آن را

سیر  .  گوینید « تیوتی »که دراز و نرم مشابه توت باشد و آن را

و . توتی مدور و حبّییصنی دانه مانند بود و بیخ او باریک باشد

و میع ذمیک ییا    . ییا بیود ییا دامیی    هریک از ایبن ادسام، یا عم

و هرچیه داخیل شیرج بیود،     . خارج شرج باشد یا داخیل وی 

و عمیا ء ان است کیه سیوراخ نیدارد و    . اصصب امصالج است

و دامی ان که سیوراخ دارد  . وی هیچ نراالیدیصنی ترشح ندارد

و در ایین، درد انیدک   . و زرداب و خون از وی ترشح نمایید 

 .وذیهباشد؛ الستفراص امماده امم

و پیس از آن،  . بدترین جمیع ادسام بواسییر، نخلیی اسیت   

تینی؛ بصدهیصنی پس از آن، ان چه بلند بود و سیر او مییل بیه    

زیر پایهیصنی رو به پس داشته باشد و گاه حبس بو  نمایید و  

و باید دانست که سوزش و درد شدید با میتع  . درد شدید آرد

کثرت رقل و  در باسور، نشان خون صفراوی است و خلیدن و

 .دلت متع، عالمت خون غلیظ

اگر خیون غامیب باشید، رگ باسیلیق زننید ییا رگ       : عالج

و مابین امورکین، حجامیت  . صافن یا مابض به حسب حاجت

کنند و جهت تلیین شکم مطبوخ هلیلیه بدهنید و بیه اصیالح     

و از اغتییه هرچیه مومید خیون صیامح      . جگر و سررز کوشند

گوشیت ماکییان فربیه سیاخته      باشد، چون اسریدباجات که بیا 
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دن فرماینید و از هرچیه غلییظ ییا شیور بیود منیع        باشند خور

نمایند؛ چون گوشت گاو و اسب و آهو و بادنجان و عدس و 

اغتیه و فواکیه و   و جز آن ازرشور کرنب و شیر خر و ماهی 

و جملیه در آن کوشیند کیه    . را ضیرر دارد  تلادویه که این ع

ییین، هلیلیه مربیا و آملیه مربیا و      و برای تل. طبع مالیمم باشد

کیار برنید مگیر آن    اطریفل صییر و اطریفل مقل و مانند آن به

جا که با اسها  بود که در آن ودت به استمساک حاجت باشد 

 .به ددر حاجت

بصد از ح و  تنقیه و اصالح نظر بر احوا  بواسیر کنند و 

و درد اگر بواسیر ایتا ندهید  : به حسب او تدارک نمایند؛ مثالً

و . نکند، چیزی که آن را بریزد و خشک کند اسیتصما  نمایید  

اگییر بواسیییر ممتلییی و بییا درد بییود و سییایل نباشیید، چیییزی  

های مقصد را بگشاید و خیون از  استصما  فرمایند که دهن رگ

و اگر سیالن خون از بواسیر بیه  . آن برآرد و تسکین رو نماید

ضیصف حیادث    افراط بود و خون سرخ و صاف و ردیق آید و

آن جیا کیه حیرارت بیه     ند؛ امیا  رکار بگردد، حابسات خون به

ضیصف دیوی نبیود و خیون سییاه آیید،        شدت باشد و خوف

سییزاوار آن اسییت کییه در حییبس مبییادرت نکننیید؛ زیراکییه در 

برآمدن این خون امن است از چنید امیراض سیوداویه چیون     

رک و درد سیوداوی و وجیع امیو    مامیخومیا و خفقان و صیداع 
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اند که خیون بواسییر بیه    گرده و رحم و مانند آن؛ مهتا گفتهخ

و . دهید منزمه خون حیض است که از چند بیمیاری امیان میی   

 .به همان امراض مودی شود. ودت بند کننداگر بی

 ها سودی ندهید دطیع  اگر تدابیر متکور و استی ا  فزونی

 .ستو عالج تام، همین ا. نمایند به طریقی که گفته آید

-اکنون، ادویه هریک از آن حاالت به تف ییل میتکور میی   

 :شود بصون ا  تصامی

بگیرنید آس و  : کیار آیید  ادویه که جهت یبس و سقوط بیه 

جوزامسر و ادماع بادنجان و پوسیت بییخ کبیر و میر و شیحم      

حنظل و سلخ امحیه و مقلو تبخیر کنند مفیرده او مجموعیه و   

روزند و از ایین ادوییه   طریق تبخیر آن است که پشک شتر بیف

زیر او سیوراخ   1هرچه به هم رسد بر آن سوزند و طیاری که

بود بر این آتش پوشند و بیمار را بر طیار بنشیانند چنیان کیه    

و . مقصد او بر سوراخ باسد و دودی که برآید در مقصد درآیید 

باید که مریض زمانی طویل بخیور بگییرد تیا کیه خشیکی در      

 .ها پدید آیدفزونی

پوست انار و کنیدر  : دیگر که بواسیر را خشک سازد دوای

و جفت بلوط و جوزامسیر و هیر چهیار را بکوبنید و بیه آب      

انگور بجوشانند و درهاون بمامند و صیبح و شیام بیر بواسییر     

و مقل ارزق و کندر و راتینج و حرمل و بیخ کبیر  . طال سازند
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 .تبخیر نمایند

ار آید و خیون  کفتیح افواه عتوق مقصد بهادویه گه جهت ت

آب پیاز، زهیره گیاو نیر، عرطنیثیا بیه هیم آمیزنید و        : بگشاید

صوف یا پشم یا پنبه بیدان آالینید و حمیو  سیازند و همیین      

و بایید دانسیت   . عمل دارد سرگین کبوتر و دنه و بخور میریم 

که چون مفتحات متکوره خواهنید اسیتصما  کننید، نخسیتین     

و میز ساق گیاو و   استحمام نمایند و روغن میز خسته شفتامو

پیه کوهان شتر به بواسیر مامند تا نرمی در وی پدید آیید و از  

هیا  مفتحات زود گشیاید؛ زیراکیه اگیر دبیل از تلییین فزونیی      

و . کار برند ایالم مفرط آرد و بیمار را مضطر سازدمفتحات به

بسیار باشد که به ف ید صیافن و میابض خیون بواسییر روان      

ن خیون و  تلیین بسند کنند در گشاد به گردد و بسیار باشد که

 .به استصما  مفتحات حاجت نیفتد

بامجمله، هرگاه ادویه مفتحه درعمل آرند و درد شدید آرد 

و از شدت وجیع باسیوری بترسیند کیه عضیو باشیوری ورم       

ادوییه مسیکن اموجیع    . خواهد کرد و دوت سادط خواهد شید 

طمیی و  بگیرند اکلیل امملک و افیون و خ: ضماد نمایند صفته

زعفران و تخم کتان و زرده بیضه و پیه ماکیان و مقیل و پییاز   

و میصه سایله و میز کوهان شتر و آنچه کوفتنی  است بکوبنید  

همچیون   ی است بگتارند و به هم بسرشند تیا و آنچه گداختن
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و ایین، هیم مسیکن اسیت و هیم      . مرهم شود و ضماد نمایند

بجوشیانند  نیب  داروی دیگر که درد را بنشاند بیرگ کر . مفتح

ن گیل و سیریده تخیم میرص بسرشیند و      تا مهرا شوده به روغی 

و میرهم اسیفیداج بیرای    . ددری افییون امیختیه ضیماد کنننید    

و اگیر پییاز را بیه روغین گیاو      . تسکین وجع مخ وص است

پخته نیم گرم به مقصد گتارند، درد بنشاند و گندنا بیه روغین   

ل میین عمی  گاو یا روغن جوز پخته و در هاون نیرم کوفتیه ه  

ب و گداختن افزونیی بواسییر   و پیه کوهان شتر در تتوی. دارد

 و زدۀ. دارد بمامنید ییا حمیو  سیازند    و تسکین امم نفع تمام 

 . بیضه با روغن گل نفع تمام دارد

دیرص  : کیار آیید  یی که جهت دبض خون بواسییر بیه  ادویه

و . کهربا، حب مقل ممسک و مصجون خیب امحدیید بخورنید   

و طبیخ مازو و پوسیت انیار و میورد و    . رندشیاف کحلی بردا

و . تخم گل و ادادیا و مانند آن بر سفره ریزند و آبیزن سیازند  

اگر پشم خرگوش و نسج عنکبوت به آب مسان امحمل ییا بیه   

آب تنها تر کرده به ذرور دابضیه ییا بیه سیحیق مرداسینگ و      

اسریداج براالیند و بر مقصد نهند و به ع ابه بیر بندنید خیون    

 .بند کند فی امفورزرا 

باید دانست که دطع عالج تیام  . اکنون، تدبیر دطع بیان کنم

است و خوف هم دارد؛ پس مادام که ضرورت دوی نباشد بیه  
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و دطع یا به آهن است یا به وضع ادوییه اکامیه   . دطع نرردازند

چون دیگ بر دیگ و فلدفیون و زرانیخ و هرچون کیه باشید،   

واسیر همه را نبرند بلکیه یکیی   های بصواب در آن استاکهدانه

او را راه  را بگتارند تا احیاناً اگر ماده بدان سو آیید، برآمیدن  

فیییات میییتکوره خیییوف نباشییید؛ چنانچیییه در  باشییید و از آ

وال یجیوز اسیقاط کیل امبواسییر بیل      »: است« ابقراط»وصایای

اند صواب آن است کیه  و نیز گفته. «یجب ان یترک واحد منها

شد نخستین یکی را ببرّند و بصید از آنکیه   اگر بواسیر متصدد با

ن ییک ییک   و هم چنا .او نیز شودیصنی بهبود یابد دیگر ببرند

ببرند تا که یک عدد بادی ماند پس آن را بداند جهیت سییالن   

و آن جا که دطع به دوا خواهنید بایید کیه ادوییه     . خون فاسد

هیا بنهنید تیا کیه سییاه گیردد و بیفتید و        داطع بر نفس فزونی

 .صحیح ظاهر شود پس به مراهم مدمله تدارک کنند گوشت

دطع به آهن بود یا به دوا، رعایت حا  بیمار واجب است؛ 

مثالً اگر دوی د  و متحمل اموجع بود، یکبارگی ببرند وگرنیه  

به تدریج دطع نماینید و فیمیابین بیه میراهم مسیکنه تیدارک       

 .کنند تا که بواسیر سادط شودفرمایند و هم چنان می

بواسیییر کییه غییایر و داخییل شییرج باشیید و دطییع او : یییهتنب

خواهند باید که محجمه بر مقصد نهند و بمکند تا کیه منقلیب   

یا  ها به نظر درآید پس ببرند آن را به آهنشود مقصد و فزونی
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 .یافته به دوا حاد به دانونی که ذکر

آن که مسمی است به ریاح امبواسیر و این بادی : دسم دوم

کنید در وی همچیون   متحلیل که حیادث میی  است غلیظ عسرا

شیود بیه سیوی پشیت و     دومنج و از آن جا گاهی صیاعد میی  

آید به خ یتین و دضییب و دطین و   شراسیف و گاهی فرو می

و باشید کیه   . نماید در شیکم درادیر  حوامی مقصد و احداث می

-اسها  خون آرد یا شکم دبض کند و گاهی بیه جانیب انیدام   

نماید و به سبب او از زانو مییل های دیگر چون دست و پا م

آیید و ایین آواز   مفاصل ودت نشستن و برخواستن آواز میو 

و سبب این علیت، خلیط سیوداوی    . گویند« فردصه»مفاصل را 

است که برگرده ریزد ییا در آن متومید شیود، پیس بیه سیبب       

حرارت گرده مستحیل شود به باد غلیظ و بیه سیبب غلظیت،    

گرده بگردد و احداث نماید آنچیه  تحلیل نرتیرد و در نواحی 

و اگرچه این مرض به مقصد نسیبتی تیدارد زیراکیه    . گفته شد

مبداء او گرده و من ب وی روده است میکن جهت مشیارکت  

 .مفظی که به باسور دارد در این باب ضبط یافته

تنقیه سودا کنند به مطبوخ افتیمون و حیب افتیمیون   : عالج

و جیز آن بادشیکن بیود    هیا  و بصدهیصنی پیس از آن جیوارش  

و باید که با ادویه بادشکن مدرات ترکیب نماینید  . تناو  کنند

و هرچه بیادانگیز باشید چیون    . تا ارر دوا زودتر به گرده رسد



 195 

 .ن ترک نمایندنند آشیرها و فواکه و ما

زرنبیاد، درونیج   : ه باد بواسیر را فاییده دهید  صفت حبی ک

عادردرحیا، فلفیل،    ج هنیدی، عقربی، هلیله سیاه، بلیله، شیطرن

تخم گندنا و مقل، از هریک برابیر؛ نوشیادر، انیدکی،     دارفلفل

همه را نیرم کوفتیه، بیه آب میویز و آب گنیدنا حیب سیازند        

 .شربتی دو درم

پوست بیخ کبر، ییک  : نوع دیگرکه باد بواسیر را دفع نماید

 .جزء؛ صصتر پارسی، ن ف جزء، شربتی دو درم

ق در باسور ریحی نفع تمیام  گاه باشد که ف د باسلی: فایده

دهد جهت استخراج ماده سودا که منشاء ایین علیت اسیت و    

دمک و حمام و سواری اسببه دوام سود دارد جهیت تحلییل و   

 .تتکیه حرارت
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 اندر ناصور مقعد: دوم فصل
یی است غایرو عسرامبر که در مقصد حادث شیود  این درحه

 و درحه. اب برآیدبه جانب روده مستقیم و از وی پیوسته زرد

 :متکور بر دو گونه است

یکی، آن که اندر روده مستقیم گیتار نکیرده باشید و نافیت     

 .نشده و عالمت وی ضدنافت است

را تا زرداب از آن برآید بتمامیه پیس    بیفشرند درحه: عالج

، تواند درآمداگر نمی. تواند درآمد یا نهبنگرد که میلدر آن می

و . شیاف عرب را بسایند و دو سه دطره بچکانند صبح و شیام 

هنگام تقطیر، باید که بر پشضت خسرد و زیر سیرین او تکییه   

نهند تا افراشته باشد و به همین هیئت بماند تا که دوا خشیک  

تر از سوراخ و اگر میل تواند درآمد، میلی بگیرند باریک. شود

کیه صیمغ عربیی در وی    ناصور و پنبه بر آن پیچند و به آبیی  

حل کرده باشند تر نمایند و در سحیق ادویه، شیاف بیلطاننید  

 .و در درحه نهند

و عالمیت او برآمیدن   . دوم، آن که داخل روده و نافت باشد

و ایضیاً  . باد و براز است به غیر اراده و ظهور او از این منفیت 

دو را در  کنند و انگشت در دبر نهنید هیر   چون میل در درحه

اما اگر این منفت به غایت تنگ بود و مییل  . روده مالدات افتد
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نتواند درآمد از ضیق مسلکو براز نیز بئین جانب نتواند برآمد 

: ومتا مشتبه گردد نافت است یا نه، فیرق بینهمیا آن اسیت کیه    

پنبه یا جز آن اندر مقصد بیمار نهنید چنانکیه برآمیدن هیوا را     

تیا دم حیبس کردهیو دیوت کنید بیه        مدخل نباشد و بفرمایند

کننید و  اسفلیصنی زور بزند چنان چه جهیت اخیراج بیراز میی    

انگشت بر درحه باشید؛ پیس اگیر حرکیت برآمیدن رییح بیه        

و طرییق  . انگشت محسوس شود، درحه نافیت اسیت واال فیال   

دیگر آن است که دمع یصنیی چییزی نیی ماننید مییان کیاواک       

و بیه طیرف ریانی او     بگیرند و سر او بر این درحیه بچسیباند  

چیزی بسئزند به نوعی که دود در این دمع اندر شود پس اگر 

بیمار در باطن خود حیرارت درآمیدن دود بیابید، نافیت اسیت      

 .وگرنه غیرنافت

سزاوار آن است که دست از عالج این دسم بدارند؛ : عالج

زیراکه اذیت تداوی وی بدتر است از بیودن وی؛ بهیر آن کیه    

دستکاری است یا به ادویه اکامه و در این هیر  تدارک او یا به 

 .دو خطر است
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 اندر اورام مقعد: سوم فصل
 :این، بر دو دسم است

و این بیشیتر افتید و از سیه حیا      . اندر ورم گرم: دسماو 

یا ابتدا پدید آید؛ یا عقب استصما  ادوییه حیاره   : بیرون نیست

دطیع  حادث شود؛ یا بصداز حکه یا شقاق یا دیروح ییا بصیداز    

و عالمت او درد و امتهاب و تقطیر بیو   . بواسیر عارض گردد

 .است تقدم اسباب موجبه و این ورم ابتدا کمتر افتد

واگرنیه،  . در ابتدا، ف د باسلیق کنند اگر مانصی نبود: عالج

و جهت ردع، مرهم اسیریداج و جیز   . بر دطن حجامت نمایند

اگیر سیریدی   و . آن از اضمده و شحوم مبرده استصما  فرمایند

بیضه را به روغین گیل آمیزنید و در هیاون دلصیی ییا اسیرب        

و آن جاکیه درد  . صالیه کرده بیر ورم نهنید، نفیع تمیام دهید     

شدید بیود، دیدری افییون بیفزاینید تیا درد را زود بنشیاند و       

های سرد که در او تخیم ریحیان و   جهت تصدیل مزاج، شربت

و از اغتییه  . داسبیو  بود و نقوع عناب و آمو با نبات بنوشین 

و بدانند که دیء بیه غاییت سیود    . هرچه مناسب باشد خورند

 .دارد

هرگاه ماده به تنقیه و به روداعیات دفیع نشیود و روی بیه     

جمع آرد، واجب است که آن را به زودی بشیکافند و انتظیار   

نضج هرگز نکشند؛ زیراکه اگر زود نشکافند، ماده غیایر شیود   
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حیرارت سیاکن شیود امیا درد     و ناسور گردد و بصد از آن که 

: آمده باشد ایین ضیماد سیود دارد   بادی بود و مقصده برون می

برگ چیندر را نرم بکوبنید و بیه روغین پختیه بیا آرد حلبیه       

 .کار برندبسرشند و به

اکلیل امملیک،  : صفت ضمادی که ورم سخت را مفید است

خطمی سرید، عدس مقشر، بیرگ عنیب امثصلیب و بنفشیه، از     

بگیرند و به روغن گل و بنفشه و زرده تخم میرص  هریک برابر 

 .و آب کاسنی و آب حیّ امصامم بسرشند و استصما  نمایند

عیدس و گیل   « :صفت طالیی کیه ورذم نیرم را سیود دارد   

سرخ برابر بگیرنید، کوفتیه و بیختیه بیه آب عنیب امثصلیب و       

و اگر نان میده را بیه آب بجوشیانند و   . روغن گل طال نمایند

 .م مرص روغن گل ضماد نمایند سود دهدبا زرده تخ

در ورم سرد مقصد و این اگر بلیمی بود، سسیتی  : دسم دوم

 .ورم و فقدان آرار گرمی شاهد اوست

دیء کنند و باشد که به ف د حاجیت آیید و میرهم    : عالج

محلل استصما  نمایند و هرگاه پخته باشد بشکافند و آنجا که 

چربیی بیط و میرص    . ورم صلب بود، جهت تلیین و تحلییل او 

و اگیر ورم  . زرده تخم مرص و روغن گل و زفیت طیال نماینید   

دیر مانده باشدیصنی کهنه باشد مقل اضافه فرمایند و در طبیخ 

ادویه محلله نشسیتن و میرهم داخلییون بیا روغین ییا میرهم        
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 .باسلیقون با زرده تخم مرص فایده دارد
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 اندر شقاق مقعد: چهارم فصل
سر سفره افتد همچون شقادی کیه  این خشکی است که در 

 :در دست و پا عارض شود و وی انواع است

یکی، آن که حرارت و یبوست در مقصد پدید آید و شیقاق  

 .آرد و این بیشتر افتد عالمت او غلبه حرارت و یبوست است

: و ایین دیروطیی سیود دارد   . مرهم ابیض طال کننید : عالج

و ادلیمییای  بگیرند روغن گل سیرخ و اسیریداج و مرادسینگ    

نقییره و نشاسییته و غبییار امرحییی و کتیییرا و مصییاب خطمییی و 

اسبیو  و بهدانه و پیه بط و موم سرید مرهم سازند چنان کیه  

و شیوربای چیرب دهنید و اگیر موجیب ایین       . متصارف است

حرارتن ماده صفرا یا خون سوخته باشید و سیوزش و گرمیی    

بیوخ  ها گیواهی دهید، جهیت تنقییه مط    مقصد و دیگر آرار این

هلیله و مطبوخ خیارشنبر دهنید و شیربت بنفشیه و نیلیوفر و     

گیالب بیا تخیم اسییبیو  و دنید و شییره خرفیه سییود دارد و       

 .استصما  مراهم متکوره مفید است

دوم، آن که ورم گرم مقصد سبب شیقاق شیودو عالمیت او    

 .وجود ورم است و نتوّ مکان با درد شدید

کیار  سیب او بیه  تدبیر ورم اممقصد متکور شید بیه ح  : عالج

برند و بدانند که ف د باسلیق و صیافن و میابض و حجامیت    

 .دطن دراینجا مفید است
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سوّم، آن که رفل خشک غلیظ هنگام برآمدن احداث شقاق 

 .نماید

 .چهارم، آن که بواسیر باعث شقاق شود

 .عالمت هریک ظاهر است از تقدم وجود سبب

رت شیکم  های مقصد از خون و کثپنجم، آن که امتالی رگ

رفتنیصنی اسها  شدید، باعث شیقاق نمایید و عالمیت امیتالء     

 . ها، سیالن خون است از شقاق به افراطرگ

نخستین دطع سبب کنند چنانچه بارها ذکیر یافتیه و   : عالج

بصدهیصنی پس از آن جهت ازامه تشقق مرهم سازند از روغین  

گل و اسفیداج و مرداسنگ و زفت و میز ساق گیاو بمامنید و   

جا که خون از شقاق جاری باشد و ف د کرده باشیند و بیه   آن

دبض خون حاجت آید ادراص دابضه دهند و در طبیخ عفی   

و آس و گلنار و پوست انار و گل سرخ و جوز امسیر و رمیره   

امطرفا بنشانند و صدف سوخته و دشار کندر و غبار امرحیی و  

 .سرمه باریک ساخته بر شقاق افشانند

ا احتییراز از آب شییدید امبییرد و  صییاحب شییقاق ر: فایییده

چیزهای دوی امحموضت و امقبض الزم است و کتمک دیبض  

اند که میریض میتکور، هیر صیباح     شکم ضرر دارد؛ مهتا گفته

شربت بنفشه با مصاب بهدانه بنوشند و از اغتییه هرچیه ملیین    

 .بود تناو  کنند
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 اندر استرخای شرج: پنجم لفص
مقصد نیز گویند و شرج نام ع یبی اسیت   ام آن را استرخاء

که مابین خ یه و حلقه مقصد وادع است و عالمت اسیترخای  

اراده و ایین میرض بیه حسیب     او برآمدن رفل و باد است بیی 

 :اسباب بر چند گونه است

یکی، آن که ع بی که بیر عضیله مطیفاسیت یصنیی بیر آن      

پیچیده شیده و ممسیک مقصید فیرود آمیده اسیت، منفسیخ و        

شود به ودوع ضیربه ییا سیقطه و بیدان سیبب عضیله       منهتک 

 .متکور ایتا یابد و شرج مسترخی گردد

دوم، آن که دطع بواسییر باعیث اییتاء عضیله و اسیترخای      

 .شرج شود

عالمت این هردو دسم، آن است که به یکبارگی پدید آیید  

 .عقب ودوع ضربه یا سقطه بر پشت یا عقب دطع بواسیر

 .اندالج مه گفتهاین هردو دسم را الع: عالج

سوم، آن که سردی و تری باطنیه و خارجییه موجیب ایین    

علت شود و عالمت او آن است که اندک اندک حادث شود و 

اسباب مبرده و مرطبه از پیش اتفاق افتاده باشد چون نشسیتن  

بر سنگ یا در آب یا برجای سرد و تر یا خوردن آب سرد بیه  

تیرین  باطنییه و از خیاص  افراط و مانند آن از امور ظاهرییه و  

عالمات این دسم که رطوبی است، ظهور ترهّل است در مقصد 
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 .و این دسم بیشتر افتد نسبت به ادسام دیگر

جهت استفراص ماده مرخیه و تبدیل مزاج، آن چه در : عالج

متکور شد استصما  نمایند و روغن دسط یا جندبیدسیتر   فامج

های زیرین صیلب بمامنید و   و مهرهو فرفیون آمیخته بر مقصد 

به طبیخ ادویه حار دابض چون سنبل امطییب و دسیط تلیخ و    

 .جوزامسر و مانند آن آبزن سازند

چهییارم، آن کییه ورم مقصیید، محییدث اییین مییرض شییود و  

 .عالمت وی درد است و ظهور آنچه از موازم ورم است

 .در عالج ورم مقصد گفته شد: عالج
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 داندر خروج مقع: ششم فصل
 :ین بر دو گونه استر

 .یکی، آن که سبب آماس عارض شود

در ورم گفتیه شید بیه حسیب او تیدارک      : عالمت و عالج

و حلییه ادخیا  مقصید متورمیه آن اسیت کیه چیزهیایی        . کنند

مرخی ورم و مسکن وجع چون بنفشیه و خطمیی و بابونیه و    

برگ کرنب و شیلیم و تخیم کتیان بجوشیانند و در طبییخ او      

دیروطی که از آن روغن شبت و بابونیه و میوم    بیمار نشیند و

ساخته باشند بمامند بر مقصد تا نرم شیده انیدر رود و پیس از    

آن که داخل شود به طبیخ چیزهای دابضه چون شیاه بلیوط و   

برگ مورد و مازور و گلنار و تخم گل استنجا نماینید و رفیل   

این ادویه مطبوخهرا نرم کوفته تا همچون مرهم شودو ضیماد  

ایند و بر بندند تا باز خروج نکند و آن جا کیه میزاج سیرد    نم

بود باید کع دارچینیی و شیاه بلیوط و مرزنجیوش و میازو و      

تر کنند یک شیب و صیاف نمیوده    ی آهن در شراب کهنهریزه

بیمار را در آن بنشانند و روغن خسته زردآمو و شفتامو مامیدن 

 .فرمایند بر مقصد

قصد است مسترخی شیود  یی که ممسک مدوم، آن که عضله

از استیالء رطوبیت و حفیظ او نتوانید نمیود و عالمیت او آن      
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است که مقصد به آسانی اندر رود به ادخیا  و هیم چنیان بیر     

آمدن او نیز مسهل باشید؛ بیه خیالف ورمیی کیه رجیوع او و       

 .خروج او به عسر باشد نه به یسر

روغن گل که خام میود بیر مقصید مامنید و بیاالی او      : عالج

ده ارزیر و گلنار و مازو و شب و سیرمه و پوسیت انیار و    سری

صدف سوخته و ادادیا و محیته امتییس کیه مثیل غبیار سیائیده      

و رفیاده نهیاده بیه ع یابه محکیم ببندنید و       . باشند و براشند

جهت آن که باز نبرآید، به طبیخ دابضات که در ئرمی میتکور  

ییون و  شد مریض بنشیند و روغن دسط و بابونه که در او فزف

جندبیدستر حل کرده باشند مامییدن در مقصید و حقنیه کیردن     

نفع تمام دارد و ع ب را دوت درهد و هرگاه جراحت پدیید  

آید در مقصد مستخرجه، بگیرند تخم گل و مرداسنگ و سماق 

و مرّ باریک ساخته بر مقصد پاشند پیس انیدر برنید و تیدهین     

 .روغن شفتامو الزم دارند بر مقصد
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 اندر قروح المقعد :هفتم فصل
آن چه دوی امتجفیف باشد اسیتصما  نماینید؛ چیون    : عالج

سرب سوخته شسته و مرّ و اطراف درخیت سیماق و اطیراف    

آس، جمله باریک ساخته بر جراحت پاشند و در این میرض،  

 .مرهم اسود سود دارد

اگر وجع به شدت بود، الزم است که جهیت تخدیید   : تنبیه

 .دحس، افیون مامیدن فرماین
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 اندر حکه مقعد: هشتم فصل
 :این، چند نوع است

ده مستقیم افتد و بیدان سیبب   .یکی آن که کرم خرد در رو

 .خارشایجاد شود و باشد که حب امقرع سبب باشد

 .در دیدان گفته شد: عالمت و عالج

دوم، آن که خون سوداوی حاد متاع بر مقصد رییزد و ایین   

مقصهیید اسییت و مقدمییه بواسیییر باشیید و عالمییت او سییوزش 

 .احساس رفل بر سر مقصد و آرار دیدان نابودن

ف د باسلیق یا میابین امیورکین حجامیت نماینید و     : عالج

جهییت اسییها ،  مطبییوخ افتیمییون دهنیید و بییه اصییالح غییتا  

کوسشند و به استصما  ادویه و اغتیه کیه بیارد رطیب و تفیه     

باشد و مقل در روغن دانه زردآمو حل کرده مامیدن بیر مقصید   

 .ود داردس

سوم، آن که خلط مراریه یا بوردیه سیبب خیارش گیردد و    

 .عالمت او برآمدن اخالط متکوره است در براز مع امتزحّر

نظر کنند که ماده در نفس مقصد است یا از عضیوی  : عالج

به تنقیه بدن و آن عضو . آمده باشداگلر از عضوی می: آیدمی

قییه نفیس او   کوشند و اگر در نفس مقصید محیتقن بیود بیه تن    

کوشند؛ چنان چه در زحیر بیا یافتیه و دیی نفیع تمیام دارد و     
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شیافات سودمند است و باشد که بیه حجامیت دطین حاجیت     

 .آید

باید دانست که در همه ادسام، بر ع ص  محجمیه نهیادن   

و خون کشیدن و سرکه و روغن گل بر مقصد مامیدن نفع کلی 

صیبر بیه شیراب     دارد و کتمک حبّ امرمان با روغن شفتامو یا

 .آمیخته به موم و روغن گل یا روغن دانه زردآمو طال نمودن

امراض مقصد، عسرامبرء است جهت آن که مجیری و  : تنبیه

من ب فضالت است بامطبهع به واسیطه سیفل مکیان و ایضیا     

-ی امحس و متا به اندک اییتا متیامم میی   .کثیر االع اب و دو

 .گردد و کثرت امم مخ وص به جتب مواد است

عظییم »ع ییص  اسییتخوان نشسییت گییاه را گوینیید و آن را

 .نیز نامند« امصجب
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 در امراض کلیه: هفدهم باب
یکیی، سیوی راسیت و    : یصنی گرده بدان که گرده دو است

یکی سوی چ  و هریک به رباطی بر موضیع خیود کیه زییر     

پشت است استوار گشته است و ترکیب او از گوشت اسیت و  

ها و بتاته حس ندارد اما غشیایی کیه   انها و شریشحم و رگ

بر وی است کثیرامحس است و هر گروه با جگر ارتبیاط دارد  

گوینید و نیزد   « عنیق امکلییه  »به واسطه رگی که گروهی آن را

بصضی این دو رگ که هریک میان جگر و گیرده وادیع اسیت    

گروه او ، این رگ را از اجیزای گیرده   . «طامصین»مسمّی است

گویند که از گرده برآمیده اسیت و بیه جگیر     شمارند و میمی

گوینید کیه ایین هیر دو رگ از آن رگ     رفته و گروه رانی میی 
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بزرگ که از حدبه جگیر رسیته اسیت ناشیی شیده بیه گیرده        

پیوسته و به هر تقدیر، آب که با خون آمیخته از جگیر بییرون   

آید به گرده از همین رگ آید و آمت جدا کیردن آب از خیون   

و هم چنان کیه در گرئیوه جاذبیه اسیت      .همین دو رگ است

ها نییز جاذبیه اسیت کیه از رگ     جهت جتب آب، در این رگ

فرسیتد و  کنید و بیه گیرده میی    بزرگ جگر آب را جیتب میی  

همچنین از هر دو گرده رگی رسته است و بیه مثانیه پیوسیته    

 .گویند یصنی موریها« برانج»ها راجهت دفع مائیت و این رگ

ک گرده چوهن نیم دایره است و باید دانست که شکل هری

پشت او محدب است و گوشت او سخت و آکنده تا حیرارت  

 .ردیق در وی ارر نتواند کرد

اندر امراض گرده بسیار باشد که بوی دهان ناخوش : فایده

-های د  و شیش و آمیت  شود و باشد که مرض گرده به علت

و . های تنفس مؤدّی گردد و کل ذمک ممشیارکته عنیق امکلییه   

 .راض گرده بسیار است و هریک به ف ل علیحده گفته آیدام
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 اندر سوء مزاج کلیه: اول فصل
 :این چند دسم است

دسم او  در سوء مزاج حیار سیاذج و عالمیت او سیرعت     

نبض است و کثرت عطش ودیوت بیاه و سیرخی دیاروره ییا      

زردی ان مع امحردت و امنتن و در محل گرده گرمی ییافتن و  

رعت برخاسیتن چنان که حفظ او مقیدور  جهت دفع بو  به س

نبود و باالی بو  چربیش پدید آمدن جهیت گیداختن چربیی    

گرده از گرمی و باشد که تب روی نماید و چون گرمی مفرط 

 /شود ذیابیطس حار آرد و آن را جدا بیان نمایم

چیزهایی مبرد مرطب که ذی ادرار نباشید بنوشیند؛   : عالج

ش و مصیاب اسیبیو  و   چون شربت انیار و زرشیک و خشیخا   

بهدانه و مانند آن و آب انارین با نبات و شیره تخم خرفیه بیا   

درص طباشیر ملّین و شیره تخم کاهو بیا شیراب صیند  نفیع     

و دوص ترش، سودمنداست و باید دانسیت کیه آب   . تمام دارد

سرد و کافور در تبرید کلیه نفع عظیم دارد ومیکن باید کیه در  

که مقطع باه است و ایضاً ادادییا و   خوردن کافور افراط نکنند

ع اره محیه امتیس و صند  و گلنار به آب عسیامج امگیرم ییا    

به آب برگ آس آمیخته بر گیرده ضیماد نماینید و صیند  بیا      

گالب سائیده و طال کردن سریع امنفع است و نیکوترین غیتا،  
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عسامج جمیع  . اش غوره و اسراناجیصنی اسفناج و عدس است

نورسیته را گوینید و کیرم درخیت انگیور      هیای  و علوج شاخ

 .است

مزاج حار دموی و عالمیت او احسیاس    در سوء: دسم دوم

رقل و درد است در گرده و نشان غلبه خون پیدا بودن و باشد 

 .که در نواحی پشت در جایگاه گرده سرخی پدید آید

رگ باسلیق زنند و جهیت تبیدیل میزاج ان چیه در     : عالج

 .دکار برنساذج گفته شد به

در سوء مزاج حار صفراوی و عالمت او همیان  : دسم سوم

 .است که در ساذج بیان یافته و نشزیادتی صفرا پیدا بودن

جهت تنقیه صفرا جیالب و مییز فلیوس خیارشینبر     : عالج

دهند و آب انارین با شیرخشت و شربت بنفشه و بادی تیدابیر  

 .که در ساذج است برگزینند

و این از خوردن آب سیرد   در سوء مزاج بارد: دسم چهارم

بسیار و ادویه و اغتیه و اهویه سرد عیارض شیود و عالمیت    

او، سریدی داروره و سریدی رنگ روی است و سردی گیرذده  

گاهخ و ضصف باه و عدم تشنگی و ظهور ضصف و انحنیاء در  

 .پشت

گلقند عسیلی و گیالب و عیرق بادییان بخورنید و      : عالج

پسیته و حبیه امخضیرا و     مصجون کمونی تناو  کنند و فندق و
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های گرم چون روغن درطم و بادام با شکر تنقل کنند و روغن

بادام تلخ و پسته و دسط و ماننید آن بیر گیرده بمامنید و هیم      

هیای سیرد   ها حقنه فرمایند و از حموضات و میوهبدین روغن

اجتناب واجب شیمارند و غیتا، اسیریدباج، گوشیت برییان و      

فیر با توابل گرم سازند و آنجا مطنجنه و گوشت کبوتر و ع ا

ئمزاج بارد بلیمی باشد و رقل موضع و آرار بلیم پییدا  /که سو

 .بود دیء و اسها  مقدم دارند بر دیگر تدابیر
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 اندر هزال کلیه: دوم فصل
یکی سوءمزاج : یصنی الغری گرده و این را سه سبب است

امیا از  که در گرده افتد؛ حار بود یا بارد؛ مادی بود یا سیاذج؛  

سوم، استفراص کثیر؛ بیه  . دوم، جماع مفرط. حرارت بیشتر افتد

و عالمیت الغیری گیرده علیی امصمیوم      . ادرار بود یا با اسها 

سریدی بو  است و درد آن و نحافت بدن و دلت بیاه و میزوم   

و اسیتدال  بیر نوعییت    . وجع مالیم در صلب و در موخّر سر

 .سبب،ۀ از تقدم آن سبب توان کرد

نخستین ازامه سبب مهزمه کنند و بصدهیصنی پیس از  : عالج

آن جهت خضب و فربهی گرده اغتیه مسیمّنه خورنید و مییز    

بیه فیور،ۀ   . بادام و پسته و بندق و نارجیل با شکر تنقل نمایند

و پیه ماکیان و پیه بط خوردن نفع تمیام دارد؛ خاصیه اگیر بیا     

راکیه  نان گندم خورند؛ میکن باید که ایین را گیرم خورنید؛ زی   

اگر سرد باشد، در مصده بماند و گرانی آرد و بیه گیرده رفیتن    

و . و هریسه و پایچه و تخم میرص نیمبرشیت سیود ارد   . نتواند

و این حقنه بیه غاییت   . دواء امترنجبین به غایت سودمند است

بگیرند کله میش و گندم و نخیودو موبییا و بیادلی    : نافع است

تکوره و روغین حیب   بجوشانند و براالیند و روغن و مبوب م

امقرطم و حبه امخضرا و کنجد و میز ساق گیاو و شیتر در آن   
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 .طبیخ آمیزند و نیم گرم حقنهکنند
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 اندر ضعف کلیه: سوم فصل
سیوم  . دوم هزا . یکی سوءمزاج او: اسباب او نیز سه است

، آن که جرم گرده سست شود و مجیاری او وسییع گیردد از    

اع یا از ضربه و سقطه که کثرت استصما  مدرات یا افراط جم

برگرده رسد یا از مشی بسیار و سفربا اضطرار و جز آنیو نییز   

 .ها که ماندگی و تصجب احداث نماید در ویها و رنجسواری

درد کنیید؛ گییاه عالمییت ضییصف گییرده آن اسییت کییه گییاه  

خ وصاً هنگام انحناء و انت اب و هنگیام از پهلیو بیه پهلیو     

کمتر باشید و بیو  غسیامی     و دوت باه و تقاضای بو . گشتن

آید مثل آبی که گوشت تازه در او شسته باشند و اگیر زمیانی   

بدارند، رسوب کند و بر سر بو  همچیون کفیک درییا پدیید     

 .آید

غسامه امبو ، آن گاه است کیه غیتا در جگیر هضیم     : انتباه

. شییده باشیید؛ وگرنییه دبییل از اییین هضییم بییو  مییائی میباشیید

  بر سبب موجبهیسیامیت از  و استدال. «شارح االسباب»کتمک

 .وجود ماتقدم وی توان کرد

اگیر سیوءمزاج سیبب باشید، در     : عالجضصف از سوءمزاج

و در میادی،  . تبدیل مزاج کوشند به حسب حرارت و بیرودت 

و نیکوترین منقیات در ایین  . تنقیه را مقدم دارند بر وفق ماده
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علت، ف د باسلیق است و دی؛ به خالف اسها  و مدرات که 

امیا اگیر   . گیردد آرد و سبب سحج میترا به مجاری بو  میعل

. تنقیه ماده کرده باسند و دیدری در نفیس عضیو ییادی باشید     

بخشد و کتمک مسهلرا تا ضرورت چیزهای مدره نفع تمام می

نباشد ندهند؛ زیراکه اگرچه مسهل ماده را از مجاری بیو  بیه   

درار نیسیت،  آرد اما از آنکه بصضی اجزای او خامی از اامصا می

کمیا ال  »فرسیتد؛  چیزی از ماده بدن به مجیاری بیو  هیم میی    

 .«یخفی

دم االخیوین،  : ادویه که ضصف بیا حیرارت را مفیید اسیت    

گلنار، گیل ارمنیی، ع یاره محییه امتییس، صیمغ عربیهمیه را        

و سرکه و روغین  . باریک ساخته با شیره مسان امحمل بنوشند

و ادادییا و   و صیند  گیل سیرخ   . گل بر کمر و پشیت بمامنید  

 .رامک و آس و سک به آب آس آمیخته ضماد نمایند

انجییا کییه ضییصف از بییردوت باشیید چیزهییای گییرم دهنیید؛ 

چنانچه در سوءمزاج ذکر یافته؛ اما به هییچ وجیه در تسیخین    

افراط نکند که مزید سبب است؛ بلکیه مرتبیه اعتیدا  مرعیی     

و ظیاهر اسیت کیه گرمیی     . ضرر مترتب گردددارند تا نفع بی

یار موسع مجاری و جاذب خون است و ایین هیردو مزیید    بس

 .ضصف گردد

اگر سبب ضصف گرده الغری  :عالج ضصف از الغری گرده



 219 

 .عالج او از ف ل هزا  جویند او باشد

اگیر سیبب ضیصف    : مجیاری گیرده   عالج ضصف از اتسیاع 

گوشت او بود،  ده، اتساع مجاری و تحلیل اکتناز یصنی پریگر

و بصدهیصنی بصد از . آن است که به منع اسباب کوشندعالجاو 

آن جهت تلزیزیصنی امت اق مجیاری و تقوییت اغتییه میرییه     

و . و سیو زعیرور و بهیی تفکیه فرماینید     . دابضه تناو  نمایند

حقنه که در هزا  امکلییه ذکیر یافیت بیه عمیل آرنید و بایید        

و هیچ چییز بهتیر از   . دانست که مصجون مبوب، نفع تمام دارد

شیر میش و شیر شتر نیست؛ خاصه اگر گل ارمنی و ماننید آن  

انید کیه   و گفتیه . چیزی دیابض بیا شییرهای میتکوره آمیزنید     

محمید بین   »و. فلونیای رومی با شیر شتر، جلییل امنفیع اسیت   

گفته که اگر اطراف درخت انگور را بزنند و آبی که از « زکریا

و نیه روز   او برآید بگیرند و در این آب اندکی نمک برافکنند

بخورند، همه بیماریهای گیرده را ببرنید و بهتیرین اغتییه در     

یی است که با دانیه میویز و پییه گیرده بیز      ضصف کلیه رمانیه

ساخته باشد و کله و پایچه با ترشی پخته باشند و کتمک شیر 

 .و برنج و سویق که از جو و گندم و ترتیب داده باشند
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 اندر ریح الکلیه: چهارم فصل
دی است غلیظ کیه در نیواحی گیرده تومیید کنید ازر      ان با

اخالط غلیظه و از آن باد دردی در پشت و در گیرده حاصیل   

و عالمیت او وجیع و تمیدد حیوامی کمرگیاه      . شود مع امتمدد

و ایضیاً خاصیه   . است به غیر گرانی و بدون آرار سینگ کیرده  

این باد استن که در شکم تهی و حامت گرسینگی و آنجیا کیه    

 .فتد، وجع و تمدد کمتر گرددهضم نیک ا

آن چه مدر و مخرج و محلیل میاده بیاد بیود و میع      : عالج

ذمک شدید امتسخین نباشد بنوشند و بدان حقنه کنند و زییره  

و شبت و تخم سداب و بابونه بر گرده ضماد نمایند و روغین  

دسط و زنبق و خیری و سداب و مانند آن بمامند و به نمک و 

 .کنندسبوس و خاکستر تمکید 

تخیم بادییان و سیداب و    : دوایی کع در این جا سیود دارد 

گل سرخ و انیسون و پوست بیخ بادییان و پوسیت بییخ کبیر     

بجوشانند و به دند شیرین کرده و با ماءامصسل آمیخته بنوشند 

 .و شربت بزروی سود دارد
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 اندر ورم الکلیه: پنجم فصل
و سیببش  . آن که گرم بیود : نوع او : این بر چند نوع است

و عالمت وی، تب مختلط . خون غلیظ یا خون صفراوی باشد

خیوابی و حردیت و وجیع و    و بی ایسست و تشنگی و صداع

گرانی در آن موضع و در پشت و صفرا در دی برآمدن و بیو   

و براز به دشواری آمدن؛ پس اگر ماده خون غلیظ بود، ازدیاد 

. خون است پیدا بیود  رقل و وجع و جز آن که از مخ وصات

و اگر صفراوی باشد شدت عطش و زردی بو  و جیز آن کیه   

 .مخ وص بدوست ظاهر باشد

باید دانست که آماس، گیاه در ییک گیرده بیود و گیاه در      

و گیاه در  . هردو گرده و گاه در اجزای یکیی ییا هیردو باشید    

باطن کلیه بود و گاه در خارج آن مت ل بیه غشیاء مجلیل ییا     

صنیی رباطیات نگهدارنیده کلییه و گیاه در آن      مت ل به عالیقی

و گیاخ در ان مجیری   . منفت افتد که میان گرده و جگیر اسیت  

عارض شود که میان گرده و مثانیه اسیت و اشیتداد و خفیت     

اعراض و ظهور بصضی بدون بصض، به حسب اختالف موضیع  

اگیییر ورم در گیییرده   ورم و دلت و کثرت اوست؛ مثالً

و . جانب باشد نزدییک بیه جگیر   ایمن بود، وجع نیز به همان 

اگر در گرده ایسر بود، درد نیز بیدان جانیب باشید ماییل بیه      



 222 

سوی مثانه و اعتالییصنی باال بودن وجصدر گرده یمنی و تسفل 

. یسری، جهت آن است که گرده یمنی بیامتر از یسیری اسیت   

اگر آماس گرده نزدیک به غشاء عالیق بود نشان او آن اسیت  

و اگر در آن ناحیه بود که جانیب  . بود که درد به غایت شدید

امصاست نشان او وجع غایر است و باشد که دومنج آرد و طبع 

و اگیر ورم در مجیاری بیود، شیدت عسیر بیو        . دبض نماید

و گاهخ باشد که وذم گرده بیزرگ شیود و درد   . شاهد اوست

شدید گردد و اذیت او به حجاب دماص رسد و اخیتالط ذهین   

 .پدید آید

مختلط، تب الزمه را گویند که به یکبار درگیرد  تب: فایده

 تصین، نام بتوان نهاد بالنظام و آن را از عدم 

ف د باسلیق کنند یا صافن و میاء امشیصیر و شیربت    : عالج

بنفشه و مصاب اسبیو  بهدانه و تخم خطمیی بنوشیانند و آرد   

جو و صنمد  و مامیثا و آب عنیب امثصلیب و آب کاسینی در    

و اگیر طبیع   . هم سرشته بر گرده ضناد نمایند روغن بنفشه به

س و روغین بیادام ییا بیه آب انیارین و      دبض بود، به میز فلو

سشیر خشت یا به مطبوخ هلیله که در وی عناب و سرستان و 

آمو و بنفشه و کاسنی و عنب امثصلب و مانند آن باشید تلییین   

 .فرمایند

و  هرگاه یک هفته بگترد و ماده تحلییل نگرئیدد و گرانیی   
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درد افزون شود و داروره ردیق باشد، بداننید کیه میاده جمیع     

گرددو در این حامت، باید که ییاری دهنید   شود و پخته میمی

برنضج شرباً و ضماداً؛ مثالً مصاب تخم کتان و تخم خطمیی و  

حلبه تشرب فرمایند و اکلیل و تخم خطمیی و حلبیه و تخیم    

ه ضیماد  کتان و آرد جو بیه آب گیرم و روغین کنجید آمیختی     

و ایضاً آب نیم گرم و طبیخ ادوییه منضیجه بیر عضیو     . نمایند

 .ریزند

هرگاه وجع ساکن شود و رقل محسوس باشید، بداننید کیه    

تمام پخته باشد؛ پس اگر بشکافد، فبها وگرنه اعانت کنند بیر  

و این چنان باشد که ادویه مفجّره چون سرگین کبوتر . انفجار

یاز آمیخته یا با دیگر ادویه و آرد گرسنه و غبار رحی به آب پ

ی میتکوره سرشیته ضیماد سیازند و پیس از تضیمید       منفجره

تحریک دهند دطن را به نوعی که پوست محیط ورم بشیکافد  

و هرگیاه ورم بشیکافد و رییم در    . وریم به راه بو  برون آید

بو  بروز نماید، باید که شیره تخم خیارین و تخیم خربیزه و   

ندبا دند آمیختیه تیا کیه میدّه پیاک      تخم کدو و تخم بادیان ده

شود و شربت بنفشه و شیر خر نفع تمام دارد؛ خاصه اگیر بیا   

و هرگاه ماده ریم تمام برون آیید و  . بزور مدره متکوره دهند

این ار صفای بو  و زوا  رقل گیرده تیوان دانسیت بایید کیه      

 و تیا کیه ادنیی   . ادویه امتحام دهند تا که منیدمل شیود درحیه   
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گرانی محسوس شود، این ادویه ندهند؛ زیراکه گرانیی، نشیان   

وجوه مدّه است در گرده و باوجود او، شربت مد مالت ضیرر  

 .«النها ال تخلو عن امقبض»دارد؛ 

فایده ورم گرده را که دیر ماند شیده باشید، ف ید میابض     

 .سود دارد

عنیاب، پنجیاه   : صفت شربتی که در ابتدای ورم مفیید آیید  

سرید، سی درم؛ گشنیز خشک، ده درم؛ عدس  عدد؛ خشخاش

. مقشر، صد درم، بجوشانند و با دو صد درم دند به دوام آرند 

 .موازنه ده درم بنوشند با آب یا با شیره خرفه و خیارین

صفت سفوفی که هم اندر ابتدا و هیم هنگیام خیروج میده     

میز تخم خیار، میز تخم خربزه، تخم خرفیه، نخیم   : نفع دارد

خم خشخاش، مساوی بگیرند و نیرم بکوبنید و هیم    کاسنی، ت

و عقیب آن،  . چندان دند آمیزند و هر صباح دو مثقا  بخورند

شربت بنفشیه بیا آب مییل نماینید و نیکیوترین غیتا در ایین        

عهدس است به شرطی کع طبیصت دبض . مرض، آش سماق و

 .نباشد و هنوز ماده مستحیل به مده نگشته باشد

و عالمت او ان است : رد بلیمی بودآن که ورم با: نوع دوم

که در دطن، خاصه نزدیک به خاصره گرانی و تمدد محسوس 

 شود به غیر وجع شدید و بدون امتهاب و آنچه 

از مخ وصات بلیم است، چون بطوء نبض و سردی منیی  
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. و سریدی بو  و براز پیدا باشد و مریض راست نتواند ایستاد

بییدن خ وصییاً بییه و باشیید کییه کییه در وی و چشییم و همییه 

 .کمرگاخه ترهل پدید آید

شیود بیه دیومنج چنانچیه فیرق      درد گرده مشتبه میی : انتباه

ئ بامجمله باید دانست کیه خاصیه   . بینهما در دومنج گفته شد

ورم گرده است که چون حقنه استصما  نماینید، درد بیفزایید؛   

 .دهدبخالف دومنج که حقنه در وی نفع تمام می

م و برگ غار و مرزنجوش بیه آب گیرم   بابونه و نما: عالج

و تخم کیرفس و خسیک و انیسیون و پیر     . آمیخته ضماد کنند

سیاوشان و هلیون بجوشانند و براالیند و گلقند عسیلی کیرده   

و به طبیخ بابونه و اکلیل و سیح و شبت و سداب و . بنوشانند

اطراف کرنب و تخم حلبه و خسک و انجیر آبیزن فرماینید و   

چون حقنه خواهد کرد، روغن کنجد و نیک و   و. حقنه نمایند

بوره در این طبیخ نیز آمیزند و تدهین کردن به زروغن دسیط  

و خسک و بابونه نفع تمام دارد و دیء در این علت، به غایت 

مفید است و مییز فلیوس خیارشینبر در تحلییل اورام احشیاء      

 .باطنی کثیر امنفع است شرباً و حقناً

لییظ بیود، چنید شیب در ودیت      اند که اگیر بیو  غ  فرموده

خواب یک درم ایارج فقیرا خوردن و عقب آن آب گرم چهار 

نماید و اگر کفایت نکمند، این داشق نوشیدن، اخراج ماده می
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جییوانییصنی زنییان و زیییره از هریییک نیییم درم؛  : حیب سییازند 

م طکی یک درم؛ صبر دو درم به آب بادرنجبوییه ییا گیالب    

غیتا  . و ماده ورم پیاک نمایید   حب سازندتا بدن را از رطوبت

در این مرض، نخوداب و گوشت طیور بریان کیرده کیه در او   

 .پودینه و کرفس زیره باسد مناسب است

و ایین،  . آن که ورم گرده، صلب سوداوی باشید : نوع سوم

بیشتر عقب ورم گرم ورم بلیمی افتد به سبب خطیایی کیه در   

و عالمیت آن،  . و گاه باشد کیه ابتیداء پدیید آتیید    . عالج رود

شدت رقل اسیت و کبیودی بیو  و ردیت آن ودلیت وجیع و       

حقودین و رکین و در سادین و این میرض بسییار    ظهور خدر

باشد که به استسقا انجامد و پشت مریض خم مانید و راسیت   

دد یصیرض  »: « امطبری»دا . و گاه باشد که دق آرد. نتواند شد

امقلیب و ضییطته امصیرق     منه امدق بسبب انقطاعی امیتاء عین 

 .«ام اعد من امکلیه امیه امتی یجری فیه غتائه

بابونه و اکلیل و تخم کتان و حلبه و خطمی و مقیل  : عالج

و اشق و پیه خرس و میز ساق گاو به هم سرشته بیر دطین و   

و روغن بابونه و درطم و غار بمامند و بیه  . کمرگاه ضماد کنند

ماینید و بیه طبییخ    روغن دسط و شیبت و آب گیرم تکمیید ن   

بابونه و خسک و تخم کتیان  و بنفشیه و بسیافیج و انجییر و     

های ملینیه چیون   و هر صباح، تخم. حلبه نطو  و آبزن سازند
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تخم خطمی و کتان و حلبه کوفته و بیخته همیراه شییره تخیم    

خیارین و خربزه بنوشانند و کشک جو به شربت خشیخاش و  

 .شربت بنفشه سود دارد

نصی نبود ف ید کننید باسیلیق کننید و مطبیوخ      اگر ما: تنبیه

افتیمون و فلوس خیارشنبر سود دارد و آنجا که دوت ضیصیف  

و اطریفیل بیزرگ   . بود، ماءامجبن با سکنجبین افتیمونی دهنید 

و بهترین غتا، شیره سبوس گندم است بیا روغین   . مفید است

بادام و نخوداب و دلیه و اسباناخ بیه حسیب بیودن و نیابودن     

عند دلت حرارت، مسکه و عسل خورده بیه غاییت   حرارت و 

 .«و ال یخفی ان عالج هتا مورم متصسر جدا». مفید است
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 اندر قروح کلیه: ششم فصل
. همان است که در درحه مثانه گفتیه شیود   سبب این درحه

و درحه تفرق االت ا  را گویند که در عضو افتد و رییم کنید   

محمیی حیادث گیردد و عالمیت      و این بیشتر در محم و عضو

و رییم و  . وی درد پشت و گرده است و رقل و تمیدد نیابودن  

هیای  و گیاه باشید کیه پوسیت    . ها با بو  آمدنخون و پوست

 .هایگوشت برآیدسخت و آکنده شبیه به فتاتیصنی ریزه

مثانه و در درحه گرده آن است که در درحیه   فرق در درحه

رسید و  کنید و بیه خاصیره نمیی    اوز نمیگرده درد از دطن تج

سلس امبو  و برآمیدن پوسیتهای سیرخ و بیودن بیو  شیدید       

االختالط با مده و دلت بدبویی بو  و عدم عسیرت او نییز از   

خواص این است؛ بخالف درحه مثانه که عسر بو  و سیریدی  

و . دشور و وجع عانه و شدت بیدبویی بیو  از میوازم اوسیت    

و وجع، به شدت . مختلط باشد دراینجاایضاً مده با بو  کمتر 

و فرق در میان آن که جراحت در گوشت گرده است یا . باشد

ی آن، آن است که اگر در غشا بود درد دیوی باشید و   در پرده

سوزش بسیار و اگر در گوشت گرده بود، دردکمتر و سیوزش  

و باید دانست که اگر درحه نزدییک بیه منفیت بیود کیه      . اندک

ده است درد تا کفین برآید و تشینگی غامیب   مابین جگر و گر
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و اگر به سمت مجری بود که میان گرده و مثانیه اسیت   . باشد

و فرق میان آن که چرک از گیرده  . باشد که درد تا زانو گراید

است یا از اعضای عامیه، ظاهر است از آفت عضو و بامجملیه  

 .هرچند که ریم از عضو بصد آید کثیر االختالط باشد بو 

نخستین تصدیل اخالط کنند نتا مرارییت و بوردییت   : عالج

و اشربه و اغتیه . از خلط زایل شو د و به عتوبت مایل گردد

مصداه به حسب خلط بارها ذکر یافته و صیواب آن اسیت کیه    

و اگیر امیم در   . اگر مانصی نبود ف د باسلیق کنند ازجانتل امیم 

دییء  هردو جانب بود، از هر دو دست رگ زنند و بدانند کیه  

-در این علت نفع تمام دارد؛ زیراکه ماده ازطرف مخامف میی 

برآید؛ بخالف اسها  کیه هرچنید دیوی بیود، مضیرتر باشید،       

اند تا ماده را از این جانب به میکنم ملین خفیف، رخ ت داده

 .سوی امصا مایل سازد و باوجود آن ،اخالط را نشوراند

 تا درحیه پس از تنقیه بدن و تصدیل اخالط، مدرات نوشند 

را پاک کند و استصما  مدرات برحسب مزاج است میثالً اگیر   

حرارت نباشد، پوسیت بییخ کیرفس و پوسیت بییخ بادییان و       

و اگر حرارت . اذخر و بادیان بجوشانند و با عسل میل نمایند

بود شیره تخم خیارین و خربزه و تخیم کتیان و ماننید آن بیا     

دبل از پاک شیدن، چیرک بسیته    و هرگاه . عسل یا دند بنوشند

شود، به طبیخ خارخسک و بابونه و پرسیوشان و حبازی آبزن 
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کردن و ایضا آب گرم بر کمر و گرده ریختن سود دارد و ریم 

تخیم کیرفس و   : و این سفوف، مفید اسیت . گداردبسته را می

بادیان و انیسون و زوفا، از هریک دو درم؛ کنیدر، جهیار درم،   

و اگیر درد دیوی   . بیست درم میاء امصسیل   شربتی دو مثقا  به

بییود، دییدری تخییم بیینج و مفییاح افیییون افزاینیید و در آبییزن   

 .خشخاش اضافه فرمایند و روغن گل بر گرده بمامند

پاک شود، به اندما  او کوشیند و ایین چنیان     هرگاه درحه

باشد که ادویه مدمله چون دم امخوین و گیل ارمنیی و کاغیت    

ر و مانند آن و درص کهربا و درص خشخاش و سوخته و کند

جز آن با ادویه میریه چیون نشاسیته و صیمغ کتییرا و ادوییه      

مدره، چون تخیم خییارین و تخیم خربیزه و تخیم کاسینی و       

 .بادیان مرکب ساخته میل فرمایبند

جدو وجهد و بلییغ را   ج این درحه،باید که در عال: تب ره

یکی، : ندما  او عسر است برای پنج چیزکار فرمایند؛ زیراکه ا

. تواند مانید آن که گرده از مصده دورتر است و متا ارر دوا نمی

های گرم که موجب درحیه اسیت بیه توسیط     سوم آن که ضله

ریزد چهارم، آن که جرم گرده سیخت  بو  همیشه بر گرده می

. است و هرچه  سخت جرم بیود، جراحیت او دییر بیه شیود     

همیشه به کار هود است و سکون نیوارد و   پنجم، آن که گرده

 .اندما  را سکون شرط است
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مثانه نیز عسرامبرء است به اسبابی که گفتیه   و کتمک درحه

یکیی آن کیه مثانیه همیشیه از     : شد؛ بلکه دو سبب دیگر دارد

و دوم، آن کیه مثانیه ع یبانی اسیت و درحیه      . بو  پر میباشد

شیود؛  حمانی دییر منیدمل میی   عضو ع بانی نسبت به درحه م

 . کما ال یخفی

گیل  : گیرده را سیود دارد   صفت دیرص کیاکنج کیه درحیه    

خوین، تخیم خشیخاش، مییز    ارمنی، صمغ عربی، کندر، دم اال

بادام، رب امسوس، نشاسیته و کتییرا از هرییک دو درم؛ تخیم     

از هریک یک درم؛ کاکنج هفت درم همه را . کرفس و انیسون

شربت . به مصاب بهدانه ادراص سازند هریک دو درم بکوبند و

و باید که از اطصمیه حریفیه و   . یک درص بود با شربت بنفشه

 .مامحه و از جماع و تصب احتراز واجب دانند
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 اندر جرب الکلیه: هفتم فصل
وی آن است که بثور صییار در گیرده حیادث شیود و بیه      

ان گیاه   این خارش بیشتر. سبب مرارت و بوردیت خارش آرد

و سبب ایین علیت تنیاو     . افتد که بثور متکوره منفجر گردند

 .چیزها است که خون را گرم کند یا مومد صفرا و بلیم باشد

و عالمت او آن است که در گرده درد و خارش ئو دغدغه 

هیای  و پوسیت . و اطراف سرد باشیند . و نخس محسوب شود

یین نشیان   باریک باریم اندک و خون همراه بو  برون آید و ا

و آن جا کهبثور بر ظاهر گیرده بیود وجیع    . انفجار بثور است

و اگر در باطن اوبود، در مجاری بو  هنگام . شدید دایم باشد

برآمدن بو ، درد و سوزش زیاده شود و بصدهیصنی پس از آن 

 .ساکن گردد

باید دانست که دلت و کثرت درد به حسب کمی و بیشیی  

 .روح استد بثور و اتساع

جهت تنقیه، رگ باسلیق زننید ییا بیر موضیع گیرده      : عالج

و بیه طبییخ شیاهتره و آمیو سرسیتان تیرنجبین       . حجامت کنند

آمیخته بنوشند تا طبع بگشید و دیء و حقنه نیرم نفیع دارد و   

کسی را که دیء آسان باشد باید که هیر سیه روز دیی کنید و     

دق بیزور  بدانند که شربت بنفشه و نیلیوفر و خشیخاش و بنیا   
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خوردن خاصه بصد از تنقیه و خطمی و بقله یمانی و اسیباناخ  

و روغین بیادام بیا شییاف     . و گشنیز میل کردن سودمند اسیت 

ابیض آمیختیه در احلییل چکانییدن و در آب چشیمه شیور و      

 .گوگرد در آمدن و آب آهن داص نوشیدن فایده دارد
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 در ذیابیطس: هشتم فصل
ه بیاشیامد هیم چنیان بیه     این مرضی است که آب را چنانک

راه بو  بیرون آید در اندک زمان اما به اراده و به همین فیرق  

و این علت را چنید نیام دیکیر    . کنند در وی و سلس امبو می

است؛ چنان چه زمق امکلیه و سلس امبو  و دوالبیه و دوارییه  

و به زبان یونان، تمس نام . و پرگاریه و استسقاء تمسهم نامند

اضافه استسقا بدو به و به جهت آن است که هم  مثانه است و

شیود، ئیر ایین میرض     چنان که آب استسقا در احشا جمع می

گرد  پس گویا همان ماده اسیت کیه در   آب در مثانه جمع می

 :و این بر دو دسم است. این عضو گرد آید

آن که سوء مزاحج گرم مفرط در گیرده افتید و بیدان    : او 

کشد و ماسکه به واسیطه ضیصف    سبب جاذبه او آب را بیشتر

و صیر وعاء حفظ آن نتواند نمود و دافصه به سوی مثانه دفیع  

کند و باز گرده جتب مائیت نماید از جگر وی از ماساریقا و 

و . وی مصده و بدان سبب تشنگی غلب باشید و تسیلی نشیود   

کشیند بیه مییت    ها از یکدیگر میی این کشیدن آب را که اندام

 .ند؛ یصنی دوالبیونانی ذیابیطس گوی

و عالمت او شدت تشنگی است به مجرد نوشیدن آب بو  

کرده به غیر تییر و بدون حردیت و ایین میرض چیون میزمن      
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 .شود جگر رت ضصیف کند و دق آرد

در تطفیییه حییرارت گییرده کوشییند بییدان چییه در   : عییالج

سوئمزاج او ذکر یافته و بدانند که ماء امشیصیر و شیربت انیار    

و میمو و حماض و درص کافور و درص ترش و شربت غوره 

ذیابیطس و درص طباشیر خیوردن و شییره خییارین و مصیاب     

اسبیو  و مانند آن نوشییدن و صیند  گلنیار و ادادییا و گیل      

ارمنی و پوست جو با آب کاهو بر دطن و گرده ضیماد کیردن   

و ریاحین سرد چون نیلوفر و بنفشیه و گیل سیرخ و فقیاح و     

سییتر فییرش کییرده و بییر وی  سییفرجل و تفییاح و بییید بییر ب 

مستلقییصنی بر پشت خفتن و از اغتیه به ح رمیه و رمانییه و  

و . مانند آن هرچه بارد دابض بود اکتفا کیردن نفیع تمیام دارد   

 .اند که ف د باسلیق سودمند استگفته

آن که سوءمزاج سرد بیر تمیام بیدن ییا برگیرده      : دسم دوم

یدن آب فقط مستومی شود جهت رسیئن بیرد شیدید ییا نوشی    

 .سرد و مانند آن و ذیابیطس بارد نادر افتد

و عالمت او عدم آریار حیرارت اسیت؛ مگیر تشینگی کیه       

ذیابیطس اگرچیه سیرد بیود خیامی از تشینگی نباشید و بایید        

دانست که اگر برودت در گرده باشد فقط تشنگی بیشیتر بیود   

نسبلت بدان چه در تمام بدن برودت بود و هرچون که باشید  

. طس بارد به تشنگی ذیابطیس حار هرگیز نرسید  تشنگی ذیابی
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وامفیییرق بینهمیییا ای سیییوءمزاج امحیییار و امییییابس ظیییاهر  »

 .مخ ای هما امتی ذکرت کثیراً

جهت تسخین گرده و بدن مثرودیطیوس و مصیاجین   : عالج

های مقوی و گیرم چیون روغین دسیط و     و روغن. گرم دهند

ط حلب و سصد با جند بید ستر و عادردرحا ییار یصنیی مخلیو   

کرده بر گرده و پشت مامند و درآمدن در آب چشمه گیوگرد،  

و آنجا که بیه تنقییه حاجیت آیید دیی فرماینید بیه        . نفع دارد

و حقفنه نمایند به ادویه .تشرب طبیخ ترب و سکنجبین عسلی

ملینه و بهترین غتا گوشت ع افیر و مطنجنه و دلییه خشیک   

 .از گوشت طیور است

ارد و مسمی اسیت بیه   صفت مصجونی که دراین جا سود د

ماسک امبو ؛ کندر، شاه بلوط، سصد ، خومنجان، درفیه از ایین   

. شش دارو برابر بگیرند و به عسیل آمیزنید شیربت دو مثقیا     

 اندر ح اه و رمل که در گره پدید آید: ف ل نهم

سبب مادی این علت رطوبت خام مزج اسیت کیه متحجیر    

احداث شود؛ پس اگر غلظ و مزوجت او به شدت باشد سنگ 

و گاه باشد کیه  . کند و اگر بدان غلیظی نباشد ریگ پیدا نماید

ریم و خون بر سبیل ندرت مومد ریگ وسینگ شیود و سیبب    

فاعلی ح ات و رمل حرارت دویه متحجره است که رطوبیت  

 .مزجه را به مرور زمان متحجر گرداند
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بدانند که علت متکوره در اکثر موروری باشد و آن را چین  

یکی آن که نخستین بو  کدر و غلییظ برآیید و   : عالمت است

دوم آن که رقل و تمیدد در دطین   . بصده یصنی پس از آن صافی

و پشت محسوس شود گویا چییزی درآنجیا آویختیه اسیت و     

. ایمن کیفیت در آن ودت کهبیمیار بیر رور افتید بیشیتر یایید     

سوم آن که هرگاه امصیا از رفیل پرشیود درد گیرده غلبیه کنید       

بو  سرخ یا زرد بود و رییگ ماییل بیه سیرخی     چهارم ان که 

پنجم آن که گاخ باشد که امم گرده ممتد یصنیی  . وزردی برآید

ششیم آن  . کشیده شود تا خ یه که مقابل گرده مووفیه اسیت  

 .که گاخ باشد که در پای همان طرف امم مع امخدر پدید آید

باید دانست که درد سنگ گرده شدید اممشابهت اسیت بیه   

 .فرق بینهما در دومنج گفته شد درد دومنج و

 .طفالن را این علت بیشتر از فساد شیر دایه افتد

بصضی مردم را این مرض بیه واییب مصینیه حیادث شیود؛      

هیا و باشید کیه در تمیام سیا       ها و میاه چنان چه بصد از هفته

 .یکبار عارض گردد

فرق در سنگ و ریگ کرده از شیدت و خفیت اعیراض و    

 . ردظهو ریگ در بو  توان ک

جهت تنقیه بدن نخستین دی فرمایند کیه بیه غاییت    : عالج

سود دارد و بصد از آن، مسهالت و مدرات کیه مناسیب میزاج    
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و اگر خیون غامیب بیود ف ید     . بوئد و بسیار گرم نباشد دهند

نمایند و از آن چه مومد ح یات بیود چیون بیه شیب طصیام       

خوردن و اغتیه غلیظه چون شیرها و گوشت شتر و گاومیش 

نان فطیر تیازه و حیواری و هریسیه و الکشیه و حلواهیای      و 

مزجه و فواکه دیرهضم چون سیب و شفتامو و زردآمو و مانند 

 .آن و از تصب و جماع مفرط و جز آن باز دارند

بصد از ح و  تنقیه بدن و دطع ماده موجبه، به تنقیه نفس 

و هرگیاه درد  . کوشند به استصما  ادویه منقییه کیه ذکیر یابید    

کند و خون غامیب بیود، رگ باسیلیق زننید و اگیر طبیع        غلبه

خشک باشد به ادویه ملینه دسمه مرخیه حقنه نمانید و حقنیه   

دلیل اممقدار باید تا امم نیفزاید و ایضا ادوییه کیه مجیاری را    

شیبت  . نرم کند و درد بنشاند چون خسک و بابونه و خطمی 

خ و و کرفس و کرنب و پر سیوشان و رطبه و درطم نیم کیوفت 

حلبه و بیخ کبیر و بیرگ اسیبیو  و خرفیه و بنفشیه و بیرگ       

و رفیل  . کنجد بجوشانند و مریض درین طبیخ بنشینند تا کمیر 

این ادویه مطبوخه بردطن و خاصیر و حیامبینم ضیماد کیردن     

و بدانند که شرب میدرات در حیامی کیه بیمیار در     . سود دارد

آبیزن  و چیون از  . آبزن باشد، سریع االرر است کما الیخفییب 

برآرند، روغن خیری و بنفشه با روغن شبت بر پشیت و کمیر   

و مراعیات حیرارت و   . و گرده بمامند به حسب رعایت میزاج 
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 .برودت مزاج در جمیع امور واجب شمارند

اگر ریگ در رده بود محتاج به ادویه مقویه نیست و : انتباه

اما سینگ گیرده از دو   . گرددبه تدابیری که گفته شد زایل می

یکی، آن که از ادویه مفتته یصنی ریزامنید و  : بیرون نباشد حا 

دوم، آن کیه هیم چنیان    . پوسانند هریزه ریزه شود و برون آید

هیا کیه   رابت به راه بو  خارج گردد حودبه خود ییا بیه حیلیه   

انید کیه چیون    جهت استخراج او مخ وص است؛ مهتا گفتیه 

بفرمایند تیا  مریض از آبزن برآید دطن او را به ادهان بمامند و 

مشی کند و سرین خود را بجنبانید و بیر ییک پیا بجهید و از      

 .ها به زبان اردو یصنی نردبان فرود آیدزینه

این همه برای آن است که سنگ برون افتد؛ پس اگر بیرون  

آید فبها؛ و اگر در مجری که درمیان گرده و مثانیه اسیت بنید    

موضع کیه   و حیله ان است که فروتر از آن. ماندف حیله کنند

سنگ محتبس است محجمه نهند و بمکند به سیختی و عنیف   

تا که ان سنگ بدین جا گراید و باز محجمه از آنمجا بردارند 

آیند تا سینگ  کنند و فروتر میو فروتر گتارند و هم چنان می

و اگر در این ارنا جهت رخاوت و نرمی مجیری  . در مثانه آید

کشیند و روغین    از تخم خطمی و تخیم کتیان و حلبیه مصیاب    

درطم آمیخته حقنه کنند در امصا و میز فلوس در آب با طبییخ  

. خطمی حل کرده به روغن بادام آمیخته بنوشانند بهتیر باشید  
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هرگاه سنگ در مثانه آید و خودبه خود برنیایید و در مجیرای   

دضیب بند ماند، تدبیر این ودیت آن اسیت کیه دضییب را در     

های موافقه که ذکیر  و روغنهای مناسبه آب گرم نهند و مصاب

یافته در احلیل چکانند و آهسته آهسیته از کیف دسیت آمیت     

خود را بمامد به ددام تا که سنگ برون آید و اگر درین هنگام 

به سبب تصلیق ح یات در مجیاری درد غلبیه مکنید و بیمیار      

مضطرب شود، فلونیا دهند و جز آن هرچه مخدر بیود؛ چیون   

اق کهنه که در او دوت افیون مانده دوا مفاحی و بر شصثا و تری

 .باشد

گاه باشد که سنگ از مجرای دضیب به هیچ حیله بر نیایید  

و از شدت درد و احتباس بو  خوف هالک رو نمایید کیه در   

ایبن حامت ازدستکاری ناگزیر است تا شکافته سنگ را بیرون  

 .دانندو جایگاه شق را جراحان می. آرند

: کیار آیید  در ایین میرض بیه   ذکر ادویه کهبه جهت اسها  

سرستان، انجییر، اصیل امسیوس و خطمیی بجوشیانند و مییز       

 .فلوس و ترنجبین آمیخته بدهند

آن چه گرم است تخم : کار ایدذکر ادویه که جهت ادرار به

و آن چیه سید   . کرفس بادیان، انیسون، صصتر، شونیز و هلیون

و . است تخم خیارین و خسک هندوانه و تخم کدو و کیاکنج 

ن چه مصتید  اسیت پرسیاوشیان و فیوه و تخمیوخربزه و از      آ
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ها هرچه مناسب حا  باشد بدهند؛ میکن مدرات گیاه گیاه   این

 .باید نه همیشه که دوام او ضر دارد

خسک و پودینیه و افسینتین و کیرفس و    : بیان ادویه مفتته

بیخ هلیون و بیخ غار و بیخ کاکنج و بیخ بادیان و سداب بری 

شف و پر سیاوشان سود دارد؛ خواه از ایین  و تخم خیار و حر

و سیفوف و سیکنجبین   . ادویه مصجون سیازند، خیواه ادیراص   

. عن لی که ازاصو  و بروز مفتته و مخرجیه ح یات سیازند   

دوایی که مسمی است به یدا  و در ح یات  .  نفع تمام دارد

مثانه ذکر یابد و رماد امصقرب و رماد االرنب و آبگینه که هیم  

سائیده باشند و گوشیت اطاغومییدوس کیه مسیمی     چون غبار 

است به ابوفضیل و آن، مرغی است که دنبا  دراز دارد چیون  

زند تا کیه نشسیته وبیه هنیدی     بر زمین نشیند دم بر زمین می

هریک از این جهت تفتیت ح ات مفیید اسیت   . ممومه گویند

و مصجون حجر امیهیود ییا شییره    . هرچون که دادنند بخورانند

ن و خربزه نفع تمامید دارد و مصجیون عقیرب بیه     تخم خیاری

 .غایت مفید است

آب سرد درمیان طصام و بر نهار خوردن گاه گاه منع : فایده

و خفتن بر بستر کتیان سیود و بیر بسیتر     . تومد ح ات نماید

و بهتیرین تیدابیر، تجویید هضیم اسیت و      . ابریشم ضرر دارد

صتد  تقویت مصدهخ و در خلو شکم ریاضت کردن به حمام م
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درآمدن و اغتیه مطیفه چیون گوشیت تیهیو و جوجیه میرص و      

بزغامه که بر سبیل اسیریدباج پختیه باشیند و نیان خشیکار و      

انید کیه   حمی ه و افناجیه یا کدو و خیار مییل کیردن و گفتیه   

طبیییخ خطییاطیف خلییق بسیییار را از ح ییات دشییواری بییو   

خالصی داده و خوردن این دوا بصد از تنقیه بیدن فاییده کلیی    

 .دارد
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اندر امراضی که مخصوص به : هیجدهم باب

 مثانه است
 و امراضی که هم از گرده افتد و هم از مثانه

مثانه کیسه ایست بلیوطی شیکل یصنیهیر دو سیر آن تییز و      

میان آ فراخ وی دو طبقیه اسیت طبقیه باطنییه ع یبی اسیت       

جهت احساس تیزی بو  تیا دافصیه بیه حرکیت آیید و طبقیه       

فادی است جهت حفظ تا که طبقه باطنیه بیه سیبب   خارجیه ص

و مثانیه راگردنیی اسیت بیه     . امتال و ترنجیدگی پاریده نگردد

سوی دبل که مجرای برآمدن بو  است و ایین عنیق مثانیه در    

و از گیرده بیه سیوی    . مردان سه خم دمرد و در زنان یک خم
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گویند فیرود آمیده اسیت بیرای     « برانج»مثانه دو رگ که آن را

شدن آب از گرده به مثانه و چنان نیست که ایین دو رگ  ناز  

به مجرد پیوستن به مثانه راست اندر وی گشاده باشید؛ بلکیه   

این هر دو منفت میان هر دو طبقیه گشیاده اسیت و تیا درازی     

مثانه ذامده است نزدیک به منفت مثانیه کیه مخیرج آب اسیت     

نیه  یکی شده اندر اندرونب گشاده است و آب از گیرده در مثا 

بدین طریق داخل میشود و منفصت مثانه جمع بوب و دفیع او  

 .دفصته

 .این باب مشتمل است بر چند ف ل

 اندر اورام مثانه: اول فصل
 :این بر چند دسم است

 آن که حار بود : دسم او 

و این ورم یا ابتدا افتد یا از خراش سنگ ریزه خشنه یا از 

انیه چهیار   ضربه و سقطه حادث شود و عالمیت ورم گیرم مث  

یمیی آن کیه در عانیه وجیع شیدید و نخیس و گرانیی         : است

دوم آن که تب گیرم محیرق و تشینگی    . انتفاخ محسوس شود

پیدا بود و دست و پا سرد باشند و هتیان وسیاهی زبان ظاهر 

سوم آن که بو  به عسرت برآید بر سبیل تقاطر یا هرگیز  . آید

ین عسیر و  و ا. برنیاید و حبس مطلق شود به حسب عظم ورم

یابد بهیایت بیزرگ باشید و   احتباس هنگام دیامت تخفیف می
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 .امصا را منضیط سازد

باید دانست که ظهور سیرخی برعانیه، دمییل ان اسیت کیه      

 .آماس مثانه مایل به ددام است

رگ باسلیق زنند و بیه دیدر دیوت خیون بگیرنید و      : عالج

از و بصید  . چون ورم از ابتدا تجاوزنماید، رگ مابض بگشایند

ف د آب عنب امثصلب که دراو میز فلوس حل کیره باشیند و   

حقنه نرم سود دارد  جالبی که از بنفشه و کاسینی و عنیاب و   

شکر و ترنجبین سازند و شربت بنفشیه و کشیکاب بیا شییره     

 .خشخاش نفع تمام دارد

دبل از ف د و بصد از او در ابتدا زنهار مدرات دویه ندهید  

را ضیماد نکننید خاصیه در     و هیچ ودت ادویه رادعیه صیرف  

دموی تا ماده زا متحجر نگرداند؛ زیراکه مثانیه ع یبی اسیت    

نمایید؛ پیس   وسرد مزاج و متا به سیرعت دبیو  صیالبت میی    

صواب آن است که ر ابتدا رادعیی کیه ملیین باشید اسیتصما       

بنفشیه و خبیازی و ماننید آن    : نمایند؛ خاصه در دمیوی؛ میثال  

زن سازند و نان سمید و کنجید  بجوشانند و برعانه بریزند و آب

مقشر نرم کوفته و به شیر و روغن بنفشه سرشته ضماد نمایند 

و شلیم و برگ کرنب و بابونه و خسک، ضمادی نییک اسیت   

و آرد جو وبنفشه و خطمی با آب کاسنی و آب عنب امثصلیب  

سرشته ضماد کردن نفع دارد و احتیاط بایید کیرد چیون ایین     
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و سیرد اسیت اسیتصما  نماینید     ضماد اخیر که همیه اجیزای ا  

متصادب او دیروطی یصنی موم روغن بمامند بر سبیل تضمید تا 

عضو را نرم کند و کثافتی که از مبیردات رسییده باشید زاییل     

نماید و اگر روغن بنفشه با اندک روغن بابونیه آمیختیه میدام    

 .تدهین فرمایند برعانه بهتر باشد

ه درگیترد،  هرگاه مرض بیه انحطیاط افتید و از ییک هفتی     

سرد است ضماد نکنند؛ بلکیه بیه اشییای محللیه      چیزهایی که

ملینه که دوی امحرارت نباشد بسند کنتند، چون بابونه و تخیم  

و هر روز بایید  . کتان و آرد بادلی بامیرختج سرشته و مانند آن

که ه حسب تلیین ماده و استصدا در تحلیل بیفزایند؛ پیس اگیر   

روی به جمع آرد، تیدبیز نضیحج   تحلیل رور فبها و اگر نرود 

و انفجار و تنقیه مده و اندما  چنان چیه در درم امکلییه ذکیر    

 .کار برنردیافت به

هرگاه بو  حبس باشد شییره تخیم خییارین و مییز     : فایده

تخم کدو ومصیاب اسیبیو  دهنید و تخیم خطمیی و خبیازی       

و در ایین  . هریک دو درم کوفته بیا شیراب بنفشیه بخوراننید    

در او شیر و کنجد است و گفتیه شید نفیع تمیام      ودتضماد که

 .دارد

بادی تدبیر این مرض، همان است که در ورم گرده میتکور  

گشته، و تقطیر ادویه در احلییل نفیع تمیام دارد جهیت دیرب      
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و دطوری که دراین جا سود دارد، مصاب اسبیو  و شیر . مکان

و آنجیا کیه درد دیوی بیود جهیت      . عورت است باهم آمیخته

کاهو را کوفته و دانگی افیون و نیم دانیگ زعفیران در   تخدیر 

و چون درد ساکن شود . او آمیخته با روغن بادام ضماد نمایند

 .و باشد که تنطیل شیر تسکین امم نماید. به زودی بردارند

فرق در آن که وذم حار مثانه دموی است ییا صیفراوی، از   

شدا عطش و وجع و جز آن که مخ وص بیه صیفرا اسیت و    

ادتی رقل و انتفاخ مثانه و جز آن کیه مخ یوص بیه خیون     زی

 .است پوشیده نیست

بدانند که در صفراوی درابتدا روادعات صرف ضناد کیردن  

 .«واال حوط ترکه مما ذکرت انفا». اندجایز داشته

 آن که از ماه بلیم رطب عارض شود: دسم دوم

و عالمت او رقل مثانه است و به دشواری برآمیدن بیوال و   

 . ها ضصف ظالهر شدنساقدر 

کییار بنیید و در طبیییخ دییی کننیید و حقنییه حییار بییه: عییالج

مرزنجوش و بابونه و نمیام و بیرگ غیار  ماننید ان نشیینند و      

شییربت بییزروی گییرم و مییدرات بییا مییاء امصسییل و خیارشیینبر 

و اگر بو  بدشواری آید، از تخم کرفس و میز تخیم  . بنوشند

و هیر روز ییک   خربزه و رب امسوس و دنید سیفوف سیازند    

و عقب او سکنجبین با جیالب بنفشیه ییا آب    . مثقا  بخورند
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هیای محللیه   و ادویه و روغن. شیر گرم یصنی نیم گرم بنوشند

و مرص ببرییان و کبیاب بزغامیه و    . در مجرای دضیب بچکانند

 .نخود غتا سازند

 آن که صلب در مثانه ظاهر شود: دسم سوم

م گرم یا عقب ضیربه  و این ورم درابتدا کمتر افتد عقب ور

و سقطه پدید آید و عالمت او به دشواری امیدن بیو  و بیراز    

است و تقدم اسباب موجبه و باشید کیه محسیوس شیود ورم     

 .عندامصظم

از تخم خیارین و هلیون و انیسون و پر سیاوشیان و  : عالج

و روغن بیادام بدهنید و بایید    . فلوس خیارشنبر جالب سازند

زیراکیه آن چیه صیافی اسیت بیرون       که در ادرار مباغه نکنند،

تر خواهید گشیت؛ پیس صیواب آن     خواهد شد و مابقی غلیظ

است که مع االدار رعایت نضج و تلیین الزم دانند؛ میثالً آ؛ب  

کرنب و اب نخود نوشانند و به طبیخ بابونه و اکلییل و تخیم   

کتان و حلبه و خطمی و میز خسک دانه و پر سیوشیان ابیزن   

متکور تنطییل فرماینید و روغین غیار و      فرمایند و ایضا طبیخ

زنبق و پیه ماکیان و پیه بط برعانه بمامند و بابونه و تخم کتان 

و اشق و مقل با میز ساق گاو و روغن دسط و زییت سرشیته   

هیا در آمیاس راه یافتیه    ضماد نمایند و اگر مانصی نبود تلییین 

ود باشد به استصما  محلله ملینه ف ید صیافن ییا باسیلیق سی     



 249 

 .دارد
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 اندر قروح مثانه: دوم فصل
یکی، خلط مراری اکا  که بر مثانیه  : این را سه سبب است

دوم، سینگریزه  . اید و از حدت و تیزی خیود ان را بخراشید  /

 .سوم، ورم مثاه که گشاده شود. خشن که خراش ارد

–مثانه آن است کیه بیو  بیه دشیواری و      و عالمت درحه

و در وی چیزهییا ماننیید صییفایح و  ردییت برآییید و بییدبو بییود

سبوس ظامهر شود و فیرق در درحیه کلییه و مثانیه در درحیه      

وال یخفی ام وجع دروح اممثانه اصصب النهیا  ». کلیه ذکر یافته

 .«ع بی دوی امحس

 پس از تصدیل و تنقیه اخالط بدن بدانچیه در درحیه  : عالج

امصسیل و میائ    ملیه گفته شد برایتنقیه چرک مثانه چیون میاء  

و بصید  . امشکر و جز ان از منقیات درحه که درآنجاست بدهند

از آن که ریم پاک شیود و بوم یاف آیید بیه واسیطه انیدما        

درحه، ادراص طباشیر و ادیراص کهربیا و ادیراص کیاکنج بیا      

شراب خشخاش بنوشیند و هرگیاه وجیع شیدت کنید شییاف       

شیدید  ابیض با شیر زنان در احلیل چکاننید و آنجاکیه وجیع    

نبود گل ارمنی و شاخ گیوزن و شیادنه و کنیدر و اسیریداج ا     

شیر زنان آمیخته در مجیرای دضییب چکاننید کیه بیه جهیت       

امتحام فایده تمام دارد و آنجیا کیه چیرک بسییار باشید میائ       
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امصسل فقط در احلیل چکانیدن جهیت جیالئ درحیه و تنقییه     

 .چرک به غایت مفید است

کفتیه شید دراینجیا نییز     بدانند که هرچه در دروح گیرده گ 

همان مرغی باید داشت و هرچه در ان جا مضر است در ایین  

 .نیز ضرر دارد و هرچه در آنجا نافع است اینجا هم سود دارد
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 در جرب مثانه: ,سوم فصل
سبب او همان است که در جرب گرده گفته شد و عالمیت  

او سوزش و بدبویی بو  است و رسیوب همچیون سیبوس و    

ارش درمثانه بودن و الغر شدن و گیاه باشید   وجع شدید و خ

که رطوبات مدیه یا صددیه پیسوته سیالن کند بر سبیل تقاطر 

و گاه باشد که خون در بو  آید و این آنجاست که بثیور  . بو 

 .دبل از پختن شکافته شوند یا بثور مع امتاکل پیدا آیند

در اصییالح و تصییدیل کوشییند و مصییاب بهدانییه و   : عییالج

راه نشاسته و صمغ و کتیرا نوشیدن و ماء امشصیر و اسبیو  هم

و مصاب . شیر و روغن بادام و امراق چرب خورذدن سود دارد

بهدانه و شیر زنان و روغن بیادام در دضییب چکانییدن مفیید     

است و اگ از این حقنه کنند مثانه بهتر باسشد و طریقه حقنه 

ر مخ یوص  محقنه که با این کا: مثانه را عامالن این کاردانند

و ف یید باسییلق و . کنییداسییت در دضیییب درآورده حقنییه مییی

حجامت دطن و اسها  و دی به حس حاجیت تیوان کیرد امیا     

بدانند که ف د باسلیق و اسها  در این جا چندان سود ندهد؛ 

بخلف جرب کلیه در وی به غایت موررانید؛ پیس صیواب آن    

ایین  است که تا کار از اصالح و تصدیل گشاید تنقیه نکننید و  

همه برحسیب حیا  مودیوف اسیت و بهتیرین غیتا پایچیه و        
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نخییوداب چییرب و هریسییه مییرص و تخییم مییرص نیمبرشییت و  

 .شیربرنج با شکر و کشک گندم و روغن بادام است
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و بستن خون در  اندر جمود: چهارم فصل

 مثانه
امدم یا عقب ضربه و سقطه پدید آید  این مرض عقب بو 

صییر نیبض و سیقوط آن و    . و کرب است غشی . و عالمت ا

صیر نفس و سردی اطراف و عرق سرد و گاه باشد کیه میرزه   

در بدن افتد و این ودتی است که سردی بیر اعضیای ظیاهری    

 .استیال نماید

سیتر درخیت    لی تنهیا بیا دیدری خاک   نعسکنجبین : عالج

انگور مرکب ساخته بنوشانند و اگر بر نجاسف و تخم کرفس 

داب بری و مانند آن کیه ذی تقطییع بیود در    و تخم ترب و س

آب بجوشانند و با سیکنجبین میتکور آمیختیه دهنید زود اریر      

و پنیر مایه خرگوش در آب خاکستر چیوب انگیور حیل    . کند

کرده خوردن و بر مثانه یخیتن در احلییل چکانییدن سیودمند     

است و به طبیخ اکلیل و حاشا و اذخر و انجدان و ادحیوان و  

نه سداب آبزن ساختن و به رفل او ضیماد کیردن   بابونه و پودی

نفع تمام دارد و کتمک در حمام زمانی طویل نشستن و طبییخ  

متکور بر مثانه ریختن و روغن بابونه و ترب و شبت و غییره  

 .مامیدن فایده دارد

د، هرچه دوی االدرار و االریر  هرگاه بدین تدابیر تتویب نای
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بداننید کیه جگیر     ت امح ات است استصما  نماینید و و م ت

خر خشک شده و زهره سنگ پشیت خیوردن خیون بسیته را     

گشاید و طبیخ نخود سییاه و سیداب نوشییدن و خاکسیتر     می

چوب گز و خاکستر چیوب انجییر در آب انداختیه آن آب را    

در احلیلچکانیدن بدین کار مخ یوص اسیت و هرگیاه هییچ     

تدبیر سود ندهد و خوف هالکت باشید دسیتکاری فرماینید و    

ن بسته را بر سبیل ح ات از مثانه بیرون آرنید و غیتا در   خو

این جا آب مرص که با نخود سیاه و دارچینی پخته باشید بهتیر   

 . است
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 اندر وجع مثانه: پنجم فصل
سیوم  .  دوم درحیه . یکیی ورم : این را هفیت سیبب اسیت   

و . پینجم بیاد  . و این هر سه گفته شد چهیارم ح یات  . جرب

فته آیدو ششم آن که سوء مزاج گیرم ییا سیرد در    این هردو گ

مثانه افتد و درد آرد و این سوء مزاج یصنی سبب ششم بیر دو  

آن که سوء مزاج گرم باعیث وجیع مثانیه    : نوع او : نوع است

و این کثرت تناو  مدرات و چیزهای گرم پدیید ایید و   . باشد

عالمت او تشنگی است در مثانه درد و حردیت ییافتن و بیو     

 .و سوزان آمدن زرد

از تخم خرفه و تخم خیار و تخم کیدوی شییرین و   : عالج

تخم کاهو و تخم کاسنی شییره کشیند و ییا شیراب بنفشیه و      

هیا و آب  خشخاش بدهند و بتنادق بزور بارد بیا ایین شیربت   

و باید کیه صیند  و فوفیل و ارد    . کدو با سکنجبین سود دارد

نید و روغین   جو به آب عنب امثصلب و آب کاسنی ضماد نمای

و بیه  . بنفشه و کدو و نیلوفر بمامند و در احلیل زرق فرماینید 

طبیخ بنفشه و نیلوفر و تخم خرفه و عنب امثصلب آبزن سازند 

و بهتریتن اغتیه دلیه اسباناخ و زده تخم مرص و دلییه خییار و   

 .گوشت مرص به آب انار است

و سیبب او خیوردن   . مزاج سرد باشد آن که سوء: نوع دوم
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ربه و ادویه و جز آن است و عالمت وی سرید بیو  اسیت   امش

و عقب تناو  ادویه سرد شدید امبروذت چون میافور و ماننید   

: «ارسیطو »آن یا عقب هبوب ریاح سرد عارض گشیتن و دیا   

امریح امبارده توهن امحراره و تضصفها باممضاده و تنبرد امبدن »

 .«السیما االعضا امص بیه

رفس، پودینیه، انیسیون، تخیم    تخم بادیان، تخیم کی  : عالج

زردک و سداب بجوشانند و براالینید و شیراب دینیار در وی    

آمیزنیید و بنوشییند و چریزهییای مسییخن چییون سییداب و بییر  

نجاسف و شبت و پودیه با ددری جندبیدسیتر و حلتییت ییار    

یصنی مخلوط کرده ضماده نمایند و به طبیخ بابونه و دی وم و 

رساند و نخوداب و مطنجیه  بنفشه و اکلیل و مرزنجوش آبزن 

و گوشت کبوتر بچه غیتا نماینید و گلقنید عسیلی و اطرفییل      

صییر و تریاق کبیر و مویز و انجیر خوردن و روغین سوسین   

و نرگس و فرفیون در مثانه مامیدن و آب شیر گرم یصنیی نییم   

 .گرذم بر مثانه ریختن نفع دارد

بیر  سبب هفتم از وجع اممثانه آن است که طبیصت میاده را  

طریق بحران از راه مثانه براند و عالمیت او ودیوع اسیت روز    

 .بحران و ادرار بو  ظاهر شدن

 .به ادراری یاری دهند: عالج
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 اندر خلع المثانه: ششم فصل
سبب خلع یصنی بیجا شدن یصنی از جا دررفتن ضربه باشد 

یا سقطه که بر پشت برسد؛ پیس اگیر عضیله ممتید شیود بیه       

ان او احتبیاس بیو  اسیت و اگیر در     سبب ضربه و سقطه نشی 

 .راه یافته باشد سلس امبو  پدید آید عضله اتساع

حنجره خروس سیوخته بیا آب نییم گیرم سیودمند      : عالج

است و تطلیه غامیه نفیع دارد و ایین همیه ادوییه بامخاصییت      

د و میباشی عمل دارند در این مرض و آن جا که تمدد عضیله  

 .توان کرد مانصی تبود ف د صافن

بسیار باشد که خلع مثانه با دیگیر امیراض او چیون    : انتباه

ورم مثانه و جز آن ییار یصنیی همیراه باشید، درایین صیورت       

نخستین به ازامه امراض عارضه کوشند بصده به مدافصت خلیع  

 .توجه نمایند
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 اندر انتفاح و ریح مثانه: هفتم فصل
ن از دو این مشابه ورم است هرچند کیه ورم نیسیت و ایی   

یکی، آن که غتاهای بادانگیز چون موبییا و بیادال و   : وجه افتد

دوم آن کیه رطوبیت در مثانیه پییدا     . مانند بخورند انتفاخ آرد

 .شود و مثانه بر نضج او دادر نباشد

پیس اگیر اغتییه    . و عالمت او ظهور تمدد است در مثانیه 

نافخه موجب باشد، انتقا  نفخ و عدم رقیل پییدا بیود و اگیر     

 .طوبت سبب باشد تمددد مع امثقل شود و نفخ منتقل نباشدر

تا سه روز زیاده بیه حسیب حیا  ماءاالصیو  حیار      : عالج

و بصید از آن، دو  . بیا انیدکی روغین بیید انجییر     یا دهند  تنها 

مثقا  روغن بیدانجیر بر سبیل دوام خوردن فرمایند و روغین  

-یضیاً روغین  و ا. بان و زنبق یا حلتیت و رافیسا بر مثانه مامند

های متکوره در احلییل زرق نماینید و بچکاننید و سیداب و     

پودینه و شبلت و حرمیل و جندبیید سیتر و ماننید آن هرچیه      

بادشکن بود ضماد نماینید و از چیزهیای بیادانگیز و مضیصف     

االع اب احتراز فرمایند و بدانند که روغن زعفران خوردن و 

و  بیه دشیواری آیید    و هرگاه ب. مامیدن بر مثانه نفع تمام دارد

پوست خربزه خشک اندکی نرم کوبند و با دند به خورد دهند 

و آنجا که رطوبت غامیب بیود، دیی متیواتر     . و به آبزن درآرند
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فایییده دارد و تریییاق و سیینجرنیا و مثرودیطییوس و انجیییر    

 .سودمند است
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 اندر حصاه المثانه: هشتم فصل
فته شید  سبب سنگ و ریگ مثانه همان است که در کلیه گ

و باتید دانست که سنگ مثانه به کودکان و جوانانم و الغیران  

بیشتر افتد و سنگ کیرده بیه کهیو  و پییران و فربهیان اکثیر       

عارض شود و وجه آن در مطیوالت میتکور اسیت و زنیان را     

سنگ مثانه به نادر حادث گردد؛ برای آن که عنق مثانیه اشیان   

اده در وی کمتیر  فراختر است از یک خم بیش ندارد و مهتا م

تر است و دراز ماند؛ بخالف مردان که عنق مثانه اینان تنگمی

بنیدد  گییرد و میی  و سه خم دارد و میاده در میی تمکیین میی    

 .ح ات

عالمت سنگ مثانه سریدی بو  و ردت بو  اسیت و غلبیه   

نصوظ و تواتر دضیب یکبارگی و هم چنان باز سست شدن آن 

بو  به انیدک زمیان بیاز     و بیخ دضیب خارش کردن و بصد از

تقاضای او دایم بودن و بدانند که ریگ مثانه خاکستری رنیگ  

باشد در اکثر یا سیرید رنیگ بیود بیه حسیب کثیرت و دلیت        

اما احتباس و عسر بیو  و درد مثانیه، آن گیاه پدیید     . حرارت

آید که سنگ در دهن افتد و هرگاه درد در گرده و بییومه ران 

باشد که سینگ بیه مثانیه فیرود     بود پس ساکن شود نشان آن 

 .آمده
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فرق در رسوب سنگ کرده و مثانیه آن اسیت کیه رسیوب     

سنگ کرده، زرد یا سرخ باشد و رسوب سنگ مثانیه خاکسیتر   

ه چیون در وی  .گون یا سرید و از خاصه سنگ مثانه اسیت ک 

بیو  بییه دشیواری آییید ییا هیییچ نیایید و بیمییار را بیر پشییت      

ند و آب گرم بر مثانه ریزند بخسبانند و هردو پای او را بردار

و عانه را از اسفل به اعلی بمامند و بو  به فراغیت آیید و بیه    

 .واسطه زایل شدن سنگ از تهن مثانه

اسیتصما    آن چیه در ح یات امکلییه گفتیه آمیدیم     : عالج

نمایند و از آن که مثانه عضیوی اسیت بصیید اممکیان و سیرد      

اوار آن مزاج و سنگی که در وی تومد کنید بیزرگ باشید سیز    

کیار برنید و در بزرگیی    تر بود بهاست که از ادویه هرچه دوی

و . تر شوداند گاه باشد که از بیضه ماکیان کالناین سنگ گفته

هیای مفتیت   ترین چیزها در این مرض آن است که روغننافع

امح ات چون روغن عقرب و روغن خسک و روغین بابونیه   

کاننید و در مقصید   و مانند آن بیر عانیه مامنید و در احلییل چ    

بردارند و ادویه سنگ شیکن چیون ترییاق و مثرودیطیوس و     

سنجرنیا و دوایی که از غایت نفع مسیمی اسیت بیه ییدا  و     

مصجون امح اتن بخورند؛ پس اگر مق ود حاصل شیود بهتیر   

وگرنه عندامضرور دستکاری فرمایند و ایین همیه بیه تف ییل     

 :گفته آید



 263 

، حیب امقلیت،   صفت مصجون مفتت امح ات حب بلسیان 

حجراالسفنج، خاکمستر عقرب ئ بیخ کاکنج جمله را که پینج  

دارو است کوفته و بیخته به آب خسک تیر کیرده بسرشیند و    

در سایه خشک سازند و باز به آب خسک تر نمایند و خشک 

کنند و هم چنان هفت نوبه این کار بکنند، پس اگیر بخواهنید   

ادویه متکوره را و اگر . «واممصجون اومی»عسل مصجون سازند

مکن مع امتسیقیه  »کار برند، روا باشد؛ بی تسقیه آب خسک به

و شربتی از این دوا، از یک ماشه تا سه ماشیه اسیت و   « ادوی

 .به حسب حا  ازدیاد و کمی توان کرد

بگیرند تییس یصنیی بزکیوهی و بایید کیه      : صفت دوا یدا 

ن را چهار سامه باشد و در آن هنگام کیه انگیور رنیگ گییرد آ    

ذبح کنند و خیون او  و آخیر را رفیتن دهنید و خیون میانیه       

بستانند و بدارند که منجمد شود؛ پس آن را خیرد خیرد دطیع    

یی بر آن پوشییده تیا غبیار و    سازند و بر غربا  نهاده و پارچه

گرد بدو نرسید و در آفتیاب بگتارنید تیا خشیک شیود پیس        

ورنید و  نگهدارند و اندکی از آن به آب ترب یا آب کرفس بخ

 .بدانند که حجرامیهود اصیل در این باب مجرب است

زراونید میدحرج، جنطیانیا، سیصد و     : صفت روغن عقیرب 

پوست بیخ کبر، از هریک یک ودیه بگیرند و کوفتیه و بیختیه   

در شیشه نهند و یک رطل روغین بیادام تلیخ در آن ریزنید و     
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شاید؛ پس این شیشه اگر روغن کنجد به جای این اندازند می

ا در آفتاب گتارند در گرما ییک هفتیه و در سیرما دو هفتیه     ر

بهده براالیند و ده عقرب کالن زنده در این روغین اندازنید و   

سر شیشه بسته دو هفته دیگر آفتاب دهند پس صیاف نمیوده   

و اگر تقطیر ایین  . دو سه دطره بچکانند و ددری بر عانه مامند

آن آبیزن کیه   روغن در احلیل در همان ودت مت ل برآمدن از 

ذر عالج ح ات امکلیه ذکر شده است کنند بصهتر عمیل کنید   

 .و زودتر ارر نماید

آن اسیت کیه عنیق مثانیه را بشیکافند و      : طریق دسیتکاری 

سنگ برون آرند و احتیاط تمام نمایند که جرم مثانیه شیکافته   

نشود؛ زیراکه جیرم مثانیه ع یبی اسیت و ربیاطی امجیوهر و       

ر است بل متصتر بخالف عنیق او  امتحام این چنین عضو متصس

 .پتیردکه عضو محمی است و بدان سبب به آسانی اندما  می

درنهایت سن صبی شق مجیوز اسیت و در مادبیل و    : انتباه

و تتیاتی هیتا   »: « امشیارح »مابصد این سن خطر دارد؛ کما دیا  

امفصل فی سن ام بلی حتی یبلغ امسن امی تسیصته سینته؛ فیان    

 یحتمل امشق و ی بر علی االمیم مقیوه  اممح ور فی هتا امسن 

و امیا بصید ذمیک    . بدنه و یسرع امتحام امشق فیه مطراوه محمه

و . اما فی امشبان، فلما یسرع امیهم امورم امحار اممهلک: فخطد

اما فی امشیوخ فالن امقروح فی ابدانهم الیندمل و اما امکهیو   
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بهم امورم اممهلیک  فانهم دد یبروون فی امندره ممل ال یحدث 

و اما .و ممل میست اجسادهم ایضا بارده یابسه بحیث ال یاتحم

صییاحب ». «ام یییار جییدا فییانهم یموتنییو بییه مضییصف دییواهم

. «وفی امشق خطر عظیم و فصل من ال عقل میه »: گفته«ادسرایی

 . ضرورت دوی هرگز نکنندبامجمله بی

ومید  اعلم ان امح اه دد تتومد فی امکبد و غیرهیا و دید یت  »

: و دا  محمد ذکرییا . فی امنصا امصور و فی امریه و فی اممفاصل

و دد راینا غالما دد صارت اصیابصه کلهیا حجیاره و راییت ان     

 .«امح ات تومد فی امحنک دطصناها و اخرجناها
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 اندر حرقت و سوزش بول: نهم فصل
 :این، بر چهار نوع است

میده   یکی آن به سبب جرب گرده یا مثانه یا به سبب میتع 

 .یا مثانه آید پیدا شود گرده که از درحه

در جیرب و دیروح گیرده و مثانیه میتکور شید بیه        : عالج

 .حسب او تدارک کنند

آن که جگر گرم شود و صفرا غامب آیید و بیدان   : نوع دوم

و . سبب بو  به حدت بوردیت گراید و حردت احداث نمایید 

ن برآیید و رییم و   عالمت و عالمت او آن است که بو  رنگیی 

دشور در وی نباشد و جمیع آرار حرارت پیدا بود و اسیتصما   

 .ادویه و اغتیه گرم و جز آن گواهی دهد

مصاب اسیبیو  و بهدانیه و شییره خرفیه و کیاهو و      : عالج

شربت خشخاش و بنفشه و بنادق بزور بارده و میاء امشیصیر و   

و  شیره تخم خیارین و ماننید آن بنوشیند و بیضیه نیمبرشیت    

روغن بادام و روغن کدو و جز آن هرچه در وی طصام غامیب  

نبود تناو  کنند و از شور و تیرش و تییز و شیدید امحیرارت     

بررهیزند و بدانند که جماع ضرر تمیام دارد و در عیالج ایین    

شود بیه دیرح   مرض اهتمام نمایند که چون دیر ماند منجر می

 .مثانه و دضیب
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دیل کفایت نکند، به ف ید  آن جا که ماده بسیار باشد و تص

و دی و تلیین به حسب حاجت و آن چه در سوء میزاج جگیر   

متکور شود اختیار نمایند و شیاف ابیض با شیر عیورت حیل   

کرده با روغن بادام یا گیل آمیختیه در احلییل چکانییدن نفیع      

و عند شدت وجع اندکی از افیون و بیترامبنج بیا ادوییه    . دارد

 .ته توان داردبنادق امبرور و جز آن آمیخ

آن که رطوبتی کیه بیرای تصیدیل بیو  و تیرییه      : نوع سوم

مجرا در مجیاری بیو  ملت یق اسیت نفقیود شیود از شیرب         

مدرات دویه حاره یا به مباشرت امری که محلّیل آن رطوبیت   

و عالمت وی تقدم سیبب  . باشد چون کثرت جماع و مانند آن

 .دناست و جفاف بدن و آرار حرارت دروح در مزاج نابو

بصد از دطع سبب جهت تیریه مجرا شیاف ابیض بیا  : عالج

شیر زنان در احلیل چکانند و دیگر امصبه و ادویه میریات کیه  

 .ذکر یافته تناو  نمایند

مجرای دضیب سبب حردت بیو    آن که درحه: نوع چهارم

و . شود و ظاهر است که چون بو  بر درحیه گیترد میتع آرد   

ت کیه میده در بیو  برآیید و در موضیصی از      عالمت او آن اس

دضیب وجع الزم باشد در جایگاه درحه و فیرق در ایین و در   

بیو  دلییل   . درحه مثانه آن است که اگر درحیه در مثانیه بیود   

 .اممقدار کثیر امصدد باشد و هتا میس کتمک
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 .عالج درح دضیب باالستقال  بیان خواهد یافت
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 اندر احتباس البول: دهم فصل
بر چند دسم است و هریک گفته آیید و بایید دانسیت    این 

که احتباس اگر مفرط بود به حدی که هیچ برنیاید، آن را اسر 

یصنی حبس بو  گویند وگرنه عسر یصنیی دطیره دطیره آمیدن     

 .خوانند

آن که ورم گرده ییا مثانیه ییا ح یات اینهیا ییا       : دسم او 

 .دث احتباس شودخون و مده در مثانه یا ریح آن مح جمود

 .این همه مع عالمات و عالج بیان کرده باشد: عالج

رویید و  آن که گوشت زیادتی در مجیاری بیو    : دسم دوم

است کیه بصید از انیدما  دیروح      احتباس آرد و عالمت او آن

مجاری بو  عارض شود و این اکثریه است و گیاه باشید کیه    

روید خود به خیود؛   گوشت زاید در مجاری بدون تقدم درحه

پس اگر این گوشت زاید در آن مجرای بود که فیمابین گیرده  

و مثانه است یا در آن منفت باشد که میامن جگر و گرده اسیت  

رفل و گرانی کمیر و خلیو مثانیه از بیو  گیواهی دهید و اگ       

گوشت زاید در مجرای دضیب روید گرانی و سیختی مثانیه و   

 .فرط پیدا بودگرانی عانه و وجع شدید و تمدد م

بامجمله اکثر آن است که ایین گوشیت زایید بیدان مرتبیه      

 .رسد که بو  را بتمامه منع کندنمی
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گوشت زیادتی که خودبه خود روید به غییر آن کیه   : انتباه

فیت او تامیل طلیب اسیت مهیتا      در مجیرای افتید، مصر   درحه

دضییب  اند که انبات محم که در مجیرای  عامالن این کار گفته

و انبات کیه بیامتر از مثانیه بقاشید،     . بود به داراطیر توان یافت

و بداننید کیه   . گردد مگر به عیدم انتفیاع از عیالج   مصلوم نمی

مجرای دضیب تا مثانه است و این مجرای را که میابین مثانیه   

نو دضیب است مجرای بو  گوینید حقیقیه و مجیاری را کیه     

و خواننید مجیازاً    مافوق مثانه است تا جگر نیز مجیاری بیو   

تاالن اممائیه تامنازمه من امکبد انما یسیمی بیامبو  اذا ح یلت    

 .فی اممثانه

تفح  کنند که گوشت  در مجرای دضیب روئییده  : عالج

است یا در آن مجرزایی که میان مثانه و گرده و میان گیرده و  

و هر چون که باشد ازامه آن گوشت زایید امکیان   : جگر است

؛ مکن عند شدت احتباس تدبیر تفرییغ بیو    ندارد کما الیخفی

اگ نبیات در مجیرای دضییب    : و این چیز باشد که. توان کرد

و ایین آمتیی السیت مخ یوص     . بود، داراطیر استصما  نمایند

برای اخراج بو  و صنصت آن با طریق استصمامش در آخر این 

تر یار یصنی همراه بود آماس صصب اما آنجاکه. ف ل گفته آید

را کار  نفرمایند که مزید امم یصنی باعیث ازدییاد در د   داراطیر 

خوهد سد و در این ودت عند احتباس تیام و خیوف هالکیت    
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که از شکافتن چاره نباشد میابین خ ییتین و شیرج بشیکافند     

و در ایین شیکاف،   . کننید چنان چه برای اخراج ح یات میی  

آیید باشید و بیمیار از    انبویه گتارند تا بیو  از ایین راه برمیی   

و اگر نبات میافوق مثانیه باشید هییچ     . الکت محفوطظ مانده

حیله دیگر سود ندارد به جز درآمدن بیه ابزنیی کیه از ادوییه     

ملینه مرخیه ساخته باشد تا باشد که به سیبب ارخیا و تلییین،    

اند که مریض متکور باید کیه  مجرا وسصت پتیرد و مهتا گفته

آبیزن  برآیید    زمانی طویل در آبزن بنشیند و بصد از آن کیه از 

آرد حلبه و خبازی و بنفشه و بابونه و اکلیل بیه آب کرنیب و   

روغن خسک سرشته از مثانه تیا جگیر ضیماد نماینید جهیت      

نفشیه، خطمیی،   بابونیه، ب : ازدیاد تلیین و ادویه آبزن این است

شان، تخم کتان و ماننید آن دیگیر   خسک، برگ کرنب، پرسیاو

 .مرخیات

له عاصیره گیردن مثانیه    وم حادث از استرخای عضدسم س

یصنی آن که عضله که محاصر اسیت مرتمیام عنیق مثانیه را و     

آمت حرکت و دفیع مثانیه اسیت مسیترخی و سسیت شیود و       

عالمت او ان است که هرگاه بر مثانه غمر کننند بو  به آسانی 

برآید و خروج او به ادرار باشد نه به تقاطر و زرق و حرکیت  

شود درحا  صیحت باطیل   ارادیه که بر دفع بو  محسوس می

 .گردد و حبس و دفع هیچ مقدور نباشد
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هیای گیرم چیون مثرودیطیوس و مصجییون     مصجیون : عیالج 

بییالدری و سیینجرنیا و تریییاق کبیییر و مصجییون مییاده امحیییوه  

و روغن ناردین یا دسط یا سداب ییا بیید انجییر بیر     . بخورند

 هامثانه مامند و اگر اندکی جندبیدستر و فرفیون در این روغن

آمیزند نفع تمیام دهید و طبییخ دارچینیی و سیصد و سینبل و       

درنفل و بسبابه تجرع کردن و بر مثانه ریختن سیود  . سلیخه و

آن که خلط مزج در مجاری که از مثانه بیه  : دسم چهارم. دارد

آید بچسبد و موجیب سیده گیردد و عالمیت او آن     دضیب می

و ورم  است که بیمار در عانه رقل یابد و از عالمامت ح یات 

و و .امیدم و جمیود اممیده هییچ نباشید      و انبات محم و جمود

تقدم راحت و سکون و تناو  چیزهای مزج چون گوشت گاو 

و پنیر و کلله و پایچه و مانند آن گواهی دهد و در بو  بلییم  

 .خام ظاهر شود

جهت اخراج ملت قه مدرات دویه دهند و به طبییخ  : عالج

و مرزنجوش وبابونه و شبت و اکلیل  حلبه بررگ نمام و غار 

و روغین خسیک و شیبت و    . و کرفس و حرمل آبزن فرمنایند

عقرب در احلیل چکانیدن و بر عانه مامیدن نفیع تمیام دارد و   

شربت مدرات در همان حا  نشستن در آبزن و تقطییر ادهیان   

در احلیل در همان ودیت مت یل برآمیدن از آذن یصنیی آبیزن      

امیدم گتشیت سیود     و ضمادی که در جمود سریع االرر است
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 .دارد و دی و حقنه باشسد که سود دهد

انیسون، تخو کرفس، شیلیم بیری،   : ذکر ادویه دوی االدرار

سنگدان مرص : دودو کوفته و بیخته با طبیخ شبت بنوشند دیگر

خشک کرده یک مثقا ؛ نمک هندی، یم درم کیوفتخ و بیختیه   

آب کیرفس و آب  : دیگیر . ر مییل ماینید  به آب گرم یا شیر خ

 .ترب به روغن بادام تشرب فرمایند

آن که خلط حاد بر مثانه ریزد و از حدت خود : دسم پنجم

و از آن کیه  . رطوبت میریه مثانه و مجرای بیو  رات بزدایید  

گردد، طبیصت از خوف امیم بیر   مرور بو  باعث ازدیاد امم می

و ایین  . تقیاطز برآیید   دفع نگراید و بدان سبب بو  به عسر و

و عالمیت او  . انجامید دسم، به اسر یصنی حبس کامل بو  نمی

سرخی بو  است و حردت مجرای دضیب و تقیدم تیدبیرهای   

گرم و تناو  چیزهای گرم و خاصه این دسیم اسیت کیه اگیر     

بیمار د  را دوی کند و بر وجع که هنگام برآمیدن بیو  پییدا    

د؛ زیرا که در ایین حیا    میشود صبر نماید بو  به فراغت برآی

 .مانع خروج بو  بصه جز بی امتفاتی دافصه هیچ نیست

جهت تصدیل خلط مصاب اسیبیو  و بهدانیه و تخیم    : عالج

مرو و شربت بنفشه و خشخاش و عناب و روغن کدو و بادام 

شیییرین و بنفشییه و آش جییو و ماننیید آن تنییاو  کننیید و از   

رطوبیت نیفزایید و   چیزهای گرم و ذی ادرار بررهیزند تا افما 
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برای تیریه مجاری مصاب اسیبیو  و صیمغ عربیی در احلییل     

چکانند و شیاف ابیض با شیر زنان حل کرده و ددریث روغن 

بادام یا کدو در وی ریخته چکانیدن نفع تمام دارد و اگر ماده 

 .بسیار آید از بدن تنقیه را مقدم دارند

و برنیایید   آن که زمانی طویل بود در مثانه ماند: دسم ششم

به واسطه نوم یا اشتیا  دیگر که ادمی را افتد و بیه واسیطهخ   

و تمیدد در مثانیه    امتال مثانه از آب و مدافصه اسیتفراص تشینج  

-افتد و دوت دافصه او بمیرد مته این را میوت دیوت نیام میی    

 .یدآن است که عقب امساک بو  پدید آ گتارند و عالمت او

حلبه و درطم و برگ کرنیب و خطمیی    تخم کتان و: عالج

بجوشانند و در این طبیخ مریض را بنشانند و بصده مثانه را از 

وال ». دست منیمر سازند یصنی فشار دهند تا بیو  بیرون آیید   

یخفی ان امیمر بامید یقوم مقام ع رها علی مافیهیا مین امقیوه    

و برای احییا دافصیه روغین بلسیان و     « امدافصه امطبیصه امتی بها

سط برعانه بمامند و اگر بیدین حیلیه بیو  نگشیاید داریاطیر      د

استصما  نمایند و این چنین مرض را احتراز از مجلیس اکیابر   

 .و هرچه موجب منع بو  باشد ضروریست

یا بثره در مجاری بو  پدید آید و  آن که درحه« دسم هفتم

دفیع   گردد، طبیصت ازاز آن که مرور بو  بر آن محدث امم می

بو  اجتناب نماید و بامضرور بو  به عسرت و تقیاطر برآیید؛   
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مگر آن که بیمار ب ایتای برآمدن بیو  م یابرت نمایید کیه     

برآیید؛ چنیان چیه در افنیا     دزین صوزرت، بو  به فراغت میی 

رطئبی یصنی دسم پنجم گفته آمدیم و عالمیت او وجیود آریار    

ار م ابرت است و خروج بو  به آسانی اگر بیم دروح و بثور

و فیرق در ایین صیورت و در آن کیه از افنیا      . کند بر آن آفت

رطوبت مجاری افتد از وجیود و فقیدان اریار جیرارت ظیاهر      

 .است

هرچه برای دروح مثانه گفته شد استصما  نماینید و  : عالج

بدانند که افیون و تخم بنج و مانند آن در احلیل چکانیدن بیه  

یو  و صیمغ عربیی و   جهت تحتیر و زوا  امم و مصیاب اسیب  

ییی میزج در   نحو آن جهت تیریه و تلطییخ یصنیی ایجیاد الییه    

 .مجاری بو  نفع تمام دارد

هیای  آن که ضربه بر پشت و مثانه افتد و دوت: دسم هشتم

مثانه را ضصیف سازد بیه سیبب احیداث ورم در مثانیه ییا بیه       

 .های آنو تهلهل در میف واسطه ایقاع تشنج

آن چیه میودی بیه ورم شیود عالمیت و      : عالج هصالمت و

 عالج او از ورم اممثانه جوینید و در آن چیه منجیر بیه تشینج     

گردد یا مفضی بیه تهلهیل شیود ف یتد باسیلیق سیود دارد و       

روغن گیل مامییدن نیافع اسیت و ایضیا انیدر تهلهیل امییاف،         

دهد و در جملیه  استصما  آبزنات ملینه مسکنه دابضه نفع مبی
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حیله استفراص بو  ضروری است به داراطیر بود یا تدبیر دیگیر  

هیای مثانیه   و بدانند که آن چه از سست شدن بیه آفیت مییف   

 .باشد خبالصی از وی کمتر است

آن که دبض و خشکی در مجیرای بیو  افتید از    : دسم نهم

 های محرده و بیمایهیای ذوبیانی  تب رارت شدید چنان که در

اسیت کیه بیو  اگیر انیدک باشید        و عالمیت او آن . پدید آید

برنیاید و اگر بسیار بود به آسیانی برآیید و حیدت و امتهیاب     

 .بو  و انتفاع از مرطبات گواهی دهد

برای ح و  ترطییب، مصیاب اسیبیو  و بهدانیه بیا      : عالج

شربت بنفشه و روغن گیل آمیختیه بنوشیند و میاء امشیصیر و      

د و بیه طبییخ   اسفناج و کدو و میز بادام و مانند آن تناو  کنن

هیای مرطبیه   ادویه مرخیه آبزن سازند و تنطیل نمایند و روغن

 .چون روغن بنفشه و کدو بر مثانه بمامند

افتید بیه    آن که در مثانه و مجیاری بیو  تشینج   : دسم دهم

و عالمیت او آن  . هیا واسطهخ ان باب بلیم بر اع اب و رباط

بو  اندک برآیدف  است که آرار تشنج ظاهر شود و گاهی اگر

بر سبیل زرق آید نه به ادرار؛ بخالف آن که از استخای مثانیه  

 .باشد

 : عالج

آن کیه ارتفیاع خ ییه    : به ازامۀ تشنح کوشند: دسم یازدهم
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 . باعث احتباس گردد

 .در ارتفاع امخ یه متکور خواهد شد: عالج

آن کهخ حس مثانه ضصیف شیود و از میتع   : دسم دوازدهم

دفع نماید و موجب ضصف حیس مثانیه رسییدن     بو  متنبله تا

آفت است در مثانه ییا در عضیله مثانیه ییا در مبیدا اع یاب       

عضله مثانه یال در دماص که مبدا همه اع اب است؛ کما یظهر 

و عالمت فقدان حس آن است که . فی امقرانیطس و املیثرغس

 .آدمی متع و حردت بو  درنیاید

و زعفییران و روغیین یاسییمین و سوسیین و نییرگس : عییالج

بلسان هرکدام که میسر آید با مسک و جندبیدستر آمیختیه در  

احلیل چکانند و بر عانه بمامند و چیزهیای خوشیبو و مقیوی    

چون برگ سیب و پودینه و سوسن و اکلییل و شییح و شیبت    

ضییماد نماینیید و تریییاق کبیییر و مثرودیطییوس و سیینجرنیا و  

انجیر خیوردن  مصجون ماده امحیوه و ماء االصو  به روغن بیید 

 .فرمایند و اگر در بدن امتال باشد دی فرمایند

 .آن که خلع مثانه موجب احتباس شود: دسم سیزدهم

 .عالج آن گفته شد

یصنیی آن کیه   : دسم چهاردهم حادث از ورم اعضای مجاور

اند چرون روده و رحیم و مقصید و   در اعضایی که مجاور مثانه

منحرف گردد ییا   ناف  حامبین ورم عظیم عارض شود یا رحم
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خروج نماید و به سبب مجاورت مجرای بو  منضیط گردد و 

 .احتباس افتد

 .از ف ل عضو مؤوف جویند: عالمت و عالج این دسم

آن که فقراتی که محیاذی مثانیه اسیت زوا     : دسم پانزدهم

 .پتیرد و عسرامبو  آرد

 .این در سلسل بو  گفته آید: عالج

خ یوص بیرای   اسیت م  در ذکیر داریاطیر کیه آمتیی    : فایده

و وی آن است که از اسرب و دلصی یا نقره آمتیی  . گشادن بو 

سازند مجوف به حسب طو  ذکر علیل وسصت و ضیق احلیل 

ها کنند و نفع تصدد سیوراخ آن اسیت   و در یک سر او سوراخ

که اگر یکی از آن بند شود از خون ن خلط غلیظ بادی مفتوح 

  او آن اسیت کیه   و طرییق اسیتصما  . ماند جهت خیروج بیو   

بگیرند صیوف مینظم امخییوط و در وسیط او زشیته ابریشیم       

محکم دوی بربندند پیس ایین صیوف موصیوف را در جیوف      

انبوبه میتکور درآورنید و بیه دیگیر احکیام صیناعی مسیدود        

ای که هوا را داخل نماند یصنی گردانند به نهجی یصنی به گونه

ه داریاطیر در  خال ایجاد شود و این انبوبه را که مسمی است ب

احلیل درآورند از آن طرف که مثقوب است و تا طو  دضیب 

انید و  رسانند، بصد رشته ابریشم را که یک ر او به صوف بسته

سر دیگر بیرون باشد به دوت تمام بکشد یکبارگی تیا جهیت   
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ضرورت خال به مجرد خروج صوف بو  برون آید و باید کیه  

تا تلیین حاصل شیود و   پیش از استصما  داراطیر آبزن فرمایند

اگر به جای داراطیر چیزی محجمه مانند بر سر وجود گتارند 

و بمکند باشد که آبی که پیش بسیته بیود بییرون آیید و ایین      

 .عمل نسبت به او  سهل است
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 اندر تقطیر بول: یازدهم فصل
 :این نیز بر چند دسم است

آن که بو  حدت پتیرد به سبب اخیالط گیرم و   : دسم او 

مت او سوزش و زردی بیو  اسیت و هرمحظیه برخاسیتن     عال

و این دسم از کثرت جماع و تنیاو  اغتییه   . احساس دفع بو 

و ادویه گرم و تصب و ریاضت حادث شود و بیشیتر در زمیان   

 .گرم و به گرم مزاج و به مرد جوان پدید آید

های چون تخیم خرفیه و تخیم خربیزه و     شیره تخم: عالج

اسنی و کاهو و کیدو و ماننید آن   کدو و خشخاش و کاهو و ک

  کننند و تشرب شربت بنفشه و شیربت خشیخاش سیود    اوتن

 .دارد

آن که دوت ماسکه ضصیف شود به سبب ضیصف  : دسم دوم

یی که جرم مثانه یا سردی مزاج او یا به سبب استرخای عضله

مطیف یصنی پیچیده شده بر مثانه اسیت و عالمیت او سیریدی    

بیرده و حردیت و عطیش نیابودن و     بو  است و تقدم تدابیر م

 .اختیار بیرون آیدگاهی بی

های گرم چون مثرودیطوس و اطریفیل کبییر   مصجون: عالج

و جوارش کندر و سنجرنیا با بصضیی دیوابض چیون جفیت و     

حب اسس و مانند آن خوردن نفع تمام دارد و اطریفل صییر، 
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 و. سه درم با نیم درم سنجرنیا امیخته به غایت سودمند اسیت 

ماسک امبو  حار کتمک و انجیر و میویز در تسیخین مثانیه و    

جالء او مخ وص است و روغن بید انجیر خوردن و مامییدن  

و مومیایی به روغن زنبق با روغن بادام حل ساخته در احلییل  

چکانیدن و در دبر برداشتن کثیرامنفیع اسیت و دادلیه موازنیه     

ر ادوییه  یک مثقا  هر روز خوردن نفع دارد و نخوداب کیه د 

 .گرم باشد مفید است

یصنیی آن کیه ورم،   : تقطیر حادث از عسیرامبو  : دسم سوم

ح ات یا رطوبت مزجه یا جمودامدم یا دروح یا جرب که در 

مثانه افتد یا ذهاب مثانه و جز آن که در عسر امبو  گفته شد، 

 .موجب تقطیر گردد

 . از عسرامبو  جویند: عالمت و عالج او
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 ندر سلس البولا: دوازدهم فصل
وی آإن است که بو  به غیر اراده بیرون آید و آن بر چنید  

 دسم است؛

آن است که مثانه ییا عضیله کیه محییط اوسیت      : دسم او 

و عالمیت او  . مسترخی شود به واسطه فرط برودت و رطوبت

سریدی بو  است و عدم حردت و جملیه عالمیات سیوءمزاج    

های سیرد و  خر بیماریو این دسم در اکثر در آ. بارد پیدا بود

 .تر عارض شود

ادویه گرم دابض، چیون کنیدر و سیصد خومنجیان و     : عالج

مانند آن هرچه مسخن مثانه و مجفف رطوبات سفلی بیود بیا   

چیزهای بارد دابض مجفف چون جفت بلوط و حیب االس و  

گلنار و مانند آن مرکب ساخته بدهند و مسک و جندبیردسیتر  

مخلوط کیرده بیر مثانیه بمامنید و     های گرم یار یصنی به روغن

بهترین چیزها، خوردن اطریفل صییر و کبیر است؛ خاصه اگر 

ادویه اطریفل را به روغن گاو پرب سازند و بیریان نماینید و  

شاه بلوط و م طکی و سصد هلیله سیاه با دند سفوف سیاخته  

خوردن نفع دارد و گوشت روباه بریان نموده ایین علیت را و   

 .اندخاصیت فایده مند گفته درد پشت را به

آن که فقرات که در برابر مثانه است زوا  گییرد  : دسم دوم
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به خارج یا داخل به ودوع ضربه یا سقطه و باید دانسیت کیه   

آن چه در وی زوا  فقیار بیه سیوی خیارج بیود، از دو حیا        

های مثانیه انجامید و   یکی، آن که به انقطاع رباط: بیرون نباشد

 .لند شدن فقار استعالمت او نتو و ب

-ممتنع است؛ زیراکه رباط گسسیته میرتبط نمیی   : عالجش

 .گردد

ها برحا  باشید و گسسیته نشیود امیا بیه      دوم آن که رباط

ها که الزمه زوا  فقیار اسیت، متیاذی گیردد     سبب تمدد رباط

 .یی که عاصر مثانه استعضله

رد فقار است و گاه باشد کیه زوا  فقیار موجیب    : عالج او

  گردد و آن چیه در وی زوا  فقیار بیه داخیل بیود      عسر امبو

 .عالج او جتب فقار است به م  محاجم یا به تضمید زفت

آن که سوءمزاج گیرم مفیرط بیه مثانیه عیارض      : دسم سوم

شود و عالمت او حرارت مزاج است و داروره رنگین بودن و 

 .به چیزهای گرم ضرر یافتن

ه و تخم کیاهو  گلنار و گل ارمنی و خرف. از طباشیر : عالج

ادراص سازند و بدهند و آن چه در ذیابیطس گرم ذکیر یافتیه   

 .کار برندو هرچه بارد دابض باشد به

یصنیی آن کیه   : حادث از اورام اعضای مجیاور : دسم چهارم

در اعضاء مجاور به مثانه چون رحم و ناف ورم عظییم پدیید   
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آید و بدان سبب مثانه منضیط گیردد ییا در امصیا رفیل بسییار      

مع شود و مثانه را تنگ کند و از همین دبیل است که زنیان  ج

 .را هنگام حمل رقل پدید آید

 .به زوا  سبب رجوع نمایند: عالج

حییادث از اسییتصما  مییدرات یصنییی آن کییه  : دسییم پیینجم

استصما  مدرات چون شراب و خربزه و جز ان باعیث سیلس   

 .امبو  شود

باشید   ترک سبب و بصده یصنی پس از آن اگیر بیادی  : عالج

 .به چیزهای موافقه تصدیل نمایند

 .آن که خلع اممثانه سبب این علت شود: دسم ششم

 .عالج آن به ف ل مستقله ذکر یافته
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 اندر بول کردن در فراش: فصل سیزدهم
 .این علت کودکان را بسیار افتد

آن چه در سلس امبو  یصنی ف ل دبل کیه سیبب او   : عالج

د و گفتیه شید اسیتصما     سردی مثانه و اسیترخای عضیله بیو   

نمایند و بدانند که مرض متکور بسیار باشد که دوا نریتیرد و  

و . چییون کییودک بییه بلییوص رسیید خییود بییه خییود زوا  گیییرد

نیکوترین حیل آن اسیت کیه از خیواب بییدار سیازند و بیو        

کنانند یصنی به بو  وادار کنند و شبانگاه طصام و آب نهدهنید  

د و روغن سوسین و بیان کیه    و از چیزهای سرد و تر باز دارن

و . در او مسک و ددری فرفیون آمیخته باشند بیر عانیه مامنید   

گلقند عسلی بخورانند و دلیه خشکه و مطنجنه غتا فرمایند و 

این دوا سود دارد زیره، کنیدر و حیب االس، از هرییک پینج     

 .مثقا  با چهل مثقا  عسل بسرشند شربتی دو درم
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 اندر بول الدم: چهاردهم فصل
 :این بر سه دسم است

آن که رگیی از گیرده گشیاده شیود ییا شیکافته       : دسم او 

و عالمت این دسم، آن است که خون صیاف برآیید بیه    . گردد

غیر درد و ریم و چرک هیچ نباشید؛ پیس اگیر گشیاده شیدن      

ها سبب بیود خیون انیدک انیدک برآیید و اگیر رگ       ذهن رگ

ید و رسییدن  شکافته باشد خون کثیر اممقدار به یکبار بیرون آ

ضربه به گرده و تناو  اطصمه و ادوییه تییزذی سیمیت بیر آن     

گواهی دهد و باید دانست که بو  امدم که به سبب انفتیاح ییا   

انشقاق رگ گرده افتد، گیاه باسشید کیه بیه ادوار مصیین آیید       

و در هنگیام احتبیاس جهیت امیتالی     . همچون خیون بواسییر  

بصید از آن  و . عروق گرده وجع به جانب دطن محسوس شود

 .ها باز ممتلی شودکه خون روان گردد وجع کم شود تا رگ

ف د باسلیق و صافن کنند و درص کهربیا و دیرص   : عالج

و شربت عنیاب بیه گشینیز    . و درص بو  امدم دهند نفث امدم

خشک و شیربت خشیخاش و رییواج و کیاکنج سیود دارد و      

و آن جاکیه حیدت   حجامت کردن بر سفره و عانه مفید است 

خون سبب باشد آب سرد بر مثانه ریند و گل ارمنیی و ادادییا   

و صند  و گل سرخ وحی امصیامم ضیماد نماینید و هرچیه در     
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ذیابیطس گرم ذکر یافته استصما  فرمایند و بداننید کیه تنیاو     

اطصمه حریف و شیرین و ترش و استحمام و حرکات عنیفه و 

بیو  امیدم شیرر تمیام     سواری اسیب و غیره و مشی سریع در 

 .دارد

آن که گرده یا جگر ضصیف گردد و بدان سیبب  : دسم دوم

خون از مائیت جدا نشود چنان چه باشد و همراه بیو  بیرون   

و عالمت او، ان است که بیو ، غسیامی باشید؛ یصنیی بیه      . آید

رنگ ابی که گوشت در او شسته باشند؛ پس آن چه از ضیصف  

ود و آن چه از ضصف جگیر  گرده بود مایل به سریدی و غلظ ب

 .بود مایل به سرخی و ردت

آن چه در ضصف جگر و گرده ذکیر یافتیه اسیتصما     : عالج

 .نمایند به حسب سبب

هیای اعضیا بیو  متاکیل شیوند و بیدان       آن رگ: دسم سوم

شود مگیر  و تاکل در این عروق نمی. سبب بو  امدم پدید آید

ه بیو   و عالمیت وی، آن اسیت کی   . بصد از جراحت این اعضا

باریم آید و بدبو باشد و به تفاریق برون شیود انیدک انیدک؛    

 .های مثانه باشدخ وصاً آن جاکه تاکل در رگ

آن چه برای دروح گرده و مثانه شد استصما  نمایند : عالج

و کندر و گل ارمنی و . و گل ارمنی و درص کاکنج فایده دارد

 .درص طباشیر ممسک سودمند است در همه ادسام
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اندر امراض که به مردان : نوزدهم باب

 مخصوص است
 .این باب مشتمل است بر چند ف ل

 اندر نقصان باه: اول فصل
و استکما  ایین  . باید دانست که مجامصت کار طبیصی است

و عضیو رئییس   . فصل، مشروط به صحت اعضیا رئیسیه اسیت   

و ای هرسه هیم  . سوم، جگر. دوم، دماص. یکی، دا: چهار است

و اوعییه  . چهارم، دضیب. امد و هم بقای نوعا شخ جهت بق

و پوشیده نماند . و این از جهت بقا نوع است فقط. منی است

یکیی، آن کیه شیهوت جمیاع     : که نق ان باه بر دو گونه است

دوم، آن که آمت مسترخی گردد و هیر واحید از   . ضصیف شود
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 :این به دسمی بیان کنم

 .ف شهوت باشددر نق ان باه که سبب آن ضص: دسم او 

 :اسباب ضصف، انواع است

آإن که بدن الغر و ضصیف شیود از دلیت غیتا و    : نوع او 

بدن سبب روح و ریح و خون کیه میاده شیهوت اسیت کمتیر      

و عالمت او، نحافت بدن اسیت و ضیصف دیوت زردی    . گردد

 .رنگ و دلت غتا

جهت دوت بئن، غتای نیک خورند و خواب بسییار  : عالج

و خیود را بیه مهیو و سیرور و     .  ماینید کنند و جمیاع تیرک ن  

و از اغتییه هرچیه مناسیب حیا      . ها مشیو  دارندخوشبوئی

 .خود دانند بخورند و مصجون مبوب نفع تمام دارد

آن که منی دلت پتیرد و ظاهر است که چیون در  : نوع دوم

 .اعضای جماع منی بسیار نباشد تحریک شهوت نکند

س از توزییع و  باید دانست که منی، فضیله چهیارم کیه پی    

ً عین امصیروق        او . تقسیم غیتا در اعضیا متکیون شیود راشیحا 

ازجمله رطوبت غریبه است که دریب امصهید بانصقیاد اسیت و    

اعضای اصلی چون عظم و غضروف و ع ب و عضله و تر و 

 .گرددرباط و شریان ورید و غشا از وی متکون می

طریق ح و  منی، آن است که خمییر و اصیل او از دمیاص    

آید از آن دو رگ که پس هردو گوش است و این هیر  می فرو
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اند و از هیر عضیوی   دو رگ با نخاع واصل شده و ناز  گشته

و همه آن بیه  . ها پیوسته استرئیس شصبه و جزوی بدین رگ

رگهای انیثین رسیده و ددرت کامله صانع مطلیق چنیان اجیرا    

و  یافته که هرگاه آن ماده مستصد بیه انیثیین آیید، بیه سیریدی     

-غلیظی گراید؛ چنان چه خون در پستان به شیر اسیتحامه میی  

نماید و جمهور اطبا اتفاق دارند که منی در زن و میرد هیردو   

: کما دیا  تبیارک و تصیامی   »و ن  درآنی نیز برین دا ؛ . است

فلینظر االنسان مم خلق من ماء دافق بخرج من بین ام یلب و  

-ای پس گیوش میی  هو دمیل برآن خمیر منی از رگ. «امترائب

آید آن است که به تجربیه رسییده کیه دطیع ایین رگهیا دطیع        

و . کند و ایضا خون این رگها مشابله به شیر میباشدتناسل می

گیردد منیی، آن اسیت    دمیل بر آن که از هر عضوی مترشح می

که ضصیفی که از برآمدن اندکی از این حاصل شود از برآمیدن  

آن جاست که هر عضوی و از . خون که دوچند او باشد نشود

که از پدر ضصیف باشد از پسر نیز همان عضیو ضیصیف شیود    

 .در اکثر امر

عالمت دلت منی عسر خروج اوست و نزارت یصنی انیدک  

او پس اگر سبب دلت منی خشکی و الغیری آالت منیی بیود    

نشان او غلظت منی است و بیه اسیتحمام مرطیب و اسیتکثار     

و اگیر سیبب دلیت    . افتناغتیه مرطبه و از درآمدن آب نفع ی
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و  سردی آالت منیی باشید نشیان او شیدت غلظیت و جمیود      

برودت منی است و خروج او بیه دشیواری بصید از صیدمات     

شمار و انتفاع یافتن از گرسنگی و حرکات بسیار و حرکت بی

و ازاین دبییل اسیت کیه    . مصتدمه و ادویه مسخنه و هوای گرم

گیرد جهیت  ، نصوظ استکما  میبصضی کسان را بصد از دخو 

حرارت موضع یصنی فرج و حرکات جماعیه اگر سیبب دلیت   

حرارت آالت منی بود، نشیان او غلظیت و زرد منیی اسیت و     

سهومت خروج و به ادویه تبرید انتفیاع ییافتن و در خ یتیین    

 .های دضیب برآمدگی پیدا بودنعظم و در رگ

نفیرط  غلظت منی، بیر تقیدیری اسیت کیه حیرارت      : فایده

و آن جاکیه بیه   . «الن امحرارخ اممفرط تشوی و تجفف»باشد؛ 

الن امحیراره تیتوب تردیق اذا میم     »افراط نبود شروری اسیت، 

 .«یفرط

اگر سبب دلت، رطوبت آالت منی بود، نشان او ردت منیی  

اسییت و کثییرت او و سسییتی دضیییب و بییه آب و ماننیید آن   

و غلییظ  ضرریافتن و به مجففات منتفع گشتن و داروره سرید 

و اگر سبب دلت اجتماع برودت و یبوست یا برودت و . بودن

رطوبت یا حرارت و یبوست باشد نشان او از ترکییل آن چیه   

و بایید دانسیت کیه اجتمیاع     . در بسایط گقته شد ظاهر شیود 

شیود بلکیه موجیب کثیرت     حرارت و رطوبت سبب دلت نمی
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ب اممزاج امحار امرطی »گفته« شارح اسباب»منی است؛ چنان چه

فهو امسبب امفاعل ملدم امنضیج ام امح اممستلزم مکثیره تومید   

اممنی و امروح امشهوانی و امنفخ اممنصظ و الیمکین ان یکیون   

 .«سببا مقله اممنی

اگر یبوست و الغری آالت منی سیبب باشید اغتییه    : عالج

مرطبه چون مبنیات و اسریدباجات و مانند آن تنیاو  نمانید و   

بنوشند و بدانند که دواء امترنجبین  از اشربه هرچه مرطب بود

نفع تمام دارد و کتمک استحمام و سیرور و مهیو و تیدهین و    

 .هرچه فرحت و رطوبت افزاید

اگر برودت سبب باشد، زنجبیل مربا و مصجیون مبیوب کیه    

منی افزاید و مصجون گرم که تحریک شهوات نمایید بخورنید   

رین غتا دلیه و هرچه تسخین کند مفید دانند اکال و طال و بهت

به دارچینی و کبابه و خومنجان است و نخوداب به ادویه گرم 

و ترییاق کبییر و   . و ع افیر و کبوتربچیه و میرص و ماننید آن   

مصجون حلتیت و نوشدارو سود دارد و عسل به زهیرهخ گیاو   

و پیه شیتر در  . و عسل و بوره مامیدن بر دضیب سودمند است

نییم پخیت آمیختیه     تقویت ذکر حلتییت بیا پینج زرده بیضیه    

 .خوردن به غایت مبهی و منصط است

اگ حرارت سبب باشد هرچه مسیکن حیرارت آالت منیی    

باشد استصما  نمایند؛ چون شیر و دوص و شیره خرفه و ماننید  
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و از اغتیه و ادویه گرم پرهیزیدن و خ یه را بیه  . آن نوشیدن

روغن بنفشه بادام چرب ساختن و بیه دلییه خییار و گوشیت     

 .و اسفاتناج و مانند آن اغتتا فرمودن بزغامه

اگر رطوبت آالت سبب بود ادویه یابسیه چیون اطریفیل و    

کار برند و دالیای مبزره یصنی با ابازیر و مشیویات  مانند آن به

هیا میرص و   و بهتیرین گوشیت  . متوبله یصنی با عوبیل بخورنید  

ع افیر و دراج و مانند آن است و نیکوترین توابیل دارچینیی   

انید هرکیه میداومت    و صصت و سیداب اسیت و گفتیه    و زیره

نماید بر گوشت ع افیر و عیوض آب شییر بنوشیند منیی او     

و روغن دسیط کیه   . زیاده شود و نصوظ تمام بر دوام پدید آید

در او فرفیون و سصد حل کرده باشند بر دضییب مامییدن نفیع    

بیوره  : دارد و کترمک دیگر مسیخنات و ایین طیال سیود دارد    

بکوبند و در شیر آمیخته شب گتارنید و در سیایه   مثقامی نرم 

خشک سازند و زهره گاو و عسل آمیخته به ودت حاجیت در  

 .دضیب و حوامی او بمامند و از مرطبات بررهیزند

اگ ترکیب اسباب موجود بود، به حسب ترکیب از آن چیه  

در بسایط ذک یافته تدارک نمایند و بسیار باشد که دو سیبب  

 .یاده بر دو کمتر باشدمجتمع گردد؛ اما ز

آن که منی ساکن شود و حرکت نکنید و از ذات  : نوع سوم

و متع و دغدغه یصنی گزش که میج شهوت است مفقود گردد 
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و این نوع، بیشیتر کسیانی   . و بامضرور ضصف درباره پدید آید

را عارض شئد که افیون و بنگ و پوسیت خشیخاش و ماننید    

او آن است که منی  خورند و عالمتآن هرچه مخدر است می

کثیراممقدار برآید و باوجود آن غلیظ و افسرده باشد و نصیوظ  

تمام نشود مگر بصید از صیدمات متصبیه و حرکیات مکربیه و      

 .انزا  به دشواری شود

هرچه مسخهن و مهیج منیی و محیدث و میتع بیود     : عالج

استصما  نمایند؛ مثال زرعونی و مصجون مبوب و مصجون بزور 

خسک و زنجبیل بجوشانند و در طبییخ او شییر   تناو  کنند و 

تازه و روغن چهار میز آمیزند و حقنه نمایند و میز پنبه دانیه  

رحا  دنه و پیه شیر و روغن نارجیل به هیم آمیختیه   1و عادرق

 .یی بدان آموده در دبر بردارندو مته

آن که جماع متروک شود زمانی طوییل و کیار   : نوع چهارم

تومید منی بیاز ایسیتد؛ چنیان چیه از      بدان رسد که طبیصت از

مانید و  تومید شیر عندامفطامیصنی هنگام از شیرگرفتن بیاز میی  

عالمت او ترک جماع است مدتی مدید و احیتالم شیدن و از   

 .جماع خشنود ناگشتن

هرچه منبه طبیصت است و باعث شهوت بود اختییار  : عالج

وع کنند؛ چنان چه استماع سرود زنان خوش آوازازطریق مشیر 

و تنبور و احادیث جماع و رؤییت تسیافد حیوانیات و صیور     
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هیا کیه در وی بییان جمیاع و صیفت      جمیله و درائیت کتیاب  

مصشودان باشد و تناو  اغتیه باهییه چیون زرده تخیم میرص و     

ها و هریسه و کله و پایچه و ماننید آن  گوشت حلوان و چوزه

و تدهین روغن سوسن و چیزی با موم و زهره گیاو ییاریصنی   

مخلوط کرده بر ذکر و انثیین و عانیه و کیتمک عادردرحیا بیا     

 .روغن پنبه دانه آمیخته

آن در نفیس تمکین یابید احتشیام مفصومیه ییا       : نوع پینجم 

کراهت او یاضصف نفس و اوهام؛ یصنی پیش از آن کیه دربیت   

کنند به خیال آرد که من بر وی دیادر نخیواهم شید؛ پیس بیه      

م کنید کیه کسییاو را    توهم خجامت، سادط شود شهوت یا وه

و همین حکم دارد هرچند پییدا کنید در نفسیخود    .بسته است

هر نوع دیگیر از رای باطلیه و خییا  فاسیدهکه میانع جمیاع       

هیا بیاوجود کثیرت منیی و صیحت      شود؛ پس در این صورت

و ظاهر است کیه اریر   . کند طبیصت بر جماعآالت، رغبت نمی

 .تر استو اسرعامور نفسانیه در بدن از سایر موررات بیشتر 

گاه باشد که بصضی کسان را باوجود مزاومتیصنی دوام : انتباه

جماع به شخ ی مصین چون با دیگیری اتفیاق افتید، شیهوت     

نشود؛ خاصه اگر آن مفصومه، جدیده باکره بود؛ زیراکه هیبیت  

بکارت در جوانان کار ناآزموده به حدی اسیت کیه از خیوف    

کنند؛ پس بدانند که اگر ازامه آن، شهوت اصلی خود را کم می
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به تقاضای طبیصت گاهی شهوت نشود یا در ارنیای کیار فیرو    

گردد یا باکره جهت تیدافع کیه خاصیه حییاء اسیت پاییداری       

نماییید، باییید کییه در د  اندیشییه نکننیید و خجامییت نکشیید و 

خجامت مزید سبب است؛ بلکیه د  را تسیلی دهنید کیه کیار      

 .باشد طبیصت همه ودت بر یک و تیره نمی

های مناسبه دفیع نماینید خییاالت فاسیده و     به حیله: عالج

آرای کاسده یصنی سست کننده را که در نفس ممتکن باشید و  

به تقویت د  و دماص مشیو  باشند که چون د  و دواص دیوی  

 .بود، خیا  فاسد و اندیشه باطل زود ارر نکند

ان که ضصف در د  پدید آید از تصیب کثییر ییا    : نوع ششم

یل یا جوع مفرط و جز آن هرچیه روح و حیرارت   طو 3مرض

غریزی را تحلیل کند و دوت را ضصیف سازند و ظیاهر اسیت   

که چون د  و دماص ضصیف شود، روح شهوانی و ریح ناشیره  

و عالمیت او  . متومد نگردد و بامضرور ضصف درباره پیدا شود

نرمی و ضصف در نبض است و دضییب دییر سیخت شیدن و     

نشاط از جماع کمتیر شیدن و بصید از    جماع کمتر خواستن و 

و آن جیا کیه از   . جماع حامتی نزدییک بیه غشیی پییدا شیدن     

حرارت بود، ظهور تشنگی و خفقیان نییز الزمیه ایین میرض      

است و خاصه صاحب اوست که از شرم و از ترس و اندیشیه  

 .از این کار باز ماند
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در تقویت در تصدیل د  کوشیند بیه حسیب سیبب     : عالج

ادوتیه و جیز آن کیه دربیاب امیراض د      ضصف به مفرحات ی

است و به ساز خوش آواز مشیو  دارنید و از فکیر و از غیم    

آغوش ازنید  دور دارند و به طرق شرعیه با مصشوده جمیله هم

که صحبت محبوبه در تقویت اعضا و افیزودن شیهوت و بیاه    

 . بهتر از مبوب کبیر است و هیچ چیز به او نمیرسد

ا جگر ضصیف شود و بیدان سیبب   آن که مصده ی: نوع هفتم

خون صامح که تومید منیی را شیاید کمتیر پییدا شیود و بیدان       

سبب ضصف در باه پدید آید و عالمت او آن است کیه آرزوی  

طصام و جماع کمتر شود و هضیم صیصب باسید و دیگیر آریار      

 .ضصف و سوءمزاج که بدان عضو مخ وص است پیدا آید

ؤوفیه کوشیند بیه    در تقویت و اصالح مزاج اعضیا م : عالج

 .حسب سبب؛ چنان چه در محل خود مضبوط است

آن کیه دمیاص ضیصیف گیردد پیس میاده دیوت        : نوع هشتم

نفسانیه حساسه منقطع شود از اعضای تناسل و بدان سیبب از  

اعضای متکوره از حرکت و متع و دغدغه منی متنبه نگردنید  

و ظییاهر اسییت کییه تییا در اعضییای تناسییل ارییر دغدغییه منییی 

و عالمت او آن . دد، بیاه و انتشار صورت نبنددمح وص نگر

است که حواس مکدر باشند و حرکات متصسر و بطی بونید و  

جماع کمتر آرزو شود؛ اگر دمیاص را تصیب رسید از دب شیب     
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و جماع متت ندهد و دضیب سست باشید؛  . بیدارری یا جز آن

پس اگر ضصف دماص از برودت بود، هیوای سیرد و چیزهیای    

و اگیر از حیرارت بیود،    . گرمی نفع بخشید سرد ضرر دهد و 

برعکس این باشد و اگر سبب ضیصف از یبوسیت دمیاص بیود     

 .برعکس این باشد

در تبدیل مزاج کوشند به آنچه ضید سیبب یبیود و    : عالج

اگر ماده غامب بود تنقیه غامیب مقیدم دارنید بیه حسیب او و      

و در جمله، جهت تقوییت دمیاص،   . بصده به تبدیل رجوع آرند

مقویه و شمومات و اطلیه و جز ان بر وفق حرارت و  مصاجین

 .برودت استصما  نمایند؛ چنان چه در امراض دماص ذکر یافته

آن که ضصف یا آفت دیگر به گرده رسید و بیدان   : نوع نهم

سبب در شهوت طبیصیی نق یان راه یابید و ظیاهر اسیت کیه       

شیود مگیر بیه دیوت گیرده و      شهوت طبیصی، مسیتکمل نمیی  

ماده منی تاتی من امکبد امیی امکلیتیین   »: « سبابشارح اال»دا 

فی شصب من االجوف امناز  و یت فی فیهما من اممائییت ریم   

منهما امی اممجری امتی بینهما و بین االرنین و هو عیرق کثییر   

اممصاطف و االسیتدارات مطیو  اممسیافته فیهمیا فینضیج فییه       

علیی  اممنی و تبیض بصد احمراره رم منه امیی االنثییین سیینان    

اتمام تکون اممنی باستحاتهما امدم امنافت فیی هیته امصیروق و    

متمک صاحب امکلیه امحاره باعتدا  تکیون کثییر اممنیی دوییا     
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 .«علی امجماع

آفات گرده در جایگیاه خیود گفتیه شیده     : عالمت و عالج

 .بدان رجوع نمایند

 .در نق ان باه که سبب او استرخا آمت بود: دسم دوم

 :استاین بر چهار گونه 

آن که ضصف و الغری بدن موجیب اسیترخای و   : نوع او 

 .سستی آمت شود

عالمت و عالج او همان اسیت کیه در نیوع او  دسیم او      

 .این ف ل گفته آمدیم

نوع دوم آن که آدمی زمیان طوییل از جمیاع بیاز ایسیتد و      

بدان سبب تقل  و هیزا  در دضییب افتید و هویداسیت کیه      

و ریاضیتی کیه بیدان عضیو      سایر اعضا دوت میابند به عملیی 

گردنید از تیرک آن؛ مهیتا دیا      مخ وص باشد و ضصیف میی 

 .«امصمل یقوی و ییلظ و امصطله یتیب و یهز »: االطباء

آب نیم گرم بر آمت ریزند جهت تخلخیل و جیتب   : عالج

و ارخا و ترطیب بصده شیر میش بمامند زمانی طویل بر ذکر و 

نجیتب زفیت   نواحی آن و برای جتب خون و حفیظ خیون م  

 .رومی استصما  نمایند تا نفع پدید آید

آن که در اسفل بدن نفخ و ریح کمتر تومید کنید   : نوع سوم

به واسطه برد مفرط یا حرارت یا یبوست و بدان سیبب آمیت   
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و عالمیت او دیوت دیوای    . مطاوعت نکند و مسیترخی باشید  

بدنی است و سالمتی اعضا و نفخ نابودن و به اغتیه نافخیه و  

مه منتفیع گشیتن و منیی بسییار برآمیدن و ایین ک را       عند تخ

انتشار بامکل باطل نمیباشد بلکه اندک و ضصیف میباشد و گاه 

باشد که عدم تومد نفخ، از دلت حرارت و نق ان رطوبت بود 

و نشان او این اسیت کیه پیس از اکیل و اشیرب خاصیه اگیر        

ماکو  با رطوبت و کثیر امحرارت باشید انتشیار بامکیل باطیل     

باشد، بلکه اندک و ضصیف میباشد و گیاه باشید کیه عیدم     نمی

حرارت، مانع تومد نفخ باشد و این بسیار بود و نشان او ایین  

است که هنگام گرسنگی و خلو مصده عند حرکیات مسیخنه و   

 .استصما  اغتیه و ادویه مسخنه انتشار دوت گیرد

آن چییه از فقییدان رطوبییت بوئیید، جهییت ترطیییب : عییالج

و از اغتییه چیون   . .کار برنید و مانند آن به استحمام و تمریخ

و . بادال و حم  و شیر تازه با اندکی دارچینی تنیاو  نماینید  

از ادویه باهیه هرچه بسیار گرم نبود اختیار فرماینید و شیدید   

آرد و امحرارت را زنهار نخورند که حرارت مفرط خشکی میی 

، این مصنی ضد تومد نفخ است و آن چه از عدم حرارت باشید 

جهت تسخین مصاجین گرم و ادهان و جز آن هرچیه مناسیب   

 .بود استصما  نمایند

آن که عیارض شیود بیه اع یاب،ۀ جنسیی از      : نوع چهارم
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به واسطه ان باب فضله بلیمی در اع اب متکوره یا بیه   فامج

واسطه استادن در آب سرد زمانی طویل یا نشستن بر بیرف و  

ون به سببی از این اسباب مزاج =ه چو ظاهر است ک. مانند آن

اع اب فاسد شود دوت محرکه و حساسه منفصیل نگیردد آن   

و عالمت او، حیرارت و ردیت منیی اسیت و سیهومت      . عضو

خییروج او بییه غیییر انتشییار و آن کییه آمییت ضییصیف امحییس و 

و روز به روز الغر و باریک شود و بیه رسییدن   . امحرکت بود

ر گردد به حسب بطالن آب سرد مقل  و فسده نگردد یا کمت

 .و نق ان حس

تر باشید و میزمن شیده و    بدانند که مرض متکور اگر دوی

هزا  و ضصف در آمت بسیار راه یافته، تودیع عیالج نباشید و    

این نوع را عنت یصنی ناتوانی جنسی گوینید و صیاحب او را   

اما اگر حدیث امصهد بود و سیقوی نباشید و بیه    . عنی خوانند

منقبض و مجتمع تواند شد و به غاییت  رسیدن آب سرد آمت 

 .باریک نباشد دواپتیر بود

گفته شد به عمل آرند و بداننید کیه    آن چه در فامج: عالج

در این مرض حقنه و حموالت و مسحات مسیخنه اریر تمیام    

 .دارد
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در معظمات قضی  و در بیان تدبیر : دوم فصل

و کیفیت اوقات و جماع و بیان تدارک 

 .ت که از کثرت جماع حاصل شودمضر
 :این ف ل را به سه دسم بیان کنم

 .آن چه دضیب را محکم و بزرگ کند: دسم او 

باید دانسیت کیه بزرگیی آن درطیو  نمیشیود اال در سین       

جوانی و ایام نموو چون سن نمیو درگیترد، بزرگیی دضییب     

صورت نبندد مگیر در عیرض عمیق و اسیباب بزرگیی انیواع       

ت را چندبار به خرده خشن چندان بمامند یکی ان که آم: است

هیای مناسیبه خاصیه روغین     که سرخ شود بصید از آن روغین  

مورچه طال نمایند تا سد مسامات کند و نگتارد کیه آن خیون   

منجتب تحلیل یابد و عقب آن؛ زفت طال نماینند تا خیون در  

آنجا منقصد گردد و باید که این عمل مکرر کنند تا عظم تمیام  

آن که دضیب را به آب گیرم بشیویند و بیه روغین     دیگر . آرد

دیگر، آن که به روغین زییت علیی    . بلسان مکرر چرب سازند

دیگیر، آن کیه بیه آب کیرفس     . امدوام مامش دهند بزرگی آرد

دیگر، آن که به روغین گوسیفند مکیرر چیرب     . مکرر بشویند

کنند و خراطین یا علیق خشیک در روغین سوسین بسیایند و      
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گویند می -یصنی زمو -در استصما  علق« سشیخ امرئی»بمامند و

که رمو را در نارجیل که آب وی خشک نشده باشد اندازنید و  

تا یک هفته یا بیشتر بدارنید پیس برآورنید و بسیایند و طیال      

 .نمایند

انید هیر عضیوی را کیه بخواهنید فربیه کننید،        اطبا  گفتیه 

نخستین آن را مامش دهند و آب گرم بر آن ریزند و به تدریج 

و هرگیاه انتفیاخ روی   . ن بزنند، پس زفت بر وی طال سازندآ

دهد از این تدبیر باز مانند تا آن چه منجیتب شیده اسیت بیه     

عامج نجاشی غالما نیاد  االمییه   : «جامینوس»دا . تحلیل برود

و دیگیر  « بهتا امصالج یوما فیوما فنمت امیتیه فیی زمیان یسییر    

بیه همیین دیدر    تراکیب در این باب بسیار است اما دراین جا 

 .که بهتر از کل است بسند نمودیم

 در تدبیر کیفیت جماع و اودات آن: دسم دوم

 :این دسم، مشتمل است بر چند فواید

یهترین اودات برای جماع آن است که طصیام از  : فایده او 

مصده گتشته باشد و هضم او  و رانی تمام شیده و از آن کیه   

سیت بیرای آن   هضم هر شخ ی و هضم هر غتایی یکسان نی

مصتید   : آیید کیه  ودتی مصین نتو کرد؛میکن به تقریب گفته می

امصظم را باید که بصد از غتا تیا هفیت سیاعت نگیترد جمیاع      

نکند، مثالً اگر عادت طصام خوردن ودیت نمیاز پیشیین باشید     
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« بوعلی». تر بوداستصما  به اینکار او را اومی بصد از نماز عشا

نباید کرد بر دو  گروهی که ودیت جمیاع را   گوید که امتفات 

انید؛ زیراکیه ایین ودیت     ها دیرار داده بصد از تمامی همه هضم

جوع باشد و بصضی محققان ذی تجربه برآننید کیه نیکیوترین    

ودت آن است که طصام در مصده هضم شده اما بتمامه از مصده 

گتشته نباشد؛ زیراکه جماع بر خلو مصده به غایت مضر است 

و سزاوار آن است که . انا یصنی همین را من دبو  دارم و علیه

بساط مباشرت گاهی منبسط گردانند که شهوت، صادق بود و 

های تن، دوی و سامم و آمت، انتشیار  اوعیه منی ممتلی و دوت

حدوث باعثی مثل خیا  و روئیت و مالعبه و تمام پتیرفته بی

شیروع کننید    ها و باید که در این کار ودتیی ممس و امثا  این

 .که هوا مصتد  بود

بهترین اشکا  در جمیاع، آن اسیت کیه زن بیر     : فایده دوم

بستر نرم به پشت باز خفته باشد و مرد باالی او بود و سیرین  

او برداشته چندان که تواند و سر او بر بر بلند نباشید تیا هیم    

نطفه به جایگاه خود رسد و هیم میتت بیشیتر بیود و بیدیبن      

و طیاهر  . رسید کوتاه باشد بیه رحیم میی    عمل، اگرچه دضیب

است که تا سر آمت رحم را نرسید و آن را نکوبید عیورت را    

و بدانند کیه دیگیر اشیکا  همیه مضیر      . تسکین و انزا  نشود

 .است؛ خ وصاً که مرد در زیر بود و زن باال
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سزاوار آن است که پیش ازدخو  مالعبه نماینید و پسیتان   

ران او را بیه سرانگشیت    ییی بیه دسیت بمامنید و بین     را پاره

بخارند و سر آمت بر دهلیر فیرج بسیایند تیا کیه شیهوت زن      

غامب شود و هیئت چشم او به سرخی کشد و باشد که نفیس  

عظیم زند و چشم او منقلیب گیردد و میردا را در پیای خیود      

کیار  بامجمله، چون شهوت ز غلبه کند باید که به. سخت گیرد

خود کشند و آمیت را بیه   مشیو  شوند و زبان زن را دردهان 

سرعت و شدت اندرون فرستند و به تریج و مالیمیت بییرون   

و هرگاه در منی جنبش افتید زن را درهیم کشیند و آب    . آرند

دهند و به هیچ وجه منی را بیاز نگیرنید، خاصیه کیه حرکیت      

و جماعی که چنین وادع شود باعث صحت یصنیی  . کرده باشد

 .مود باشددضیب و موجب امتقاء نطفه و ظهور مو

عقب تخمه و ناگواریدن طصام و عقب استفراص : فایده سوم

خوابی و پس از ریاضت و ماندگی و رنج و حامیت  دوی و بی

غم و اندیشه مفرط، جماع نشاید کزرد کیه از کثیرت تحلییل،    

و خشیک مزاجیان را در گرمیا و    . بیم غشیی و ضیصف باشید   

تین  و همه کس را در آن حامیت کیه   . سرمای دوی ضرر دارد

گرم شده باشد یا سرما یافته باشد، پرهیز از ایین کیار واجیب    

تر از آن باشد است و اگر اتفاق افتد از پس گرم شدن سالمت

 .که از پس سرما یافتن
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هیچ کس را پس از جماع آب سرد و شیربت  : فایده چهارم

سرد نشاید خوردن؛ زیراکیه اسیترخا و رعشیه آرد و جگیر را     

و ایضا به آب سرد غسیل نشیاید   . سرد کند و به استسقا کشد

کرد و خویشتن را از سرما و هوای سرد محفوظ بایید داشیت   

زیراکه اگر سیرما بیه مسیام انیدر شیود، حیرارت غرییزی را        

 .ضصیف کند و تن را سرد سازد

گروهی برآننید کیه مییان هیر جمیاع کیه میع        : فایده پنجم

و کییتمک در هییر . االنییزا  باشیید سییه روز فاصییله باییید داد 

راغی؛ مکن باید دانست که احوا  همه کس در ایین بیاب   استف

بصضی چنین باشند کیه ییک روز خیود را بیاز     : یکسان نیست

نتوانند داشت و مع ذمک هیچ ضصفی پدید نیاید بلکیه راحیت   

و .و دوت یابند، پس اعتماد بر شهوت و امتال منیی بایید کیرد   

کسی که بر این کار حیری  بیود و بیاوجود ادنیی ضیصف از      

هرگیاه  : ب آن باز نماند، باید که ناظر حا  خود باشد تاارتکا

هیا و دوتهیا تومید کنید و دم زدن از     طریدن د  و سستی اندام

حا  طبیصی بگردد و امزا  دیرتر از عادت شیود خیود را بیاز    

دارد و آسایش جوید که اگر چنین نکند و میع هیتا از جمیاع    

گیاه  نایستد در امراض مهلکه افتد؛ پس واجیب اسیت کیه هر   

حدوث این چنین اعراض احساس کند خود را از جمیاع بیاز   

 .دارد
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هر جماع که با امحاح یصنیی اجبیار و حرکیت    : فایده ششم

بسیار کرده شود، زبیان دارد و در آخیر ضیصف در بیاه آرد و     

کتامک صحبت با زنان حایض و نابیامغ و بیواکر و آنیانی کیه     

د بصییید امصیید باشییند از جمییاع، ممنییوع اسییت و ضییرر دار    

بامخاصیت؛ اما باکره بامیه مشتهانه یصنی با رغبت مفصومیه کیه   

کمیا ال یخفیی علیی    »گاه گاه به هم رسد، حکم اکسییر دارد؛  

 .«اهل امتجربه

وجیود حرمیت شیریصت و کراهییت      اما جماع در دبیر بیا  

هرکیه  : گفته« موجز»طبیصت نزدیک حکما نیز مضر است و در

اشید از آن کیه   با زوجیه خیود مواطیت بیشیتر کنید، ایمین نب      

 .فرزندی او ذی ابنه یصنی مبتال به بیماری ابنه آید

در تدارک مضرت که از جماع پدید آید و حیله : دسم سوم

هرگیاه از کثیرت جمیاع    : آن که از جمیاع ضیصف رو ننمایید   

ضصف و ناتوانی رو نماید، از آن بیاز ایسیتد و بیه تسیخین و     

فزا اشتیا  ترطیب و تودیع و تفریح کوشند و به ملهی طرب ا

و شیر گاو و شیر میش تشرب نمایند که در انصیاش و  . ورزند

تقویییت نفییع تمییام دارد و کییتمک بیضییه مییرص نیمبرشییت و   

و هرگیاه کیه از کثیرت    . دیگراغتیه و حلوای مقوییه و مبهییه  

جماع رعشه پدید آیید، تیدهین دمیاص فرماینید و آن چیه بیه       

روغین  رعشه مناسب است استصما  فرماینید و روغین بیان و    
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سصد و مانند آن بر بدن مامند و اگر در ماده رطوبتی به سیبب  

استکثار جماع که موهن حرارت است کثرتی محسوس شیود،  

و بدانند کیه مضیرت جمیاع در میردم     . استفراص را مقدم دارند

و هرگیاه از اسیکثار مباشیرت    . ضصیف االع اب بیشتر میشود

غن بنفشیه  ضصفق در ب ارت پدید آید تدهین دماص کنند و رو

و روغیین بییادام و کییدو در بینییی چکاننیید و بییه آب شیییرین  

استحمام نمایند و در آب شیرین چشم بگشیایند و گیالب در   

چشم چکانند و تا ضیصف بامکیل دور نشیود، جمیاع را زهیر      

 .داتل انگارند و هریسه و کله پایچه تناو  فرمایند

هرکیه بصید از جمیاع چنید مقمیه چیرب و شییرین        : فایده

صتاد سازد، از جماع مضرت نیابد کتمک هرچه برای خوردن م

نموده تدارک ضصف گشته شد اگر درحامت دوت استصما  می

و بهترین چیزها در ایین بیاب شییر گیاو     . باشند ضصیف نیفتد

یی زنجبییل در وی بجوشیانند و   خاصه اگر دطصه, میش است؛

نیکوترین و نافصترین طریقه آن است که هم چنان که بدوشند 

و از ایین دبییل   . تازه بنوشند بیه شیزط موافقیت طبیصیت     تازه

است که روغن ئخوشبو مدام بر بدن مامیدن خواب و سیاق و  

 .کف پا ودت خواب بدست نرم مامش دادن

باید دانست که جماع مرغوبان طناز و شاهدان پر عشیوه و  

ناز که بع سن بلوص رسیده باشیند موجیب مسیرت و انتصیاش     
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به واسطه کثرت متت ئیو غاییت    حرارتن و تقویت دوی است

رغبت و در این صورت هرچند منیی بیشیتر دفیع شیوذد امیا      

ضصف کمتر افتید جهیت وفیور تومیید منیی و روح و کثیرت       

 .شوق
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 اندر سرعت انزال: فصل سوم
 :این چند گونه باشد

آن که دوت ماسکه ضصیف شود به سیبب بیرودت و   : یکی

ید و ردییق  رطوبت و عالمت او آن است کیه منیی بسییار سیر    

 .برآید و آرار گرمی هیچ نباشد

فرماینید  دیی  برای تنقیه ایارجات دهند و به مقیئات : عالج

و برعانه و عجان یصنی بین خ یه تیا مقصید و خ ییه روغین     

زعفران و آس و نرگس و دسط و مانند آن بمامند و بدانند که 

شراب فنجیوش و مصجون خبث امحدید نفع تمیام دارد و دیی   

به غایت مفید است جهت جیتب میواد مخیامف و     در این جا

بهترین غتا دلیه خشکه و مطنجنه به دارچینی و صصتر و زیره 

 .است

شهدانه را بجوشیانند  : صفت دوایی که به غایت مفید است

آن که کمثیرت منیی و غلبیه    : نوع دوم. و به عسل میل نمایند

خون باعث سرعت شود و عالمیت او اعتیدا  دیوام و کثیرت     

 .دوت آمت استمنی و 

رگ زنند و تقلیل طصام نمایند و چیزهای خون افیزا  : عالج

و سکنجبین و اب انارین و . چون گوشت و مانند آن بگتارند

و جماع بسییار کننید   . شربت نارنج و غوره و مانند ان بنوشند
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که به غایت سود دارد؛ خاصه اگر زمانی طوییل جمیاع اتفیاق    

 .نیفتاده باشد

ی حیرارت و حیدت پیتیرد پیس بیه      ان کیه منی  : نوع سوم

حرکت جماعی یا بیه مجیرد مباشیرت فاحشیه یصنیی تالدیی       

فرجین بدون دخو  یا به مجردئ نصیوظ بیه حسیب دیوت و     

ضصف سبب اشیتداد کنید و حیدت و حردیت و بیدان سیبب       

نمایید و  اوعیه متنی متاذی شود و منی را به سرعت دفیع میی  

وی عالمیت او ان اسییت کییه ودیت برآمییدن مییتع و حردییت ر  

 .نمایدذ و رنگ منی زرد و دوام او تنک یصنی ردیق باشد

هرچییه در وی تبرییید و ترطیییب بییود مییع امقییبض : عییالج

استصما  نمایند؛ مثال شربت خشخاش با شیره نخم خرفهیع و  

تخم کاهو و تخم حماض و مانند ان بنوشند و برنج و عیدس  

با شیرذه خشخاش آمیختیه غیتا سیازند و ادوییه سیرد و تیر       

 .مایندضماد ن

آن که اعضای رئیسه ضصیف شود و به تبیع آن  : نوع چهارم

در سایر اعضا ضصف عارض گردد و بامضیرور سیرعت پدیید    

افتد مگیر بیا نق یان    آید و بدانند که در این دسم سرعت نمی

 .باه

از ضصف بیاه جوینید و بیه حسیبل او     : عالمت و عالج آن

 .تدارک کنند
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فروج را خاصییت   انتباه هم چنان که در دوت و ضصف باه

است در سرعت و امساک میز مدخلی تمام اسیت مییکن اکثیر    

این است که هرچه امساک آرد، مضصف باه باشید؛ مهیتا اهیل    

اند که به مرض سرعت انزا  هرکه مبتال باشد باید تجربه گفته

که به کریه منظر و عجوزه بارد امموضیع یصنیی فیرج او سیرد     

در ایین کیار، اخیتالف    باشد دربت کند و تحقیق آن است کیه  

مزاج فرجین شرط است؛ مثال اگر سبب سرعت حیرارت بیود   

موضع مدخومه سرد باید تا تدارک حرارت نمایید و بیامصکس   

 .کتمک

ان جیا کییه حاجیت بیه اخییتالف افتید یصنیی فییرج      : فاییده 

همسرش نزاجی مناسب ندارد و تدد امکنه یصنی تصدد همسیر  

مناسبه طیال کنینن و    متصتر باشد میتواند که جهت مزاج ادویه

ییه پیس جهیت    .بفرمایند عورت را حمو  سازد به همیان ادو 

تبرید صند  و کافور و مانند آن مایت کند و جهیت تسیخین   

 .کبابه و عادردرحا و امثا  آن بسند باشد
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 در کثرت شهوت جماع: چهارمفصل 
 :این بر چند گونه است

و  خون و منی افیزون گیردد  . یکی آن که بدن ممتلی شود 

ت بدن است و سیرخی رنیگ و دلیت ضیصف     .عالمت وی ق

 .باوجود کثرت خروج منی به احتالم و جماع

ت بدن و صحت میزاج بیود،   کثرت شهوت که با دو: فایده

من غیر استصقاب ضیصف و ضیرر زنهیار در کسیر و شکسیتن      

رورت، مضیصف  وشند؛ زیراکه شکستن شهوت به غیر ضاوونک

ثیرت شیهوت بیه آفیت     مزاج و موهن دوت است اما هرگاه ک

انجالمد و از کثرت جماع ضصف احداث نماید ان زمان عالج 

 .ضروری باشد

و تقلیل غتا نماینید و از  . رگ زنند و مسهل خورند: عالج

اغتیه هرچجه مایل به حموضت بود بیشتر میل فرمایند و آب 

عناب و عدس و غوره انگور و نار ترش و سیتکه نوشییدن و   

شاهدانه و گشنیز خشک و آرد بلیوط  تخم کاهو و تخم بنج و 

و نیلوفر و تخم خرفه و صند  و سملق و گلنیار و طباشییر و   

عدس مقشر و گل سرخ و کیافور و جیز آن هیر چیه بیارد و      

ریید پسیت و گیرده و    بیرای تب . . مقلل منی بوذد سفوف کنند

دیا و گل ارمنی و طراریث و گلنیار بیه آب آس   اوعیه منی، ادا
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. ه ضماد نمایند و بستر از کتیان سیارند  آمیخته بر پشت و گرد

و برگ بید و برگ نیلیوفر و ماننید آن بیر فیرش بگشیترند و      

بیمار بر این بستر به حامیت مکشیوف امظهیر یصنیی پشیت را      

برهنه کند و بر پشت بخسبد و دطصه اسرب بر گرده گاه یصنی 

 .کلیه بستن به خاصیت مسکن شهوت است

به سبب متع و هیجان آن که منی حدت پتیرد و : نوع دوم

و عالمیت او، حردیت   . و د د خروج او شهوت اشتداد گییرد 

بو  است و سرعت انزا  و هنگام خروج منی میتع و حردیت   

 .پدید آمدن و عقب آنم ضصف در بدن عارض گشتن

چیزهیای سیرد و تیر چیون کیدو خرفیه و کیاهو و        : عالج

 شیربرنج تناو  کنند و هرچه بارد و مقلل منیی بیود و انیدکی   

تخدیر داشته باشد چون پوست خشخاش و برگ دنیب سیود   

دارد و نافصترین ادوییه دوص نوشییدن اسیت و کیتمک در آب     

سرد درآمیدن، و اضیمده و اطلییه کیه بیاال ذکیر یافیت همیه         

 .دراینجا مفید است

ها که جهت منی گشتن مستصد باشید  آن رطوبت: نوع سوم

دیوت،   افزون شود و با وجود ضصف بدن و دلت خون و فتور

شهوت غامب باشد و عالمت او حرارت و ردت و بیاض منیی  

 .است و کثرت نفخ

ادویه حار مقلل منی چوت شونیز و تخم سیداب و  : عالج
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کار برنید  تخم پنجنگشت و پودینه و مرزنجوش و مانند ان به

تا رطوبت را تحلیل دهد و جوارش کمون در این جا ارر تمام 

بیود تنیاو  فرماینید؛ چیون     دارد و ازر اغتیه هرچه بادشیکن  

 .دراج و تیهو و کبک و مانند آن

آن اعضای منی دوی شود و حا  آن که دیگیر  : نوع چهارم

اع ا رئیسه ضصیف باشد و رطوبت اندک امیا بیدن بیه حیا      

و ظاهر است که چون بدن به حیا  خیود بیود و    . هرخود بود

بنیددو اگرچیه   اعضای منی به دوت کثرت شهوت صورت می

مییکن از آن عضیو رئییس    : رئیس ضیصیف باشید   بصضی عضو

ضصیف باشد استفراص منی ضیرر میرسیاند؛ میثال شخ یی کیه      

دماص و ع ب وی ضیصیف باسید و اعضیای منیی دیوی اگیر       

جماع ترک میکند، منی بسیار جمع شود و به سبب تبخیر کیه  

از مزوم کثرت ماده رطبه مصمومه امحرارت اسیت بیه واسیطخ    

ضیصف اسیت فاسیید میشیود دمیاص       دبو  و انفصا  که از مزوم

نماید بیر جمیاع متضیرر    جهت دبو  ابخره و اگر مالزمت می

 .میشود دماص و ع ب

و عالمیت اییین نییوع، وجییود ضییصف اسییت در عضییوی از  

اعضای رئیسه و ظهور دوت در اعضای منویه؛ پس اگر ضصف 

در دماص باشد، کالس حواس و فساد فکر و جز آن پیدا بود و 

ه به ضصف هر عضیوی از اعضیای رئیسیه    کتمک دیگر آرار ک
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مخ وص است چون ضصف در آن عضو پدیید آیید آریار آن    

 .ظاهر شود

اگر با دوت اعضیای منیی برودتیی و نفخیی نباشید      : عالج

نیلوفر به آب کاهو ضماد نمایند و ایضا نیلوفر تنطییل نماینید   

و باید که ادویه مجففیه بیارده   . و در تخدیر اعضا منی کوشند

اهیه مرکب کرده استصما  کنند تا ارر دوای بیارد بیه   به ادویه ب

 .م احبت دوای مبهی به عضو مق ود برسد

آن که در اوعیه منیو مجاری عارض شیود بثیور   : نوع پنجم

 .یا دروح یا خارش و به سبب دغدغه باعث شهوت گردد

و عالمت وی آن است که از جماع شوهت زییاده شیود و   

و اگرچیه انیزا  افتید امیا     امزا  به سرعت و متت تمام شیود  

شهوت دایم باشد و هرگاه بثور متقرح شود نشان او ظهور امم 

است خ وصاً عقب انزا  و دیگر عالمات دروح چون خروج 

 .دشور و ریم در بو  و جز آن پیدا بودن

رگ زنند اگر مانصی نباشد و برای دفع صفرا مسیهل  : عالج

شیخاش و  دهند و جهت تصدیل مزاج شیره خرفیه و کیاهو و   

مصاب اسبیو  با شراب بنفشه بنوشانند و دضیب را در آبی که 

 .شدید امبرودت باشد نهادن فرمایند

آن نفیخ در بدنیید بیشیتر تومیید کنید و باعییث    : نیوع ششییم 

و . شییهوت شییود؛ چنییان چییه در اصییحاب مییراق پیییدا اسییت
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عالمات این نوع شدت نصوظ اسیت و تقیدم تنیاو  چیزهیای     

خ دراصل مزاج باشد یصینی صیاخب  نفاخ و باوجود آن اگر نف

آن به سوداوی مرادی مبتال بود دمیل دوی باشد بر وجود ایین  

 .نوع

اگر سبب تبخیر و نفخ دوت حرارت مبردات دهنید  : عالج

و . چون شیره تخم خرفه و کاهو و کاسنی بیا رب بیه آمیختیه   

اگر موجب وی ضصف حرارت و کثرت رطوبت بیود، هرچیه   

اسیتصما  نماینید و اگ باعیث از    مجفف و محلل ریاح باشید  

کثرت سودا بود، جهت استفراص او رگ باسلیق زننید و طبییخ   

 . افتیمون و جز آن که بارها یافته دهند
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 در کثرت درو منی و مذی و ودی: فصل پنجم
بباید دانست که ممتی رطوبتی است کیه هنگیام نصیوذ بیر     

و . آیید سر ذکر و مجرایی که بامتر از مجرای منیی اسیت میی   

طریق خروج وی چنان است که هرگیاه شیهوت پدیید آیید و     

-اجزای دضیب به حرکت آیند و نصوظ دایم شود منضیط میی 

که در گردن مثانه موضیوع اسیت و بامضیرر از     ای گرئدد غده

آن غده رطوبت سایل شود و متی این است و هرچند ظهیور  

او در اکثر ذکور است و مضرت نمیرساند امیا گیاه باشید کیه     

برآید و در نصوظ فتور افتد که در این صیورت تیدارک    بسیار

 .او واجب است

ی، رطوبتی است مزج و مشابه منی کیه همیراه بیو     داما و

و تومید ودی در ان  . آید و گاه باشد که بصد از بو  برآیدبرمی

غده است که نزدیک به گردن مثانه موضیوع اسیت و مجیرای    

اسیت کیه   متی  ودی واحد است و طریق خیزروج او چنیان   

چون بو  حرکت کند، غده متکور منضیط شود از آن حرکت 

و بامضرر از وی مودوف بر اعال  یصنی بیناری است اما سبب 

 .تومد منی را مشروحا در باب دوت باه گفته آمدیم

 :اکنون بدان که سیالن منی بر چند گونه است

آن که منی زیاده شود بیه سیبب تنیاو  مومیدات     : نوع او 
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جماع و عالمت او آن است که هنگام جماع منیی  منی و ترک 

 مقوام باشد و با وجود آن ضصف حیادث بسیار آید و مستوی ا

نشود مگر آنجا که بدن دراصل خلقنت ضیصیف بیود و اوعییه    

تیر بیود، منیی را از    منی دوی؛ زیرا که چون اعضای منی دوی

بدن بیشتر جتب نماید و هرگاه منی بیشتر برآید ضصف بیدن  

 .دافزون شو

جماع کنند و اگر بدن دوی  ءوعاجهت تنقیه منی از : عالج

تا نیز نمایند و هرچه مقلل منی بیود مفیید اسیت    غبود تقلیل 

آن کیه  : دوم .ت و برودت مزاج استصما  کننید به حسب حرار

متنی حدت و حردت پتیرد و به سیبب میتع او طظبیصیت بیه     

دفع او کوشد و عالمیت وی آن اسیت کیه منیی زرد باشید و      

هنگام برآمدن سوزش کند و دیگر اسباب سابقه گیواهی دهید   

 .و باشد که حردت بو  پدید آید

های سرد و تر چون شربت نیلوفر و عنیاب و  شربت: عالج

بنفشه و دوایی که از گلنار ئ تخم کاهو و خرفه و اسیبیو  و  

بیخ کاسنی و گشنیز و نیلوفر سازند و تبرید و تقلیل منی نفع 

 .تمام دارد

آن که اوعیه منی مسترخی شود به سبب برودت : سومنوع 

و رطوبت و بدان سببب ماسکه او ضصیف گردد و حفظ منیی  

نتواند نمود و منی خود به خود بیرون آید و عالمت او ردیت  
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می است و به غییر انضییاظ ظیاهر شسیدن و دیگیر عالمیت       

 .سردی پیدا بودن

کیه  اگر ضصف در ماسکه به افراط باشید هیم چنیان    : فایده

؛ید بییرون سیو گرایید بیدون نصیئظ؛ امیا اگیر        ی در اوعیه آمن

یصنیی  . ه ادنیی حرکیت میباشید   ضصف به افراط نبود محتاج بی 

درجیات ضیصیف    این نیز به حسیب . باشد و  حرکت کمی می

باشد گاه باشد که به مجیدرد شیروع نصیوظ     متفاوت امحا  می

ت اشیر ناز  شود و گاه باشد که عند انصاظ تمام و ییا عنید مب  

ی فرجین بدون دخیو ، و هیر   فاحشه که عبارت است از تالد

 .بنددچون که باشد در این مزرض شئت نصوظ صورت نمی

ادویه گرم مقلل منی که از تخم پنجنگشیت و بیرگ   : عالج

پودینه و سصد و گلنار و زیره و تخیم سیداب و میر ابییض و     

شهدانه و شونیز و میصه و یابسه و مانند آن سازند و بخورنید  

 .و اغتیه گرم تناو  نمایند و مصجون کمونی نفع تمام دارد

عارض شیود   آن که در عضله اوعیه منی تشنج: نوع چهارم

و به سبب ع ر و افشردگی سایل شود منیی و عالمیت او آن   

 .دضیب بیرون آید با نصوظ و سرعت و تواتراست که منی 

-استصما  نمایند و روغین گفته شد  هرچه در تشنج: عالج

 .هات برعانه و خایه مامند

آن گکه گرده ضصیف شوند و پییه او از شیدت   : نوع پنجم
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حرارت شهوت ییا از کثیرت جمیاع گداختیه شیود و سییالن       

نمامیدو این فی امحقیقت منی نیست بلکه شیحم گیرده اسیت    

ل مجیاز سییالن منیی    برآیید و بیر سیبی   که به صورت منی می

ون بو  کنند آن است که بصد از جماع چ ویگویند و عالمت 

ر برآید بیه غییر میتت و دفیق و عنید      چیزی غلیظ سرید بسیا

االنزا  نیز منی بیشتر ظاهر شئود و همه آن چه به ضصف کلیه 

 .و سوء مزاج گرم او مخ وص است پدید آید

هرچه برای ضصف گیرده و سیوء میزاج گفتیه شید      : عالج

تمیام دارد و ایین دسیم    استصما  نمایند و مصجون مبوب نفیع  

 .بدترین ادسام است و در اندک زمان ناتوان میسازد انسان را

آن که استماع سخن جماع و کثیرت فکیرت در   : نوع ششم

شید کیه   و متی و ودی شود و این چنان  با او باعث درو منی

نیی نییز   ر بیشیتر کنید اعضیای م   چون آدمی اندیشیه ایین کیا   

. متی ظاهر شیود  ت ضصیف بوددرحرکت آیند؛ پس اگر حرار

باشد منی سایل گردد؛ اما در اتمام این کیار شیرط    و اکر دوی

است که منی بسار باشد یا ماسکه اوعیه ضصیف بیود ییا منیی    

ذی حدت بود؛ زیرا که بدون این چیزها حرکت اعضای منیی  

 .تنها اخراج متی نتواند نمود

از استماع این احادیث جماع و فکر او باز دارنید و  : عالج

محرد باشد متاهل گردانند؛ پس اگر منی بسیار بود کثیرت   اگر
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جماع سیود دازرد و مقلیالت منیی مفیید بیود و اگیر ماسیکه        

ضصیف باشد تقویت دهند آن را به مشروبات و تدهین ذکیر و  

عانه نمایند به ادهان مقویه چون روغن فرفیون و ماننید آن و  

 .اگر متی ذی حدت بود در تبرید او کوشند

ه باشد که سیالن منی زنان را پدید آیید بیه همیان    انتباه گا

و گاه باشد که مسترخا فم رحم . اسباب که در مردان گفته شد

 .باعث این علت گردد

ی بب باید کرد چنان چه در سیالن منس به حسب: عالج او

اما اگر فیم رحیم مسیترخی شیود در آبزنیان      . مردان گفته شد

ه دیی کیردن نفیع    نوشیدن و گاه گیا  دایضه نشستن و مقویات

 .لی داردک

سیداب، تخیم    تخیم : صفت دواییی کیه ودی را نفیع دارد   

لنار، هریک مساوی بگیرند و کوفتیه بیختیه دو   گپنجنگشت و 

 .درم با سکنجبین بدهند

شیهدانج برییان بیه عسیل     : متی بیود . دیگر که مانع ودی 

 .آمیزند و بدهند

: سرعت انزا  را نافع باشید  دیگر که دطع سیالن منی کندو

خ سوسن، از هریک تخم سداب، سه درم؛ تخم پنجگشت و بی

و برگ گیل ازهرییک ییک درم و نییم کوفتیه      گلنار , دو درم؛

 .بیخته دو درم در دوص با آب غوره حل کرده بنوشند
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« :دیگر که سیالن منی و میتی و ودی و بیو  را سیود ارد   

تخم بیخ کسیلی و سنگ ریزه از هرییک دو درم؛ بلیوط تخیم    

د، از هریک سه درم؛ جندبید سیتر ییک درم تخیم    کاهو و سص

خرفه چهیار درم پوسیت هلیلیه کیابلی پوسیت بلیلیه و آملیه        

مقشر، از هریک هفیت درم کوفتیه بلیختیه و بیه همیان حیا        

 .سفوف کرده م رف کنند یا با عسال بسرشند شربتی پنج درم
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 اندر منتی الدوم : فصل ششم
او ضیصف   گاه باشد که به جیای منیی خیون آیید و سیبب     

هاضمه خ یه بود که درحامی که هنیوز خیون را تمیام سیرید     

 .نساخته و اوعیه فرستد

و جهیت کیار   . در تقویت کگیرده و خ ییه کوشیند   : عالج

ح یتیین در روغن م طکی نهادن نفه تمیام دارد اگیر باعیث    

 .ضصف حرارت نبود



 325 

 

 ر کثرت احتالماند: فصل هفتم
درور منیی   عالمت و عالج این مرض همیان اسیت کیه در   

گتشت و دطصه اسرب بر پشت محاذی گرده نفع تمام دارد و 

کییتمک جامییه خییواب از کتییان یییاختن و بییرگ بییید و بییرگ  

دن و بر پهلیوی  ت و گلسرخ و امثا  آن بر وی گشترپنجنگش

ب فرش حریر بخسیبد و از خوابییدن    راست خفتن و باید که

 کیه اسیتلقا موجیب گرمیی گیرده و     بر پشت احتراز کند؛ زیرا

 .شتائین است و کتا فرش ابریشم

گاه باشد که شخ ی بطی االنزا  و ضصیف امشهوت : فایده

بود و مع ذمک محتلم بسیار شودبنابر آن که منیی او جامید و   

بسته بود و عند امنوم گرم شود و چون منیث گرم گردد، دفیع  

وی بر طبیصت الزم آید به سبب ازدیاد حجم یا به واسطه متع 

 .او

یه و ادهیان کیه مسیخن و مبهیی بیود اسیتصما        ادو: عالج

 .باز دارد نمایند تا منی را از جمود
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 اندر فریسموس: فصل هشتم
نام مصبتی یصنی عروسکی است دایم امیتکر  این اندر یونانی 

که اهل روم در عروس به او مصبت کنند مهتا علتی که دضییب  

سیمی شیده اسیت و    پیوسته بدو دایم بود و متواتر بدین نام م

علت متکوره و گاه باشد که به آرزوئیی جمیاع باشید و گیاه     

تیر  باشد که بدون شهوت بود و گاه باشد که روزبه روز افزون

و این مرض را زود تدارک کننید  . شود دضیب درطو  و عظم

تا مودی به ورم گرم نشود و به سبب شدت مشارکت به دماص 

یصنیی رشید آن    و د  موجب هالک نگردد خاصیه اگیر نیامی   

روزافزون باشد و سبب این مرض رییح غلییظ اسیت کیه در     

اعضای جماع بسییار شیود و در مجیاری دضییب درآیید و از      

 .کثرت غلظ تحلیل نیابد

اگر فریسموس باذحرارت و غلبه خیون بیود ف ید    : عالج

کنند و تقلیل عتا نمایند و بر پشیت و عانیه، صیفایح اسیرب     

یه سرد مجفف منیی کیه در   و ادو. یصنی صفحات سربی بندند

ککثرت شهوت و سییالن منیی گفتیه شید بنوشیند و اگیر بیا        

برودت بود و رنگ منی سرید باشد مانند آن بلر پشت و عانیه  

مامند و همه آن چهخ برای سیالن که از رطوبت بلیمی بیود و  

کار برند و از اسها  احتراز نمایند که در آن ابمنیو  گفته سد به
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 .ماده به اسفل ریزد و مزید سبب گرددنتوان بود از آن که 

آن جا کیه رییح در نفیس دضییب بیود، نصیوظ میع        : فایده

آن جا که در عروق و مجاری بود، با نصیوظ  . االختالج باشد و

 .نباشد اختالج

بدان که گاه باشد که بسیاری منی در اوعیه به سبب ترمک 

همان است در  جماع مدتی باعث انصاظ شدید گرددو تدبیر او

 .کار برندکثرت شهوت گفته شد و به حسب حا  به
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مرضی است که هرگاه  ایناندر : فصل نهم

جماع نمایند، وقتن انزال غایط نیز برآید به 

 . غیذ اراده و مقعد حفظ او نتواند نمود

و این علتن بیشتر کسانی را افتد که از جماع متت برند و 

ودن و خون ایشان ردیق و منی ایشان درغایت ردت و حدت ب

ها سست بود و ارواح اندک و عضالت درغایت ضصف ع ب

باشد و طبع آنها کثیف و متت به محسوسات ممسی بیشتر 

بود و فرزند این مرض ناد  امصقل آید و گاه باشد که علت 

 .متکور عورات را حادث گردد

باید دانست که صاحب این میرض را عیتیوط گوینید بیر     

عتیطه مرض باشد و عتیوط صاحب نرض وزن درطصب پس 

است و تحقیق کالم این است اما در اکثر کتب به جز غیدیوط  

 .شود یافته نمی

 یاب کوشیند و د  بیر    در تقویت د  و دمیاص و اع : عالج

خواهند شیروع در جمیاع کنننید    و چون . دجماع حریض ندان

وند تا روده پاک شیود و بایید کیه شیکم     نخستین به استنجا ر

و غتا در این مرض، چیزهای دالبض باسید چون . دخامی باش

دالیا با زیره آمیخته و کبک و تیهو و کزماج و برنج برییان بیا   



 329 

اندکی روغن پخته و از ادادیا و رامک و گلنار صیمغ عربیی و   

و . کندر شافه سازند و پیوسته بردارند خ وصاً عنید امجمیاع  

ییدن و  روغن بهی و روغن ابهل و روغن ناردین در مقصید مام 

مرهم دابض بر سیفره نهیادن سیود دارد و از آن  کیه کثیرت      

متت ممد این علت است و صفای حیس ممیس باعیث ازدییا      

متت است متا جماع با نامرعوبه و بارد امموضع نفع میدهد و 

 .تحتیر مفید است

 .کار آیدو تدبیر وی که گفته شد به زنان نیز به

 .و غدیطه نادر افتد خاصه در زنان
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 اندر ابنه: دهم فصل
نییز گوینید مکثیره و دوعیه بهیم وی      « ه اممشیایخ عل»آن را

مرضی است کیه جمیاع کنانییدن ودر دبیر ارزو شیود و بیدن       

: و این از چند وجه افتد. ادخا  چیزی در دبر او تسکین نیابد

یکی آن که شخ ی از صیر بیه م یاحبت حییزان یصنیی بید      

گیردد و عیادتی    ها و نامردان مبتالی این فصل ناشایسیته چشم

 .شود

دوم، آن که گاه باشد که در بصضی مردم مزاج انوری غامیب  

آید و بدان سبب آالت تناسل میل به باطن نماینید چنیان چیه    

آالت غایر است و هرگاه منی بسیار سشود یا گیرم گیردد، در   

ناحیه مصا مستقیم دغدغده پدید آید جهت نزدیکی او با آالت 

سیتند و جهیت احتکیاک ادخیا      ه« ماییاهفی امیبطن  »منی که 

چیزی در طبع او بخواهد و از آن که مصای مستقیم در مجیاور  

آالت مایله است از احتکاک او در آاالت منی نیز سکون روی 

نماید و آدمی از این فصل تیا ابقیای اریر برآسیاید و دمییل بیر       

میالن آالتن به بطون آن است که میابون میتکور یصنیی بیمیار     

 . باشد ن میغایت صییر امقضیب و امخ یتی ه بهمبتال به ابن

ی مستقیم خارش عظییم افتید بیه سیبب     سوم، ان که دراما

 .ح و  خلطی در او و این خلط بیشتر بلیم شور باشد
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که با زن خود مواط کند ایمن نباشد از آن انم هرگفته: تنبیه

 .فرزند او مابون شودکه 

باشد، به  ه مزاج انوریتان چه بر سبیل عادت و غلب: عالج

ضرب و حیبس و اسیتهانت و محاکمیت و مخاصیمات از آن     

فصل باز دارند و به انواع غموم و هموم و افکار مبتالد سیازند  

و آن چه به سبب ح و  ماده . تا باشد که از این کار باز ماند

در مصا  و خارش او پدیید آیید و اییرن از بلییم شورربیشیتر      

وشیند و بیه جیزهیایی کیه     افتد باید که در تنقیه ماده موجبه ک

هیای  حکه و خارش رو نشیاند چیون روغین بنفشیه و مصیاب     

و این دسیم پییران را بیشیتر افتید     .موافقه و جز آن حقنه کنند

جهت غلبه رطوبت غریبه و زودتر عیالج پیتیرد؛ بیه خیالف     

 .دسم او  که به نادر دور شود
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 اندر اورام انثیین: فصل یازدهم
 :این چند نوع است

گوشیت سیرید    دان که خ یتیین مرکیب اسیت از   اکنون ب 

سیار است و اورده و شرائین و اع اب غددی و در او منافت ب

بدو مت ل است و غشایی برو کشیده و منی درو جمع میشود 

گردد و به واسطه بیاض جوهر انیثییین بیه سیریدی    و پخته می

و کیفییت  . گراید چنان که خون حیض در پستان شیر شودمی

 .وصو  منی در ابتدای باب گفته شد تومد ح و  و

باید دانست که انثیین مردان بزرگ و ظاهر و مسیتدیر بیود   

و انیثیین زنان، صییر و پهن باشد کیه در هیر دو طیرف فیرج     

 .نهان بود

منافتها که مانند میوری از خاییه برخواسیته، مختیی     : یدهفا

ته و دیگیر بیاره   شی تیر گ تر شده است و باز مختیی تنیگ  فراخ

ر شده است چنان که مختی تجویف پدید آمده اسیت و  تفراخ

و . گوینید « اوعییه اممنیی  »و این منافت را به تازی. تر شدهتنگ

این اوعیه از نزدیثک خایه بر آمده و به سوی گردن مثانه میل 

کرده و به دضیب اندر آمده است و مجرای بو  در باالی ایین  

 .است و تشریح دضیب در دروح او گفته آید

در آماس گرم؛ خواه سبب او خون بود یا صیفرا  : و دسم ا
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یا حبس منی در محیل جمیاع و عالمیت او سیرخی و وجیع      

است و گرمی ممس؛ پس اگر دومیی بیود عظیم حجیم ورم و     

و اگر صفراوی بود، شدت امتهاب گیواهی دهید   . رقل پیدا بود

یکی، آن که ورم در : و باید دانست کگه این بر دو گونه است

و نشیان وی دلیتن اعیراض اسیت و     . د فقیط پوست خ یه بو

مملس یافتن دوم آن که در نفیس خ ییه باشید و نشیان وی     

شدت اعراض است و تب و تشنگی ظاهر شدن جهت ات یا   

 .او به د 

باسلیق یا صافن زنند اگر میانصی نبیود واال بیر     رگ: عالج

ساق و پشت حجامت کنند مع امشرط و خرده را بیه سیرکه و   

و  و اب گشنیز تز یا آب عنب امثصلب ییا  گالب و مصاب اسبی

کاسنی یا کدو تزر کرده بر خ یه نهند و اگر ضیربان و وجیع   

رد و ایین  د برگ کاهو و برگ خشیخاش فاییده دا  به شدت بو

نمایند و بصید از آن تیا زمیان    بتدا استصما  روداعات تا زمان ا

انتها با روداعات میتکور آرد جوئیو آرد بیادال و آرد نخیود و     

امردع پحاصل شیود   زعفران مرکب سازند تا تخلیل مع اندکی

؛ چیون بابونیه و   ف ضیماد شیازند  و پس از آن محلیالت صیر  

آن بیا روغین گیل و زرده بیضیه      ه وماننید اکلیل امملک و زیر

و مصاب تخم کتان و برگ کرنب و حلبه به آ؛ب عسیل   سرشته

و مثلث طال ساختن فایده دارد و آن جا که طبع دیبض باشید   
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لی مالیم طبع را توان گشیود و بایید کیه چیی زی از     به جیزه

 .نباشدیصنی مخلوط مدرانت با او یار 

در اماس سرد که از کثرت بلیم افتید و عالمیت   : دسم دوم

 . و رخاوت ممس و دلت درد است او سریدی رنگ

ت دی فرمایند به چند دفصه به مقیثیات بلییم و جهی   : عالج

ند بنوشینت و بیرای   نضج مطبوخ بادیان و اصل امسوس با گلق

تنقیه بیه اسیها ، حیب دوداییا و مطبیوخی کیه در او تربید و        

انیسون باشید خورنید و از ادوییه هرچیه محلیل بیود ضیماد        

نمایند؛ چون آرد بادال و آرد نخود ناپخته و مانند آن با عسیل  

 .آمیخته استصما  نمایند

در تحلیل افراط نکنند تیا میاده صیلب نشیود، پیس      : فایده

کیار برنید و ادوییه بیا     ست که محلل ذی تلیین بهصواب آ؛ن ا

روغن کنجد یا زذده تخ مرص سرشته تضمید نمایند و بهتیرین  

 .غتا نخوداب است

در آماس صلب سوداوی و عالمیت او صیالبت   : دسم سوم

 .و کمودت عضو است و عدم وجع

و جهیت نضیج منضیجات     دی کنند به مقیئات سودا: عالج

گو و بادیان و اصل امسیوس و  شند چون جالب و بامنوسودا ن

گلقند عسلی و حز آن و ادویه محللیه ملینیه چجیون مقیل و     

بابنوه و اکلیل برگ مرنب با میز اق گاو و میز کوهان شیتر و  
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پیه بط و مرص و اشق و میصه سایله و میفختج بار کرده ضیماد  

و از این ادویه هرچه مسیر آید کفتیت کنید و پیس از   . نمایند

ص سیازنده میاده را بیه مطبیوخ     ورم مسیتفر ح وب تلییین در  

مانند آن و میفختج آن است که شییرۀ  حب افتیمون و  افتیمون

 .دفقطانگور بجوشانن

یس خ ییه عیارض   در ورم ریحیی کیه در کی   : دسم چهارم

و عالمت او انتفاخ عضو است بیدون حمیرت و رقیل و    . شود

بع غیر حرارت و صالبت و از آن کهخ خفت الزم اوسیت  از  

 .ادسام ممیز باشدسایر 

س و سبوس گندم و نمک گرم تمکید کنند و به کاو: عالج

زایل نشود دی فرمایند و بدانچیه   کمونی دهند و اگ به اینقدر

 .ی گفته شد توحه نماینددر بلیم

ورم گرم که در خ یه افتد گاه باشید کیه بیر سیبیل     : تباهان

سصا  به سوی سینه انتقیا  کنید و میادۀ او و گیاۀ باشید کیه       

ن را سیادط سیازد و خ ییتین را    پوست خ یه را بخیورد و آ 

 .تر از او  پیدا بودبرهنه نماید و پوست دیگر سخت
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 در تعظیم االنثیین : فصل دوازدهم
بر  اشد که در خ یتین عظم پدید آیدب باید دانست که گاه

سبیل سمن و فربهی نه به طرییق ورم و ایین عظیم بیه عظیم      

 .ردیین ماند

تبه و غاذیه را ضصیف سازد چیون  جاجوت هرچه د: عالج

خشیخاش و حکاکیه حجیر     تبنج و شوکران و مفیاح و پوسی  

ل ارمنیی  اممسن به آب گشنیز آمیختیه ضیماد کننید و اگیر گی     

بهتر باشد و حکاکیه اسیرب و حکاکیه     ایند سرکه در این بیفز

 .اب طال کردن نفع تمام داردحجر امرحی در اینج

اگیر بیر پسیتان     هذکر یافت بدان که ادویه مخدره در این جا

دیدر بیدارد    نوخیز ضماد نمایند بزرگ شدن ندهد و به همان

 .شیردار استصما  نمایند اما نشاید که بر پستان
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 اندر وجع که به انثیین و دضیب افتد: ف ل چهاردهم

نوع او  که از سوء مزاج گرم افتد : این بر چند گونه است

 .و عالمت او حرارت و امتهاب است

آب گشنیز و کیدو و کاسینی و عنیب امثصلیب طیال      : جعال

باشید   نمایند و اگر وجع شدید بود و خیوف غشیی و تشینج   

و اگیر حردیت بسییار بیود     . افیون بیفزایند در ایین ع یارات  

کافور نیز داخل نمایند و از اشربه و اغتیه هرچصه سیرد بیود   

 .نفع دارد

و عالمت او وجیع   ه از سو مزاج سرد افتد.ان ک: نوع دوم

 .خدری است

مروخات گرم چون پیه بط و ماکییان و روغین بیید    : عالج

انجیر به اندکی فرفیون آمیختیه بمامنید و گلقنید و زنجبییل و     

 .دارچینی تناو  کنند و غتا نخوداب سازند

ت او انتقا  وجیع اسیت   نوع سوم ان که از باد افتد و عالم

 .جایی و تمدد  به غیر رقل از جایی

طیال نماینید و   بابونیه و اکلییل و فیوتنج و سیداب     : جعال

 .ین و سداب با ددری جندبید ستر بمامندروغن یاسم

 .ارم آن که ضربه یا سقطه یا صدمه افتدنوع چه

د د کنند و بنفشه و نیلوفر و کدو و برگ خطمییب  : عالج
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و عنب امثصلب و مانند آن هر چه بارد و رداع و ملیین بیود و   

 .ضماد نماینددبض نداشته باشد 

 .عالج آن به تفضیل گفته شد به مبحث ورم رجوع فرمایند
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هایی که به  یراندر بیما: باب بیست و یکم

 زنان مخصوص است و در رحم افتد
رحم عضوی است مومف از میفیاف ع یبانی   : تشریح رحم

-حس اسیت و بیی  بر شکل مثانه و گوهر او سرید و نرم و بی

ه از رقل جنیین و امتیداد کیه الزم    حسی وی جهت ان است ک

 :عظم جنین است رنجیده نشود و آن دو طبقه است

هیا یصنیی   هیا بسییار اسیت و مییاک    در طبقه انیدرونی رگ 

و ایین  . ها دارد مشابه خمل مصده جهت استمساک جنینحفره

طبقه دو تجویف دارد گویا دو میسه اسینت امیا گیردن رحیم     

بنیدد در  -صورت میی واحد است و مهتا دو بچه به یک سکم 

ها اما رحم دیگر حیوانات را تجاویف رحیم  مردم یصنی انسان

ها باشد و بشتر بچه بدان عدد آرند چیون سیگ   به عدد پستان
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هیای جاذبیه و   و این طبقه اندرونی، از میف. و گربه و جز آن

 .مااسکه دافصه بافته است

اما طبقه بیرونی به منزمه غیالف اسیت مرطبقیه انیدرنی را     

موضیع  . محافظت او و این را یک جوف اسیت و بیس   جهت

رحمئدر زیر مثانه و باالی روده است و درازی وی از نزدیک 

ناف است تا متفت فرج و درامزی این منفیت از شیش انگشیت    

کم نبود به انگشتان صاحبش و از یازده انگشت زییاده نباشید   

و کوئاهی و درازی آن به اندازه آمت نرینه باشید و بیه سیبب    

 .رت جماع نیز دراز شود و عمیق گرددکث

باید دانست که عنق رحم یصنی گیردن او هیم چیون    : فایده

عضله ایست تو برهم نهاده تا دراز تواند شد و رحیم بامطبصیه   

به جتب منی شوق دارد و از آن استن که در ودیت مجامصیت   

مایل میشود به جانب فرج و رحم بتمامیه بیر شیکل خاییه و     

سو منقلب گشته و گردن او به جیای   دضیب است که اندرون

دضیب است و تن او بیه مثیا  کییس خاییه و خاییه میادینهع       

همچون خایه نرینه است مکن خ یه مرد بزرگتر و گردداست 

و اندکی میل به رازی دارد و هر دو در یک کیسیه اسیت و از   

آن زن کوچک است و گزرد و به پهنایی میل دارد و به هر دو 

خیارج از رحیم و بیر هیر خ ییه       طرف فرج موضیوع اسیت  

 .غشایی جداست و از یکدیگر امتیاز و ف ل دارند
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ان خ ییه و دضییب منفیتی    هم چنان که در مردان در میی 

است بر مثل موری دراز و آن را اوعیه منی گویند زنان را نیز 

هم چنان است مکن از انم مردان از خ یه باال آمیده اسیت و   

ه خیم گرفتیه بیه مجیرای     به گردن مثانه میل کیرذده و دو سی  

دضیب فرود آمده است و اندر زنیان ایین اوعییه از خاییه بیه      

. سوی تهیگاه میل کرده است تا منی از وی به رحم انیدر آیید  

و نفع دیگر خایه زنان را آن است که ودت جماع سخت شود 

 .و گردن رحم را رابت دارند تا نطفه مرد در او منز  شود

تیر باشید و تیا    دوشیزه کوچکده و رحم زنان نارسی: فایده

تیر  سیده نشود تجویف او تمام نگردد و پس از زائیدن وسیعر

شود و رحیم درحامیت عیای منضیم میباشید و در حابلیت و       

گیردد و فضیله طمثیی یصنیی خیون درهنگیام       بالدت فراخ می

حمل غتای جنین میشود و در اودات رضاع مستحیل به شییر  

 .گردد

هیای سیخت   تنییده از رگ  غشای تنگ که میان فرج: فایده

دوشیزگیس عبارت ازوست و ازامیه بکیارت میراد از خیرق و     

 .دریدن آن است

ع بی از دماص به رحم آمیخته است و بیخ وسیاطت   : فایده

آن رحم مشارکت دارد بیه دمیاص امیا مشیارکت دیوی نیسیت       

 .زیراکه ع ب متکور در وی زیاد نیست
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 :این باب مشتمل است بر چند ف ل
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 ندر عقرا: فصل اول
یصنی بچه ناشدن و این بر دو دسم یکیی آن کیه از جانیب    

 .دوم آن که از جانب مرد بود. زن بود

 در عقر که ازجانب زن بود: دسم او 

 :این انواع است

مزاج سرد در رحم افتد و منی و خیون   ان که سو: نوع او 

و عالمت او آن است که خون حییض  . را سرد سازد و خشک

و سرخ و ردییق بیود و چیون آیید اگرچیه      دیر آید و کم آید 

اندک باشد اما به زمیان طوییل منقطیع گیردد؛ زیراکیه خیون       

بلیمی زود دفع نشود و این کس را موی در عانه کم باشید و  

انجا که مزاج سرد در تمام عیام بیود سیرید میون وئ سیردی      

 .ن که از موازم برودت است پیدا بودملمس و جز آ

د تبدیل آن کنند بیه مسیخنات   اگر سو مزاج ساده بو: عالج

و اگییر مییاده بلیییم بییود نخسییتین مسییتفرص سییازند آن را بییه  

ایارجات و حقنه جات ئ بصیده بیه تبیدیل کوشیند و آن جیه      

بدین کار آید مثرودیطوس و سنجرنیا و دوا اممسیک و ماننید   

و زعفران و سنبل و اکلیل و ساذج هندی و . آن خوردن است

زردی بیضیه و روغین نیاردین     دردمانا و پیه بیط و ماکییان و  

جمله به هم آمیخته و صوف زا بدان آموده فرزجیه سیاختن و   
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بصد امز پاک شدتن از حیض زرنیخ سرخ و مر و جیوز امسیرو   

 .و میصه و دنه و حب امیار تبخیر کردن

طریق تبخیر آن است که ادوبه را در ظرفیی نهنید و آتیش    

هیوک بارییک   در ان اندازند و به توسط دمصی یصنی دیفی که ن

ان به سمت رحم و طرف پهن آن بیر روی دارو باشید دود را   

به رحم رسانند و باشد که ظیار رتا در زیر سوراخ کنند و بیر  

این ادویه درپوشند و زن آن محل مخ وص را مقابل سوراخ 

دبیل از بیه طبییخ    . داشته بر طیار بمشیننند تا دود انیدر شیود  

میه اتیش بیر رحیم     حنظل شستن نفع تمیام دارد و کیتا محج  

گتاشتن و بهترین غتا، دلیه و مطنجنه گوشت طیور و جیز ان  

که در او توابل گرم و زذده بیضه نیمبرشت که بر او دارچینیی  

 .یا تخم انجره باریک ساخته براشند

سیو میزاج گیرم در رحیم افتید و منیی را       ان که : نوع دوم

زد و فاسد سازد و عالمت او حرارت و غلظت و سییاهی  بسو

ن حیض اسیت و میوی در عانیه بسییار بیودن؛ پیس اگیر        خو

 .ا باشدم بدن بود متاغری و زردی رنگ پیدحرارت در تما

جهت تبرید شربت بنفشیه و نیلیوفر و خشیخاش و    : عالج

سیب و صند  و میمو و فواکه بنوشند وئ گوشت مرص بچه و 

بره و بزغامه و کدو و اسفاناج غتا ستازند و زرده بیضه و پییه  

وئ بط به روغن بنفشه آمیخته فرزجیه کننید و آن جیا    ماکیان 
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که صفرا نیز غامیب داننید بیه تنقییه او کوشیند بیه چیزهیای        

 .مناسبه

ان که سو مزاج خشک در رحم افتید و منبیی را   : نوع سوم

خشک سازد و عالمت او ان است که حیض نیاید مگر انئکیی  

و نحیف بدن باشد اگر خشکی عام بود و فرج همیشه خشیک  

د و باشد کیه از کثیرت خشیکی جنیان نمایید مملیس کیه        مان

 .پوست خشک است

سیمه یصنیی چیرب و    اجات دبجهت ترطییب اسیرید  : عالج

. شیر تازه و شربت بنفشه و نیلوفر بنوشندو. فلودجات خورند

ان بیر مثانیه   و روغن بنفشه وئ کدو و نیلوفر و پیه بط و ماکی

نان و مصیاب  یز ایل و روغن گاو و شیر زو در فرج بمامند و م

 .آموده و فرزجه سازند یی بهدانه فرادی یا مجموع به مته

آن که سو مزاج تر در رحم افتید و ماسیکه آن   : نوع چهارم

را ضصیف سازد و در او مالستی پدید آید و بدان سیبب منیی   

او آن است که از رحیم بلیه    تو عالما. در وی نایستد دراکثر

گییرد سیادط شیود     طور دایم رطوبت سیالن کند و اگر حمیل  

 .وبیشتر مز سه ماه درار نگیرد

ر ایین  دتنقیه رطوبت ایارجات خورند و دیی  جهت : عالج

ناشفه چون دالیا بیه ابیازیر گیرم و    جا نفع تمام دارد و اغتیه 

خشک تنیاو  کننید و شیحم حنظیل و انیزرورت و شیبت و       
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سماق و مر و زعفران و عود بازیک ساته به عسیل امیبزنید و   

آموده فرزجه سازند و بیه طبییخ ادوییه خوشیبو     صوف در ان 

و سیک و   چون گل سرخ و اظفیار امطییب و صیصتر و سینبل    

آن کیه خلیط بلیمیی ییا     : نوع پنجم.سلیخه رحم را حقنه کنند

صفراوی یا سوداوی بر رحم ریزد  و منی رحم را فاسد سازد 

و عالمت او برآمیدن رطوبیت سیرید اسیت در بلیمیی و زرد      

سوداوی و این نوع اگرچه د انواع سیابقه  صفراوی و سیاه در 

 .آید تنبیه به نوع مستقله نیز گفته میواسطه متکور شد اما به

. تنقیه خلط غامب کنند به مشروبات جهت تنقیه عام: عالج

و برای پاک شدن رحم، حقنه کنند و بصده جهت دیوت رحیم   

-تا دیگر دبو  نکند میاده را از شییافات و ضیمادات و حقنیه    

 .ه خوشبوو دابض بود استصما  نمایندجات هرچ

آن که زن فربه شود به افراط و در بدن و رحیم  : نوع ششم

پیه زیده گردد و عالمت او آن است که شیکم بیزرگ و بلنید    

باشد از آن چه باید و ودیت حرکیت نفیس تنکیی کنید و بیه       

اندک باد و غایط که در شکم گرد آید ایتا باید و فیرج تنیگ   

جنین چون کالن و بزرگ شود فرو افتد  باشد و اگر حل گیرد

 .جهت تنگی مکان

کیار  به زیل و الغر کردن ف د کنند و مسهلهبرای ت: عالج

دارند و غتا کمتر خورند و بر تناو  اطریفل صیییر و کمیونی   
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و هرچه مجفف بود مداومت نمایند و دوا املک کبییر در ایین   

ه بابل خاصیتی عجیب دارد و خاصیت ایین دوا ان اسیت کمی   

رز مصده را دور کند و استسقثا و انصیت را  =سختی جگر و س 

سود  دهد و سیده بگشیاید و بیو  برانید  بیدن را زود الغیر       

 .بریزاند هبسیار کند و سنگ گرده و مثان

املک صییر که منافع وی دریب به منیافع کبییر    ءصفت دوا

و است مک میسو ، دسط تلخ، فقاح اذخر، ترمس، حب امیار 

فلفل از هریک ده درنم راوند چینی، پازدهم درم جمله را کیه  

هشت چیز است کوفته و بیخته  به عسل آمیزند و شربتی یک  

 .درم به طبیخ افسنتین یا به آب گرم

راط بیه حیدی کیه از    آن که زن الغر شود به افی : نوع هفتم

نماند تا خیون طمثیی تومید کنید جهیت      یی  غتای اعضا فضله

 .تیتیه جنین

جهت تسمین و فربهی اغتیه و ادویه مسمنه خورند : الجع

و دعت و سکون ورزند و تدبیر تسمین در آخر کتاب خواهد 

 .آمد

آن که خون حیض مه غیتای جنیین اسیت بیه     : نوع هشتم

 .سببی از اسباب بند شود و عالمت او احتباس حیض است

هرچه مدر طمث است و در احتبیاس او گفتیه آیید    : عالج

 .ینداستصما  نما
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آن که عارض شود در رحم ورم گرم ییا بواسییر   : نوع نهم

یا صالبت یا دروح ردیه و بدان سبب حمل صورت نبندنید و  

ال یخخفی ان امحبل ال یکیون االمیع صیحته امیرحم و سیالمه      

 .افصامه

عالمت و عالج هریک ازین امراض مسیببه بیه ف یو  آن    

 .جویند

د و میانع  آن که بیاد غلییظ در رحیم متومید شیو     : نوع دهم

تمکن نطفه و استقرار جنین گکردد و عالمت او ان اسیت کیه   

تنه یصنی کما بین نیاف و فیرج داییم منیتفخ بیود و چیزهیای       

ن بیزرگ گیردد   بادانگیز ایتا دهد و اگر حمب شود پییش از آ 

واز باد از فرج بیرون آید چنان سادط شود و هنگام مجامصت آ

 .آیدچه از مقصد بیرون می

صو  به روغن بید انجیر بنوشند و جمییع آن  ماء اال: عالج

چه نفخ را دفع کند مثل گالب و عرق بادیان و گلقنید و جیز   

آن که در تدبیر رحم بارد گفته شد از وصضع محاجم ناری و 

هییا و فرزجییات و هییای گییرم و اسییتصما  حقنییهاکییل مصجییون

کار برنید و از  مروخات و اطلیه و اغتیه و ادویه منقیه ریاح به

 .ای بادانگیز پرهیزندچیزه

ماء االصو  و روغن بید انجییر ودتیی بایید داد کیه     : فایده

حمل نبود اما پس از ظهورذ حمل احتراز از آن الزم است تیا  
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 .نقیات امرحمها من ممصاون بر اسقاط نشود الن

زرتبیاد، درونیج،   : صفت جوارشیی کیه بیاد را دفیع نمایید     

رفس و زنجبیل از بوا، هیل، دادله، درنفل، جوانب، تخم کزجو

هریک دو درم؛ زیره مدبر به سرکه، پنج درم؛ جندبید ستر نیم 

و چندان عسل بسرشیند شیربتی ییک    درم؛ کوفته و بیخته و د

 .ا  به آب نیم گرممثق

در فم رحم ورم صلب ییا   آن که عارض شود: نوع یازدهم

م رحیم   میانع نیزو     و جز آن هرچه مسدد فی  و ومرتقه یا ر

و این نوع عقیر مسیمی اسیت بیه انییالق      . دشمنی به رحم با

 .و هریک از این موارد شناخته میشود به حس ممس. امرحم

ه سبب کنند اگر ممکن بود واال فرو گتارند تا بیه  از: عالج

شیود  آفت دیگر نانجامد؛ زیراکه استی یا  ایین امیراض نمیی    

 .مگر به آهن یا به ادویه حاده اکله و این موجب خطر است

آن که فم رحم ازز مقابل فرج منحرف شیود  : نوع دوازدهم

و بدان سبب در وی منی درنیایید و عالمیت او آن اسیت کیه     

هنگییام مجامصییت رحییم درد کنیید و چییون دابلییه بییه انگشییت 

تفح  کند دریابد که به کدام جهت مایل اسیت و باسید کیه   

زحیر افتد و بو  و غایط حبس گردد و دیگر آرار بیه حسیب   

بب او یا ورم صلب است یا تکیارف  سبب پوشیده نیست و س

هیای  -و تقبض که در یک شق رحم افتد یا امتالیی کیه در گ 
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های ییک  ها و میفیک شق وی پدید آید یا تمدد که در رباط

شق عارض شود جهت ان باب اخالط غلیظه به ریبیاطالت و  

امیاف آن و بار گران برداشتن و جهییدن و ترسییدن و چییزی    

نتو امرحم گفته آید از محدرات این  گران کشیدن و جز آن در

 .است

ها بود ف د صافن امتال و امتداد رگ اگر سبب امامه: عالج

کنند از جانب محاذی شق مایله و اگ موجب ئیوی تقیبض و   

تکارف بود صرف و بییر میاده حقنیه کننید دبیل را بیه طبییخ       

انجیر و بابونه و حلبه و مب حب امقرطم و تخم کتیان روغین   

ه و روغن بابونه و پییه بیط و ملراکییان بمامنید و     کنجد امیخت

برگ کرنب پخته و به روغن کنجید و پییه ماکییان آمیختیه و     

صوف را بدان آموده حمیو  سیازند و حمیام مرطیب و آبیزن      

 .جهت ازامه تقبض و تکارف رحم نفع تمام دارد

اگر موجب امامه ان باب رطوبات بود بر رحم جهت تنقیه 

 .د کار بناو ایارجات به

هرگاه سبب زایل شود و میالن بادی باشید بایید کیه    : انتباه

دابله یصنی دایه راست کند آن را به انگشت تا که دهین رحیم   

در مقابل فرج آید باید که دابله باید که بیه دیروطیی و ییا بیه     

شحوم آموده باشد تا رحم را آسیب نرسد و بیه آسیانی راجیع    

 .شود
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یصنیی آن کیه   : خارجیه نازائی حادث از موانع: وع سیزدهم

رحم از علت پاک شود و بدن سامم امیا از امیور خارچییه ییا     

نفسانیه چیزی به ودوعغ انجامد که مانع استقرار کاهو یا کدو 

همی اندازند جدا جدا پیس بیو  هرکیدام کیه آن درخیت را      

از گنیدم و جیو و بیادال    : خشک سازد عقر از او باشید دیگیر  

فا  اندازند و بفرمایند تیا بیر   هفت دانه بگیرند و ذدرآورند س

کرده باشند و آوند هرییک از زن و میرد جیدا بیاد     آن بو  می

و ایین  . ها درآورند هرکدام که نروید عقر از او باشدپس حب

اکتحان مخ وص به این نوع عقر است که در منیی خاصییت   

عدم تومید افتاده باشد دذراصل آفرینش نه امتحان دیگر انیواع  

 .عقور

: لدهد بر دبیو  حمی  که بامخاصیت یاری می   یی یهبیان ادو

نشاره عاج یصنی براده دندان فیل مقدار یک مثقا  خوردن نفع 

بو  فیل در ودت جمیاع ییا پییش از آن نوشییدن     : دیگر. دارد

بتراالنجیدان کیه بیتر سیسیامیوس     : دیگیر . عجیب االرر است

هیا،  برداشیتن پنییر ماییه   : گویند خوردن او مجرب است دیگر

: دیگیر .  وصاً پنیر ماییه خرگیوش بصید از طهیر نفیع دارد     خ

فرزجه که از سگ و سنبل و خ یه امثصلب و روغن بلسیان و  

. روغن بیان و روغن سوسین سیاند ر ایین بیاب مفیید اسیت      

فادزهر حیوانی بیا دوص خیوردن مصیین بیر حبیل پسیر       : دیگر
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 .است
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اندر عالمات حبل و فرق درمیان نر : فصل دوم

یر حبالی و کثرت اسقاط و عسر و ماده و تدب

والدت و احتباس مشیمه و جنین میت و 

احتباس نفاس ئ تدبیر تسکین وجع که در 

رحم پدید آید بعد از والدت و حلیه ساقط 

کردن حبل و آن که ماندن ندهد حبل راهریک 

 .به قسم جدا گفته آید
 :دسم اومک در عالمات حبل وفرق میان نرو ماده

گ و خشیک شیود و   است که فرج تنی  اما عالمات حبل آن

درد پییدا  دد و ما بین فرج و ناف انیدکی  دهن حم به هم پیون

زن از جماع اکراه کند خاصه اگرحیبل پیس بیود و بیه    گردد و

و دیگر آرار چون دشصریره بصد از جمیاع  . مجامصت متامم شود

و برطرف شدن حیض و سیالهی سر و سینه و کمودت بیاض 

چیزهای بد چون انگشت چون زغیا    چشم و غثیان و میل به

 .و گل و جز آن پدید آید

عالمت نرینه، آن است که رنگ زن خوب و صاف نماید و 

تیر از چیب   بو  رنگین بود و در اکثر اودات سینه راست کالن

باشد و سر پستان یه سرخی گراید و حرکت جنین در جانیب  
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فیف امحرکیه باشید و چیزهیای    راست محسوس شود وزن، خ

اند که هنگیام والدت اگیر درد   وردن آرزو کند و گفتهخمطیف 

باشید و اگیر درد از    راز کمر زن برخیزد پس در شکم آید پس

 .مابین ناف و فرج برخیزد دختر باشد

ست که رونق رنگ برود و حرکت بطی عالمت مادینه، ان ا

بود و سر سینه سیاه شود و سینه چب کالن تر از راست باشد 

و در اکثر حیا  حرکیت جنیین بیشیتر بیه       و داروره سرید بود

جانب چ  بود و شکم کمتر برآید وزن چیزهای ردییه چیون   

 .گل و غیره بیشتر خواهد و اشتهای کاذب عارض شود

عسیل   گفته که اگر شک افتد در حبلبقراط حکیم : امتحان

اگیر  : به آب سرد آمیزند پنج مثقا  و ودت خواب بهزن دهنید 

 . فال حامله باشد والپیچش در ناف افتد،  می  و

بفرمایند که تا روزه گیرد و ودت شام پیش از افطیار  : دیگر

عود یا جز آن در ظرفی محفوظ که بوی ان ندهید بسیوزند و   

دمع یصنی دیف را درین مجمر مرکوز کنند و دیگر سیر آن در  

فرج آرند؛ پس اگر بوی آن در بینیی خیود زن دریابید حاملیه     

 .باشد واال فال

سیر حمو  سازد پس اگر بوی آن از باطن خود  دانه: دیگر

 .درنیابد حامله باشد ودر این جا نیز روزه شرط است

اند که زراوند را بکوبند و به عسل آمیزند و بیه  گفته: دیگر
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صوف کبود فرمایند که بگیرد ودت صباح بر نهار و تیا میانیه   

مزه نیابد حاملیه  روز هیچ نخورد پس اگر در دهن خود هیرچ 

گر طصیم شییرین   ابد حامله است؛ پس ای می د و اگر طصمنباش

 .ر مزه دهان او تلخ باشد دختریابد پسر باشد و اگ

 در دبیر حبامی: دسم دوم

یصنی زنان باردار هرگاه که حبل صورت کیرد واجبست که 

بییار برداشییتن و دویییدن و صییحیحه و  زن خییود را از جسییتن

 نخیورد و از کردن و جز آن و از امتال و غضب وخوف و غم 

اشیییا کییه ادرار طمییث نماییید دو دارد و بییه ف یید و مسییهل  

و بصد ازمیاه هفیتم و آن   . نرردازد؛ خ وصاً پیش از ماه چهارم

جحا به اسها  ضرورتی افتد جهت تلیین بیه خیارشینبر بهتیر    

و اگر ف د کنند خون به دفصات گیرند انیدک انیدک و   . باشد

افتاده نماند تا فضو  کرده باشد و حامله را باید که مشیب می

 .به تحلیل رود

جماع مضر است خاصه اگر زوج دیوی امجمیاع   اا رحوامل 

ع شود سر ذکر به رحیم  طویل امتکر بود و هر زمان که جماو 

. رسد و ایضا چیزهای بادانگیز چیون موبییا و کبیر و تیرمس     

نخود و کنجد و کرفس ضیرر دارد و بایید کیه جهیت حفیظ      

ممسک و درونج و زرنبیار  عسیل   جنین تا از سقوط محفوظ ا

کرده باشد به حسب حرارت و برودت مزاج و نان م رف می
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پاکیزه و گشت بره یکسیامه و سییلو بهیی و ممیرود و انیار و      

 .مویز نافع است

کثیر یصنیی   اما انجا که رطوبت مزمقه بسیار باشید و هیو اال  

ج و ت کیه از مردیه ئ اسیریدبا   ن اسیت الزم اسی  غامبا هم چنی

 .ستحمام پرهیزدفواکه و ا

خوب نیست؛ زیرا که امتالی امصا بیه   بامجمله، دبض حامله

رساند؛ پیس اگیر طبیع    مجاورت رحم جنیمن را مزاحمت می

مایل به دبض بود، نرمی او عنایت م روف دارند به چیزهیای  

مناسبه و جهت دفع رطوبت مزمقیه ادرار و تصرییق و حقنیه و    

رآید به ادرار نرردازنید  اسها  صواب دارد  و تا کار از تصریق ب

و تا که مطلب بیه حقنیه نیرم گشیاید بیه مشیروبات مسیهله        

 .نسازند

عوارضات کیه ایشیان را بیشیتر افتید تیدبیر هرییک از آن       

 :آیدنوشته می

ماع و این حبامی را بیشنر افتد جهت احتتدبیر دی و غثیان 

که مفرط نمباشد در مع و حبس  انداخالط در مصده مهتا گفته

شد خاصه اگر هنوز چهار ماه نگتشیته باشید زیزراکیه    او نکو

و اما اگر گاه خوف ضیصف  .مواد طمثی است که مندفع میشود

افتد واز کثرت تهوع بییم امیم جنیین باشید ییا از چهیار میاه        

درگتشته باشد تسکین او الزم است بدان چه امراض مصده در 
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و جهت دفع غثییان دیی کیردن بیه     . باب دی و غثیان گفته شد

و تخم ترب سود  دارد آن کسی را که دی آسیان آیید و    شبت

ریاضت مصتد  مثل مشب و سیواری انیدک نفیع دارد جهیت     

 .تحلیل اخالط

وهای بد نیز در امراض مصیده بیه ف یل مسیتقله     تدبیر آرز

ب حا  حبیامی بیود از آن اخیت    سآن چه مناگفته شد که باید 

 .نمایند

حامله آید و  گاه باشد که خلطی در سر مصده: تدبیر خفقان

خفقان آرد که در این صورت آب گرم و گیالب گیرم جرعیه    

جرعه خوردن و ریاضت مصتدمه کیردن صیواب باشید و اگیر     

 .بدین ددر دور نشود به امراض دلب رجوع نمایند

: کنید  تدبیر باد که در مصده و روده بگردد و آن را دفع میی 

 مصجون کمونی و سفوف مقوی و اشباه او که انیدکیب بیاالی  

طصام خودن سود دارد و تقلیل غیتا و حرکیت مصتید  بسییار     

 .نیک باشد

روغن گل و سیرکه  : تدبیر ورم که بر پشت پای ظاهر شود

به هم آمیخته طال کنند و نمک با سرکه نیز مفید است وبیرگ  

کرنب پخته ضیماد کیردن و حضیض بیه آب کرنیب و صیبر       

رش خا. صند  وفودل به آب عنب امثصلب طال کردن نفع دارد

مصاب خطمی و : و جوشش که اندرون فرج یا بیرون پدید آید
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گل سرشوی طال کردن و در دوص ودر شییره عنیب امثصلیب و    

اب هندوانه و کاسنی هرچه از اینها به هم رسد گل سرشیوب  

در وی حییل کییرده و در وی نشسییتن و درون و بیییرون فییرج 

 .بدین دوا متکور آالئیدن فایده دارد

پشت و شکم به سبب بخار و گرانیی  تدبیر آن که عضالت 

جنین ممتلی شود و کشیده گردد و اعییا و مانیدگی دیوی در    

وی پدید آید و دراین صورتن روغن گل مامییدن و از پشیک   

ییی گرفتیه تمکیید کیردن و     بزو آرد جو نان پخته و ر پارچیه 

های پشت و گردن و کتف و بیازو  تلطیف غتا نمودن و عضله

 .محکم مامیدن سود دارد

: تدبیر خونی که از حبامی ظاهر شود بی محل و بی دستور

بگیرند عدس  گلنار و پوست انار و انجیر خشک و هلیلیه در  

آب و سرکه بجوشانند واز آب وی ابزن سیازند و رفیل آن را   

و اگر خون بسیار آید دیرص  . بازیک سئید بر عانه طال نمایند

ء ا  تصامی کهربا و سایر آن چه در افراط طمث گفته آید انشا

 .استصما  نمایند

هرگاه ماه نهم شروع شود، باید کیه حاملیه هیر روز    : فایده

سییه درم روغیین بییادام شیییرین بییر نهییار بخییورد و در غایییت 

پاکیزگی و ایضت هرگاه ایام والدت نزدییک رسید بفرماینتید    

که درر حمام و آبزن که ئر او کرنیب و حبلیه و شیبت و تیخ     
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د و بیر شیکم و پشیت او روغین     کتان جئشانیده باشیند درآیی  

شبت وبابونه و کنجد بمامند و اغتییه چیرب و حیال دنید بیه      

روغن بادام خوردن دهند تا بیه آسیانی برآیید و تیدبیر عسیر      

 .والدت گفته خواهد شد

 دسم سوم در کثرت اسقاط

 : یصنی حمل افتادن و اسباب آن بسیار است

ه سقطه و وربه دوییه خاصیه بی   . یکی، خارجیه چون ضربه 

 .سوی خلف

دویم، نفسیه چون غضب مفرط و حزن مفرط و طو  مقیام  

در حمام و فرط حرارت و برودت هوا و شم رایحه میاکوالت  

که د  بدان مایل شود و خوردنش میسر نیاید و باشد که فرح 

 .مفرط بر سبیل ندرت به اسقاط انجامد

سوم بدنیه چون بیماریها و فرط خلو خیواه ز جیوع باشید    

 .راص و فرط امتال و تخمه و فط جماعخواه استف

چهارم، آن که فساد حا  جنین باعث اسیقاط شیودص میثال    

و . جنین ضصیف باشد یا بمیرد پس طبیصت آن را دفیع نمایید  

نشان سقم و مرض جنیین، کثیر اسیقام میادر اسیت و کثیرت       

استفارغات و جرییان حییض و درور شییر از او  حمیل و از     

ت که جنین حرکیت نکنید   خاص ترین عالمات ضصف آن اسی

در عهد این فقیر شخ یی را  : گحکایت.یا حرکت ضصیف کند
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حمل شد و تا چهار ماه حرکت چنیین چنیان چهبایید میافیت     

بصده بی عارضه ظاهر خود به خود نین از حرکت بیاز مانید و   

شکم از بامیدگی فرو نشست بلکه از نشو نمیایی کیه در ایین    

طاط نهاده به همین حامت چهار ماه پیدا کرده بود روی به انح

هشت ماه تمام شد و ماه نهم بود که یکبیارگی درد در شیکم   

وی پدید آمد به شدت تمام و جنین در غشایی پیچیده بیرون  

. آمد و چون غشار را منخیرق سیاختند و بچیه از آن برآئرنید    

تمام امخلقت بود و جمیع اعضا چنان چه باید طفلی را که بیه  

  رسییده مگیر روی و سیرکه در وی    ماه نهم زاید به حد کما

فتور راه یافته بود و تمام سر شلیده بود گویا اسیتخون نیدارد   

و در صییفحه روی بییه جییز دهیین و دو سییوراخ بینییی خردتییر 

نمود از چشم و اد ی انیف و جیز آن و هیر    چیزی دیگر نمی

دو گوش در بیخ گردن رسته بودند و گردن بیه غاییت آکنیده    

د سر بر کیرده گوییا   بود و نیش ماننبود و جایگاه رنایا سخت 

نفس نداشت و در این مدت حمیل   ون برآمددندان است و چ

ش هیچ علتی و آزاری نداشیت ان حکاییت مفیید نتیایج     مادر

 .است

تیر  که دهن رحم وسیعآن است : اسقاط آردسبب پنجم که 

قرار نگییرد  باشد و بدین علت جنین است ود یا کثیر امرطوبتب

 .ددر رحم و منزمق شو
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ر حار محرق یا بارد مجمد یا رییاح د  م آن که سومزاجشش

 .رحم افتد و موجب اسقاط شود 

ه حمل است به اسیقاط  ن که احتباس طمث که الزمهفتم آ

انجامد و این چنین باشد که خون بسییار بیود و جنیین کمتیر     

 .و منزمق سازد جنین را تهکند پس آن خون ازدیاد گرف

سینه  ر بیود و اعضیای او گر  ن که زن به غایت الغهشتم، آ

 یو  طمیث کیه    نماند جهیت ح  یی بقیه چنان که از غتای او

 ن ضیصیف شیود و طبیصیت آن را    غتای جنین است پیس جنیی  

 .مندفع سازد

ثیرت  کت امیا  یه اسیاخل امدر بدندنجم تا هفتم اگرچه پاز 

 .د جدا گفته شدیفوا

ه مصتد  امبدن بود در ماه دوم و سوم حمل او ک یزن: دهیفا

فقوتها عروق  یصنیه نقر رحم کشود توان دانست  یادط همس

ه مشابه حمل است مملو است به مخاطیه و بیدان سیبب    کاو 

 .ردکتواند ین نمیه ضبط جنکماس

عالمیت آن چیه از اسیباب    : ثرت اسیقاط کعالمت و عالج 

 .ه ود ظاهر است و عالج او اجتناب از آنیا نفسیه یخارج

ز بیاهر اسیت و   یی ت او نه بیود عالمی  یآن چه از اسباب بدن

وشییند بییه ک یل دذر ازامییه ویییه بییه تصجکییعییالج او آن ات 

فیم رحیم    یه ارخیا کباشد  یموافقه؛ مثال اگر رطوبت یزهایچ
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ثیرت  کو  کالن رطوبیت رحیم و آمیاس می    ین از سی یی ند و اک

آبدهان توان دانست شیربت بلنگیو و میاء االصیو  و شیربت      

خورند  ینیدارچ ا متوبله و برنج مزغفر وینوشند و دال یبزرو

اره یی و ا یهیا د بیه حیب  ینند و اگر حاجت آکعادت  یو به د

ا سیود دارد و رحیم بیه    یو سینجرن  کند و دوا اممسیه نمایتنق

ردن مفید اسیت و   که و روغن خلوق و روغن زنبق حقنه یغام

دو درم؛  یک، هریزرنباد و درونج عقرب: ن مصجون نفع داردیا

سیه درم؛ اشینه و سینبل،     یکهربا و عود هرکد ناسفته یمروار

 ییک  یخته به عسل بسرشند شیربت یوفته و بکم درم، ین یکهر

م درم؛ تخیم  یدستر، نیجندب: ندکن عمل یه همک یسفوف. مثقا 

سیون نیانخواه صیصتر انجیدان و خومنجیان      یان انیی بادیرفس ک

 .ندیدرم استقاق نما یکخته یوفته  بکسه رم  یکهر

ن از یی شیود و ا ن کر رحیم ممیت  ده کی ظ باش یغل یاگر باد

ر ناف و درادر و نفیخ مصیده و سیوء هضیم و     یانتفاخ عانه و ز

ه کی شن از اطصمه نفاخ توان دانست عالج او آن اسیت   یمتاذ

ن بنوشیند  یبی کرفس وگلنکی سون وتخم یان و انتیاز باد یجالب

انه وگوشیت  کره خسیوماء االصو  سود ار و غتا نخواب با ش

ن بیر دطین   ینیارد و یریی هو سازن وروغن زنبیق وخ یو ت کبک

زرنبیا،  : صیفت آن : ن مصجون سود داردیوعانه ودبل بمامند وا

؛ یرمی  ییک ر ههریسیتر، میازو و طباشی    یتژ، جندبیدرونج حلت
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زن یی خته بیا عسیل آم  یوفته و بک ی، دانگکل، و درم؛ مسیزنجب

 .است دیل خورن مفیر ونارجکن وشیل نمایمثقا  م یکو

 یحافیت والغیر  ن از نیو ا داگر هزا  زن سبب اسقاط باش

سیه  یهر ونه مسمنه چیاو آن است که اغتداست عالج پیبدن 

ر بخورانند و روغن بنفشه باام بیر  کده و روغن گاو وشیوع 

 .دن وبع از غتا استحمام مصتد  نمودن سود داردیبدن مام

ت یی د میع رعا نوشی ک یگر موجب بیه ازامیه و  ید یسبب اگر

 .افتهیر که بارها ذکج ودت ومزا

ه در عقیر  کی ثیر همیان اسیت    کت اسقاط، در اموجبا: هیتنب

ل مطلیب عنید امطلیب بیه دسیم      یور شد؛ اما جهیت تسیه  کمت

ه کی مقاصید   یل بیاد یر نموده بامجملیه ر تح ی  کز ذیحده نیعل

 .ندیمتصلق به اسقاط باشد به عقر رجوع نما

 ر عسر والدت: دسم چهارم

 :گونه است دن بر چنیا

 کق مسلیزن وصیر رحم و ض یه به سبب فربهکآن : یکی

و ضییصف دافصییه  یفییم رحییم چنییان چییه بییا از عییدم اتسییاع

 یه شیا کی ت اخراجح چنیان  کرن زن در خود حرکنامحسوس 

 .توان انست

ه میرص و بیط ومییز    یت و یروغن بنفشه و زنبق و ز: عالج

م و شت بمامند و بابونه وشیبت ومرزنگیوش   کساق گاو بر ش
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ن بنشیانن چنیان   یدر ادر آب بجوشانن وآن را  کل امملیلکوا

وشیان بجوشیانند   یع ور سیطرامشی که آب تا ناف باشید ومش ک

نیدش  کدسیتر و  یز وجندبیخته بنوشیانن و بیه شیون   یونبات آم

 ینی یرد، دهین و ب یی نن و چون عطسه آمدن گکعطسه  یکتحر

ن یرند تا دوت دفع درون سو افتد و بیه اخیراج جنی   یآن را بگ

ن نفیع دارد و  ردکی و سم اسب و اسیتر و خیر دود   . مدد دهد

 .است یدن مفیمرص فربه نوش یشوربا

ارف فم رحیم  کموجب ت یا برودتیسرد  یه هواکدوم، آن 

 .ارف رحم توند آن دانستکن از وجود برد و تید و ا.شو

نشیانن و   کم گرم سیب یبه حمام گرم برند  ر آب رن: عالج

افیت بمامنید و بیه عسیل فرزجیه      یر که ذکنه یاهان مسخنه مل

 .سازند

ه کی دانسیت   یمه سبب عسر شیو بیا  یمش یآن سبطرسوم، 

شیود جهیت   یون مکن متیه در رحم برگرد جنکست یمه ایمش

تیر و بهتیر از آن   دو دانه امیا صیلب  کسه کیحفظ آن هم چون 

ن رده یی باشد، ا یند و دوکت برآمدن کن چون حریاست و جن

د؛ س اگیر  یی مه برآید بصده مشیبرون آ ین از ویاف و جنکبش

ر یتیدب  یافته نشیود بیه زود  کت سطبر بود و شین رده به غایا

ت خیروج و عیدم ح یو  آن    کی ن از تصب حرینند تا جنکآن 

شدند از جهل  کن سبب هالیس به همکار ینشود و بس کهال
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 .و عدم ودوف بر آن

شد و بیه  کب  مه را به دست چیه مشکد یه را بایدا: عالج

ار کی ن یی نید و جهیت ا  کاره پی ز آن را ین کیاپدست راست به 

 . ت نرساندین اذیمه به حامله و جنین دطع مشید تاحیدابله با

ه متصسیر  کی خاصیه آن   یق صواب در حق حبیام یطر: دهیفا

د بیه حمیام   ید آیه چون آرار وضع  دکاموالدت باشد آن است 

زند وو در آبزن نشانند یار ریگرم برند و آب گرم بر سر او بس

ها ژس بر ددم چند برود یه گامکند یند و بفرماین نمتایو تده

نید آن  کن یبجهد و چند نوبیت چنی   یبار از جایکند و به ینش

ا یی ا روغین بیادام   یی تان کا روغن یتان کاه دابله مصاب تخم کگ

ختیه  یه مرص با روغن بنفشه آمیه بط با یا  ینجاره بادام کره یش

ش از یی ه  کی د یی اند و زن را باکچ یدر فم رحم بمامد و در و

م دبض کند و اگر شک یط خامیو غا غلبه درد، حود را از بو 

د گشیود و از چنید روز    یی بود به حقنه نرم در حمام طبع او با

د یی ل غتا نمایند و تقلکچرب و نرم دناعت  یتر به شورباشی

ن کد و در مسی یی ها حتر نمایها و سردیو از آب سرد و ترش

هیا بیه اسیفل    یچ وجیه سیرد  یونت ورزرد و بیه هی  کس کگر

د و آواز ندهید و دم  یی د م ابرت نمایآو چون درد . نرساندو

نید و  یل زورذ در بیاطن ب یی زور دهد و تا م یشد و بر  اکفرو 

ه کی ن مصجیون را  یی ف خود را بیدان نگمیارد و ا  یلکزنهار به ت
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د سیتر و  یی جندب: صیفت : ار داردکاند به ثر اطبا مجرب گفتهکا

وفتیه  کم مثقا  ین یکو ابهل، هر ینی؛ دارچیمثقام یکصه هریم

ا میاء  یی ه به عسل بسرشند و به دیدر حاجیت درر آب   ختیو ب

 .رده بخورندکامصسل گرم حل 

ن از یی ه حرارت و مزاج سبب عسیر شیود و ا  کچهارم، آن 

 .گر اسباب مصلوم شودیو فقدان د یوجود گرم

شیت  پم و کن و گالب بیر شی  یروغن بنفشه و صندم: عالج

تراز ن بنوشانند و از مسخنات احین با ترنجبیبمامند و آب انار

ر ین صیورت تیداب  یی مصتید  بدارنید و در ا   یند و به جایفرما

 .وره همه منع استکمسخنه مت

بدان : ت عسر را سود داردیه بامخاصکه یدر تصدا ادو: دهیفا

 س به دست یسنگ میناط هک

د است واگیر  یراست بستن مف یزانوبه  چ  گرفتن و بسد

شیربت  وبند وبرزنید وبیه   کارشنبر نرم بیروست خ هار مثقا  چ

مه ین ومشی یامفیور اخیراج جنی    یا نخوداب بنوشانند فیبنفشه 

وفتیه وبجوشیانند وآب آن را   کند ومجرب است واگر آن را ک

خیوردن زادن را آسیان    ینی یند و دارچکن عمل یبخورانند هم

م االریر اسیت و از   یختیه عظی  یدسیتر آم یتن بیا جندب یند وحلتک

؛ خ وص ب حوامل را باز دارندیمدامت بر شم ط یصنیادمان 

 .سصر اموالدهیعند وضع حمل؛ النه 



 367 

ردن کی ر فیرج دود  یر زدپوست مار  یصنیه یسلخ امح: انتباه

رد؛ بهیر ان  کتصما  ید اسین مجرب است اما نشایدر اخراج جن

 .سازد کن را هالیه از ردائت خود جنکه گاه باشد ک

وسیته  یمان تیا چهیار روز پ  یدرد زا یصنیهرگاه طلق : دهیفا

آن  کتدار یبه زود. شده  کن هالیه جنکدانست بماند، توان 

 .ردکد یبا

 ن مردهیمه محتبسه و جنیدر اخراج مش: دسم پنجم

مه ید امیا مشی  یی ا طفیل برآ یی رد یی م بمکن در شی ینج هرگاه

طفل اسیت و   ان او ویدرم سمان مانندیه رکر و عالده او یاینبر

ل تیا موجیب   ینند به تصجک ینها سصیگسسته شود، در اخراج ا

ت او کی ه حرکی ن آن اسیت  یو عالمت مردن جن. نگردد کهال

گم و اطراف حامله سرد شوند و نفیس  کمحسوس نشود در ش

 .زند یدر پ یپ یصنیمتواتر 

سیه درم؛   ییک ابهل، هر اوشان ویع پرسیطرامشکمش: عالج

ده درم بجئوشانند و با ده مثقا  نبیات   یکنه هریترمس و پود

اننید تیا عطسیه    یببوز یندش وشونکن ساخته بنوشانند و یریش

رند تا دیوت او انیدرون   کین آن را بیرد پس دهند و بیآمدن گ

نیدر و زروانید   کدهید و  یاریی المرحم  یافتد و به اخراج ما ف

وبنید و بیه زهیره گیاو بسرشیند و      کابهیل ب  وحیرف و  یوترم

سیه   یکهر کنند وشحم حنظل و دسط و سدا خشکاستصما  
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ه گاو سرشته بر ناف خته  به زهتیوفته و بکدرم  یکدرم؛ مر، 

دسیتر و  یر  و جندبینید و میر بیارزد و جاوشی    یو عانه طال نما

هیا بسیازرند و بیر    بیر نمیوده، دیرص   یرنب به زهره گاو خمک

مثقیوب اموسیط    یمنقل بسوزند و به توسط طیار یصنیمجمر 

ر یگر، مر، جاوشی ید. ان سوراخ دود ان به فرج رسانندیم یصنی

زند و سییه درم از ان رنیید و حییب سییایبگ ینج مسییاویبکو سیی

 .دیامرحم نما یبخوراننت اخراج ماف

برابیر   ییک و شحم حنظیل از هر  سداب دطران، عود: گرید

 .ندکن سادط یه جتنکوفته و فرزجه سازند کهم نرم 

 یزهره گیاو مسیاو  د ویدستر، دند سریر، جندبیجاوش: گرید

درم با آب گرم بدهند و پیس از   یکزند و یرند و به هم آمیبگ

امفیور   یه گفده شید فی  ک ینند به دانونکعطسه  یکتحر یزمان

 .ندکمه ین و مشیاخراج  جن

جیا اگیر   یکا یی  یبیوتر فیراد  کن یپوست مار و سیرگ : گرید

 .نند زود برآردکر یتبخ

نید  که دسیت انیدر   یی ه داکد ید، بایایر برنین تدابیهرگاه بد

ه کی  یابیه گونیه   یصنی یشد به نهجکه را برون یکن ومشیوجن

 .ا آفت نرسدگر رید یعضو

ت ذان را یی ن مید ندهد در اخراج جنی ه سوکآ؛ن جا : دهیفا

-ار وادیف کن یا یهارده برون آرند؛ چنان چه دابلهکپاره پاره 
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ر یگیر تیداب  یه مطلیب بیه د  کی م پس تا آن یه خطر عظیف اند و

 .نندکن عمل توجه نید بدیبرآ

 در احتباس نفاس: دسم ششم

چه ظاهر شیود آن  ه عقب برآمدن بک یه خونکد دانست یبا

ر کدر ذ: مختلف بود یر و انثکند و مدت او در ذیرا نفاس گو

و پینج روز تیا چهیل     یسی  یروز بود در انث یپانزده روز تا س

ه واجب کامد وحا  آن یره نین و تیروز باشد وآن جچرچه بد

ه از احتبیاس طمیث شیود    کی ه یامدفع باشد، همالن امراض رد

وشیند  که به ادرار او ک رت الزم است.ن صیند در اکاحداث 

: ن دوا سیود دارد یور است و اکبدان چه در احتباس طمث مت

ع بجوشیانند و  یطرامشی کاوشان ومشیان، پرسیرفس، بادکتخم 

 کر مقل و زوفا و حرمیل وعلی  یخته بنوشانند و تبخینبالت آم

 .امبطم و خرد  سود دارد

ار یود و خون بسی ف والغر بیه زن ضصکه گاه کبدان  :دهیفا

متیر دارد و  کن ضرر ید و ایه پس از والدت برآکشته باشد ندا

 .ستیر نیمحتاج به تدب

ه در رحیم افتید بصید    کن وجع کیر تسیدر تدب: دسم هفتم 

 والدت

جیو بنوشیانند و سیم     کشک یشربت ماء االصو  و شوربا

تیان بجوشیانند و بیدان آب    کتخم : گرینند دکاستر وخر دود 
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 .دند تا متع رحم بنشانیا فرج را بشوینند کرحم را حقنه 

ردن کی خر دبل شستن ورحم را حقنه ره ماده یبه ش: گریود

آب : گیر ید. بنوشند یاذخر بجوشانند و آب و: گرید.فع داردن

خه بنوشیند و بیدان رحیم را    یخ سیل یطبی : گرید. صصتر بنوشند

د یی د آیض پدیش از حیه بصد از والدت وپکنند تا درد کحقنه 

بیود   یه از گرمی کی خیوردن، درد  پوست جو : گرید. ل شودیزا

ردن کی دن وبه رحم حقنیه  ینوش یخ خبازیطب: گرید. ندکل یزا

برداشیتن سیود    ودن ین مامیروغن نسر: گرید. ل درد استیمز

آب : گیر ید. ز بیر فینم رحیم باشید    یی ن یدارد؛ خاصه اگر سخت

م بنشیاند امیا تیا بیه     یبنوشند درد عظ کیپوست خشخاش اند

ن که اگرچیه مسی  کی رایندهید؛ ز  ن راید ایار گشاکگر ید یدوا

ه کی ن سیبب باشید   ینید و بید  یکما خون را بند مکجع است ا.

تر یند بصده جهت حبس نفاس درد دیو کن وجع کین تسینخست

 .دید آیاز او  پد

فم رحم را سود دارد و در اخیراج   یه درد و سختک ییدوا

عسیل  : دینما کدهد و درح رحم را پا یارینفاس و رطوبات 

، دو ح یه، بیه هیم    یا آدمی یر خر یه؛ شح  یکرده، کصاف 

ر یج شی یل امحدت نهند تیا بیه تیدر   یخته بر آتش اتخگر دلیآم

ا بنبیه بیدان آمیوده    یجتب شود در عسل پس پارچه و صوف 

 .فرزجه سازند
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ض و عنید مجامصیت در   یش از آمدن حیه پک یوجص: دهیفا

ه گفتیه  کی گنند کن نهج یز به همبین او نکید، تسید آیرحم پد

 .ن دسمیآمد در ا

 نیندن جنکردن و افکدر سادط : دسم هشتم

ن امیر  یب اکفتد مرتین یدو یتوره ضرکه تا کد دانست یبا

ار، کی بن یی ا ید شد، خاصه اگر جان در او افتاده باشد وبراینبا

 . ندکت یفاکگفته شد  یین است وشمهیهرچه بهر اخراج جن

 ه درحیا  کی اغت تافته به فم رحیم رسیانند   کته از یپل: گرید

ا بیه آب  یی اغت را به دطران کته ین پلیند؛ خاصه اگر اکفیبچه ب

 .رده باشندکآموده  ا به زهره گاویخ اویحنظل وطب

تخم هزار اسرند خوردن و برداشتن و روغن بلسیان  : گرید

 .ندکفیبرداشتن بچه ب

انید  م مجرب است و گفتهیانگزد و بارزد و بخور مر: گرید

ه بچیه سیادط   کم باشد یم بیبر بخور مر یه اگر زن حامله پاک

 .ندک

ه یی ا پیی ننید د کم طیال  کم اگر بر شیع اره بخور مر: گرید

 .ندکفیبدان آموده بردارند ب

ردن و پشم پیاره  کع اره برگ حنظل در رحم حقنه : گرید

 .رده فرزجه ساختن مجرب استکبدان تر 

 .ثا حقناً و حموالً مقرر استیع اره عرطن: گرید
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امفور سیادط   یه، سه درم بخورد فسود یاشنان پارس: گرید

وسیته بخوراننید   یه چنید روز پ ون و شیاهت یافسینت : گیر ید .ندک

 .تدکفیب

: بکی صیفت دوا مر : مزاج اسیت  ین دوا مناسب محروریا

درم؛ جملیه   یک، سه درم؛ مر، کم درم؛ سداب خشیانگزد، تن

خ ابهیل  یشیربت اسیت و بامیداد و شیبانگاه بیا طبی       یکه کرا 

 .ندکفیبدهند تا بچه ب

 .ن باب مجرب استیاق اربصه در ایتر: گرید

نوشیادر سیوده،   : است یت دویه نفع دارد و به غاک یافیش

ه کی گیر  ید یزیی ا چیی ده درم؛ اشق، سیه درم، اشیق را در آب   

اف یننید و نوشیادر را در آن بسرشیند و شی    کمناسب بئد حل 

از آن در دهین رحیم    یکیی ستازند درازتر از خسیته خرمیا و   

هیا افراشیته تمیام    بدارند و او بر بیامش ران  نهنند و تمام شب

 .شب بخسبد

ردن چنان چه دود آن به رحم اندر کپوست مار دود : گرید

 .ندکشود امبته فرود اف

ه یی ود ییک سوده،  یخطم: ه گرم مزاج را سود داردک: گرید

  .ه بچه را بلیزاندکخته دبنوشانند یم من آب سرد آمیبا ن

ن زن را به حمیام  ید، نخستننکفیواهند بچه بخچون : دهیفا

 ینجد بمامند و شیوربا کا یر ید انجیم او به روغن بکبرند و ش
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امر کی ند  بصده مسفطات بهیچرب دهند و از دوابضات منع فرما

 .دیرنج برآ یو ب یبرند تا مطلب به اسان

ند و یننید و بسیا  کب سیداب تیر   آبا  یا ددریسقمون: گرید

 .فتدیب ند بچهکرده دربت کب طال یشوهر بر دض

سیانند  یسیت درم در آب بخ یوفته به مقیدار ب کنجد ک: گرید

 .نموده بنوشند بچه بلیزد یشب  صباح آن آب را صاف یک

: مه بییرون آردیه بچییه زنییده و مییرده و مشیی   کییگییر ید

خه، ی، دسیط تلیخ، سیل   کیی ر تریی ع، برنجاسف، اگیطرامشکمش

ون، یون، حلبیه، فراسی  یی نانخوه، فیوتنج، مرزنگیوش، تخیم هل   

، جملییه را یجییزو یییکد بلسییان و اسییارون از هرجصیده، عییو 

نشییانند و بصیید از اسییقاط واجییب  یبجوشییانند و زن را در و

امبطم و خیرد    که مقل و زوفا و حرمل و صصتر و علکاست 

ور او به رحیم رسیانند تیا    .دام موجود شود بسوزند و بخکهر

 .ظ نگرددیل شود و غلیخون سا

 رفتنیر بازداشتن از حمل پتیدر تدذب: دسم نهم

ه مرد و زن را هنگیام جمیاع   کن آن است یه در ایلکدانون 

او بلند بیر نیدارد و هنگیام انیزا       یهاشد و رانکتنگ اندر ن

ه کی نید  کده دارد و جهد یشکه توان برون سو کآمت را چندان 

جیدا  زود فیتد و پس از انیزا   یتا انزا  آن با انزا  زن اتفاق ن

ا یی زد و هفت بال یبرخ ه به سرعتکد یشود و عورت را بفرما
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ه کی به جلو بررد و عطسیه آورد تیا    یصنیش جهد یش پینه با پ

نجد چیرب  کب به روغن یاگر سر دض. از رحم فرو افتدو یمن

 .خته ندهدیرت بلیزاند و در رحم آو ینند منک

بنید و  وکباشید ب یانار م یهاان دانهیه مکگوشت زرد : گرید

ش از یزنت و پی اف سیا یزنید و شی  یسیوده در او آم  یمیان یشب 

 . ه از آبستن باز داردکجماع ئ بصد آن زن حمو  سازند 

ش از یشریفلفل بصد از جماع در دبل نهادن و نصناع پ: گرید

ن موش با شهد فرزجه ساختن منیع  یمباشرت برداشتن و سرگ

 .ندیکل مک

خته بنوشند هرگیز  یاگر بو  شتر با آب آهن تافته آم: گرید

 .آبستن نشود

ننیید و بییا شییهد زن را ک کل خشییییین فیاگییر سییرگ: گییرید

ز یی ل برداشیتن ن ین فیرد و سرگیبخورانند، تمام عمر حمل نرت

زنید و  یانیا بیا حنیا آم   یاند اگیر جنط د و گفتهینمایمنع حمل م

ض یند و احتباس حی کنند، منع حمل کدست زن بدان خضاب 

 .دیننما

ن باشید اگیر عیورت    یه از فرزند نخستکخون نفاس : گرید

 .ردیخود بمامد، در عمر خود بار نگ در تمام بدن

ه عنید  کی ل آن اسیت  یی ن حیترنن و آساین و بهتریوتریکن

چید و  یب درپیبیر دضی   کنیاز  یصنی ی ییک بار ییاالنزا  پارچه
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ان یی درم یشید تیا منی   کد و بصد از فیراص آن بیرون   یدخو  نما

 . دیپاارچه برون آ
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 اندر رجا: فصل سوم
رو  یوا  حبیام ه بیه احی  یشیب  یه زن را حیامت کان ست  یو

ر رنگ و سقوط شهوت طصام و یید از احتباس طمث و تیینما

م که شی کی جماع و انضمام فم رحم و انتفیاخ پسیتان و باشید    

در آن محسیوس   یو سیخت  یگم حبامکبزرگ شود همچون ش

د و چیون بیه   یی د آیی بن پدیی ت جنکل حریاز دب یتکشود و حر

چریا  م بیه راسیتا و   ک، شیفشار دهند بر و یصنیدست اعتماد 

ه بیه  کگاه باشد : ن مرض را احوا  مختلف استیند و اکل یم

ل نشود و تا آخر عمر بماند و گیاه باشید ه بیه    یچ عالج زایه

دن یی مثیل دردر زائ  یه در وکی استسقا منجر گردد و گاه باشد 

گئشت با رطئوبت و فضیالت جیدا    ییظاهر شود و از او پاره

 .ددچ ظاهر نگریا هید یار برآیا باد بسیشود و 

بیه میتصفن   یبه سیبب حیرارت غر  رجا ه ماده کار باشد یبس

توانید شید    یوانیه از او استصدا دبو  نفس حک یشود و مزاج

د پس آن ماده به صیورت  ید و دبئو  نفس نماید آیپد یدر و

بیر صیورت    یه زنکاند ردهکد؛ چنان چه مشاهده یبرآ یوانیح

 چنید  ید و ان سیاعت یی ن زائیذسنگ پشت جنی  یصنیسلحفات 

ل مرص فرزند آرد گیه  کگر بر شید یزن. ردیکت مکحس و حر

بامجملیه  . ار مسموع گشتهیبس یهانقل کتمکبازو داشت و. د
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ورت .نید ص یکتسیاب م که آن میواد متصفنیه ا  کی ثر آن است کا

 .انسان ناد  امخلقه

اذب اسیت آن  کی ه حبیل  کی فرق در حبل صادق و در رجیا  

 یو پاهیا  م با صالبت بود و دسیت کن علت شیه در اکاست 

ن نباشید،  یت جنی کی ت او مثل حرکت و مترهل باشند و حریس

 یبیه موضیص   یم نهنید، از موضیص  که هرگاهخ دست بر شی کبل

د و زمیان  یت نماکه بچه به خود حرکمند؛ بخالف آن کانتقا  

 یه بصضکگترد و تا چهار سا  و پنج سا  بماند؛ بلکوضع در

ت بیه سیبب   ن علی یی رد و ایپتیماند و دوا نمیرا تمام عمر م

 .شدک یاهما  عالج و امتداد زمان به استسقا م

ق در رجا و استسیقا ظیاهر اسیت از وجیود جسیائت و      رف

صییالبت کییه مخ ییوص بییه رجاسییت و عییدم عالمییات کییه  

 . مخ وص به استسقا است

 :این مرض، چند گونه است

آن که در فم رحم ییا جیرم او ورم صیلب پدیید     : نوع او 

تد و دیگر اعراض که در خیور  آید و بدان سبب طمث باز ایس

 . اوست پدید آید 

همان است که در اورام رحم که صلب : عالمت و عالج او

 . باشد گفته آید 

آن که اخالط بسیار بر رحیم رییزد میع حیرارت     : نوع دوم
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شدید پس به تحلیل رود از او آن چه مطییف اسیت و میابقی    

ه عمیل  و باشد که این ماده کثیفه بی . غلیظ و کثیف شده بماند

( یصنیی گوشیتی  )حرارت اکتساب کند شکل دطصه یی محیمیه  

و عالمیت او،  ( یصنیی دارای صیورتی انیدک   )ذی صورت میا  

ودوع سوء مزاج گرم اسیت در رحیم و عقیب آن رجیا پدیید      

 . آمدن و گرمی  نواحی رحم شاهد این دسم است

 :عالج

اگر حرارت و امتالی دموی بیود، ف ید باسیلیق و صیاف     

ن که حرارت زایل شود یا ماده یی دیگیر بیوده   کنندو بصد از آ

هر روز میاء اموصیو  بیه روغین بیید      ( در)باشد، جهت نضج 

انجیر آمیخته بدهند و طبیخ تخم بادیان و تخم کاسنی و تخم 

پس از ح و  نسیج ،  . . کشوث و انیسیون باگلفند سود دارد

مستفرص سازند ماده را بیه حیب اییاره و حیب منیتن و حیب       

ند دفصه  و ایارج موغاذیا و ایارج جامینوس سود سکبینج به چ

و پس از تنقیه، جهت دلع و استی یا  میادهف دحمرریا    . دارد

ود واء امکرکم و تریاق اربصه دهند یا طبیخ تیرمس و ابهیل و   

و . مشکطرا مشیع و جز آن هرچه برون آرنده جنین میت بیود 

ر زیره و صصتر و دردمانا و بابونه و جاوشیر بیه آب کیرفس بی   

و روغیین یاسییمین و خیییری و سییداب . شییکم ضییماد نماینیید

و . و خاکسیتر و نمیک گیرم کیرده تکمییدئ فرماینید      . بمابند
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و هر چه در احتباس . درص مره به آب ابهل خوردن نقع دارد

طمث گفته آید از مشروبات و حموالت مدره حیض سیودمند  

است و و گفته اند که اگر دو درم ابهل یا یک دیدح آب ییک   

 .زن را بنوشانند، جنین و رجا را اسقاط نمایدهفته 

آن که باد غلیظ در طبقات رحم محتیبس شیودو   : نوع سوم

و عالمیت او، تمیددو انتفیاخ اسیت و عالمیات      . تحلیل نیابید 

 . استسقاء طبلی پیدا شدن

و کاسیرات نفیخ   . شربت بزوری و ماء االصو  دهند: عالج

دو آن چیه در  از ضماد و مصجون و حقنه شافه استصما  نماینی 

غیتا ،  . استسقاء طبلی و دومنج ریحی گفته شد بیه کیار برنید   

نخوداب با توابل گرم آمیخته و مطنجبیه از گوشیت میرص ییا     

تخم کرفس ، : صفته: و این سفوف سودند است. کبوتر سازند

ده درم؛ زیره در سرکه تر کرده ، نه درم؛ نیانخواه، زنجبییل و   

( آن)هم چندان ( با)بیخته انیسون، هریک چهار درم، کوفته و 

 . دند آمیزند و از دو درم تا سه درم میل نمایند

آن که سیبب رجیا جمیاعی باشید کیه در وی      : نوع چهارم

و ظیاهر اسیت کیه چیون     . مشتمل شود رحم بر آب زن فقیط 

» رحم بر آب زن مشتمل شود و از غتا بهره رسیاند و حیا  آ  

ی شیود در  متخلیق می  . که ماده از دورت ذکوریت خامی باشد 

و عالمییت وی آن اسییت کییه آن چییه   . وی صییورتی نییاد  
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 . مخ وص به انواع رلثه است نباشد

هیر چیه بیرای اخیراج مشییمه و جنیین گفتیه شید         : عالج

دوائی که اسقاط چنین کند و رجیا و حییض   . استصما  نمایند

میر، دنیه و جاوشییر، از    : براند و دشواری زائیدن آسان نماید 

، دو درم بیه آب   ( آن)شیربت  ( اخیت کننید  )هر ییک مسیاوی   

( بیه )تخیم کرنیب ییا شیکوفه آن     : دیگر. کرفس یا آب بادیان

آنچیه در رحیم اسیت بیرون     ( که)مقدار دو درم فرزجه سازد 

شب یمانی بر سفا  نهاده بر آتش گتارنید تیا بیه    : دیگر. افتد

جوش آید پس زرنبیاد کهبیه هنیدی نرکچیور گوینید بارییک       

طم و جوش باشد براشند و بیه  ساخته در شب که هنوز در تال

هم آمیزند و از آتش فروش آرند و به مقیدار طیو  خن یر و    

در حجم باریک تر از آن شیاف سازند و بفرماینید تیا ییک از    

آن در حم نهند چنان که سه ح ه اندر رحم بود و یک ح ه 

آن برون باشد و تا سه روز نهاده دارد و از اممی و وجصی کیه  

که روز سیوم آن چیه در رحیم اسیت     الحق شود خوف نکند 

مرمگی، جاوشییر  : دیگر. بامکل خواهد بر آمد و مجرب است 

و خربق ، از هر یک به زهیزه گیاو برابیر و شییاف بسیازند و      

 .بردارند
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 ثرت طمثکاندر : فصل چهارم
آن  یکی: ن بر دو وجه استیو ا. ضیالن حیافراط س یصنی

ام یی ه اگیر چیه ا  کی دوم آن . دیی ار آیض خون بسیام حیه در اک

ض یام حیر ایا درغیباشد  یالن خون بادیض درگترد اما سیح

ن یی نید و ا ین را استحاضیه گو یی د و مستمر گیردد و ا ید آیپد

 :مرض بحسب اختالف سبب بر چند نوع است

صیت آن را دفیع   یار شیود و طب یه خیون بسی  کی آن : نوع او 

و بیدن اسیت و    یرو یو عالمت آن، امتال. قین طرید بدینما

ها و با وجود بر آمدن خون  رگ یهر دو و درور و پر یسرخ

ه گاه باشید  کفتادن، بلیر نیار در دوت بدن و رنگ بشره تییبس

د و از آن یی فزاید، نضارت و دوت بیه خون بر آکه هر چون ک

ر در یی ه ضصف در دوت و تیکمنع است تا  یه حبس وکاست 

غیت  ه در تینصم و فرا کی را  یسی کن نوع، ید و ایاید نیرنگ پد

 .شتر افتدیبوده باشد ب

ق زننید و بیه   یل و امامه خیون، رگ باسیل  یجهت تقل: عالج

ا بیه دفصیات و هیر    یدفصه  یکرند به یحسب حاجت خون بگ

ر پسیتان محیاجم   یم بربندند و بمامند و در زکدو پستان را مح

هربیان  کدبض خیون، دیرص    یند و برایوضع نما یبزرگ نار

ند و اگیر میازو را   یماض برداشتن فریح کاف ممسیدهند و ش
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نید و  یند و سرمه بدان افزایوبند و بجوشانند و پشم بدو آالکب

 .د استیند تا فرزجه سازد سود دهد و آبزنان دابضه مفیبفرما

از  یمصیدن . یو صیناع  یمصیدن : ار دو گونه اسیت کتن: انتباه

، یدارد و صیناع  یل بیه تلخی  یی است و مزه شور ما کدسم نم

: هکی چنیان اسیت    یو صیفت و  .ساز است دست یصنیم نوع 

ن دسیم میروج   یی و ا. ر گیاو برزنید  یو نطرون با ش یو دل کنم

 .ن دسم ماخوذ استیاف هم همین شیع است و در ایشا یصنی

ت کن بیا هیم مشیار   ییرید  یهیا  رحم و رگ یها رگ: دهیفا

را بیه موضیع    ین جیا یر پستان و مهتا ایدارد در مراق اندر ز

بیه   یت خون طمثکحر هکاند و از آن  ردهکمحاجم مخ وص 

 یز مصاون اوست بر دفع، میانص یصت نیاسفل، بامطبع است و طب

 ید تییا آن را بییاز دارد از رحییم، پییس محجمییه نییاریییبا یدییو

ان کی اند تا م الن ستودهکمحجمه  ین مصنیاند و هم بر ا فرموده

افتیید امییا  یر از آن عییروق منجییتب شییود و جییتب دییویییثک

ه در کی را یی نیدارد، ز  ن و مافوق او نفیع ییحجامت بر نفس رد

 .ستیها ن ت رگکجا مشار نیا

رد و جهت مطافت یه خون ردت و حدت پتکآن : نوع دوم

د و عالمیت  یی ان نمایرحم جر یکبار یها و ردت از افواه رگ

آن، ردت و صفرت و حردت خون است و خروج بیه سیرعت   

 .رنگ یو ضصف بدن و زرد
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ه دهن له زرد و شاهتریه صفرا، مطبوخ هلیجهت تنق: عالج

ها با وجود دوت مسهله دوت دابضه هم دارند و جهت  نیه اک

و جهیت  . امامه، آن چه در نوع او  گفته شید بیه عمیل آرنید    

ظ خیون متوجیه گردنید بیه اسیتصما       ید و تیلی یی دبض، به تبر

از . ه دابض و بارد بیود که و آبزنات یه و اطلیمشروبات و اغت

اض و رب س و حمی یاشربه، شربت عناب و انیار و انبیر بیار   

ه و کیه و زرشی یه، ح یروم یی ب و از اغتیو سی  یباس و بهیر

واج یی هربا با رب رکه با برنج و عدس سود دارد و درص یرمان

خ گلنار و یو انار، حابس خون است و در طب کو شربت زرش

آس و گل سرخ و مازو و پوست انار نشستن و بدان آبدسیت  

انیار و  ا و گل سرخ و سیماق و پوسیت   یردن و صند  و ادادک

حل برداشتن نفع تمیام  کاف یردن و شکوفته برعانه طال کآس 

 .دارد

در بدن غامب شیود و بیدان    یه رطوبت مائکآن : نوع سوم

شیود و   یق گردد و افواه عیروق مسیترخ  یسبب دوام خون رد

 یدی، ردیت و سیر  ید و عالمیت و یی الن نمایبامضرور خون س

ات بلییم  گر انواع نیابودن و جملیه عالمی   یخون است و آرار د

 .دا شدنیپ

ارجیات دهنید و هرچیه    یند به دفصات و ایء فرماید: عالج

ه و یی اطل کتمکی ه و اشیربه سیود دارد و   یمجفف باشد از اغت
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 .باشد یه مناسب وکافات یآبزنات و ش

غامیب شیود و افتتیاح     یه خلیط صیفراو  کآن : نوع چهارم

 .دیافواه عروق رحم نما

آنچیه   یصنیدوم ه در نوع کهمان است : عالمت و عالج او

 .از حدت و ردت خون افتد گفته شد

ن عروق یمفتح افواه ا یه خلط حاد سوداوکآن : نوع پنجم

ا سیبز  یمد که کخون است و باشد  یاهیو عالمت او س. گردد

 .دیبرآ

تازه را بر آتش گرم نمیوده و زن آن را   کاگر پنبه پا: دهیفا

ه یر سیا بردارد و تمیام شیب دارد و صیباح آن را بیرآورد و د    

باشد بر احتقان سبب؛ میثال   یل دویند مون آن پنبه دمک کخش

ا سیبز  یی مد کا یاه یاست و اگر س ید بود رطوبت بلیمیاگر سر

و امیر بیه   . است یو اگر زرد بود، صفراو. است یبود، سوداو

و یکن یلکه به رنگ خلط به شکآن است  یردن پنبه براکگرم 

ه سیبب  کی اه اسیت  ق آن گی یی ن تحقیاج بید یمتارر گردد و احت

ردن و کی از نتیوان  یگر اعراض امتیل باشد و به دیف و دلیضص

روشن است بیر   یصنیل ساطع ی، دمیکه آرار هر کگرنه آن جا 

 .ستیق نین تددیه حاجت بدکدا بود یوجود هر سبب، پ

ه کی مون دهند و باشد یه سودا، مطبوخ افتیجهت تنق: عالج

ه و یی ه و ادویی اغتگیر  ینبیود و د  ینند اگر مانصکق یف د باسل
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 .ندکت یفاکر شد که ذکافات یش

الن خون طمیث  یر امرحم موجب سیه بواسکآن : نوع ششم

 .شود

ن خیون، دطیره   یی د و ایی حده گفتیه آ یآن به ف ل عل: عالج

نبییود جهییت  یخییام یدطییره افتیید و صییاحب او از دردسییر 

 .ت رحم به دماصکمشار

ن میرض گیردد و   یی ه دروح رحیم باعیث ا  کآن : نوع هفتم

د و بیدبو  یی ا زردآب برآیی م یا ریه خون کمت او آن است عال

ز بیه ف یل جیدا گفتیه     ین نیامم و حردت بود و ا یباشد و ذ

 .شود

ف یه بیه واسیطه عسیر والدت رحیم ضیص     کآن : نوع هشتم

او پاره گیردد و غشیاء آن منفسیخ و گسسیته      یها شود و رگ

 .دیالن نمایار سیشود و بدان سبب خون بس

د اسیتصما   یی و شقاق رحم گفتیه آ  آن چه در دروح: عالج

 .ندینما

د یی ار آیه خون نفاس بسی کار باشد یعقب والدت بس: انتباه

رحیم بیه سیالمت باشید و      یثرت او در رحم و اجزاکجهت 

ت کی ت مضیر اسیت و بیه هال   یی ن خیون بیه غا  ین چنیحبس ا

ه خوف ضصف شود و حیبس او بیدان   کشد؛ مگر آن گاه ک یم

ه در عیروق و  کی د اما آنجیا  رکچه در نوع او  گفته شد توان 
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امیدفع   افته باشد و میاده واجیب  یه رحم خرق و فسخ راه یاغش

ننید  کن وجیع بسیند   کیوشند و به تسکضا به حبس او نیبود، ا

امدفع نبیود،   بدانچه در دروح و شقوق رحم است و اگر واجب

 .رد بدانچه گتشتکحبس او توان 

الن خیون رحیم   یارت موجیب سی  که زوا  بکآن : نوع نهم

ل شود و به سبب عظیم  یارت زاکه بکه گاه باشد کبدان . شود

او منخیرق شیود و خیون     یهیا  ده گردد و رگیآمت رحم رنج

 .افتد ید و خوف غشیار برآیبس

بلیوط   خ مازو و شاهیدر شراب دابض نشاند و به طب: عالج

ا یی ت یی نید و بیه روغین ز   یو گلنار و گل سرخ آبدسیت فرما 

ستر درخت انگور بیر  کخا ند ویروغن گل هر محظه چرب نما

بیا   یوانیی خرده نهاده و رفاده مانند بر فرج ببندند و فادزهر ح

د اسیت و شیقاق را   یی ت مفیه بامخاصی کده بنوشانند یدوص سائ

 .نندک کد تداریبدانچه در ف ل او گفته آ



 387 

ه در رحم کاندر قروح و جراحت : فصل پنجم

 هیا داخلیه یافتد از اسباب خارج
ه به موضع رحم رسید و  کربه و سقطه ه، مثل ضیاما خارج

او را منفسیخ سیازد و    یآن ر من دع گرداند و غشیا  یها رگ

مه و یه، مانند عسر والدت و شیدت طلیق و جیتب مشی    یداخل

ه انجامید و ورم  یه به خرق و فسخ عروق و اغشکت ین میجن

 یه در رحم باشد منفجیر گیردد و خلیط حیاد میرار     کو بثور 

 .ل سازدکآن را متا یو اجزا ه در رحم افتدکامه کمقطع ا

ع احیوا ، وجیع   یی و جراحت او در جمرحم  عالمت درحه

رون آمدن، پیس اگیر   یب بکا مریم تنها یالزم است و خون ور

د دانسیت  یافتن رگ باشد و باکل شید دمیخون سرخ خام  آ

اه و بیدبو  یار سی یرده و اگر خون بسی کم نیه هنوز جراحت رک

ه بیه آب گوشیت   یل بود و اگر شبکل تایدمد، ید با وجع شدیآ

ل تصفن درحه و ذوبیان گوشیت جیرم    ی، دمکد با وجع اندیبرآ

ه بیه  یراممقدار بود شبیثکد یرحم باشد و اگر آن چه از رحم آ

ما  کش از اسیت یه ورم گیرم رحیم پی   کی ل آن باشد ی، دمیدرد

ل یی ظ و دلید و غلی یو اگیر میده سیر   . نضج منفجر گشته است

ل آن یی هه نداشیته باشید دم  یرکحه یاملتع و را عد میاممقدار برآ

اممدۀ و رخنها  اضیالن ب»شود؛  یم کپا که درحه از چرکبود 

 یها و احامتهیا مهیا امی   یزۀ فیون من ت رف امحرارۀ امیریکانما 
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 .«املون و امقوام یۀ فیمشابهۀ االعضاء االصل

ا عسیر والدت و شیدت   یی آن چه از ضربه و سیقطه  : عالج

د و خیون صیرف   یی د آیت پدین میمه و جنیا جتب مشیطلق 

ردن و فرزجیه  کی باشد در آب دمقم نشسیتن و بیدان اسیتنجا    

نبیود ف ید    یه میانص کی  یزیی و در چ. ندیحاسبه برداشتن فرما

ق را مقدم دارند و اگر جراحت در دصر رحم باشید گیل   یباسل

خته حقنه رحم یبه آب دمقم آم کا و مازو و رامیو اداد یارمن

هربیا بیه آب مسیان    کند تا دوا به دصر اندر رسد و ادراص یمان

ه حقنه و فرزجه نسیبت  کد و بدانند یامحمل خون را دبض نما

 .االرر است عینجا سریبه مشروبات در ا

ن، میر،  یاالخیو  نیدر، انیزورت، دم  ک: صفت فرزجه حابسیه 

خته بیه  یوفته و بک، شب، پوست انار، جوزاامسرو همه را کس

ا آب آس بسرشیند و  یی ا آب مسان امحمیل  ی یامراع یآب ع 

ار صیوف را از آن  کی ن یی ند و بردارنید و درا یصوف در آن آال

رسیاند   یم است و متا رحم را امم نمیه او مالکاند  ردهکار یاخت

دهید   یمی  یاریی دوت حابسه و ملحمه است و  یضا در ویو ا

 .ف و سرعت اندما یبر تجف

ه هنیوز  کاست  یحتر جرایه گفته شد، تدبکن همه یا: دهیفا

شیود،   ح گردد و درحهیه دکپس از آن  و اما. ح نشده باشدیمتق

پس از آن به  یصنیرد بصده کد یه درحه باین نظف و تنقینخست
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ا بثیور  ید و آن چه به سبب انفجار ورم گرم یوشکد یاندما  با

درحیه، روغین گیل و     ین وجع و متع و نقیا کیبود جهت تس

نند و بصد از کخته رحم را حقنه یشر به هم آمکیبنفشه و آب ن

درحه جهت انبیات گوشیت و انیدما  جراحیت، حقنیه       یبقا

 یصنی یار یی ه روغن گل با آن کقون یند به مرهم باسلیرحم نما

 .رندیر از دروح گرده و مثانه برگیگر تدابیرده و دکمخلوط 

د، یی ه بیه میاءاملحم آ  یشیب  یزیا چیمده بدبو  یچه در و آن

بارد دابض چون آرد عدس و پوست انیار و گلنیار و    یزهایچ

خ او یزمازو و جفت بلیوط بجوشیانند و در طبی   کاالس و  حب

را از عفونیت   نند تا درحهکخته و رحم را حقنه یروغن گل آم

پیس از آن بیه    یصنی یو جرم رحم را از ذوبان بازدارد و بصیده  

 .وشندکاندما  

نید و  کل یی به جانیب مثانیه م   ه مده رحمکگاه باشد : انتباه

د و بیا  یی امصا گرا یه به سوکد و گاه باشد یهمراه بو  برون آ

ننید  کپس هرگاه امامه او بر مثانیه احسیاس   . دیظ بروز نمایغا

د با بو  یبرآ یستد و به زودیه مده در مثانه ناکوشند کدر آن 

ادرار  یذ ین دوایی ار اکی ن یو مثانه را متقرح نسازد و جهت ا

دو تخیم  کی ن و یاریمیز تخم خربزه و خ: د استیمف تیبه غا

را و رب یی تکچهار درم، صمغ و نشاسته و  یکخشاش، از هر 

ختیه بدارنید و   یوفته و بکدرم همه را  یک یکامسوس، از هر 
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ه از کی  یروطی ید یموازنه سه درم با شربت خشیخاش و دیدر  

نفیع میدرات آن اسیت    . موم و روغن گل ساخته باشند بدهند

ه بر جیرم  کآن است  یروطید و سود دیاز مثانه بزدام را یه رک

 .م او را محفوظ داردیمثانه ملت ق شود و از ضرر ر

م ظیاهر شیود در ردع او   یمسیتق  یم به مصایالن ریهرگاه س

رحیم و بیر روده    یمتوجه گردند تا مده باز پس گردد به سیو 

تر است و بر متع مده نسیبت   ه جرم حرم سختکرا یزد، زینر

ه کی از آن اسیت  . لۀ امحس جیدا یابرتر؛ الن امرحم دلبه امصا ص

ردن صیواب  کی ل یی رحیم ما  یمده را از روده باز داشته به سو

ختن ندهد ارز و عدس یه مده را به روده رک یی حقنه. اند دهید

ن یاالخو و دم یخ او گل ارمنیو پوست انار بجوشانند و در طب

ند بیا  ده باشی یه جوشیان که در سرکضه یو زرده ب یو صمغ عرب

ل کی تا ینند روده را و آن چه در وکحقنه  خته ویروغن گل آم

باشید   یدیمیاء صید   یا در ویاه یا سیافتاده باشد و مده سبز 

فاسیده بتمامیه    یه اجیزا کند تا یه او مبامیه نمایه در تنقکد یبا

ا بیه آب  یی ر و عسل یشص کشکار، به کن یا یو برا. دور شود

ردن سیودمند  کی قنیه  خ اصل امسیوس رحیم را ح  یصابون و طب

ا پنبه برداشتن نفع تمام یر پخته به صوف یاست و عسل در ش

از حیرارت باشید و پیس از     یه خیام کها را  دارد جمله درحه

ده یی افتیه فا یر کی ه ذکی ه مدملیه  ینند به ادوکه درحه، حقنه یتنق
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ون یی ن او افکید جهت تسی ید آید در درحه پدیهرگاه وجع شد

نید و اگیر   یرده برداشیتن فرما کی زنیان حیل    ریو زعفران در ش

ن دوا را در رحم تیا بیه دصیر    یند همیر بود حقنه نمایدرحه غا

ه یی مانیتیازه و بقلیه    یرحم برسد و درد بنشاند و اگیر خطمی  

نید  یرحیم ضیماد نما   یبجوشانن و به عسل و روغن گل بیاال 

ه کی نات وجع رحم در ف ل گتشیته  کگر مسیو د. درد بنشاند

و جز آن به مستقله گفتیه شید و    یر حبامیدبمشتمل است بر ت

 .رندیاز آنجا برگ



 392 

 اندر شقاق رحم: فصل ششم
شیتر افتید و   یبوسیت ب یار است و از یاسباب حدوث او بس

میزوم وجیع    یو عالمت و. دید آیثرت جماع پدکه از کباشد 

اد وجع هنگام جماع و به نهادن انگشت بر رحیم  یاست و ازد

مود خاصه اگر شقاق در عنیق او  ا ل خونکر به شکو برآمدن ذ

ه شقاق در گردن رحیم بیود بیه ممیس و نظیر      کو آنجا . باشد

دن او یی لیه د یشود اما اگر در جیوف او باشید، ح   یمحسوس م

ه توانند و نظیر  کند چندان یه دهن رحم را بگشاکچنان است 

الن به ک یی نهینند و اگر منظور نشود، بصد از انتفاح فم او، آئک

س شیود و  کنیه مینص  یس رحیم در آ کی د تیا ع مقابله فرج آرنی 

 .دام محل استکه شقاق در کمحسوس گردد 

د و یی ار آکی نجا هم به یآن چه در شقاق مقصد است ا: عالج

: د اسیت یی ردن مفکی د برداشتن و طال یآ یه گفته مکه ین ادویا

ان و روغین بنفشیه   کیی بط و ما یچرب کیقون با اندیمرهم باسل

. روغن بنفشه و زفیت سرشیته  میز ساق گاو با : گرید. ختهیآم

االنباط مخلوط سیاخته و   کروغن سوسن با زفت و عل: گرید

 .ن استیچن ه عالج شقاق دبل همکبدان 

ارت، دبیل بیه   کی ا ازامیه ب یه هنگام والت کگاه باشد : دهیفا

ن آن و دبیر حجیاب   یه در بی کافد کبش یا به گونه یصنی ینهج

د و یو میوم سیر  ه از میز ساق گاو کنماند و عالج او آن است 
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میاه   ییک ه گرده بز میرهم سیازند و در آن جیا نهنید و تیا      یپ

ند تیا بیه   یف منع نمایت عنکند و از جماع و حریمداومت نما

زنید  ین مرهم آمیساخته در ا یکشود و اگر سنگ جراحت بار

 .بهتر باشد
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ه عارض که و خارش کاندر ح : فصل هفتم

 رحم شود
ا  کی ا ایی  یمح بوردا مایاست  یسبب او، خلط حاد صفراو

ه آرد و اسیتدال   کی رد و حیحدت پت یه منکو باشد  یسوداو

رد به وضع پنبه در فرج کت سبب به رنگ طمث توان یبر نوع

در  یالن طمث گفته شد و عیدم اسیتفراص منی   یچنان چه در س

ه بیه  کی گر آرار یو د. است بر حدت او یل دویل دمیطو یزمان

ه کی د دانسیت  یی اسیت و ب یده نیهر واحد مخ وص است پوش

ه دیوت  کی غامیب شیود    ییی  ه به مثابهکخارش رحم گاه باشد 

 یریه از جمیاع سی  کی ن علیت اسیت   یی سادط گردد و خاصه ا

اده یی حیرص او ز  یصنیند شره کشتر یحاصل نشود و هرچند ب

 .گردد

نند و به حسب سبب مسهل دهند و در جمله کعالج ف د 

و خرفیه و  ز سبز یس و گشنیۀ امتیثا با ع اره محیصند  و مام

ن یو ا. دن سود داردیردن و روغن گل و بنفشه مامکاهو طال ک

نه، پوست انار یبرگ پود: صفت: ن باب مجرب استیدوا در ا

ه کا سیر یی ا شیراب  یی وفته و آن را به مثلیث  کو عدس مقشر، 

 یه حدت منکزند و بجوشانند و به صوف بردارند و آن را یآم

ر داشته باشید و  یتخد کیه اندکه مبرده مرطبه یسبب باشد ادو

افته سود یر کثرت شهوت ذکدر باب مخت ۀ امرجا  در ف ل 
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 .دارد

 .ه گفته شدکنند کن سان یز همیۀ امقبل نکعالج ح
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 ر الرحمیاندر بواس: فصل هشتم
هیا ظیاهر    یه در مقصید فزونی  کی ه همچنیان  کی د دانست یبا

ن یی و ا ید از خلط سوداویا ید میز پدیشود در عنق رحم ن یم

د و اگر در بیاطن  ینما یها اگر در ظاهر او باشد آسان م یفزون

ند ظییاهر یر باشیید و چییون دهیین رحییم را بگشییایاو بییود غییا

پیس اگیر هنگیام    . نیه مقابیل او دارنید   یگردد خاصه اگر آئ یم

و سرخ و  یها ممتل یجان و امتال و احتباس خون بود، فزونیه

بیه   ل باشید یی ه ماک یه به دردیشب یبا امم باشند وگرنه رطوبت

 .امم بودند یو ب یکها زرد و بار یل شود و فزونیسا یاهیس

مون دهنید  یه سودا رگ زنند و مطبوخ افتیجهت تنق: عالج

ه مرطبیه چیون گوشیت بیره و     یی اصالح خیون از اغت  یو برا

ل و یی نید و بیه واسیهط تحل   یبزغامه و ماننید آن خیوردن فرما  

ن میرهم اسیتصما    یف، روغن نرگس و سوسن بمامند و ایتجف

سه درم، میوم   یکا، زردچوبه و مرداسنگ از هر یمیادل: ندینما

سیت درم،  یا شیفتامو ب یی د پنج درم، روغن خسیته زدرآمیو   یسر

ر همیان اسیت   یگر تدابیمرهم سازند چنان چه رسم است و د

 .ر اممقصد گفته شدیه در بواسک

شم یا ابریند آن را به آهن یه دوا سود ندهد دطع نماکآنجا 

ر یض نباشد و اگیر غیا  یها ظاهر بود و عر یه فزونک یبه شرط

ه یی ض باشد دست از دطیع بازدارنید و بیه جیز ادو    یا عریبود 
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 .ار نبندندکحردت نباشد به  یه آن هم ذکمجففه 
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 اندر بثور رحم: فصل نهم
د یی ه مخلوط به خون بود پدکا از صفرا ی یاز خون رد یو

ه بیه  ک شتر در فم رحم افتد و عالمت او آن استین بید و ایآ

ند و فیم  یمس انگشت محسوس شیود و چیون دبیل را بگشیا    

 .ندکه خارش کد منظور گردد و باشد یرحم را مالحظه نما

ن صیفرا، شیربت   کینند و جهیت تسی  کق یف ل باسل: عالج

جو دهند و غیتا، آش   کشکره خرفه و ین  شینجبکنارنج و س

پس اگیر بثیور ظیاهر بیود     . ندیغوره و سماق و مانند آن فرما

ا و یی مومین دیه از گیل سیرخ و طی   ک یا مرهمیداج یاسف مرهم

د و روغین  یر و موم سریده ارزیخبث امفضه و مرداسنگ و سر

 که میاده خشی  کی ند تا یگل ساخته باشند بر جوششها طال نما

ه یی ن ادوین گردد و اگر بثور ظیاهر نبیود همی   کشود و متع سا

ر زنان حقنیه  یوره را به آب مسان امحمل و روغن گل و شکمت

 .نند در رحمک
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 ل رحمیاندر ثال: فصل دهم
 .قه شناختن بثور بودیشناختن او به طر

اره و یا به حب ایمون یند به مطبوخ افتیه بدن مایتنق: عالج

نید و روغین   یظ بود احتراز فرمایه محدث خلط غلکه یاز اغت

خ بابونیه و  یم بمامند و بیه طبی  یسوسن و روغن دانه شفتامو دا

ضیه  یه مرکی د یی تان نشیانند و با کو تخم و حلبه  کل امملیلکا

رده باشید  کی  یاستنجاء می  یصنیخ آبدست ین طبیوره به همکمت

 .ه خواهدکبصد از فراص بو  و هر ودت 
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 اندر ناصور رحم: ازدهمیفصل 
گتشیته   یمیدت  ه بیر درحیه  کی نند ک یاطالق ناصور در ودت

طلیق  یال امناصیور  »: «باشد و دا  مشارح االسباب و امصالمیات 

هیا میدۀ مین ودیت     یامقرحۀ اال اذا بصد عهدها و مضت عل یعل

ه کی آن اسیت   یو عالمیت و . «ومیا یاالنفجار و ادلها اربصیون  

 .ل بود و درد الزم باشدیوسته زرداب سایپ

ه در حق دیروح رحیم گفتیه    که و مجففه یه منقیادو: عالج

ننید و زنهیار   یتر بیود برگز  یند اما آن چه دویشد استصما  نما

و اخیتالط   زازکی خیوف   یه در وکی ند به آهن یننما یدستگار

بیود از فضیو  ف ید و     یاست و اگر بدن ممتلی  یعقل و غش

 یاریی ف یار توان بست تا بر تجفکمسهل به حسب حاجت به 

 .دهد
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 الن رحمیاندر س: فصل دوازدهم
د بیه سیبب   یی وسته از رحیم برآ یه رطوبت پکآن است  یو

ا یی بود  یا بلیمید یه از رحم آکن فضو  یا ه او ویضصف غاذ

ه کی را یی دم غامب باشید ز  یصنی، یا دموی یا سوداوی یصفراو

الن رحیم  یند نه سید آن را استحاضه گویاگر خون خام  برآ

و عالمییت غلبییه خلییط ظییاهر اسییت از رنییگ او و جییز آن و 

را بردارد و بصید   یی  ه زن خردهکن استدال  آن است یتر راسخ

الن یننید و صیاحب سی   کخرده به مون آن نظر  شدن کاز خش

رنیگ   یصنیر املون یاشتهاء و متی یب یصنیرحم، مسقط امشهوۀ 

چشیم و صیورت    یدارا یصنی ین یده و متهبج اموجه و امصی یپر

 .رده باشدکپف 

بیه   ءیا مسیهل و دی  ینند به ف د که بدن ینخست تنق: عالج

 رسیا یه برحم ایپس از آن جهت تنق یصنیحسب سبب و بصده 

ارج یی اه در آب وشیانند و ا یامسیوس و نخیود سی    اذخر و اصل

ه ک یند به شرطکرده و رحم را حقنه کمخلوط  یصنیار یقرا یف

ار نبرنید  کن دوا زنهار به یحرارت نبود و اگر با حرارت بود ا

ت او، فرزجیه  یی شود جهت تقو کره پایه رحم، شیتنق یو برا

در افراد طمث  ند از آنچهیدابضه و حقنه حابسه استصما  فرما

 .ور شدهکمت
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 اندر احتباس طمث: زدهمیفصل س
 :ادسام است یو

م بشیود و عالمیت اونحافیت    کی ه خون بدن کآن  :دسم او 

م جیوع مفیرط و   یرنگ است و تقید  یبدن و ضصف او و زرد

تصب مفرط و تقیدم امیراض محللیه و اسیتفراغات خ وصیا      

 .استفراص خون است

چیون   یمقو ی، غتاد خونیت بدن و تومیجهت تقو: عالج

مرص فربه و گوشت او و گوشیت   یپخت و شوربا میمرص ن تخم

شیتر خورنید و خیواب و    یب ینیریر و شی یگوسفند جوان و شی 

 .ندیراحت ورزند و استحمام مرطب فرما

ا یی ظ شیود بیه سیبب بیرودت     یه خون غلی کآن : دسم دوم

بیدن   یو سسیت  یدیو عالمیت او سیر  . ظهیمخامطت اخاطه غل

ت بیراز جهیت   یی بو  و بلیم یاریها و بس رگ یبودکاست و 

ق برآمیدن  یی د ور هضم مصده و خواب گران بودن و خون رد

 .دیاگر برآ

ه ملطفیه دهنید مثیل    یی ظ ادویه اخالط غلیجهت تنق: عالج

ق خیون و  یی ترد یپیس از آن بیرا   یصنیاره و جز آن و بصده یا

ان و یی نه و بادیسون و پودیرفس و انکان او، تخم یسهومت جر

ا در یه آن را مطبوخ ساخته کع و مانند آن خورند یشطرامکمش

خ شیبت و  یو بیه طبی  . ا در دند مصجیون نمیوده باشیند   یعسل 
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ل و صیصتر آبیزن   یلکنه و سداب و بابونه و ایمرزنگوش و پود

خه و حب بلسان و عیود  یو سل ینیند و به سنبل و دارچیفرما

ر آن هیر چیه   یی بلسان و جوزبوا و دادلیه صییار و دسیط و غ   

نید و  ید نمایی مکع و تسیخن بیود ت  یح و تقطیت و تفتیطرع یذ

ور بیر مجمیر بسیوزند و دود آن بیه رحیم      که میت یی ضیا افاو یا

ق در خون صد صافن و میابض  یو بصد از ح و  ترد. رسانند

ش از نوبیت  ین نفیع تمیام دارد و دو روز پی   یو حجامت سیاد 

حیدث  یت ل امنوعان من االستفراص فیمئال »: ار برندکض به یح

 یسی کن ف د و حجامیت در حیق   یو ا. «و فتور امقوۀامضصف 

ق یی ب الیی ت سود دارد و اگر طبیبود به غا یه فربه و محمانک

 .ندیز استحمام نمایق خون نیداند دبل از ترد

رحم بند شود و بدان سیبب   یها ه دهن گرکآن : دسم سوم

 :ن بر چند وجه استید و ایایض نیح

امتهیاب و   ه بر رحیم افتید و  کحرارت مجفف مقبض  یکی

 .جفاف رحم شاهد اوست

دو و کی رخشیت و سیماق و نبیات و مییز تخیم      یش: عالج

مرص و  وفته فرزجه سازند به عسل و زرده تخمکان یباد یخباز

ر ازامیه  یگر تدابیره خرفه سود دارد و دیچند روز بردارند و ش

 .ندیحرارت رحم از عقر جو

میون و تفیاوت    یدیه بر رحم افتید و سی  کثف کدوم برد م
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 .ها و جز آن گواه اوست رگ ینبض و سرد

سوء مزاج اگرچه در رحم افتد اما آرار آن میزاج در  : دهیفا

ف اسیت  یشر یه رحم عضوکشود، بهر آن  یتمام بدن ظاهر م

 .ندک یت میع بدن سرایبه جم یو مزاج و

نید و  یه گرم ملطف استصما  نماین، ادویجهت تسخ: عالج

ن رحیم  یمیر در تسیخ  ور است و درص کل متیدر عقربه تف 

 .ر نداردینظ

 کیثف عارض رحیم شیود و خشی   کبوست میه کآن : سوم

 .ل اوستیبدن و خالء عروق دم  فرج و رحم و هزا

 .چه در عقر گفته شد ند چنانیمرطبات استصما  نما: عالج

 .ه ورم رحم موجب احتباس طمث شودکآن : دسم چهارم

 .دیدر ف ل اورام گفته آ: عالمت و عالج آن

 یها ه دروح رحم مندمل شود و دهان رگکآن : پنجمدسم 

 .آن را مسدود سازد

ن جهت آن یکست مین نکن علت ممیاگر چه ازامه ا: عالج

ننید  ک یمن باشد ف د همی یه از مضرت احتباس صاحب او اک

ات و یی ه، میداومت و منق یل فضو  طمثیو جهت اخراج و تحل

 .دارند زماضت الیر

بر فم رحم و  یصنیشود  ه رتق مانع طمثکآن : دسم ششم

ه مانع جماع شود و بیه سیبب نیابودن    کدا شود یپ یزیفرج چ
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ض، امیم  ید و عند نوبت حی یز منع نمای، طمث را نیمنفت در و

 .دید آیم پدید و تمدد عظیشد

آن چه در ف ل رتق گفته آید بیه کیار برنید و اگیر     : عالج

ازامۀ آن ممکن نبیود، جهیت ایمین بیودن از آفیات احتبیاس،       

ی کیه در انیدما  دروحیی گفتیه شید از ف ید و جیز آن        چیز

 . استصما  نمایند

مفییرط بییه ضیییط و  یه سییمن و فربهییکییدسییم هفییتم آن 

 .دیرحم نما کمزاحمت خود انسداد مسام

ل و الغیر سیاختن   یی ننید و بامجملیه در تهز  کف ید  : عالج

ب رسید، رگ صیافن   یی ض دریوشند و چون ودت نوبیت حی  ک

ش از طصام و بیر  یت پکد و حره و اشربه مدره دهنیزنند و ادو

و گلقند  یمونکر یفل صییردن و استصما  اطرکنهار استحمام 

ل دوام نفیع تمیام دارد و اگیر حیرارت     یبر سب یان رومیو باد

 .ار نبرندکدا بود مسخنات به یپ

 یبیه نیوع   یه رحم منحرف شود به جیانب کآن : دسم هشتم

ون سو شود و بدان سیبب خی   یکه دهن رحم از مقابل فرج ک

 .میل گفته آمدین را در عقربه تف ید و ایایبرن

ض حادث شود بیه  یه از احتباس حک یتصداد امراض: تب ره

اختناق رحم، اورام رحم، اورام احشا، امراض : ن شرح استیا

و  یان و تشینگ یی هضم و سقوط اشیتها و غث   مصده، چون سوء
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و  ایی خومیو مام و صیداع  متع مصده و امراض دماص، مثل صیرع 

و امیراض  . ق نفیس ینه هم چون سصا  و ضیو امراض س. فامج

ات یی و درد پشت و عنق و حم. گرده و امراض جگر و استسقا

 .ینیمحرده و درد چشم و گوش و ب

د و به حسب سیبب  یض بسته را بگشایه حک ییهید ادویبا

 :توان داد

 .ندکاو را طمث  کمثقا  س یک سرخس، دو درم با

بصد از ف ید   ین بزورینجبکم با شربت سکرکدواءام: گرید

خ یم درم، بی یدسیتر نی  یجندب: گیر ید. دیض نمایصافن، ادرار ح

نیه دو داشیق، عسیل هفیت     یبیود دو مثقیا ، آب پود  کسوسن 

 .ض براندیه حکد یمثقا  به دو نوبت استصما  نما

ن، ی، افسینت ینی یچخه، داریسیصد، فیوه، اسیارون، سیل    : گرید

ب بیه آب فیوه دو مثقیا     کع، خواه مفرد خواه مریطرامشکمش

ت و یی اه بیا ز ید و آب نخود سیض نمایه ادرار حکد یل نمایم

 .ن باب سودمند استیل مربا در ایله با تمر و زنجبیخ هلیطب

سه درم فوه  یکسون از هر یسرخ، حلبه و ان یایموب: گرید

امیه آب بجوشیانند و   یپ ییک  وفته، چهار درم، همه را درکم ین

ختیه  ین آمینجبکنند و به ده مثقا  سی کد صاف یمه آیچون به ن

 .ندیم گرم رغبت نماین

چهیار درم، ابهیل هشیت درم،     ییک نه هر یمر و پود: گرید
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خته به زهیره  یوفته و بکست درم، یب یز منقیسداب ده درم، مو

ه کی انید   ردهکگاو بسرشند و فرزجه سازند در چند روز و نقل 

آن چیه  : گیر ید. دین بگشایض بسته بود از ایاگر هفت سا  ح

ض از او آسیان  یمه گفته شد ادرار حی ین و مشیاخراج جن یبا

 .دیآ

 یلی ک یتیرا در ادرار طمیث خاصی   یکیی درص میر،  : گرید

 ییک سیه نوبیت بخورنید و در هیر ده روز      یه در ماهکاست 

 .نوبت
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 اندر رتق: فصل چهاردهم
 یا غشاء صفاتیدسم عضله  د ازیزا یزیه چکآن است  یو

ا بر فم رحم بیرون  ین فرج و فم رحم یا مابیصلب بر فم فرج 

در  یصنی یالج را، یی نید ا ک یآن چه بر فم فرج بود، منع می . دیآ

د دخیو   یی نما ین فرج بود، منع می یت را و آن چه بیآمدن دض

نید امیا میانع    ک یتام را و آن چه بر فم رحم بود منع دخو  نم

م اممنفیت بیود آن   یه عدک یست به شرطحبل و خروج طمث ا

گاه افتد و چون منیدمل  ین جایدر ا ه درحهکد و گاه باشد یزا

را مسیدود سیازد و گیاه     ید و مجیر یی برآ یشود گوشت فزون

 .دیدا نمایه در اصل خلقت منفت پکباشد 

ند اگر مقدور باشد پس اگر سبب او یفرما یارکدست: عالج

ر را یبواسی  یه از وکی  یننید بیه آمتی   ک  امتحام بود شق در طو

ل نهان یه مثل مک یض مخفیعر یا به مبضصیسازند  یمنقطع م

د را بیه  یی باشد و اگر سبب او انبات گوشت بود آن گوشت زا

و بامجمله، پس از دطع، دامب . رند و به مبضع ببرندیصناره بگ

دار در صیوف   و سیوراخ  یتو خام یلکش یصنیمجوف ذورقب 

ه بیه  کی مرهم مانع االمتحام آموده در او گتارند تا ده و به یچیپ

شید،   ییک ه جیرح ن کی ج جراحت به شود و چون بداننید  یتدر

و نفع مجیوف بیودن دامیب آن    . ور را مودوف دارندکدامب مت

 .باشد کح مسلیه جهت برآمدن فضله و رکاست 
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ه در دو طیرف  کی  یزنان را فزون یه بصضکه گاه باشد کبدا 

ند بیزرگ شیود و عظیم    یگو« بظر» یازفرج است و آن را به ت

د و باشید و  یی چه جمیاع را میانع آ   رد و سخت گردد چنانیپت

گیر  یبیا زن د  ین فزونی یه آن زن بید کی چنان شود  ین فزونیا

ز دطیع  یی ند و عالجش نیگو« بظرا»ن زن را یند و اکمجامصت 

 .است
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 اندر نتو الرحم: فصل پانزدهم
ه رحیم  کی آن  یکین دو گونه باشد یو ا. خروج رحم یصنی

د و گیردن آن از فیرج   یی ه هسیت فیرو سیو آ   کئت یبه همان ه

د یی بروز نما ه رحم از اصل منقلب گشته وکدوم آن . دیبرون آ

دا یی و ناپ یه باطن بتمامه ظاهر شود و رقبه عنق او منتفکچنان 

نید و نتیو رحیم بیه     یگو« انقالب امیرحم »ن دسم را یگردد و ا

و « عقیال »حبه آن را اسیت و صیا   یضا مسمیا« درن»و « عقل»

 .نامند« درنا»

ن یمه بیا جنی  یه مشی کآن  یکی: ار استیاسباب نتو رحم بس

عیورت از محیل    کدوم آن . ده شیود یشکب یر ترتیت به غیم

ا بجهید و  یی شید  کا بیی رد یی ا بار گران برگیفتد یبلند بر عجز ب

ا فقیره  یا منقطع شود یشود  یبدان سبب رباطات رحم مسترخ

ه در اعضیا  کد یو سومف فزع شد. ردیتاز موضع خود زوا  پ

در  یه رطوبیت میزح بلیمی   کی چهارم آن . ضصف و استرخا آرد

سیازد پییس   یاربطیۀ امیرحم عیارض شیود و آنهیا را مسیترخ      

ن یی د و ایی بامضرور رحم منزمق گردد و منقلیب شیده بیرون آ   

 یثیرت اجتمیاع امرطوبیۀ فی    کثرامرطوبت را افتد مکر و یزنان پ

 .ابدانهم

ه در عانه و مقصید و دطین و   کآن است عالمت بروز رحم 

و رعشیه و خیوف بالسیبب     زازکد و ید آیم پدیپشت درد عظ
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نرم فرود آمده باشد پس اگیر   یزیان فرج چیعارض شود و م

 یالن رطوبت از رحم گواهیباشد س یباعث نتو، رطوبت بلیم

 .دهد یم

 ل گیردد کمه فرق مشی یه در رحم و مشکار باشد یبس: انتباه

 یصنی یجسیم   کمه، تنیمش: هکبر جها  و اطبا و فرق آن است 

 .باشد و رحم ضد او بود یف و باریظر

ننید از  ک کن امصیا را پیا  یه افتد، نخستکاز هر سبب : عالج

ضیا  یمتر افتد و اکنه تا بار او بر رحم یرفل به استصما  حقنه م

ه رطوبیت  کی و آنجیا  . ند به اسیتصما  میدرات  یه مثانه نمایتنق

ه بیه  کی ارجات دهند یسبب بوده باشد جهت استفراص، ا یبلیم

 .ت داده باشندیتربد تقو

ه روغین زنبیق   کد یه امصا و مثانه بای، بصد از تنقجملهو در 

زنید و  یروغین خلیوق در او آم   یرند و دیدر یا روغن گل بگی

گیرم چنید دطیره در رحیم      میه در آن گتارنید و نی  یی غام یلیدل

رحیم منقلیب    یصنی یباشید   نشیده  یانند اگر رقبه او منتفی کبچ

 .ه را بر آن بمامندین ادوینگشته بود و گرنه هم

د و یی ان خیود آ کی ه رحیم بیر م  کنند کر آن یپس از آن، تدب

هیا را برداشیته و    ه زن بر پشت بخسرد و رانکر آن است یتدب

د آن را بیه  یی ه گفتیه آ که به وساطت فرزجه یگشاده باشد و دا

ابید و فرزجیه   ید درار خو یه به جاکند تا ک یرد هم یآهستگ
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 یث، مازو و خرنوب، هر چهیار مسیاو  یدسط، طرار: ن استیا

نید و  یشیراب بجوشیانند پیس براال    کیرند و در آب و اندیبگ

زنید و  یخ آمین طبی یی سیاخته در ا  یکبار کو رام کا و سیاداد

نید در  یگو یه آن را مرغزکشم نرم یابر یی حاضر دارند و پاره

رده رحیم را  کی خ تیر  ین طبیر اروهه سازند و دکده و یچیهم پ

ند یخود نشی  یج، و چون به جایروهه برتر برند به تدرکن یبد

ضیه را بیر پهلیو    ینند و مرکفرج  یه دابضه برعانه و نواحیادو

ر یی ناف محجمه نهند به غ یمرگاه او فرو سوکده و در یغلطان

ند بهتیر  یر پستان او وضع محاجم نمایو اگر ز. ندکشرط و بم

 .باشد

بیدبو   یزهایانند و از چیخوشبو ببو یزهایحامت چن یدر ا

ه بصد از ارجیاع  کد یشود و با یل به اعلیت ماکو عطسه و حر

تیان  کوره را همانجا بدارند و چند تو پارچه کرحم، فرزجه مت

آن منگومطیه بندنید    یا پنبه در فرج گتارند رفاده مانند و باالی

غیتا بیاز    باشید و اگیر از   یل مستلقکن شیو تا دو روز هم بر

 یزیی چ. نیدارد  یاگر توان گرسنگ یصنیماند بهتر بود و اال نه 

بیود تیوان داد، چیون صیفرت      کت و سبیل اممائیه دلک کاند

 .م برشت و مانند آنیضه نیزرده ب یصنی

ند و فرزجیه بیرون آرنید و پشیم     یروز سوم منگومطه بگشا

ه در او بیرگ میورد و گیل    ک یروهه ساخته و در شرابکگر ید
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گییر دوابضییات یا و پوسییت انییار و ماننیید آن دیییادادسییرخ و 

گیرم و ودیت    میرده و فرزجیه سیازند نی   کده باشند تر یجوشان

ه گفتیه شید بخسیرد و پشیم     کل کبرداشتن فرزجه به همان ش

ن شیراب تیر سیاخته و بیر فیرج و زهیار نهنید و        یگر در اید

مرگیاه  کد و بیه  یم ساخته بر پهلو آیها را مستق ند تا رانیبفرما

سیته بدارنید پیس بنشیانند در     یشا یجمه گتارند و زماناو مح

چه باال گفتیه   ده باشند چنانیدابضات جوشان یه در وکشراب 

 .شد

فیرج   یه دابضه برعانیه و نیواح  ید ادویو چون از آبزن برآ

و . ه گفتیه شید  کی  یند و منگومطه بربندند به دستوریضماد نما

بصید از   ل دوام نهیاده دارنید و  یه بیر سیب  کد یاضمده دابضه با

خ مورد و برگ گل و اذخیر نشیانند و   یچند روز در طب یساعت

هفتیه تمیام    یکنند تا ک یر همید تدبیاز پس هر دو روز تجد

نند و از آنچه باال گفتیه شید   کن ین ارنا زنهار مشیشود و در ا

شییتر یو ب. اجتنییاب الزم دانیید از عطسییه و مزمقییات و جییز آن

ه زده کیه گاه گاه تکسته است یشا یصنید یباشد و شا یمستلق

 .هیاد مگر به حاجت ضروریند و منگومطه نشگیبنش

زهاسیت در  ین چیتیر  بدبو، ناموافق یزهایدن چیشم: دهیفا

ل دارد و از یی به میح طیه رحم بامطبع، به رواکرا ین مرض زیا

ل بیه حیالوت دارد و   یبد مکه کهه نفرت، همچنان یرکح یروا
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 .نفرت یاز تلخ

ه در بین  کی نید  یم را گویی م مالپشیم نیر   یه مرغیز کی بدان 

 .ندینه گوکیرک ید و آن را به پارسیرو یش میبز و م یها یمو
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 الن الرحمیاندر م: فصل شانزدهم
 .ندکل یم یه رحم به جانبکآن است  یو

رفتن یحمل ناپیت  یصنیدر عقر : عالمت و اسباب و عالج او

ه چیون رحیم منحیرف    که گاه باشد کد دانست یگفته شد و با

ه کی ق میرض  یا هر دو و در تحقیا عسر بو  یر افتد یشود زح

ب را الزم یی د، پس طبید آیدام عضو است اشتباه پدکعلت در 

نید تیا   کتامل  یکه در مرض و عرض و اسباب فارده نکاست 

ممیس   یصنیفتد و نشان انحراف رحم به مس اصبع یدر خطا ن

ر یی ست، پیس زح یح نیدانند و حاجت به ت ر یانگشت زنان م

انید   ه محیدث انحیراف  کی را افتد بصد از ودوع اسباب  ه زنانک

د و جز آن یدن و ترسیدن و برداشتن و جهیشکچون بار گران 

نید تیا انحیراف در رحیم     یه نخست تفحی  فرما کالزم است 

 .دیام نمایر دیا نه پس به مصامجه زحیهست 
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 اندر اورام رحم: فصل هفدهم
 :سه گونه است یو

و اسیباب  . حم عارض شیود ه ورم گرم در رکآن : نوع او 

دوم . ه بیر رحیم افتید   کی ضیربه و سیقطه    یکی: ار استیاو بس

ن و عسیر والدت و  یسوم سقوط جنی . ض و نفاسیاحتباس ح

ه ک یبا صفراو یچهارم ماده دمو. ارتکافراط جماع و ازامه ب

 .ندکزش ین حادرات خود به خود بر رحم ریبدون ا

 یاهیو سی  زیتب ت یکی: ار استیعالمت ورم گرم رحم بس

امیا  . سوم درد ناف و عانه. کدوم درد سر خاصه در تار. زبان

. ه آمیاس در مقیدم رحیم بیود    کباشد  یو عانه ودت کدرد تار

پینجم  . چهارم درد دطن و پشت اگر ورم به موخر رحم باشید 

ن اگر ورم هر دو جانب رحم باشد و گیاه باشید   یدرد خاصرت

 یز آنجیا بیه سیو   ا در دطن باشد و این ناف بود یه وجع مابک

د آرد بیه  ید و امتیداد شید  یی ن فیرود آ ین و خاصرتیران و سر

 یه دردکی ثیر آن اسیت   که برخواستن متصسر بود و اک یی مثابه

ه در دطن بود به ک ید و دردیر ناف باشد بر ران فرود آیه زک

ششم عسرامبو  است اگر ورم در مقدم رحیم و  . دیسربن گرا

امبراز اگر ورم به میوخر   هفتم عسر. باشد یل به طرف عامیما

ه شدت و خفت عسر کو ظاهر است . ل به اسفل بودیرحم ما

هشیتم،  . ورم اسیت  یو گرانی  کیط بیه حسیب سیب   یبو  و غا
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 . نهم فساد مصده و دماص. تواتر نبض و نفس

ننید و در ابتیدا، آرد جیو و    کق و صیافن  یف د باسل: عالج

ختیه و  یآم یاسین کز تیر و  یبادال و نخود و بنفشه به آب گشین 

رده بیر عانیه و نیاف ضیماد     کی مخلوط  یصنیار یافور ک یددر

سیرد در رحیم    یهیا  هیا و ع یاره   ها و روغن و مصاب. ندینما

خیوش و  یره خرفه و شربت بنفشه و آب انیار م یو ش. انندکبچ

ق یی ن و مانند آن هرچیه ال یآب جو با روغن بادام و دند و مصاب

. نید یردن منع نمان بود از آب سرد خوکو تا مم. بود بنوشانند

صییت دییبض بییود بنفشیه و سسییتان و عنییاب و آمییو  یو اگیر طب 

رخشیت و روغین   یند و شکبجوشاند و میز فلوس در آن حل 

ه بیه حسیب   یی ر مقیدار ادو یو تقد. زند و بدهندیبادام در او آم

ب است و میز فلیوس بیه شیربت    یطب یحاجت مودوف بر را

رفع دیبض  دن در یو عنب امثصلب نوش یاسنکا در آب یبنفشه 

 .و ورم احشا نفع تمام دارد

ن ورم در ابتدا باشد رادعات صیرف هرگیز   یاگرچه ا: هیتنب

ه بیه انتهیا   کی ند تا ماده متحجر نشود و اما هرگیاه  یضماد ننما

ن و محلیل بیود   یو جیز آن هرچیه ملی    یرسد، بابونه و خطمی 

 .خهیند ضمادا و نطوال بطبیاستصما  فرما

: رون نباشید ید از دو جه به چون به انتها رسکد دانست یبا

به جمع آرد و عالمیت جمیع و    یدوم رو. ل رودیبه تحل یکی
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مختلیف و   یهیا  نید و تیب  که درد شیدت  کی پختن آن اسیت  

حامت احساس سیوزن سیوزن    یصنید و خله ید آیره پدیدشصر

د یی ن ودیت با یی ند و در اکع اعراض غلبه یشدن در بدن و جم

م ینی  یریتان و خکگرم چون مصاب حلبه و تخم  یها ه مصابک

تیان و  کند در رحیم و بابونیه و حلبیه و تخیم     یگرم حقنه نما

ر سرشیته بیر عانیه    یی خ انجیو بنفشه و آرد بادال به طبی  یخطم

ن همه بهر آن است یگرم نشانند و ا میضماد سازند و در آب ن

 یدهد و چون پخته گردد از دو وجیه خیام   یاریه در پختن ک

له گردد یمچنان بمامند و دبا هیند و منفجر شود کا سریست ین

ن یی نند و جهت اکه در خروج آن مدد کد یافد باکپس اگر بش

خ یفه چون طبیردن و مدران خفکار ماءامصسل در رحم حقنه ک

دن سیودمند  ینوشیان  یاسنکن و تخم یاریتخم خربزه و تخم خ

ه کد یو با. م مقرر استیه ریتنق یر گاو با نبات برایاست و ش

شیود و میدرات    کپیا  ه درحهکزم باشند تا ر مالین تدبیبه هم

نید  ک یاده می یی ه به واسیطه تجلیب میواد ز   که زنهار ندهند یدو

شود به انیدما  او توجیه    یم خامیو چون درحه از ر. درحه را

له بیه ف یل جیدا    ینند از آنچه در ف ل دروح گفته شد و دبک

 .دیگفته آ

ا مثانیه  یه امصا ه بکد گاه باشد یچون ورم رحم بگشا: دهیفا

ن یی ه در اکی د یی برآ کا بیو ، زرداب و چیر  یط ید و با غایگرا
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 ین اعضیا بازگرداننید بیه سیو    یی ه ماده را از اکباشد  یودت م

 .ور شدکرحم، چنانچه در دروح رحم مت

د و یی د آیی در رحیم پد  یه ورم سیرد بلیمی  کی آن : نوع دوم

 .عانه است یعالمت او رقل و درد در نواح

ند و هر چیه در ورم سیرد مثانیه    یفرما ءین دینخست: عالج

 .ندیور است استصما  نماکمت

در رحم عارض شیود   یه ورم صلب سوداوکآن : نوع سوم

ه ابتیدا  کی شتر در عقب ورم گیرم افتید و باشید    ین ورم، بیو ا

گر بدون تقیدم  ید یا به سببیض سوخته ید از خون حید آیپد

تودیف   گیردد و بیه   یور به سرطان بیازم کو ورم مت. ورم گرم

 .شود یم یعالج به است به استسقاء مود

ه در محل کآن  یکی: رحم، پنج است یعالمت ورم سوداو

. منید بیود   سیل کت کضه از حریرحم رقل محسوس شود و مر

دا بود، پس اگر در عانه باشید، نشیان   یه صالحبت پکدوم، آن 

 یه هنگیام مشی  کی سوم آن . ثرکتورم گردن رحم است و هو اال

 ییک اضطراب افتد، پس اگیر آمیاس بیه     یت ساق پاکدر حر

د ید آیز در ساق همان طرف پدیجانب رحم باشد، اضطراب ن

و اگر به هر دو جانب رحم باشد، در هیر دو سیاق اضیطراب    

سیت  یرین بر تقدیمتر بود و اکه درد کچهارم آن . دینما یرو

رده باشید،  کی ل نیی ت میظ نبود و به سیرطان یه ماده سخت غلک
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 کتمکی ظ نبود وجع به شدت باشد و یغل را اگر ماده سختیز

رحیم بیه    کپینجم آن  . دیی چیه گفتیه آ   اگر سرطان شود چنان

ه بیه جانیب مخیامف    کگاه باشد  ل رحمیل شود و میما یجانب

ن رحم باشید بیه طیرف    یورم شود، مثال اگر ورم در جانب ام

و اگر در ددام باشد به خلف . سکند رحم و بامصکالن یسر میا

نید و  کالن یاگر در اسفل باشد، به فیوق می   س وکالن و بامصیم

ت بیزرگ باشید   یی ه ورم به غاکست یرین بر تقدیو ا. سکبامص

ل یی امجهۀ اممخامف و گیاه باشید ما   یل امیمیفان امصضو مثقله 

ر یه ورم صیی کی ن آنگیاه اسیت   یی شود رحم به طیرف ورم و ا 

 .جانب امورم ید امیل امرحم بامتمدیمیامحجم باشد، ف

نند و جهت اسیها  سیوداء،   کق ید باسلف  یبه زود: عالج

مون و گلقند و جز آن دهنید بیه رفیق و    یخ افتیماءامجبن و طب

قون و یون و باسیل یی ن ورم، مرهم داخلییو جهت تل. به دفصات

ها و میزهیا و روغین نیرگس و سوسین و شیبت و       هیمقل و پ

بیه   یصنی ینید زردیا   یر در رحیم اسیتصما  نما  ید انجیبابونه و ب

صه و اشیق و  یضا مقل و میو ا. وال و فرزجتازرافه و حم کمک

رنب با روغن و موم و مصیاب اسیبیو    کحلبه و بابونه و برگ 

دو بیار در   یروز تان سرشته بر ورم ضماد سازند و شیبانه کو 

و بنفشیه و بابونیه و    یل و خطمی یی لکرنب و اکخ شبت و یطب

 .مرزنجوش و جز آ هرچه ملطف بود بنشانند
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 ن رحمانرد سرطا: فصل هجدهم
شتر در عقب ورم گرم رحم عارض شیود بیه سیبب    ین بیا

و عالمیت او، صیالبت و   . ردن میاده کی افتن و سیرنا  یی ل نیتحل

نه برآمدن و باشید  یحرارت و ضربان است و درد تا حجاب س

خاصییه در  یقه و ضییصف و الغییریه درد چشییم و درد شییقکیی

م، کورم ظیاهر شیود و شی    ید و در پشیت پیا  ید آیها پد ساق

د یی ه به استسقا انجامد و باکماند و باشد  یه مستسقمتورم و ب

هیا برآمیده و    باشید و رگ  یظیاهر می   یه ورم سرطانکدانست 

ر یی ش ران وزکی ه در عانیه و  کاو آن است  یبودکرنگ او به 

ه از او کی ار اسیت  ید ظاهر باشد و بسی یم و پشت درد شدکش

ن یی ند و رنیگ ا کالن یامنضج س یر مستویغ کنا یرطوبت بو

ا بیه  یی ا بیه حمیرت   یی ا به سواد یباشد  اضیل بیا مایرطوبت 

 .اض نادریثر بود و بکل به سواد ایخضرت اما ما

ر یپیت  ا با جراحت، عیالج یسرطان رحم ساده بود  کعالج

گیر نانجامید الزم   یه ضرر او به آفیت د کآن  ین برایکست مین

وشند مثال هنگام شدت حیرارت  ک یه در اصالح او همکاست 

نند کسرد استصما   یها دردنشان و مصاب یها ربان، مرهمو ض

ل یی ه تحلکن یم یزهایون حرارت و دلت وجع، چکو هنگام س

ه بط بیه  یون و مقل و روغن بابونه و پیدهد، چون مرهم داخل

تیان و بیرگ   کخ حلبه و بابونه و تخیم  یضا به طبیار برند و اک
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ل یی قلگیاه جهیت ت   و گیاه . یرنب نطو  سازند به رفق و نرمک

ند و مسهل سودا دهنید و اعانیت   یه بدن ف د نمایسودا و تنق

 یصنی یه سرطان متقرح بود کب مزاج الزم دانند و آنجا یبه ترط

اف ین وجیع، شی  کیضیا جهیت تسی   یضه را بنشیانند و ا یمع مر

ننید و  کرده و به رحم حقنیه  کر زنان حل یون با شیض و افیاب

ون یا مضرت افند تیز داخل نمایزعفران ن یاف ددرین شیدر ا

ا در عالج سرطان، سرب را سیوده بیه   ین اشیرا بازدارد و بهتر

دن و حقنیه رحیم   یاهو مامکا آب ی یاسنکا آب یز به یآب گشن

ب یی ت عجین میرض خاصی  یی و مرهم رسل در ا. نمودن است

مرص  ده تخمیامثصلب و سف ز تر و عنبیدارد و خشخاش و گشن

به آب مسیان   ردن وکرده ضماد که یو روغن گل و سرب صال

ر زنان و روغن گل حقنه رحم نمیودن نفیع تمیام    یامحمل و ش

س و گیل  یۀ امتی یی ار رود، بیه آب مح یه خون بسکو آنجا . دارد

ننید  کز و آب مسیان امحمیل حقنیه رحیم     یده ارزیو سر یارمن

 .خون بازدارد
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 له رحمیاندر دب: فصل نوزدهم
ند، کچون ورم گرم رحم پخته شود و سر ن کد دانست یبا

 .له خوانند و عالمت آن در ورم گفته شدیآن را دب

م یی افند تیا ر کله رحم در فم رحم باشد، بشی یاگر دب: عالج

خ تخم ید و اگر در دصر رحم باشد جهت انفجار او طبیبرون آ

بنوشیانند   کو خارخسی  یاسین کن و تخم یاریخربزه و تخم خ

و  کل امملی یی لکتیان و بابونیه و ا  کچند و حلبه و تخم  یروز

بیه آب   یخ خطمیو آرد جو و تخم مر و آرد بادال و ب یخطم

نید و بیه   یختیه ضیماد نما  ینجد آمکر و روغن یگرم و آب انج

شید و  کر یی افته شیود و اگیر د  کر مالزم باشند تا شین تدبیهم

ر و خیرد  بجوشیانند و   یل انجامد انجکه به تاکخوف آن بود 

ه مطبوخیه را بیر عانیه    یی نید و ادو یآب آن به رحیم حقنیه نما  

ه یی افته شیود در تنق کو چیون شی  . ه ورم باشید کی گتارند آنجا 

ور کوشند چنانچه در ورم گیرم رحیم میت   کو اندما  او  درحه

 .شد
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 اندر اختناق رحم: ستمیفصل ب
هیم   یدر و یصنی ی، یو غشی  ه به صیرع یاست شب ین علتیا

در بصض اعضیا   و تشنج د چون دواریا ید میعالمات صرع پد

 ید چیون سیرد  یی نما یظهور می  یو سقوط و هم عالمات غش

ه کی د دانسیت  یی با. رنگ و صیر نبض و نفس یاطراف و زرد

ان رحیم و  یی ه مکی ن علت رحم است اما از آن یاگر چه مبدا ا

انجامید   یاست آفت رحم به دماص م یت دوکدماص و د  مشار

ق نفیس و  یه ضی کن است گردد و از آ یم یضا به د  متادیو ا

در دهن  یف در وکشود و  یو صرع و خفقان عارض م یغش

 .دیا ینم

به سبب عدم  یه منکآن  یکی: ن مرض را دو سبب استیا

ل یه و مسیتح یی م شود در اوعکرد و مترایثرت پتکاستفراص آن 

بیه   یصنی یه پس رحم هم هربا من امموذیت سمیفکیگردد به 

شنج شود به فوق و بخیارات  متقل  و مت یجهت فرار از موذ

ور کد و بامضرور میرض میت  یبه سو  د  و دماص برآ یه ویرد

ض بسیته شیود و بیه سیبب     یه خیون حی  کدوم آن. دیظهور نما

 .دیافته رو نمایر که باال ذکت یفکیاو در رحم همان  یاریبس

و عنید   افتد همچون صرع یور به ادوار و نوبت مکعلت مت

د و آنچیه هیر روز افتید و    یی آ ید می یی پد ثرت مواد هیر روز ک

 .است کتقارب امنوائب باشد داتل و مهل
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رسد اخیتال    یکچون نوبت به نزد کعالمت او آن است 

چشم و صفرت میون   یکیر فاسد و درد سسر و تارکذهن و ف

سل اعضا و رطوبت در هر دو چشم ظاهر شیود و ضیصف   کو 

ه کی شید  تیر رسید با   ییک د و چون ودت نزدید آین پدیدر ساد

د  مرتفیع   یعانیه بیه سیو    یاز نیواح  یزیه چکمار یابد بیدر

ه یی رارادیات مضیطرب غ کی او حر ینی یشود و در دهیان و ب  یم

هوش افتد و حیس او   ید پس ذهن مختلط شود و بیظهور نما

ات کییر امحرینقطییع سییایمییا کباطییل و آواز او منقطییع گییردد 

 .هیاالراد

  ن علیت، یی ه در اکی ت مفیرد آن اسی   ن و در صرعیفرق درا

ه چیون  کی ثیر و از آن اسیت   کشود در ا یل مفقود نمکعفل بام

ت یی اکثر آنچه گتشیته اسیت را ح  کد ایصاحب او به هوش آ

ف از دهن و عدم ودوع اضطراب کالن یضا عدم سیند و اک یم

ف و کی ه ظهیور  کی ن اسیت بخیالف صیرع    یدر بدن از نشان ا

 .اضطراب وذهو  عقل الزم اوست

م بندنید و  کی ها را مح یها و پا نوبت دستدر ودت : عالج

ا بیه  یو به آب گرم  کم مامند به خرد  و نمکرا مح یف پاک

زننید و   یه سیازند و آب سیرد بیر رو   یشیو  یخ بابونه پیا یطب

نییدش و کدسییتر و یبییدبو چییون جندب یزهییایبجنباننیید و چ

انند و مقیل و گیوگرد   یر و نفظ و دطران و مانند آن ببویجاوش
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خوشیبو همچیون    یزهیا یاو بسوزند و چ ینیش بیا پشم در پی

و عنبیر گداختیه    کمشی  یه در وکی گیرم خوشیبو    یها روغن

ر نیاف و بیر   یی ننید و ز کباشند  بر رحم مامند و اندر او حقنه 

نید بیه   ین و بن ران حجامیت نما یها و باطن فخد زانو و ساق

نید بیه آواز بلنید و نیام او     کد یی ر شرط و بیر گیوش او فرا  یغ

ه یی ضیا ادو یوا. نندکبلند نام او را صدا  یدابه ص یصنیرند یبگ

ل وفلفیل بیا روغین زنبیق     یآور چون نمام و زنجب گرم دغدغه

 کند رحم را به عنبر و مسی یخته حمو  سازند و بخور نمایآم

ا یی ا بیان  یه انگشت خود را به روغن زنبق کند یه را فرمایو دا

رده باشیند  کی حیل   که در او عنبیر و مسی  کروغن بادام و گل 

ن همیه  یو ا.ندکنند و فم رحم را بدان بمامد و دغدغه کچرب 

د و افادیت  یرون آیبسته شود و رطوبت ب یه منکبهر آن است 

د نفع تمام دهید  یسر آین ودت اگر جماع مید و در اینما یرو

ونیو فلفیل   یه احتباس طمیث سیبب بیوده باشید فرب    کو آن را 

 .ت سود داردیحمو  ساختن به غا

قون و یه به حب اصیطمخ کآن است حامت افادت  ریاما تدب

پییس از آن  یصنییینیید و بصییده یه بییدن نمایییا تنقیییارج موغاذیییا

و ماننید آن دهنید در    یاریطوس و مصجون غیدحمررا و مثرود

رد و بهتیر آن  کی د یی ه به حسیب حامیت با  یسون و تنقیخ انیطب

روز در  ییک ارجیات دهنید و   یبار ا یکه یه در هر تنقکاست 
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ار برند و استحمام سیود دارد و بیه   کان مصجون نجاح را به یم

: دهیید ین دوا نفییع مییییید اسییت و ایییآب گییوگرد نشسییتن مف

ا بیه عسیل   یی  کم درم بیه دواء اممسی  یا نی یدرم  یکقون، یغار

 .سرشته بخورند

ظ یه ماده غلی کنجا سزاوار است یه گفته شد در اکن همه یا

ت و غلبه که رقل حرکحرارت باشد و نشان برودت  یبود و ب

دا بیود امیا اگیر    یی اسیت پ  انیو نسی  و سیبات  یاهلکخواب و 

و  رخسییارها و دوار یحییرارت بییود در اختنییاق رحییم، سییرخ

د و یی ا یه از رحم به سر بر می ک یان و احساس حرارت دویغث

ن صییورت، اسییتصما  ییینشییان اوسییت و در ا یگییاه تییب گییاه

در ودیت افادیت،   ن حیا   یی ست پس در ایمسخنات رخ ت ن

ا بیه  یی نید بیا شیرط    ینند و بر ساق حجامت نماکق یف د باسل

خ ی، طبی یریم سی کم سازند و بر شیمون طبع را مالیمطبوخ افت

و  یه مقلیل منی  کی سیرد   یزهیا یند و چیء فرمایشبت داده و د

ره خرفیه بنوشیانند   یلوفر و شیاسر شهوت بود چون شربت نک

گیر  یاننید و د یببولیوفر  یافور و صند  و نکو در ودت نوبت، 

ه گفته شد، مگر استصما  مسخنات، شیربا  کر همان است یتداب

ف ید صیاحب اختنیاق    یال »: «امثابیت »و دا  . و ضمادا و شما

 کف د من امسیاعد فیان ذمی   یان وجب امف د دامو فال . امرحم

و دیا   . «ام یافن  یع علل االرحام و ال ضیرر فی  یجم یف یرد



 428 

 یجتب امرحم امی یامسرۀ وضع اممحجمۀ اسفل »: «هیابن ماسو»

 .«ستاصل هتا امصلۀیام لب  یاسفل و امحجامۀ عل

ض عیارض شیود در   یآن چه بیه سیب احتبیاس حی    : دهیفا

ت یی ور شد میع رعا که متکر او همان است یحامت نوبت، تدب

ننید و  کبرودت و حیرارت میزاج و در حامیت افادیت، ف ید      

افتیه امیا   یر کچه در احتباس طمث ذ ض دهند چنانیمدرات ح

سیت  ین علت زن حامله را افتد ف د و اسها  مناسیب ن یگر اا

ه به وضیع بچیه   کنند کباشد تودف  یکام وضع نزدیپس اگر ا

ام وضیع دور باشید بیه    یل خواهد شد و اگر ایخود به خود زا

نند مع مراعات مزاج در کها بسند  دن روغنیف غتا و مامیتلط

ن و در حامت نوبت جهت افادت، بیر بسیت  . حرارت و برودت

ن را مضر نباشید دناعیت   یه جنکاطراف و شمومات و جز آن 

ه کی ورزند و گلقند در حامت افادت نفع تمیام دارد حاملیه را   

اد یی ه ازدکی ن است و هم دافیع علیت و آن جیا    یهم حافظ چن

خون به وفور باشد و نوبت مرض زود زود شیود ف ید تیوان    

ه حمیل از میاه سیوم    کی ف توان داد خاصیه  یرد و مسهل خفک

 .ده باشدیه باشد و به ماه هشتم نرسگتشت

ار برنید میثال اگیر    کی ن مرض به حسب مزاج بیه  یغتا در ا

دو و اسفناج و ماش مقشر و بیرنج  که یحرارت غامب باشد دل

و  کبی کمناسب اسیت و اگیر بیرودت غامیب باشید، گوشیت       



 429 

 .موافق است ینیره و دارچیهو و دراج به زیر و تیع اف
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دن آب در اندر جمع آم: میکست و یفصل ب

 رحم
ت کی سیتد و هنگیام حر  یض بایه حی کآن است  یعالمت و

د یی د آیی پد یه به استسقاء زدیشب یم افتد و حامتکدرادر در ش

 .ندیرطوبت از رحم براال یه گاهک

ض مخ وص اسیت بدهنید   یه به ادرار حک ییهیادو: عالج

ه در استسیقاء  کی  ییی وشند و اضمده که بدن و رحم یو در تنق

ه و یی سیوء امقن  ینید و هرچیه بیرا   یما  نماگفته شد استص یزد

ء یار برنید و دی  کی الن رحم سود دارد بیه  یو س یزد یاستسقا

ه خربیق  کی ند یاضت سودمند و گوینفع تمام دارد و جوع و ر

 .د برداشتن نفع داردیسر



 431 

 در نفخه رحم: ست و دومیفصل ب
رحیم اسیت و موجبیات     یهیا  ، ضیصف دیوت  یو سبب و

ا یی ر مفیرط اسیت   یی د غاو، سیوء میزاج سیر    یها ضصف دوت

و . نید که سر رحیم را سیرد   کسرد  یا سرمایدن یزائ یدشوار

ه کی ف شود هر غیتا  یرحم ضص یه چون دوت هاکظاهر است 

اح گردد و یل به ریبه آن رسد به واسطه ضصف حرارت مستح

ن خلیل اجیزا   یمابیا فیاو  یایا در زوایاح در عمق رحم یآن ر

 .او محتبس شود و نفخ آرد یها فیو م

شنده حرارت است و که مفرط بود کسوء مزاج سرد : انتباه

ون اال بیامحرارۀ  یکی الن امینفخ ال  »توانید شید    یموجب نفخ نم

 .«امقاصرۀ

ه در عانیه و آنچیه بیدان    کی ور آن است کعالمت مرض مت

د میع  یی د آیی و نفخ پد یحیاست به اسفل بطن، ورم ر یکنزد

 یدش ران و فیم مصیده و حجیاب متیا    که تیا کی اموجع و باشد 

گردد وجع و چون دست به ورم زنند آواز طبل دهید و مهیتا   

ه به استسیقاء  یاست شب یه حامتکاند  ف او گفتهیدر تصر یبصض

نید و  که وجع او منتقل بود و درادر و ضیربان  کو باشد  یطبل

 .ردین علت بماند و دوا نرتیه تا آخر عمر در اکباشد 

ن یختسی  یارجیات دهنید و بیرا   یه بدن، ایجهت تنق: عالج

ا و یو سینجرن  یونکی اح جیوارش  یی سیر ر کف و یی رحم و تلط
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ه مسیخنه  یی میاءامبزور بخوراننید و ادو   یصنیماءاالصو  وبزور 

نه و سداب یه باد، چون بابونه و شبت و مرزنجوش و پودیمنق

ره و نییانخواه یییان و برنجاسییف و زیییرفس و بادکییو تخییم 

و . ادا و آبزنی یی مکند حقنا و فرزجا و ضیمادا و ت یاستصما  نما

ر نیاف و  یی ه روغین سیداب و شیبت در ز   کی سزاوار آن است 

نجیا  یاست در ا یپشت و زهار بمامند و آنچه در استسقاء طبل

 .نفع دارد

پستان، بصید از امیراض دلیب بیه      یصنی یامراض رد: انتباه

 .رده شدکر کباب مستقله ذ
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ه در پشت و کاندر امراض : ست و دومیباب ب

 دید آیاطراف پد
اح افسرسه وجع ظهیر و وجیع خاصیره و    ین هدبه و رچو

و  یو دوامی  کوجع مفاصل و نقرس و عرق امنسا و وجیع ور 

... دانشیاءا یگفتیه آ  یبه ف یل  یکل و وجع عقب و هر یداءامف

 .یتصام

 

 اندر حدبه: فصل اول
از دو  یکیی ا بیه  یی ا بیه پیس   یی ش یآن زوا  فقار بود به پی 
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نید و  یگو« تق ع»ود، ددام ب یجانب، پساگر زوا  فقار به سو

ت اسیتخوان  که تق ع بیا شیر  کخوانند و آنجا « حدبۀ اممقدم»

خلف بود،  یز نامند و اگر زوا  به سوین« دص س»نه باشد یس

ن اسیت و اگیر   یهمی  یقی یند و حدبیه حق یگو« حدبۀ امموخر»

خوانند و اگیر سیبب زوا    « امتوا»ن بود یاز جانب یکیزوا  به 

 .نامند« سهاح افریر»ظ بود یفقار باد غل

بیه نیوع جیدا گفتیه      یکاسباب زوا  فقار پنج است و هر 

 :دیآ

ه مت یل فقیار   کی  ییی ه ورم گرم در عضیله  کآن : نوع او 

و عالمیت او تقیدم    یا داخلی یی است عیارض شیود از خیارج    

ات حاده و عظم نیبض و میزوم   یاوجاع است در صلب مع حم

د و هر گاه ماده مده شود و ورم خیراج گیردد و   یحرارت شد

 یمار رقل و وجیع تمیدد  یند بک یرد، محسوس میون گکتب س

 .گردد به جتب یتر م در پشت و افزون

ق زننید و مصیاب حلبیه و    یدر ابتداء ورم، رگ باسیل : عالج

بیر   یان و میز ساق گاو و بنفشه و خطمی کیه مایتان و پکتخم 

گیرم بامفصیل بمامنید و نطیو       ینند و روغن هاکآماس ضماد 

ختیه بنوشیانند و بیه    ینبر روغن بادام آمارشیسازند و فلوس خ

تیان  کو تخیم   یخ خطمی یبی  یه در وکگرم بامفصل  یها روغن

 .ندیده باشد حقنه نمایجوشان
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ت یر فقار محتبس شود و از غایظ زیه بادغلکآن : نوع دوم

ن نوع حدبیه را  یتمدد حاصله فقار را از موضع او بلیزاند و ا

ح یی و هو ر»سه است ند و افرسه، جمع فریگو« اح االفرسهیر»

ه کی و عالمت او آن است . «سرهکت یتاخت من امصنق فتفرسه ا

د حدبه و بیا او تیب و رقیل نباشید و     ید آیعقب درد پشت پد

 .ردیاده شود و در آخر نق ان گیدرد ز یگاه

سیون و  یخ اذخیر و ان یرفس و بی کی خ یان و بیخ بادیب: عالج

و روغین   نید یره و تخم سداب و نانخواه بچوشیانند و براال یز

ر شیربت ماءاالصیو  و   یرده بنوشانند و تقدکر اضافه ید انجیب

 یرد و بصضی کی د یی حیا  با  یر به حسب تقاضاید انجیروغن ب

ر با هفت مثقیا  شیربت   ید انجیمثقا  روغن ب یکه کاند  گفته

و  کیه در او، م طکماءاالصو  و امبزور بسند باشند و گلقند 

ن ددر نفیع  یه به همک ار باشدیسون بود سودمند است و بسیان

ا حیب  یی ند به حب سیورنجان  یه بدن نماید وگرنه تنقید ایپد

ابسیه و دسیط و   یصیه  یا حیب منیتن و ماننید آن و م   ینج یبکس

ان و یی ون و آب بادیی و ابهیل و فرف  یره و عسل مبنید ب امزر

خ ین ضیماد سیازند و بیه طبی    یا نیارد یی سداب و روغن بابونه 

نید  ینمیام نطیو  فرما    وم ویمرزنجوش و سداب و ادخر و د

ه کی  یگیاه یننید بیه جا  کوضیع   یبر موضع امم و محجمه نیار 

ه متحیدب بیود و   کی  یداخل نه بر موضص یمتق ع بود به سو



 436 

 .باد است نفع دارد یو هرچه منق. برآمده باشد به خارج

در جرم رباطات فقیار نفیوذ    یه رطوبت مائکآن : نوع سوم

خیود   یر از جیا گرداند و بامضرور فقیا  یند و آن را مسترخک

ملمس وتقیدم   یمون است و سرد یدیبلیزد و عالمت او، سر

ف یمتر نشی که چون بر آنجا روغن بمامند کر مرطبه و آن یتداب

 .دیزود بدن آن را جتب ننما یصنیشود 

نید و  یاح افرسه گفتیه شید اسیتصما  نما   یآنچه در ر: عالج

ه گرم، چیون روغین سیداب و سیرو و عادردرحیا      یادهان مقو

ه دابضه چون جوز امسرو و گلنار و برگ غیار و  ین و ادودیمام

 .ردن نفع داردکورد و اشنه ضماد 

ه رباطیات فقیار متشینج شیود بیه سیبب       کآن : نوع چهارم

ا بیه واسیطه   یی د یی ه در نخیاع حاصیل آ  کی ظ مزج یرطوبت غل

 .ردیمتر افتد و با خطر است و عالج دشوار پتکن یبوستو ای

 .ندیجو از باب تشنج: عالمت و عالج او

 .ا ضربه موجب زوا  فقرات شودیه سقطه کآن : نوع پنجم

، فقیار را بیه   یا به جانبیخارج بود  یاگر زوا به سو: عالج

ا بیه  یداخل بود  ید و اگر زوا  به سویاو برند به مسح  یجا

ا بیه وضیع محجمیه    یشند آن را م  محاجم کرون ی، بیجهت

ردن کی ادردرحیا سرشیته طیال    ع کیو زفت و مقل با اند. ینار

رد یی جهت حدبه سود دارد و چون فقار بر موضع خود درار گ
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 .م داردیل داکند تا آن را بر آن شیه دابضه ضماد نمایادو
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 اندر وجع ظهر: فصل دوم
 :درد پشت و آن انواع است یصنی

و . ه سوء میزاج بیارد سیاذج درپشیت افتید     کآن : نوع او 

و از  یسییاس بییه سییرد رقییل اسییت و اح یعالمییت او درد بیی

ن یی منتفیع شیدن و ا   کو دمی  یت و مشی کگرم و حر یزهایچ

 .د و مزمن شودید آیپد کوجع اند

ل مییزاج، ماءاالصییو  و ماننیید آن و  یجهییت تبیید: عییالج

طوس و جیز آن بخوراننید و   یاق اربصه و مثرودیا و تریسنجرن

روغن دسط و سداب بابونه بمامند و مقیل و اشیق و حلبیه و    

ر یی د انجیی تیان و روغین ب  کیار با مصیاب تخیم   بابونه و حب ام

ور با توابیل  یخته ضماد سازند و غتا، نخوداب و گوشت طیآم

 .ندیل فرمایگرم م

ه در عضالت و فقیرات پشیت، خلیط بلییم     کآن : نوع دوم

ن بیوده باشید   که در بدن سیا ک یمیا خلط بلیخام متومد شود 

د از غضب و تصیب و حیرارت و در عضیالت و    یت آکبه حر

ن فضیو   یی ه دراکی ظ یا بیاد غلی  یی زد یات و اوتار پشت ررباط

د و یجان نمایت آن خلط، باد هم هکنه بوده باشد عند حرکسا

د و به سبب احیداث  ین عضالت و رباطات و اوتار در آیدر ا

 .تمدد در آرد

 یزهیا یاما عالمت تومد بلیم خیام، تقیدم وجیود تنیاو  چ    
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بیه روز   ا رقیل آمیدن و روز  یی بلیم افزاست و در پشت، وجع 

بیه حسیب تومید اممیادۀ      کاند کتر شدن اند درد و رقل فزون

نه و در آمیدن او در پشیت،   کت بلیم سیا کو عالمت حر. هایف

ا جماع متصیب؛  یا غضب یودوع وجع است در او بصد از تصب 

ل یه خود آمده باشد در پشت، وجع رقکپس اگر آن ماده متحر

آن ماده جدا آمیده  ره باشد و اگر باد از یو ت یکالزم بود و بر 

و اگیر  . ره باشید یو ت یکل الزم و بر یباشد در پشت، وجع رق

باد از آن ماده جدا شده در پشت در آمده باشید نیه آن میاده،    

 .متر باشدکدا باشد و درد منتقل بود و رقل یپ یوجع تمدد

اگر سبب درد در او تومید بلییم خیام بیود، بصید از      : عالج

نجان و جیز آن دهنید تیا    استصما  منضجات بلیم، حب سیور 

ر مبدمیه  یگر تیداب یء نفع تمام دارد و دیبلیم مستفرص شود و د

اف سیودمند  یو شی . افیت یر کی ه در بارد ساذج ذکهمان است 

ل غتا است و اگر سیبب  ینجا تقلیر درین تدابیتر املکاست و 

چیه   ح منف یله او بیود چنیان   یی ا ریه کدرد درآمدن بلیم متحر

ب اعضییا، ییین و ترطییییو تلل مییاده یییگفتییه شیید، جهییت تحل

و  یریی ند و روغن خیند و به استراحت امر نمایاستحمام فرما

ه یی ش مرخیخ حشیا یل بیه طبی  یرده بمامند و تنطکجا یکبنفشه 

ن ددر دفع نشود، مسیتفرص سیازند   یمحلله سود دارد و اگر بد

 .چه در بلیم خام گفته شد آن را چنان
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 ثیرت جمیاع محیدث درد پشیت شیود     که کی آن : نوع سوم

ثیرت  که کی جهت منجتب شدن فضو  در پشت و گیاه باشید   

 .دیاحداث حدبه نما یفضو  در و

ب یی ن و ترطییی ل و تلیی ننید و بیه تحل  ک کجماع تر: عالج

ن یه گفته شد  تدهکمتوجه گردند بدان چه در ماده بلیم متحر

 .نفع تمام دارد

ه تصب و جماع و در حامت پشت خیم  کار باشد یبس: دهیفا

و  یا و مانیدگ یی عضالت و رباطات پشت اعرده نشستن، در ک

ح در آن دخیل  یی ا ریه ماده بلیم کد بدون آن یدرد احداث نما

و گیاه  . دن پشت دفع شود و زود درگیترد ین به مامید و اینما

 .بس و جفافیه تصب مفرط حدبه آرد به احداث کباشد 

 یا علتی یی ه عارض شود در گرده ضیصف  کآن : نوع چهارم

ت، درد بیه اجیزاء پشیت    کت و مشاره به سبب مجاورکگر ید

، وجیود آفیت اسیت در گیرده و وجیع      یباز دهد و عالمت و

 .دطن و ضصف باه گواه اوست

افته بیه حسیب سیبب    یر کهر چه در امراض گرده ذ: عالج

 .ندینما کا جز آن تداریضصف بود 

ه بر طو  پشت موضوع است که رگ بزرگ کآن: نوع پنجم

 یو عالمیت و . درد آرد شود و به سبب تمیدد  یاز خون ممتل

ه آخیر فقیرات گیردن    کی فقرات پشیت   یه از ابتداکآن است 
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دا تا آخر فقرات دطن با ضیربان و حیرارت   یاست درد ممتد پ

ت وجیع  کی حر یدهد و هنگام یگر آرار خون گواهیان و دکم

 .ندکاشتداد 

ا مابض زنند و در ابتدا آب انار تیرش  یق یرگ باسل: عالج

ن بیا  یاریی ره تخم خرفه و تخم خیشمو و ین و شربت میریو ش

د موضع، به آب سیرد در آمیدن   یو جهت تبر. ن دهندینجبکس

ه بیر پشیت طیال    کسر کیو صند  و گالب و روغن گل با اند

ه یی ند و اغتیونت گرفتن فرماکگاه سرد و تر سیردن و به جاک

 .سرد وتر چون آش جو و مانند آن بخوارنند

دن باد باشید در  ه موجب درد پشت، درآمکآن : ششم: نوع

 . عضالت و رباطات و اوتار پشت

 .آن در نوع دوم گفته شد: عالج

د یی ت رحم درد پشیت پد که به سبب مشارکآن : نوع هفتم

ض عیارض  یآمیدن حی   ییک زنان را نزد ین نوع بصضیو ا. دیآ

 .دیچه با ض چنانیشود به سبب برآمدن ح

ننید و روغین   کد اسیتصما   یض نمایهر چه ادرار ح: عالج

: د بیه دیوت  یی ض نمایه ادرار حی ک یر پشت بمامند، شربتگل ب

م ین نی یاریمثقا ؛ حلبه، هفت مثقا ، تخم خ یکرفس، کتخم 

، تخیم  یسیون، جیوان  یوفته، انکم یان نیوفته، چهار مثقا ، بادک

دو مثقیا ، جملیه را بوشیانند و بیه      ییک شبت و روناس، هر 
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 .دیار نمایش ت مثقا  دند به دوام آرند و به هفت روز اخت
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 اندر وجع خاصره: فصل سوم
ه در درد کی همیان اسیت    یو اسیباب و . گیاه یدرد ته یصنی

ا از یی شتر از بلیم افتید  ین وجع خاصره بیکافته، میر کپشت ذ

پیس از آن   یصنیادۀ بصده یالن امخاصرۀ ابرد من امظهر مز»باد؛ 

ه سیوء اممیزاج   یی حدث فیبد و مقلۀ امحمه فال کمن امقلب و ام

 .«راامحار االن ناد

ه در سیوء میزاج   کی ه عالج او همیان  کاند  مهتا گفته: عالج

و . افتیه اسیت  یر کی در وجع ظهر ذ یحیو ر یساذج بارد بلیم

ن یی و جهیت ا . نجا نفع تمام داردیافات مسخنه در ایاحتما  ش

ل و تخیم  یی سیون و زنجب یه از مقیل و اشیق و ان  ک یافیار، شک

د آن زهیرج و ماننی   یرفس و شحم حنظل و سورنجان و ماهک

 .ساخته باشند نفع تمام دارد
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 اندر و جع المفاصل: فصل چهارم
ه در بنییدگاه افتیید آن را وجییع کیی ید دانسییت هییر دردیییبا

چیه در   ورم بیود چنیان   ین وجع، گیاه بی  یو ا. ندیاممفاصل گو

ثیر  کچه در ا ساذج است و گاه با ورم بود چنان یجمله دردها

افتیه  یاجرا  و اصطالح اطبا چنان. است یماد یمف ل یدردها

« وجیع مفاصیل  »افتید آن را   یه آن چه در مف ل دست و پاک

وجیع  »ن باشد آن را یسر یصنی کند و آنچه در مف ل وریگو

 یزد و به جانب پیا یخ کخوانند و آنچه از مف ل ور« کامور

صیب  کنامنید و آنچیه در مف یل    « عرق امنسا»ناز  شود آن را 

نیر انگشیت    خاصیه  یا در مف ل انگشیتان پیا  یشتامنگ  یصنی

ه کی ده نمانید  یپوشی . سازند یمسم« نقرس»د، آن را به ید آیپد

شیتر در آب  یور، بکشتر از ماده افتید و میاده میت   یدر بندگاه، ب

ه بیه جانیب   کی ه گرداگرد مفاصل است و باشید  کگوشت بود 

د و از آن یی ایز نافت شود اما به اع اب و اوتار در نیرباطات ن

ور اسیت  کبود و خاصیه ورم میت   تشنج ین علت بیه اکاست 

 .گریم نگردرد مثل اورام دیه پخته نشود و رک

ا یی ، ضصف مفاصیل و اجتمیاع   یدرد بندگاه ماد یلکسبب 

ا سیوء میزاج   یی و موجب ضصف مفاصیل   یان باب ماده در و

و باعیث اجتمیاع و   . ا ضیربه یی ره یی ثکا تصب یم است کمستح

اضیت  یه رکی آن  یکیی : ار اسیت یان باب ماده در مفاصل، بسی 
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. دیشود و بدان سبب فضالت در مف ل جمع آ کمصتاده مترو

ف شود و بدان سبب اخالط خام یه هضم مصده ضصکدوم، آن 

ب مثیل  یی ترت یه بید کی سیوم، آن  . زدیی ند و به مف ل رکتومد 

ر یی ر موافقیه بیه غ  یی خوردن طصام بر طصیام و تنیاو  اطصمیه غ   

ار و ردن و بیر نهی  کی اضت و مجامصت یب و عقب طصام، ریترت

استحمام نمیودن و بیه    یریم سکدر حمام آب خوردن و بر ش

ردن اتفاق افتد و بدان سبب میاده بیه مف یل    کآب گرم غسل 

ار افتید و میاده او بیه    یبسی  و نزمیه  امکی ه زکچهارم، آن . زدیر

را اسیتفراغات مصتیاد مثیل     یه شخ ی کپنجم آن . زدیمف ل ر

شیود و   کر تیر یض و بواسی یخون حی  ء و اسها  و ف د وید

ه دیومنج را  کی ششیم، آن  . رد و به مفاصیل افتید  یثرت گکماده 

 یه روده دیو کی  یا بیه گونیه   یصنی یرده شود به نهجکمصامجه 

و . زدیی گردد و فضالت به اطراف مندفع شود و بیه مفاصیل ر  

ه اخالط را در جیوش آرد  یه و نفسانیات بدنکه حرکهفتم، آن 

 .و به مفاصل افتد

ا سوء مزاج سیاذج اسیت   یدرد بندگاه،  یسبب فاعل: دهیفا

ا یی خلط باشد  یصنیه ماده ذوامقوام بود کو عام است  یا مادی

ثیر افتید و از   کن مرض از بلییم ا یح و ایذوامقوام نبود چون ر

و . ل و از سودا نیادر یح، ادل و از صفرا، دلیر و از ریثکخون، 

ا بیه میاده   یی شیود  ن علت یا تنها سبب این ماده، یاز ا یکهر 
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ت یی ب بلییم بیا سیودا، بیه غا    کیی ب گشیته، امیا تر  کی گر مرید

ب شده محیدث  کشتر مرین صفرا با بلیم بکنادرامودوع است م

 .ن مرض گرددیا

ع بنییدگاه در سییبب و عالمییت و عییالج یییاگرچییه درد جم

مصامجات مخ وص به بصض  یه بصضکسان است اما از آن یک

 :دیآ حده گفتهیاز آن به دسم عل یکاست هر 

 اندر وجع امفاصل: دسم او 

ه کی  یو ورمی  یدرد یصنی یمراد از او، م طلح اطبا اسیت،  

 :ن انواع استیو ا. افتد یپا یدربندگاه دست و در بند زانو

 کا خشیا سرد یه سوء مزاج ساده گرم کآن : نینوع نخست

و عالمیات سیاده، آن   . ا در تمام بدنیعارض شود در مفاصل 

د و رقیل و آمیاس   یی د آیی پد کاند کدج و انیه به تدرکاست 

چ نباشد و رنگ عضیو هیم رنیگ بیدن بیود پیس حیرارت        یه

بوسیت  یملمس و مزاج بر حرارت و برودت او بر بیرودت و  

 .دهد یبوست گواهیآن بر 

ل، مبردات دهند یاگر سوء مزاج گرم بود، جهت تبد: عالج

و عنییاب سییود دارد و  ین رمییانینجبکمییو و سیییو شییربت م

ن صیفرا  یخون برآورند و ملی  ینند و ددرکف د ه کتوانند  یم

ه تیا  کی اند  آن گفته یه ساذج است براکنجا یدهند و استفراص ا

ه مستصد ان باب بود مستفرص شود و بدان سبب موضع کماده 
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 یخفی یو ال ». زش ماده محفوظ ماندیه مفاصل است از رکامم 

د و اگر سر. «ان منها مستصداکان االمم تجتب اممواد خاصۀ ما 

ه گیرم و اعمیا    یی وشیند بیه اسیتصما  ادو   کن یبود، بیه تسیخ  

از بلیییم مسییتفرص سییازند بییه حقنییه و  یو اگییر مختیی. مسییخنه

نید  کم شود صفرا غلبه که چون بلیم کرا ید؛ زیشا یمطبوخ، م

الن »اسیتفراص اسیت؛    کنجا ترید و احوط ایو حرارت غامب آ

ج ضیا و خیرو  یخرج ام یفراء ا ین ان کمیعند استفراص امبلیم 

و اگیر سیوء   . «رایی ثکبیرد امبیدن   ین کال میان دلکام فراء و ان 

وشیند  کب یی ه به ترطکد یمتر افتد، باکن یبود و ا کمزاج خش

 یه از چربی کی  یروطیدو و گل و دکنجا روغن بادام و یو در ا

دن و یی مرص و بط و میز سیاق گیاو و میوم سیاخته باشیند مام     

 .داردر گاو و جز آن خوردن نفع یه مرطبه چون شیاغت

توانید شید    یسوء مزاج رطب، باعث وجع و امیم نمی  : انتباه

 .رده شدکر کذ چه در صداع چنان

و عالمیت او  . دیی د آیی ثیرت خیون پد  که از کآن : نوع دوم

موضع است و عظم انتفاج با وجع و تمدد و ضیربات   یسرخ

باشید   یسخت سوزان نمی  یو حرارت ملمس؛ اما حرارت دمو

م و یو بودن مزاج گیرم و تیر و بیدن او محی     یبخالف صفراو

ه و اربیه مومید   یی ع و تناو  اغتیانه شباب و ف ل ربیسن او م

 .دهد یخون بر آن گواه
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نند از دست راست اگر علت به جانب چی   کف د : عالج

بود و از چ  اگر به جانیب راسیت بیود و از هیر دو دسیت      

ه مرض در دست بیود،  کراست اگر هر دو طرف باشد و آنجا 

د یی ق بایبیود، رگ باسیل   یه در پاکد زد و آنجا یحل باکرگ ا

ا بیه دفصیات   یی بیار  یکبه  یگشود و خون به حسب طادت آدم

بیود جهیت    یه خواهند و اگر از ف د مانصکبرون آرند آنقدر 

نید تیا هیم    یاخراج خون، فروتیر از موضیع درد حجامیت نما   

 و بصید از . استفراص خون شود و هم امامه او به جانب مخیامف 

ند تا هم استفراص خون شود و هیم امامیه   یف د و حجامت نما

و بصد از ف د و حجامیت چیون دو روز   . او به جانب مخامف

ن ینجبکار و سی یند به آب برگ خیء فرمایا سه روز بگترد دی

خ یزند و دو درم بی ین به آب گرم آمینجبکو اگر س. و آب گرم

نده بیه  ینوشا ند و آن رایخته در او اضافه نمایوفته و بکخربزه 

ز یی ن به آب گیرم فقیط ن  ینجبکند بهتر باشد و سیء امر فرماید

 یه مرض در پاکنفع تمام دارد، خاصه آنجا  یود. است یافک

 .بود

خ بنفشه و عنیاب و  ین طبید، نخستیاگر به مسهل حاجت آ

بیه   یامثصلب و برگ و گاوزبان و تخیم خطمی   سرستان و عنب

بصیده    و تیا سیه روز و   ن سیاخته بدهنید  یرین شیا ترنجبیدند 

و  یپس از آن مطبوخ سورنجان و شیاهتره و تمیر هنید    یصنی



 449 

ارشینبر در او حیل   یله دهنید و امبتیه فلیوس خ   یز و هلیآمو مو

ض اسیت و  یر اوزان بیر حسیب حیا  میر    یو تقد. رده باشندک

عند حاجت،  یند و بصضیفزاین بیا ترنجبیرخشت یه شکباشد 

د یی اط بایه باشد، احتکون و هر چ. ندیز داخل نماین کیسناء م

 .فتدیه شرب مسهل در روز بحران اتفاق نکرد ک

جو با آب  کشکد بود، آب یه حرارت و امتهاب شدکآنجا 

بخیارا   یو آمو ین و روغن بادام نفع دارد و آب تمرهندیانار

ا یی ش از ف ید و  یسودمند است پ ین ساده و بزورینجبکو س

د باشید،  یی ابتدا و تزا ه مرض درکو بصد از ف د تا . بصد از او

ا یی ثا و ادادین و گل سرخ و فوفل و مامیجهت ردع ماده صندم

نید بیر   یزتر و مانند آن طیال نما یو گشن یاسنکه و آب کبه سر

گیر  یبیروج و د یون و یی مف ل مووف و عند اشیتداد وجیع، اف  

 .ندکن درد کیخته طال سازند تا تسیاهو آمکمخدرات به آب 

ت باشد، بیه  کامحر یاممقدار و دور یثکه ماده کآنجا : دهیفا

ضا رادعیات  ینند و اکچ انظار نیوشند و هکدر استفراص  یزود

هیم  کآن  یکی: زیدو چ یند و براینجا حا  طال ننمایه در ایدو

نند میاده از  کت بود و رادعات استصما  کامحر یچون ماده دو

ونیید درد یهییا و پ ت بازمانیید و بییه واسییطه افشییردن رگکییحر

ه یی باشید ورادعیات دو   یه چیون میاده دیو   کآن  دوم،. دیفزایب

سیه  یه ماده باز گشیته و بیه اعضیاء رئ   کد یند شایاستصما  نما
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ه بیارده  یی اطل که دبل از ف د، تیر کد و از آن است یتوجه نما

ت باشید و اگیر   کی امحر یه میاده دیو  کالزم دانند، خاصه آنجا 

د و بدان سیبب  ینما ید روینما یرو یین خطاین چنیانا ایاح

ل یسه میرئ یه ماده به اعضاکاده شود و خوف آن افتد یدرد ز

افیت  یسیه تیوان   یر در اعضیا رئ ییل آن را از ودوع تییند و مک

خ بابونیه و  یم گیرم بیا طبی   یه آب نی کد ین صورت بایپس در ا

نید تیا میاده بیه     یل فرمایی م گرم بر مف ل میووف تنط یبنفشه ن

و ل نتوانید شید   یی سیه ما ین طرف بازگردد و به اعضیاء رئ یهم

 یت اعضا بخورانند تا اعضایه جهت تقویادوتیضا مفرحات یا

ان او دفیع  کی منفصل نگردند و آن ماده را به م یسه از ارر ویرئ

 .سازند

نید  یار نفرماکی ه راده را یب به انتها رسد اطلیهرگاه ماده در

و ماننیید آن  یل چییون بنفشییه و خطمیییییامتحل یه دییویییو ادو

 .ندیاستصما  نما

ت بیاز مانید   کی ل از حرکی و میاده بام  هرگاه بیه اتهیا رسید   

ار کی ل و مانند آن بیه  یلکل چون بابونه و ایامتحل یدو یزهایچ

 .برند ضمادا و نطوال

نجا آش سماق است و غیوره و نخیوداب   ین غتا در ایبهتر

رده کی دتیق   یو ماش مقشر است خاصه اگیر بیه آب تمرهنید   

و احتراز از محوم الزم است، خاصه از گوشیت گیاو و   . باشند
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از حلوا و عسل و دوشیاب خرمیا امیا     کتمکز و مانند آن و ب

و آهو و بره و خرگوش و مرص بچه تیوان   یور جبلیگوشت ط

 .ف باشدیض ضصیه مرکداد خ وصا آن جا 

د یی خام  پد یا صفرای یه از خون صفراوکآن : نوع سوم

متیر  کخیام    ید و ودوع وجع مفاصل و نقرس از صیفراو یآ

ام فراء ام یرف مردتهیا  حیدتها و    »: «امشارح»ما دا  کاست، 

امیا از  . «تحلل عنها بسیرعۀ یاممفاصل بل  یمطافتها ال تحبس ف

 .شتر افتدیب یخون صفراو

عالمت او صفرت رنگ و شدت وجیع و امتهیاب اسیت و    

ل بیودن و  یی ت بو  و درد به ظاهر جلد مایسرعت نبض و نار

 یمتر بودن خاصۀ در صفراوکرقل و تمدد و حمرت و انتفاخ 

گیر عالمیات بیه    یافتن و دیی سرد انتفاع  یزهایام  و به چخ

ر سابقه و سن و مزاج و شیهر و  یدا شدن و تدابیحسب ماده پ

ه بیدن  کی را افتید   یسیان کشیتر  ین نوع بیعادت گواه بودن و ا

 .ثر رابت باشدکبود و ا کف و مزاج گرم و خشیضص

رده میواد را بیه   کت عضو مالحظه نایصت نادان تقویاگر طب

د از مفاصل به اسیتصما  رادعیات موجیب    یل دفع نمار محیغ

ش یسه پیرئ یگر اعضایل ماده به د  و دیت شو جهت مکهال

ور شید بمیع   کز میت یی ن یچه در دمیو  ن نوع؛ چنانیه دریاز تنق

ه خوف رجوع کده نماند یو پوش. ن خطایا کهمراه تدار یصنی
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ه یی ش از تنقیسه پیرئ یه به اعضایماده به استصما  رادعات دو

ه سبب او خیون صیرف باشید؛    کشتر از آن است ین نوع بیدر

صیت  یت و بیه طب کی امحر عی، سریه صفرا و خون صفراوکرا یز

 .تر مخامف

نند و بصید از  کبود، نخست ف د  یاگر خون صفراو: عالج

لیه و ماننید آن   یخ هلیظهور نضج، جهت اسیتفراص صیفرا، طبی   

م ض اگر طبع او نیر یو مر. دهند به حسب ضصف و دوت ماده

و . دهنید  ییک باشد بر منضجات ادت ار ورزند و میاده را تحر 

دبض بود چون اسبیو  بیا   یه بکسرد  یزهاین مرض چیدر ا

امصیامم و   یار و آب حی یی دو و آب خکخته و پوست یه آمکسر

. ند ضمادا و نطیوال یافور و مانند آن استصما  نماکاهو و کآب 

ر ه مخییدره بییه دییدیی ، ادویو هنگیام غلبییه درد و خییوف غشیی 

ن یی ه آخر اکنۀ االوجاع که مسیردن و ادوکن درد ضماد کیتس

ن یی ه در اکی د خوردن الزم دانند و به خاطر دارند ینوع گفته آ

ه صیفرا  کست، خاصه در آنجا ینوع حاجت به اضمده محلله ن

ر امحیرارت و  یی ثکف و یی ه صیفرا مط کی را یصرف سبب باشد ز

 .یخون صفراو کتمکها و  لیع امتحلیسر

ه سیرد بیود چیون    کی مدر یزهیا یه چکی د یی   بابصد از اسها

و . نینجبکا با سی ین  مانند آن بدهند تنها یاریو تخم خ یاسنک

شتر است یه بین امراض خاصه بصد از تنقیه مدره در اینفع ادو
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و رامیث اسیت و    ین علیت، فضیله هضیم ریان    یه ماده اکرا یز

ه یی تنق یاسیت و بیرا   یه محیل هضیم ریان   که جگر یجهت تنق

ه ادرارآور یییو ادو. هضییم رامییث اسییت  ه موضییعکییعییروق 

 یو چه در صیفراو  ین چه در دموینجبکمخ وص است و س

ار تیرش نباشید و میدرات گیرم     یه بسکد یارر تمام دارد اما با

ه کی ار نبرنید  کی رفس و ماننید آن زنهیار بیه    کی ان و یچون باد

دور  یسییوزاند و رطوبییت از و یمییدرات حییاره مییاده را میی 

 .دیافزا یم سازد و بدان سبب در تحجر یم

د و دوت مساعد باشد تن یهرگاه به مسهل حاجت آ: دهیفا

فه یند و به مسیهالت ضیص  ینما کپا یاز خلط فزون یبارگیکرا 

د یی ت مفیی ار، مطبوخ سورنجان بیه غا کن یو جهت ا. نرردازند

ن یتیر  ه تب نباشد امیا اگیر تیب بیود، نیافع     ک یاست به شرط

خ بنفشیه  یطب ارشنبر دریمیز فلوس خ: صفت: نستیمسهالت ا

. و میبالب  یاسین کنج وکاکی امثصلیب و آب   به آب عنب کخش

 یصنی یار یی ر کشی  یرده  دیدر کی سر شود حل ینها میهرچه از ا

لیه  یرنید هل یمتر بود، بگکو اگر آهسته و . رده بدهندکمخلوط 

شبانه روز، پیس   یکنند کزرد، ده درم و اندر صد درم آب تر 

شیند  کزند و مصیاب  یآم ند و ده درم اسبیو  درویبمامند و براال

گفتیه   ین ساخته بنوشیانند و هرچیه در دمیو   یریو به نبات ش

ه ماده علت صیفراء صیرف   کو آنجا . دیار آکنجا به یشده در ا
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گیر  یء نفع تمام دارد و به ف ید حاجیت نباشید و د   یباشد، د

 .افته استیر که ذکر همان است یتداب

عیدس مقشیر، اسیتخوان سیوخته،     : ن وجعکه مسیر ادوکذ

ه آغشیته و تخیم   کد و بلیوط در سیر  یورنجان، خشخاش سرس

. بکا مریاند تنها  ن همه درد نشانندهی، اکز خشیاهو و گشنک

ض بخوراننید و عنید   یه باشد بیه حسیب حیا  میر    کهر چون 

ن یرد بیه تیده  کی د یی استصما  سورنجان، مراعات مفاصل را با

ار بیر  یخیتن آب سیرد بسی   یو ر. دیی گفته آ یچه در بلیم چنان

و اسبیو  را در اب گرم گتاشتن تا منتفخ شیود پیس   مفاصل 

د و یی نما ین درد می کیخته طیال سیاختن، تسی   یبه روغن گل آم

 یصنی یرده شد در نوع دوم بمصیه  کر که باال ذکگر مخدرات ید

 .د استیضرر او هم مف کهمراه تدار

د و یسیورنجان سیر  : نید کن کد را سیا یه وجع شدک یسفوف

و . رم به آب سیرد بدهنید  رند و سه دیبگ یر طبرزد، مساوکش

درم، عیدس مقشیر،    ییک  یکاستخوان و سورنجان هر : گرید

به گلقند با شربت  یخته هر روز درمیوفته و بکدو درمف نرم 

سیه   کز خشی یگشین : گرید. درد بنشاند هکد یار نمایاخت یبزور

. دیی م دیبض نما کر درد بنشیاند و شی  کدرم با هم چنید او شی  

ر درد کا هیم چنید شی   د دو درم بی یگر، تخم خشیخاش سیر  ید

اهو، کی تخم : د توان دادیه عند وجع شدکمخدر  یدوا. بنشاند



 455 

 یک یکون هر یطرج و افینرج درم، ش یکد، هر یتخم بنج سر

 .بدهند یکیدرم، مثل چلیوزه حبوب سازند و 

ه از بلییم عیارض شیود و عالمیت او آن     کآن : نوع چهارم

درد  ار بیود و حیرارت و امتهیاب نباشید و    یه رقیل بسی  کاست 

ل یی ه مکی د و باشید  یمتوسط الزم بود و ورم هم رنگ بدن نما

و نرم و منبسط بیود و درد   کن ورم، اندید و ایت گرایرصاص

د یی گر عالمیات بلییم پد  یل باشد و دیاو در عرض و عمقل ما

ر بلییم افیزا بیر آن    ید و مزاج و سن و هوا و تقیدم و تیداب  یآ

 .ابدیگرم نفع  یزهایدهد و به چ یگواه

خ شبت و اصل امسیوس  یند به طبیء فرماینخست د :عالج

ه ف یل گیرم نبیود و    کی  یخته باشند بیه شیرط  یه با عسل آمک

د یی ء بلیم باشد بر آیه چون به دکار باشد ینباشد و بس یمانص

فتید واال بیه مسیهل ردازنید و چیون      یر نیگر تدبیحاجت به د

وشیند تیا چهیار روز    کمسهل خواهند داد او  به انضاج خلط 

خ یا طبی یی ان یه با گالب و عرق بادک یما  گلقند عسلبه استص

رده باشیند و تنیاو    کی امسوس حیل   ان و گل سرخ و اصلیباد

ار دارد و چیون در چهیار روز   ین باب نفیع بسی  ینخوداب در ا

گر ماءاالصو  دهند با یارر نضج در بو  ظاهر نشود سه روز د

د خته و روز چهارم، ماءاالصو  تنهیا دهنی  یر آمید انجیروغن ب

مثقیا    یکد، یآ دیو هرگاه ارر نضج پد. رید انجیبدون روغن ب
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د داد و بصید از  یی مثقا  تربد به عسیل سرشیته با   یکارج و یا

طرج یا حب شیه بدن به حب سورنجان یظهور تمام نضج، تنق

 .د نمودیا حب منتن بای

 یبیارگ یکه او یا است و تنقیه ماده بلیم در بدن بسکاز آن 

ه مسیهل بیه ف یل    کد یدوت است، باباعث ضصف  یدر پ یپ

ن به استصما  منضیجات  ین مسهلیمابیبا فاصله دهند و ف یصنی

ه میاده بتمامیه   کی رده باشند تا ک ین نهج میدانع باشند و هم بر

هیا،   ل مانیده باشید در رگ  یی و هرگیاه میاده دل  . مستفرص شیود 

ان و تخم خربیزه و ماننید آن آن بیه    یمدرات مسخنه چون باد

ل یی ضیا جهیت تحل  یو ا. نید کها بیرون    اده از رگار برند تا مک

ن بود چیون بابونیه و شیبت و    یه محلل و ملک ییه یماده، ادو

ون و مصیاب  یی دسیتر و فرف یصه و مر و صبر و جندبیو م یخطم

گیرم   یها و روغن. تان و مانند آن ضماد سازندکحلبه و تخم 

ن ین و دسیط و بیادام تلیخ تیده    یر و ناردیدانجیچون روغن ب

خیوف   یه در وکند یو محلالت صرف زنهار طال نفرما ندینما

 .تحجر ماده است

ب باشید  کی صفرا مر یه اگر ماده بلیم با مختکد دانست یبا

قیه  یافتیه نریردازد و طر  یر که ذکو مدرات مسخنه  کبه مسهال

ب میاده تیا   کیب دهند به حسب ترکاعتدا  نگهدارند و دوا مر

 .من باشدیاز مضرت آن ا
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ن یی ر نیدارد ا یی خراج بلییم از مفاصیل نظ  ه در اک ییه یادو

 یدان، سیورنجان، تربید، میاه   یشحم حنظل، بوز: صفته: است

 .لی، حب امنیون، حجر ارمنیزهرج، دنطور

سیت امیا   ین مرض حاجت به ف ید ن یه در اکد دانست یبا

ز یل میاده، تجیو  یی ف و تقلیتخف یب دانا برایروا باشد اگر طب

 .ردهکض و دوام ماده مالحظه ید حا  مرینما

ع ادسیام وجیع مفاصیل    یی ه در همه جا و جمکله یده جلیفا

ه سیورنجان خیوردن و طیال    کده نماند یپوش: دیار آکبه  یماد

و او . یردن، انواع وجع مفاصل را سود دارد؛ خاصه در بلیمک

ه بیه سیبب جیوهر    کب است از دو جوهر مسهل و دابض کمر

 کپیا بیرآرد و مفاصیل را    یمسهله ماده موجصه را از مجیرا می  

ه بصید از عمیل جیوهر    کی سازد و به واسطه جوهر دابضیه   یم

را و  کو مسیام  یند مجیار ک ید، دبض میآ یمسهله به حرت م

زد امیا بیا   یی نر یگر بیر و یسازد مفاصل را تا ماده د یسخت م

ارتر اسییت و عضییالت کی انیت، مصییده را زین خاصی یییوجیود ا 

ه سیورنجان  کسازد، پس صواب آن است  یمفاصل را سخت م

ضیا بیا   یو ا. ان نرسدیل خورند تا مصده را زیره و زنجبیز را با

ت دهند تا اسها  او به دیوت باشید و از   یا تقویصبر و سقمون

ه مفاصیل را بیه   کی د یی د و هنگام استصما  آن بایمصده زود برآ

نید تیا   یه مرص و ماننید آن چیرب نما  یه بط و پیموم روغن و پ
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 .عضالت مفاصل از ضرر او محفوظ ماند

و . ه ماده سودا محیدث درد مفاصیل شیود   کآن : نوع پنجم

متیر بیود و صیالبت در    که درد و تمیدد  کعالمت او آن است 

ل یی دا باشید و م یی در رنگ او پ یبودکل به یمودت ماکورم و 

متیر  کد و عالج ید آیر عالمات سودا پدیار بود و سایطصام بس

 .دید آیمسخن مرطب مف یزهایسود دهد و چ

و پیس از  . آمدن سودا متودع شودنند اگر بر کف د : عالج

مون و مانند آن ینضج تام، مسهل سوداء دهند چون مطبوخ افت

ون کی میون و جیوارش   یسوداء مصجیون افت  یه بادیو جهت تنق

ه بابونیه و  کی د یی ل ورم، باین و تحلییتل یسودمند است و برا

ه کی ر یی نج و انجیر و راتیتان و مقل و جاوشکآرد حلبه و تخم 

خته ضیماد  یت و روغن گاو آمیاخته باشد و زه بز گدیهمراه پ

ر و یدانجیی ه از روغن سوسین و دسیط و ب  ک یروطیسازند و د

ه بیط  یی ان و پکیی ه مایه گرده بز و پیدرطم و بابونه و شمع و پ

دن یی گرم و تیر مام  یها ن عمل دارد و روغنیساخته باشند هم

نیه و حاشیا و زوفیا و    یخ بابونیه و مرزنجیوش و پود  یو به طب

در  یطیو  سیاختن و آبیزن نمیودن نفیع دارد و همگی      حلبه ن

ب بیدن غافیل نباشیند و در    یی وشیند و از ترط کاصالح طحا  

ن باشید  یننید و هیر چیه محلیل و ملی     کل، زنهار افیراط ن یتحل

ش از یاضت مصتید  بی  یام مصتد  و رکند و استحیاستصما  نما
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 .تناو  غتا سودمند است

میدن سیودا   ه برآکی سیود دارد   ین نوع ودتیف د در: انتباه

ظ نباشد و نشان او آن است اگیر  یت غلیبه غا یصنیمتودع بود 

ه کی د، بر آمدن دهین  یظ برآیدر غلکاه و یدر ارر ف د خون س

ماده سوداست و اگر خون سرخ و صاف و مصتد  امقیوام بیود   

د یی آ یظ اسیت و برنمی  یت غلیه ماده سودا به غاکد دانست یبا

ون بربندنید و  ه همان ساعت خکن صورت واجب است یدر ا

اد تحجیر خواهید شید و در    یی هموجیب ازد  کبرآمدن ندهند 

رد و رگ بیزرگ  کی د یی ع بای، ف د وسی یع امراض سوداویجم

ه مناب حا  کدام کق و هفت اندام، هر ید گشود چون باسلیبا

ه رگ تنییگ گشییادن، نفیع نییدارد خاصییه در  کی بیود و بداننیید  

 .هیامراض سوداو

د و یی بیه ف ید آ   حاجت یهرگاه در وجع اممفاصل سوداو

ه کی د یی د، بایی اید و ماده سیودا بیر ن  یعند امف د خون صاف آ

ف و اسیها  سیودا متوجیه گردنید و     ین به نضج و تلطینخست

ه خون به سبب نضیج  کپس از آن به ف د پردازند  یصنیبصده 

ف خواهد شید و در ف ید مسیتفرص خواهید     یه سودا مطیو تنق

 یر دمیو یی ع امیراض غ یه در جمکه احوط آن است کگشت بل

ه بیه نضیج آن خلیط    کی د یی د، او  بایی چون به ف د حاجت آ

ه در کی اند  نند و آنچه گفتهکپس از آن ف   یصنیوشند بصده ک
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 یرد، مق ود از آن مرض دموک یاخراج خون انتظار نضج نبا

 .صرف است

درد مفاصل آرد و عالمیت او   یحیه ماده رکآن : نوع ششم

 .یبه موضص ید است و انتقا  درد از موضصیتمدد شد

دهند  یان و شربت بزوریگلقند و گالب و عرق باد: عالج

چون روغین گیل و ماننید آن بمامنید و از      یمقو یها و روغن

ت یی ح در غایی ه میاده ر کی ه بلیم غافل نباشند و گاه باشد یتنق

ت فساد به استخوان نافت شیود  یحدت و حرارت باشد و از غا

ح یی ر»سیت بیه   ا یمسیم  یند و وکو آن را فاسد گرداند و بش

 .اخراج خون است و استفراص صفرا یر ویو تدب« هکامشو

شیتر  یا بیی ب دو خلط کیه درد مفاصل به ترکآن : نوع هفتم

و . ثیر افتید  کا صفرا ایبلیم  کین مرض از تریعارض شود و ا

بیه   ییک ه اعراض هیر  کب آن است کعالمت وجع مفاصل مر

فیرد  دا بیود و حیار مفیرد و بیارد م    یثرت او پکحسب دلت و 

 یسیود دهید و بازگیاه    یه دوا گیاه کمتر سود دهد و باشد ک

 .ضرر رساند همان دوا به واسطه اختالف مواد

ب از چنید خلیط اسیت پیس بیه      کیی ه ترکنند کنظر : عالج

هیر   یه براکمختلفه  یب سازند از اجزاکز مریحسب او دوا ن

ر از یی غ یصنی یال و طیالء او دونهمیا   کمخ وص است ا یخلط

ب غلبه هر خلط ملحوظ دارند تا هر کین تریدرال و طالء و کا
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گیر  یز بر دیه مخ وص آن است نک ییه غامب بود دواکدام ک

د، به ف ید و مسیهل   یاید نیاجزا غامب باشد و تا نضج تام پد

 یب اجزا مودوف بیر را کین همه ت رفات در ترینرردازند و ا

 .ب است حاجت به نوشتن نداردیطب

درد مفاصیل   ب شده وکشتر مریه بلیم با صفرا بکاما از آن 

حیده  یر او علیبیه تیدب  کطه و مریآرد، نسبت به همه اجناس بس

ب میم با صفرا کیه از ترکر وجع اممفاصل یاند و تدب ردهکان یب

ا مطبیوخ  یی ه جهت اسیها ، حیب سیورنجان    کافتد، آن است 

سورنجان دهند و بصد از نضج ماده، حضض و صبر و صیند   

 ییک  یدو درم و گیل ارمنی   ییک هر ثا و زعفران یاف مامیو ش

وفتیه بیه آب   کرنب سوخته چهیار درم جملیه را نیرم    کدرم و 

ه درد کی ند و آنجا یبسرشند و ضماد نما یاسنکامثصلب و  عنب

ند و یر بسیا یطور برابر با شی  ون بهیبه صصوبت بود زعفران و اف

. نید یزند و طیال فرما ینجد آمکو با شمع و روغن گل با روغن 

ردن، محلییل مییاده و کییوفتییه ضییماد کپختییه و ا در آب یی و موب

 .ن وجع استکمس

ه از بلیم و صفرا بود سود که درد مفاصل را ک یصفت حب

لییه زرد یدرم، سییورنجان چهییار دانییگ، هل  یییکصییبر : دارد

دانیگ، جملیه    یکهر واحد  کیچهاردانگ، گل سرخ و م ط

ا گالب حب سازند و یخته با آب یوفته و بکشربت است  یک
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 . زند بهتر بودیقرا آمیارج فیصبر ا یاگر به جافرو برند و 

ب کی ند و مریاخت نما یو بلیم یعالج از نوع صفراو یباد

رر ضیبط  کی نات وجیع بیاال م  کو مس. ندیساخته استصما  فرما

 .ار برندکافته به حسب حاجت به ی

 در نقرس: دسم دوم

صییب و که در مف ییل کییاو عبییارت اسییت از وجییع و ورم 

خاصیه   یشتر از انگشتان پیا ین درد بیا د وید آیپد یاصابع پا

و مف ل ابهام »: گفته« ابن هبل»ند و مهتا کاز نر انگشت ابتدا 

نوروس و مین هیتا املفیظ اخیت اسیم امنقیرس        یمسیامرجل 

ا یه از اسفل ددم پا کو گاه باشد . «ته ملحا  باسم اممحلیتسم

ه کی رد و باشید  یی زد و تمام دیدم را در گ یددم برخ یاز پهلوها

د یی د و بر زانو رسد و در زانو آماس پدینجا باال برآیاز ا وجع

ران صیصود   یصنی یفخیت   یور بیه سیو  که درد متکد و باشد یآ

ه اگر در بند دست و انگشیتان او درد  کبر آنند  ید و بصضینما

 .ندینقرص گو ید آن را نید آیو ورم پد

باشد، خاصیه آنچیه    ید و صصب میبامجمله، درد نقرس شد

ه بنید نیر   کی را یی ثر، زکو هوا اال. نر انگشت افتد یصنیدر ابهام 

رود و یل نمید به تحلیه در او در آکانگشت تنگ است و ماده 

ثیرت اع یاب، احسیاس او    کآرد و بیه سیب    ید می یتمدد شد

 یزد بیه آسیان  یی ست و به واسطه صیالبت او آنچیه بیدو ر   یدو
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شیتر  یت او بیی بیود اذ  کنگترد پس بامضرور اگر چه سبب اند

ه از پدران به فرزنیدان  کهاست  رس، ازجمله امراضباشد و نق

 .د به ارثینما یتاد

ثرت حیدوث او  که اسباب و عالمات و مصامجات و کبدان 

ه کی نه همان است یگر ه عیاز ماده و دلت حدوث او از ماده د

هیر دو را  « شیارح اسیباب  »افته و مهیتا  یر کدر وجع مفاصل ذ

ه بدان ید و بناء علل حاصل بویا تح یان او رانیشمرده  ب یکی

 .نجا مناسب بود بسند نمودیه درکد چند ینررداخت و به فوا

سیرد از اشیربه    یه نقرس را به داروهاکار باشد یبس: دهیفا

نند و صیاحب علیت،   کافراط  یند و در سردیو طال عالج نما

د باز گیردد  یآ یه به مفاصل مکمزاج بود، پس فضله  یصفراو

 ین بی ین چنیند و اگر اک کهال و به د  و دماص متوجه شود و

ننید بیه انجیالب میاده بیه      ک یو کدهید، تیدار   یرو یریتیدب 

ه جاذبه، چنانچیه  یش مرخیخ حشایل طبیمفاصل مووف به تنط

 .در وجع اممفاصل گفته شد

 کدر وجع امور کدسم سوم

ن یی ن عیارض شیود و ا  یه در بنیدگاه سیر  کدرد ورم  یصنی

د و هرگاه از آنجیا  ن نام خواننین رابت است بدیه تا سرکدرد

امنسا نامند و وجع  د عرقیفرود آ یپا یمتجاوز شود و به سو

ه به عرق امنسا منتقل گیردد  کثر است کر ماند، ایچون د کور
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ه در وجییع کیین علییت همییان اسییت یییو اسییباب و عالمییات ا

در ف یل   که ماده میرض و ر کافته اما از آنجا یر کاممفاصل ذ

ده اسیت  یگوشیت پوشی   ق و دریر و عمین مف ل غایاست و ا

ه کی د مگیر آنجیا   یی آ ید نمی یی نشان او بر آن موضع چنیدان پد 

ن صیورت  یه در اکثرت ماده کد در مف ل افتد از یدش یامتال

و . ت خلیط حاصیل  یی دهد بیر نوع  یم یز گواهیرنگ موضع ن

صلب نشسیتن   یزهایه بر چکآن است  کسبب خاص درد ور

 .اتفاق افتد یمداومت بر سوار یصنیو ادمان 

نبود، نخسیت   یاگر عالمت خون ظاهر باشد و مانص: جعال

و زنهیار  . ننید از دسیت مقابیل و رگ مصلیو     کق یف د باسیل 

نجیا و در عیرق امنسیا،    ینید در ا یرادعات و دابضات طیال ننما 

ق اسیت و رادع آن را همانجیا   یی ه میاده در مف یل عم  کی را یز

ه کی ل بیاز خواهید داشیت بل   یمحتبس خواهد ساخت و از تحل

ن امراض یا گرداند پس در ایه مف ل را به خلع مهکگاه باشد 

 یمرخی  یزهاین درد چکیتس یه در ابتدا براکسزاوار آن است 

تیان و بابونیه   کد چون تخم یدامحرارت نبود ضماد نمایه شدک

خطیا رادع اسیتصما     یو اگر از رو. و روغن شبت و مانند آن

د بیه  یی نما ید و بدان سبب خیوف خلیع مف یل رو   ینموده آ

م گرم برند یه به حمام نکنند و آن چنان باشد ک کتدار یزود

م یر تیازه نی  یزنید و در شی  یم گیرم ر یه نیش مرخیخ حشایو طب
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ه در وجیع مفاصیل   کگر مصامجه همان است یو د. گرم نشانند

 .افتهیر کذ یدمو

خ ینید بیه طبی   یء فرمایدابود، نخست دی یاگر عالمت بلیم پ

طرج و یب شی اسها ، حی  یخته و برایترب و شبت و عسل آم

حب منتن و مانند آن دهند و بصد از نضج ماده، حقنیه گیرم و   

ار برنید و روغین   کی ور شید بیه   که در وجع خاصره متکشافه 

نید و  یمحلل ضیماد نما  یزهایدستر بمامند  چیون با جندبیفرف

ه مرض در ابتدا بیود  کار باشد یخ آن نطو  سازند و بسیبه طب

ن دیدر میاده   یو بیه همی  د یاستصما  نموده آ ینبییما کء یو د

ء و اسیها  بیه   یه پیس از دی  کی بتمامه منقلع شود و گاه باشد 

 یبلیم که در وجع ورکن مدرات ید و بهتریمدرات حاجت آ

ه، یی دو اود یکانا هر یوس و جنطیمادرک: ن استید ایار آکبه 

، همیه را  یرطل بیداد یکه، تخم سداب یود یکزراوند گرد 

ر بدهنید بیا   کزو با سه درم شی خته، مقدار سه درم ایوفته و بک

دن اسیت و  یشی کر، فادیه  ین تدابیوتریکان و نیا عرق بادیآب 

ه یی امیا بصید از تنق   اضیت پیرداختن،  یات را به ریاضیامر کمترو

 .د سبب نگرددیاضت مزیت رکباشد تا حر

ه میاده  کوشند کد، در آن یاید نیرنفع پد ین تدابیهرگاه از

ار محجمیه  کن یا یااز عمق مف ل به ظاهر منجتب شود و بر

بیر  کخ ینهادن و به آب گوگرد نشستن سود دارد و اگر ب ینار
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بوتر و بلبوس و عسل بیالدر  کن یح وسرگیو عادردرحا و ذرار

به محل مق یود و بگتارنید تیا منیتقط      کند بر وریضماد نما

ه میاده  کی شود و متقرح گردد پس آن را مندمل شدن ندهند تا 

د یی د و خفیت در وجیع رو نما  یج برون آیق به تدرین طریاز ا

ن یی ه در اکی ار باشید  یبسی : گفته« رهیصاحب ذخ»بهتر باشد و 

دن بیدان،  یشی کار یرات و خون بسکمرض محاجم بر نهادن به 

صات یر و ت دیگر تدابیرون آرد و از دیماده را از دصر بندگاه ب

 . سازد یمستین

وره نفع نبخشد و کر متیچ دوا سود ندهد و تدابیه هکآنجا 

برآمدن بنیدگاه   یصنیمزمن شود و خوف انخالع مف ل  مرض

 :کد داد بر ورید، داص باید آیپد

ه به دیدح  یسازند شب یه از آهن آمتکق داص او آن است یطر

همچیون غلیط    ینیاره و کد و غلیظ  یی م شیبر با یاو ن یو فراخ

ننید  کگیر ن یب   یره دیی ن ددح سیه دا یخسته خرما و داخل ا

خسته خرمیا بیود و    یرهمچون سطب یکهر  یه سطبرکچنان 

ن دیدح،  یی ر ایی باشد و ز یره مساوین هر چهار دایمابیف ل ف

ن ددح یند و عندامحاجت سر ایوست نمایل را پیطو ییدنبامه 

 کننید و بیه دنبامیه بردارنید و بیر حیق ور      کرا به آتش سرخ 

بار صورت بنیدد و هنگیام   یکر در یبگتارند تا چهار داص مستد

و بصیض  ». ه زده بدارنید کیی ت حیمار را بر جانیب صیح  یداص، ب



 467 

قا صاحال یموضع اممف ل و تصمق تصم یعل کیجصل امیاالطبا 

 .«کهنا یجفف امرطوبۀ اممزمقۀ امتیم

ار توان بست کبه  یه مقرحه و جاذبه ودتیداص و ادو: دهیفا

رده باشد به ف د و اسها  و حقنه و کن استفراغات یه نخستک

د یی نرردازنید و با فتید بیدان   ین یدیو  یتا ضرورت کتمکو . ید

و عرق امنسا اگر به جانیب چی  افتید     که وجع ورکدانست 

د و در شیهر سیرد و زمیان    ید آیبدتر است و آنچه از بلیم پد

 .تر باشد لکسان تازه فربه را عالجش مشکسرد و 

 در عرق امنسا: دسم چهارم

زد از جانییب یییبرخ که از بنییدگاه ورکییاسییت  یآن درد

 یه از جانیب انسی  کی و باشد  ران ناز  شود یو به سو یوحش

ه کی ور باشید  کبامجملیه، درد میت  . ن نادر اسیت ید و ایفرود آ

ه تیا زانیو   کستد و گاه باشد ید، همانجا بایچون بر ران فرود آ

فیرود   یه تا شتامنگ و انگشت خیرد پیا  کممتد گردد و باشد 

و . ن محیل وادیع اسیت   یی ه در اکی اسیت   یو نشا، نام رگ. دیآ

ه وجع امنسا را به عرق امنسیا خواننید   کعادت اطبا بر آن رفته 

، «هیو امنسیا   یوجع امصرق امیت »: هکالم چنان است کر یو تقد

 .است به نسا یه مسمک یدرد رگ یصنی

ه کاسباب و عالمات و عالج و احتراز از استصما  رادعات 

ه کی ز همان اسیت مگیر آن  ینجا نیگفته شد در ا کدر وجع امور
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ز باشد یق، عرق امنسا نیلپس از ف د باس یدر عرق امنسا دمو

گفته رگ صیافن زدن سیودمند اسیت از    « نوسیجام»گشود و 

تر است از صافن؛ بامجملیه، اگیر درد    امنسا و مابض، نافع عرق

د اسیت و  یی ت مفیی د ف د صافن به غایفرود آ یاز جانب انس

انید   نجا در حا  خلو بدن صواب باشد و مهتا گفتیه یف د در ا

 یصنی یمتر خورند و بصده کند و غتا د دو روز روزه بداریه باک

 .ه انفع خواهد بودکند یپس از آن ف د صافن نما

 یر بمانید دیو  یی ه اگیر د کنند کن مض مبادرت یدر عالج ا

 یه پیا کی و زانو به سبب امم او منگ شود و باشد  یگردد و پا

فاصیله   یصنی ین استفراغات، ف یل  یضا مابیو زانو برگردد و ا

ر یند به خالف ساک یعود م یزود به یه ماده وکار ندهند یبس

ن یتیر  نید و مجیرب  ک یرتر عود میه ماده آنها دکاوجاع بندگاه 

ننید و  که در حمام به آب گیرم غسیل   کآن است  یل در ویح

 ییک ه مرص و بط و مانند آن تیا  یغتا مرطب خورند و روغن پ

ان حنضیر و بن یر   یهفته بمامند بصد از آن رگ عرق امنسا از م

ند یق نمایپس از آن ف د باسل یصنید و بصده نیمقابل گشا یپا

رده کنجد گرم کبود روغن شبت و گل و  یه درد دوکو آنجا 

ه داص یی ه بصید از تنق کی ده شید  یار دیبمامند تا درد بنشاند و بس

 .داد یرو یلکدادند و صحت 

ننید و  کگیرم   یآهنی  یخیه سی کی ن آن است یق داص دریطر



 469 

رگ عرق امنسیا را  باالتر از شتامنگ به هشت انگشت مضموم 

ثر جراحان هند بیه سیبب عیدم    کو بر آن داص نهند و ا ندیوجب

ه خیط ماننید   کی ض یداص عیر  یاطالع بیر آن رگ در سیاق پیا   

ن یی رون از ایی ور بکه رگ میت کی شیند نظیر بیه آن    ک یراست م

ه سود دهید، موصیو    کن داص گاه باشد ین چنینخواهد بود و ا

مصیدم ح یو    ه نفیع ندهید،   کی امصرق و گاه باشید   یعل کیام

 یصنی یعقیود باشید    یه ذکی ن رگ آن است یو نشان ا. امیرض

د و اگیر  یی د آیشتر پدیبصد از بستن ران تا زانو ب یدار و و گره

ان انگشیت خنضیر و   یی ور ظاهر نشیو م کرگ مت یدر ساق پا

رده و کی گیرم   یخ آهنیض و به سیشند عرکب یخط یبن ر پا

داص نفیع   هکی ثر اسیت  کمتر است اکنجا گوشت یه در اکاز آن 

نجیا داص  یه هم در اکو احوط آن است . دهد؛ مو صومه بامصرق

صب به هشت انگشیت صیاحب   کدهند و هم در ساق باالتر از 

 .او

افند و آن رگ را کان ساق بشی یها سود ندهد، م ن داصیاگر ا

د یی به صناره بردارند و ببرند و داص دهند وامبته ازامه مرض نما

 .الزم دانند یو ترشباذن خامقه و احتراز از جماع 
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 یاندر دوال: فصل پنجم
ساق بیزرگ و سیطبر و گیره     یها ه رگکاست  یآن، مرض

ه در کی اسیت   ید و سبب او خون سوداویگره شود و سبز نما

هیا   یکپ یصنیان یکشتر پیور، بکزد و علت متیساق ر یها رگ

شییتر یب کش ملییویه پییکیی یسییانکاده روان و یییو حمییاالت و پ

شیه در تصیب باشید و    یآنیان هم  یهیا  یپاه ک یسانکستند و یا

 .ار مانند وادع گرددیستاده بسیا

د و یی د آیی پد ین مرض از خون بلیمیه اکگاه باشد : دهیفا

ه بصید از  کی د و گاه باشد یها سبز نما ن صورت رنگ رگیدر ا

ه کامراض حاده به سبب انتقا  مواد عارض گردد و گاه باشد 

بامجمله هر . یرضا عای یجراحت شود از جهت حرارت مزاج

 .ردیل پتکر ماند عالج مشیه باشد اگر درکچون 

ا بلیم دهنید بیه   یق زنند و مسهالت سودا یرگ باسل: عالج

قیرا بیا   یارج فیی ه، ایی و در هیر تنق . نید یفرما یحسب سبب و د

سرشته بخورانند و ماءامجبن بنوشانند و بصد  یگل ارمن کیاند

ننید و بیه دیدر    کد برآمده ساق را ف ی  یها ه، تمام رگیاز تنق

ه یی نید و از اغت یت منیع نما کی رنید و از حر یحاجت خیون بگ 

ند و هنگام ف د و بیر آمیدن   یظه مومده سودا اجتناب فرمایغل

ظ به سیبب  یهساق را از دست بمامند تا خون غل کد یخون با

 .بتمامه مستفرص شود یکتحر
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سیود دارد و   ییی ه بسته داشتن ساق به ع یابه  یبصد از تنق

ه مصتد  بندند نیه سیخت و   کد یدهد اما با یختن نمیماده را ر

و . ننید و تیا زانیو بربندنید     ک یف پیا کی هنگام بستن ابتدا از 

ه در کی  یرین تیدب یاده رفیتن ضیرورت شیود نخسیت    یی هرگاه پ

 یپیس از آن مشی   یصنید به عمل آرند و بصده یل گفته آیداءامف

ل را واحید  یی ن میرض و داءامف یی ج و عیالج ا یند بیه تیدر  ینما

 .شمرند
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 لیاندر داءالف: فصل ششم
ل یی پ یت غلظت بیه پیا  یه ساق و ددم از غاکآن است  یو

ها اسیت و   ن مرض هم در رگیو ماده ا. به یماند و مهتا سم

 یف؛ به خالف ماده دوامکساق و  ین عضله و غشاهایهم ماب

 :ن دو گونه استیباشد در عروق و ا یه مح ور مک

زد یی ر یترق بر پیا مح یظ سوداویه خون غلکآن : نوع او 

ملمس و رنگ او ابتیدا   یو عالمت او، ورم صلب است و گرم

ه شیقاق  کی د و باشید  یگرا یو سبز یبودکسرخ باشد پس به 

ه آن شیقاق بیه   کی د و گیاه باشید   یی د آیپد یف در آن جایخف

ه کی است  یو از خاصه و. دید و ماده از او برآیل نمایم درحه

اطیل سیازد جهیت انسیداد     ب یم شیود حیس پیا   کچون مستح

 .روح یمجار

میووف و   ینند از جانب پیا کق یف د باسل یبه زود: عالج

ه کو از آن . مون و ماءامجبن دهندیخ افتیه سودا، طبیجهت تنق

د منتقیل  یی تر است و با وجود آن به موضع بص ظیماده سودا غل

ه بیه  یه تنقکد یان ندارد و باکدفصه ام یکاخراج آن به  افتاده، 

االسیها    یگیرم دیو   یزهیا یاسیها ، چ  یو برا. ندینما دفصات

ه کی د سبب است و بصید از آن  یه مزکند یزنهار استصما  نفرما

ه نفیس  یی سیتد، جهیت تنق  یزش بازایشود و ماده از ر کبدن پا

ننید و پیس از آن   کعضو، رگ مابض زنند و وضیع حجامیت   
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س طیال  یه امتی یو ع اره مح کا و رامیت عضو، ادادیتقو یبرا

 .ندینما

واجب است صاحب این مرض و دوامی را که اغتیه مومید  

سودا و از پیاده رفتن و جز آن هرچیه موجیب ان یباب میاده     

بود بر پای احتراز کنند و پیوسته پای را بر بامش نهاده دارد و 

مهما امکن یصنی تا ممکن است حرکت ندهد و اگر برخاسیتن  

مثیل   و سوار شدن و پیاده رفتن ضروری شود دارهای دیابض 

مازو و کزمازج و صمغ عربی و ادادیا نخست بر سیاق و دیدم   

طال نمایند و از ددم تا ساق بیه ع یابه بیر بندنید  بیه گونیه        

بستنی مصتد  پس بفرمایند که به تدریج حرکیت کنید و اگیر    

ماشی بود ع ا به دست گیرد و زور بیر آن ع یا دهید و راه    

جمع شیود از  رود و به همین تدبیر مشیو  باشد تا که خاطر 

ان اب ماده ودر عضو دیوت تمیام پدیید آیید و بیه صیاحب       

 . دوامی نیز همین تدبیر باید کرد عند امحرکت

آن کیه خلیط غلییظ بلیمیی بیر پیای گیرد آیید         : نوع دوم

و عالمیت او نرمیی ورم وسیردی    . واحداث داء امفییل نمایید  

ملمس و غلظ ساق و ددم و نابودن آن چه گفتیه شید در ورم    

 . است

در هر تنقیه یکبار یا دو بار دی نماینیدو هیر صیباح    : جعال

زنجبیل با هم کندر و نیمدرم صییر و نیم درم  لدو درم اطریف
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سرشته بدهند و گرسنگی کشییدن در ایین میرض نفیع تمیام      

و پس از تنقیه تام بیرای تقوییت عضیو ، صیبر و میر و      . دارد

رو و یا آب برگ سی . ادادیا و جوز امسرو به شراب طال سازند 

آب میحیه امتیس به سرکه کهنه آمیخته و به ع ابه یی محکیم  

بندند و از اغتیه و ادویه هر چه مخفف بود به کار برند و هر 

چییه بلیییم افزاییید و پییای را تحریییک نماییید منییع نماینیید و  

عندامحرکت تدبیری ک در دسم او  گفته شد اسصما  فرمایند 

ه میی نماینید تخیم    و این دوا بصد از دی طال کردن تحلیل ماد

کرنب و ترمس و نطرون و سرگین بز و آرد حلبه و خاکسیتر  

چوب انگرو برابر بگیرند ونرم ساخته طال سیازند و ییک روز   

 . یا دو روز بگتارند

داء امفیل دوی را به حیا  او گتارنید وعیالج نکننید     : انتباه

اگر اذیت نرساند و اگر جراحت گردد و بیم آکله افتد بهتر از 

 الجی نیست در انجا که تنقیه سود ندهددطع ع

 



 475 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و دوم در نفخه رحم  باب

وموجبیات  . و سبب وی ، ضصف دوت هیای رحیم اسیت    

ضصف دوت های او ، سوء میزاج سیرد غییر مفیرط اسیت ییا       

و . دشوئاری زائیدن یا سرمای سرد که سر رحم را سرد کنید  

تا ظاهر است که چون دوت های رحم ضصیف شیود ، هیر غی   

که به آن رسد به واسطه ضیصف حیرارت مسیتحیل بیه رییاح      

گردد و آن ریاح در عمق رحم ییا در زواییای او ییا فیمیابین     

 . خلل اجزا و میف های او محتبس شود ونفخ آرد

سوء مزاج سرد که مفیرط کشینده حیرارت اسیت و     : انتباه

الن امنفخ الیکون اال بیامحرراره  » موجب نفخ نمی تواند شد ؛ 

 . 3«هامقاصر

                                           
 م . « ، ضعف حرارت حتما باید باشد چون در تولید نفخ» :  ترجمه  .2
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مرض متکور آن است که در عانه و آن چیه بیدان    عالمت

نزدیک است به اسفل بطن ، ورم ریحی و نفخ پدید آیید میع   

دی <اموجع و باشد که تاکش ران و فم مصیده و حجیاب میت   

گردد وجع و چون دست برورم زنندن آواز طبل دهید و مهیتا   

ء بصضی در تصریف او گفته اند که حامتی است شبیه به استسقا

طبلی وباشد که وجع او منتقل بود و درادیر و ضیربان کنید و    

 . باشد که تا آخر عمر در این علت بماند و دوا نرتیرد

ایارجات دهنید  و بیرای تسیخین    .جهت تنقیه بدن : عالج

رحم و تلطیف و کسر ریاح، جوارش کمونی وسنجر نیا ومیاء  

ه ام و  وبروز   یصنی میاء امبیزور بخوراننید و ادوییه مسیخن     

چون بابونه وشبت و مرزنجوش و پودینه و سداب . منقیه باد 

و تخم کرفس و بادیان وبرنجاسف و زیره و نانخواه استصما  

و سیزاوار آن  .نمایند حقناً وفرزجاً وضماداً و تکمیدا و آبزنیاً  

است که روغن سداب و شبت در  زیر نیاف و پشیت وزهیار    

 . نجا نفع داردبمامندو آن چه در استسقاء طبلی است در ای

امراض ردی یصنی پستان ، بصد  از  امراض دلیب بیه   : انتباه

 .باب مستقله ذکر کرده شد

انیدر امیراض کیه در پشیت و اطیراف      : باب بیست و دوم

 .پدید آید

چون هدیه و ریاح افرسه و وجع ظهر و وجع خاصیره و و  
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جع مفاصل ونقرس و عیرق امنسیار و و جیع و رک و دوامیی     

و جع عقب و هر یک به ف لی گفته اند انشیاء  ودائ امفیل و 

 . ا  تصامی

 

 2اندر حدبه : فصل اول
یش ییا بیه پیس ییا بیه یکیی از دو       ÷آن، زوا  فقار بود به 

گوینید  « تق ع» جانب ، پس اگر زوا  فقار به سوی ددام بود 

و ان جیا کیه تق یع بیا شیرکت      . خوانند « حدبه اممقدم » و 

نیز نامند و اگر زوا  به سیوی   «دص س » استخوان سینه باشد 

گوینیدو حدبیه حقیقیی همیین     « حدبه اممیوخر » خلف بود ، 

خوانند واگر » امتوا« است و اگر زوا  به یکی از جانبین بود ، 

 .نامند« ریاح افرسه » سبب زوا  فقار باد غلیظ بود ، 

اسباب زوا  فقار پنج است و هریک به نوع جدا گفته آیید  

 : 

ورم گرم در عضله  پی  کیه مت یل فقیار     آن که: نوع او  

و عالمیت او تقیدم   . است عارض شود از خیارج ییا داخلیی    

در صلب مع حمیات حاده و عظم بنض و مزوم . ارجاع است 

و هرگاه ماده مده شود و ورم خراج گیردد و  . حرارت شدید 

                                           
 ; Kyphosis,convexity; protuberance: قاموس القانون . 1

tuberosity 
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تب سکون گیرد، محسوس میکند بیمار رقل ووجع تمددی در 

 .د به جتب پشت و افزون تر می گرد

در ابتییدا ورم ، رگ باسییلیق زننیید و مصییاب حلبییه : عییالج 

وتخم کتان و پیه ماکیان ومیز سیاق گیاو و بنفشیه و خطمیی     

برآماس ضماد کنند و روغن های گرم بامفصل بمامنید و نطیو    

سازند و فلوس خیار شنبر روغن بادام آمیخته بنوشیانند و بیه   

و تخیم کتیان    روغن های گرم بامفصل که در وی بییخ خطمیی  

 . جوشانیده باشد حقنه نمایند

آن که باد غلیظ زییر فقیا ر محتیبس شیود و از     : نوع دوم 

و ایین  . غایت تمدد  حاصیله ، فقیار را از موضیع او بلیزانید    

جمیع فرسیه   . گوینید و افرسیه   « ریاح االفرسیه » نوعحدبه را 

و « و هیوربح تاخیت مین امصنیق فتفرسیه ای تکسیره      » . است 

است که عقب درد پشت پدید آید حدبه و با او عالمت او آن 

تب و رقل نباشد و گاهی درد زییاده شیود و در آخیر نق یان     

 .گیرد

بیخ بادیان و بیخ کرفس و بییخ اذخیر و انیسیون و    : عالج 

زیره و تخم سداب ونیانخواه بجوشیانند و براالینید و روغین     

و  و تقدیر شربت ماه االصو . بیدا نجیر اضافه کرده بنوشانند 

و بصضیی  . روغن بید انجیر به حسب تقاضای حا  بایید کیرد  

گفته اند که یک مثقا  روغن بید انجیر با هفت مثقا  شیربت  
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مییاء االصییو  و امبییزور بسییند باشییند و و گلقنیید کییه در او ،  

و بسییار باشید کیه بیه     .م طکی وانیسون بود سودمند اسیت  

ه حیب  همین ددر نفع پدید آید ؛ وگرنه تنقیه بیدن نماینید بی   

سورنجان یا حب سکبینج یا حیب منیتن و ماننید آن و میصیه     

یابسه و دسط و د ب امزربره و عسل مبنی و ابهیل و فردییون   

به آب بادیان وسداب و روغن بابونه یا ناردین ضیماد سیازند   

و به طبیخ مرزنجیوش و سیداب و اذرخیر و دی یوم و تمیام      

بیه   نطو  فرمایند بر موضع امم و محجمیه نیازی وضیع کننید    

جایگاهی که متق ع بود به سوی داخیل نیه بیر موضیصی کیه      

و هیر چیه منقیی بیاد     . متحدب بود و برآمده باشد به خیارج  

 . است نفع دارد

آن که رطوبیت دمیایی در جیرم رباطیات فقیار      : نوع سوم 

نفوذ کند و آن را مسترخی گرداندو با مضیرور فقیار از جیای    

و سردی ملمیس   و عالمت او ، سریدی مون است. خود بلیزد 

و تقدم تدابیر مرطبه و آن که چون بیر آن جیا روغین بمامنید     

 .کمتر نشیف شود ، یصنی زود بدن آن را جتب ننماید 

آن چه در ریاح افرسه گفته شد استصما  نماینید  و  : عالج 

ادهان مقویه گرم ، چون روغن سداب و سیرو و عیادر درحیا    

نار وبیرگ غیار و   مامیدن و ادویه دابضه چون جوز امسرو و گل

 .ورد  و اشنه ضماد کردن نفع دارد
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آن که رباطات فقیار متشینج شیود بیه سیبب      : نوع چهارم 

رطوبت غلیظ مزج کیه در نخیاع حاصیل آیید ییا بیه واسیطه         

و این کمتر افتید و بیا خطیر اسیت و عیالج دشیوار        .یبوست 

 .پتیرد

 .جویند از باب تشنج: عالمت و عالج او 

آن که سیقطه بیا ضیربه موجیب زوا  فقیرات      : م نوع پنج

 . شود

اگر زوا  به سوی خارج بود یا به جانبی ، فقیار را  : عالج 

به جای او برند و به مسح ید و اگر زوا  به سوی داخل بیود  

یا به جهتی ، بیرون کشند آن را به م  محاجم ییا بیه وضیع    

 و زفت ومقل با اندکی عادر درحا سرشته طیال . محجمه ناری 

و چون فقار برموضع خود دیرار  .کردن جهت حدبه سود دارد 

گیرد ، ادویه دابضه ضماد نمایند تیا آن را بیر آن شیکل دیایم     

 .دارد
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 1اندر وجع ظهر: فصل دوم 
 :و آن انواع است.یصنی درد پشت 

و . آن که سوء مزاج بیارد سیاذج در پشیت افتید    : نوع او 

ردی و از عالمییت او درد بییی رقییل اسییت و احسییاس بییه سیی 

چیزهای گرم و حرکت و مشیی و دمیک منتفیع شیدن و ایین      

 . وجع اندک اندک پدید آید و مزمن شود

میاء االصیو  و ماننید آن و    . جهیت تبیدیل میزاج    : عالج 

سنجرنیا و تریاق اربصه و مثرود یطوس و جیز آن بخوراننید و   

و مقل و اشیق و حلبیه و   . روغن دسط و سداب بابونه بمامند 

امیار بیا مصیاب تخیم کتیان و روغین بیید انجییر         بابونه وحب

آمیخته ضماد سازند و غتا ، نخوداب و گوشت طیور باتوابیل  

 . گرم میل فرمایند

آن که در عضالت و فقرات پشت ، خلیط بلییم   : نوع دوم 

خام متومد شود یا خلط بلیمی که در بدن سیاکن بیوده باشید    

 به حرکت آید از غضیب و تصیب وحیرارت و در عضیالت و    

رباطات و اوتار پشت ریزد یا بیاد غلییظ کیه در ایین ف یو       

                                           
 Dorsalgia; backache: قاموس القانون .  1
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سانه بوده باشد ، عند حرکت آن خلط،  باد هم  هیجان نماید 

و  در اییین عضییالت ورباطییات و اوتییار در آییید و بییه سییبب 

 . احداث تمدد درد آرد

اما عالمت تومد بلیم خام ، تقیدم وجیود تنیاو  چیزهیای     

قل پدید آمیدن و روز بیه   بلیم افزاست و در پشت ، وجع یا ر

روز درد و رقل فزون تر شدن انیدک انیدک بیه حسیب تومید      

و عالمیت حرکیت بلییم سیانه و در آمیدن او در      .امماده دیها 

پشت ، ودوع وجع اسیت  در او بصید از تصیب ییا غضیب ییا       

جماع متصب ؛ پس اگر آن ماده متحرکه خیود امیاده باشید در    

ره باشد و اگر بیاد از  پشت و جع رقیل الزم بود و بر یک و تی

نه آن ماده ، وجیع  .آن  ماده جدا شده در پشت در آمده باشد 

 . تمددی پیدا باشد و درد منتقل بود و رقل کمتر باشد

اگر سبب درد در او تومد بلیم خیام بیود ، بصید از    : عالج 

استصما  منضجات بلیم ، حب  سورنجان وجیز آن دهنید تیا    

و دیگر تیدابیر مبدمیه   . دارد بلیم مستفرص شود و دی نفع تمام

و شییاف سیودمند   .همان است که در بارد ساذج ذکیر یافیت   

و کامل ترین تدابیر درینجیا تقلییل غیتا اسیت و اگیر      . است 

سبب درد در آمدن بلیم متحرکه یا ریح منف له او بود چنیان  

چه گفته شد، جهیت تحلییل میاده و تلییین و ترطییب اعضیا       

حت امر نمایند وروغین خییری و   استحمام فرمایند و به استرا
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بنفشه یکجا کرده بمامند و تنطیل بیه طبییخ حشیایش مرخییه     

و اگر بدین ددر دفع نشود ،مستفرص سیازند  . محلله سود دارد 

 . آن را چنان چه در بلیم خام گفته شد

آن که کثیرت جمیاع محیدث درد پشیت شیود      : نوع سوم 

 وگیاه باشید کیه کثیرت    . جهت منجتب شدن فضو  در پشت

 . فضو  در وی احداث حدبه نماید

جماع ترک کننید و بیه تحلییل و تلییین و ترطییب      : عالج 

و . متوجه گردند بدان چه در ماده بلییم متحرکیه گفتیه شید     

 . تدهین نفع تمام دارد

بسیار باشد که تصب و جمیاع و  در حامیت  پشیت    : فایده 

در ع ضییالت ور باطییات پشییت اعیییا و . خییم کییرده نشسییتن 

رد و درد احداث نماید بدون آن کیه میاده بلییم ییا     ماندگی آ

ریح در آن دخل نماید و این به مامیدن پشت دفع شود و زود  

و گاه باشد که تصیب مفیرط حدبیه آرد بیه احیداث      . در گترذ

 . یبس و جفاف

آن که عارض شود درگرده ضیصف ییا علتیی    : نوع چهارم 

شیت  دیگر که به سبب مجاورت و مشارکت ، درد به اجیزاء پ 

و عالمت وی ، وجود آفت اسیت در گیرده و وجیع    .باز دهد 

 .دطن و ضصف باه گواه اوست

هر چه در امراض گرده ذکر یافته به حسیب سیبب   : عالج 
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 . ضصف بود یا جز آن تدارک نمایند

آنکه رگ بزرگ کیه بیر طیو  پشیت موضیوع      : نوع پنجم 

و . است از خیون متملیی شیود و بیه سیبب ت میدد درد آرد      

آن است کیه از ابتیدای فقیرات پشیت کیه آ خیر        عالمت وی

فقرات گردن است درد ممتد پیدا بود تا آخر فقرات فطین بیا   

ضربان و حیرارت مکیان و دیگیر آریار  خیون گیواهی دهید        

 . وهنگام حرکت وجع اشتداد کند

رگ باسلیق  ییا میابض زننید و در ابتیدا آب انیار      : عالج 

و تخیم   ترش و شیرین و شیربت میمیو و شییره تخیم خرفیه     

و جهیت تبریید موضیع ، بیه آب     .خیارین با سکنجبین دهنید  

سرد  در آمدن و صند  و گالب و روغن گل با اندکی سیرکه  

بر پشت طال کردن و به جایگیاه سیرد وتیر سیکونت گیرفتن      

 . فرمایند و اغتیه سرد و تر چون آش جو مانند آن بخورانند

اشید  آن که موجب درد پشت ، در آمدن باد ب: ششم : نوع 

 . د ر عضالت ورباطات و اوتار پشت

 .در نوع دوم گفته شد.آن : عالج 

آن که به سبب مشارکت رحم درد پشیت پدیید   : نوع هفتم

آید و این نوع بصضی زنیان را نزدییک آمیدن حییض عیارض      

 . شود به سبب برآمدن حیض چنان چه باید

هر چه ادرار حیض نماید استصما  کننید و روغین   : عالج 
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: شربتی که ادرار حیی  نمایید بیه دیوت     .بمامند گل بر پشت

حلبه ؛ هفت مثقا  ؛ تخم خیارین نیم : تخم کرفس، یک مثقا 

چهار مثقا  ؛ بادیان نییم کوفتیه ؛ انیسیون ، جیوانی ،     . کوفته 

جمله را بجوشیانید  . تخم شبت و روناس ؛ هر یک دو مثقا  

 و به ش ت مثقا  دند به دیوام آرنید و بیه هفیت روز اختییار     

 . نماید
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 1اندروجع خاصره : فصل سوم

و اسیباب وی همیان اسیت کیه در  درد     .یصنی درد تهیگاه 

پشت ذکر یافته ، میکن وجع خاصره بیشتر از بلیم افتد  ییا از  

س از ÷الن امخاصره ابرد من امظهر ازیاده بصیده  یصنیی   » باد ، 

آن  من امقلب و امکبید و مقلیه محمیه فیال یحیدث فییه سیوء        

   « امحار االنادرا اممزاج

مهتا گفته اند که عالج او همان است کیه در سیوء   : عالج 

مزاج ساذج بارد بلیمیی و ربحیی در وجیع ظهیر ذکیر یافتیه        

و .  و احتما  شیافات مسخنه در اینجیا نفیع تمیام دارد   .است 

جهت این کار شیافی که از مقل و اشق و انیسون وزنجبییل و  

ن و میاهی زهیرج و   تخم کرفس و شیحم وحنظیل وسیورنجا   

 . مانند ان ساخته باشند نفع تمام دارد

 

                                           
 Flanks pain . معاجات واعظی . 1

ترجمه ، چون خاصره به سبب اینکه نسبت به پشت از قلب و کبد  که معد ن . 2

و پر .  ست و نیز به جهت اینکه گوشت آن کمتر است حرارت اند دورتر ا

گوشتی در کثرت حرارت خیلی مهم است  سوء مزاج حار نمی گیرد مگر 

 م« ندرتا
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 6اندر وجع اممفاصل: ف ل چهارم  

باییید دانسییت هییر دردی کییه در بنییدگاه افتیید آن را وجییع 

و این وجیع ، گیاه بیی ورم بیود چنیان چیه       . اممفاصل گویند

درجمله دردهای  ساذج  است وگاه با ورم بود چنیان چیه در   

است و اصطالح اطبیا چنیان اجیرا     اکثر دردهای مف ل مادی 

وجیع  » یافته که آن چه در مف یل دسیت و پیای افتید آن را     

گویند و آن چه در مف ل ورک یصنی سرین باشد آن « مفاصل

خوانند و آن چه از مف ل ورک خیزد و بیه  « وجع امورک» را 

و آن چیه در  . نامنید « عرق امنسیا »جانب پای ناز  شود آن را 

گ یا در مف ل انگشتان پای خاصه نر مف ل کصب یصنی شتامن

و پوشییده  .مسمی سیازند  « نقرس»انگشت پدید آید آن را به 

نماند که درد بندگاه ، بیشیتر از میاده افتید  و میاده میتکور ،      

بیشتر در ان گوشت بود که گردا گرد مفاصل است وباشد کیه  

به جانب رباطات نیز نافت شود اما به اع اب و اوتار در نیاید 

بودو خاصیه وروم میتکور    ان است ه این علت بی تشنج و از

 . است که پخته نشود وریم نگردد مثل اورام دیگر

سبب کلی درد بندگاه مادی ، ضصف مفاصل و اجتمیاع ییا   

ییا سیو   . و موجب ضصف مفاصل. ان باب ماده است  در وی 

                                           
 ;Arthralgia; arthrodynia; pain in a joint : قاموس القانون . 3

rheumatism 
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مزاج مستحکم است یا تصب کثیره یا ضربه و باعث اجتماع و 

یکیی آن کیه ریاضیت    : ن باب ماده در مفاصل ، بسیار است ا

متصتاده متروک شود و بدان سبب فضالت در مف ل جمع آید 

دوم آن که هضم مصده ضصیف شودو بدان سبب اخالط خیام  . 

سیوم آنکیه بیدی ترتییب مثیل      . تومد کند و به مف یل رییزد   

خوردن طصام بر طصام وتناو  اطصمه غیر موافقه به غیر ترتیب 

و عقب طصام ، ریاضت و مجامصت کردن و بر نهار و درحمام 

آب خوردن و بر شکم سیری استحمام نمودن و بیه آب گیرم   

. غسل کردن اتفاق افتد و بیدان سیبب میاده بیه مف یل رییزد      

بسیار افتید و میاده او بیه مف یل      چهارم ، آن که زکام و نزمه

مصتاد مثیل دییء و   نجم ، آن که شخ ی را استفراغات ÷. ریزد

اسها  و ف د و خیون حییض و بواسییر تیرک شیود و میاده       

ششییم ، آن کییه دییومنج را  . کثییرت گیییرد و بییه مفاصییل افتیید 

مصامجه کرده شود به نهجی  یصنی به گونه ای  که روده دیوی  

و . گردد و فضالت به اطراف مندفع شود و بیه مفاصیل رییزد   

ط را در جیوش  هفتم ، آن که حرکات بدنییه و نفسیانیه اخیال   

 .آرد و به مفاصل افتد

سبب فاعلی درد بندگاه یا سوء مزاج سیاذج اسیت   : فایده 

یا مادی و  عام است که ماده ذوامقوام بود یصنی خلط باشد یا 

و این مرض از بلیم اکثیر افتید و از   . ذوامقوام نبود چون ریح
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. خون ،کثیر و از ریح ، ادل و از صفرا ، دلیل و از سودا، نادر 

و هریک از این ماده ، یا تنها سبب این علت شود یا بیه میاده   

دیگر مرکب گشته ؛ اما ترکیب بلیم با سوداد، به غاییت نیادر   

امودوع است مکن صفرا یا بلیم بیشتر مرکب شده محدث این 

 . مرض گردد

اگر چیه درد جمییع بنیدگاه در سیبب و عالمیت و عیالج       

خ وص به بصض یکسان است اما از آن که بصضی مصامجات م

 :است هر یک از آن به دسم علیحده گفته آید

 اندر وئجع امفاصل : دسم او 

مراد از او ، م طلح اطبا است ؛ یصنیی دردی و ورمیی کیه    

 :ای افتدواین انواع است÷در بندگاه دست و در بند زانوی 

آن که سو مزاج ساده گرم یا سرد یا خشیک  : نوع نخستین 

و عالمیت سیاده آن   .میام بیدن   عارض شود در مفاصل یا درت

است که به تدریج و اندک اندک پدیید آیید و رقیل و آمیاس     

هیچ نبشاد  و رنگ عضو هم رنیگ بیدن بیود چیس حیرارت      

ملمس و مزاج بر حرارت و برودت او بر بیرودت و یبوسیت   

 .آن بر یبوست گواهی دهد

اگر سوء مزاج گرم بود ، جهیت تبیدیل ، مبیردات    : عالج 

و . و و سکنجبین رمانی و عنیاب سیود دارد  دهند و شربت میم

می توانند که ف د کنند و ددری خون برآورند و ملین صیفرا  
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دهند و استفراص اینجا که ساذج است برای آن گفته اند که تیا  

ماده که مستصد ان باب بود مستفرص شود و بدان سبب موضع 

وئ » . امم کیه مفاصیل اسیت از رییزش میاده محفیوظ مانید       

«  المم تجتب اممواد خاصه میا کیان منهیا مسیتصداً    الیخفی ان ا

واگر سرد بو د به تسیخین کوشیند بیه اسیتصما  ادوییه گیرم       

و اگر مختی از بلیم مستفرص سازند به حقنه و .واعما  مسخنه 

می شاید ، زیرا که چون بلیم کم شیود ، صیفرا غلبیه    .مطبوخ

» کند وحرارت غامب آید و احوط اینجا ترک استفراص است ؛ 

ن عند استفراص امبلیم یمکن ان یخرج ام فرا ایضا و خیروج  ال

و اگیر سیوأ   .   « ام فرا وان کان دلیال مکن یبرد امبیدن کثییرا  

باید که به ترطیب کوشیند و  .مزاج خشک بود و این کمتر افتد

د ر این جا روغن بادام و کدو و گل و دیر وطی که از چربیی  

ند مامیدن و اغتیه مرص وبط و میز ساق گاو و موم ساخته باش

 .مرطبه چو شیر گاو و جز آن خوردن نفع دارد

سوء مزاج رطب، باعث وجع وامیم نمیی توانید شید     : انتباه

 .ذکر کرده شد چنان چه در صداع

و عالمیت او  . آن که از کثرت خون پدیید آیید   : نوع دوم 

                                           
چون هنگامی که بلغم بیرون ریزد ممکن است صفرا هم بیرون » : ترجمه . 1

بریزد و خارج شدن صفرا از بدن گرچه به مقدار کمی باشد بدن را خیلی سرد 

 م « .می کند 



 491 

سرخی موضع است وعظم انتفاخ با وجیع و تمیدد و ضیربان    

. لمس ؛ اما حرارت دموی سخت سوزان نمی باشدوحرارت م

بخالف صفراوی و بودن مزاج گیرم و تیر و بیدن او محییم و     

سن او میانه شباب و ف ل ربیع و تناو  اغتیه و اشربه مومید  

 . خون بر آن گواهی دهد

ف د کنند از دست راست اگر علت بهجانیب چی    : عالج

دسیت اگیر   بود و از چ  اگر بهجانب راست بود و از هر دو 

و آن جا که میرض در دسیت بیود ، رگ    . هر دو طرف باشد 

اکحل باید زد و آن جا که در پیای بیود ، رگ بیا سیلیق بایید      

گشود و خون به حسب طادت آدمی به یکبیار ییا بیه دفصیات     

و اگر از ف د مانصی بود جهیت  . برون آرند آنقدر که خواهند

ا هیم  اخراج خون ، فروتر از موضیع درد حجامیت نماینید تی    

و بصید از  . استفراص خون شود و هم امامه او به جانب مخیامف 

ف د و حجامت چون دو روز یا سه روز بگترد دیی فرماینید   

و اگیر سیکنجبین   . به آب برگ خیار و سکنجبین و آب گیرم  

به آب گرم امیزند و دو درم بیخ خربزه کوفتیه و بیختیه در او   

رمایند بهتر باشد و اضافه نمایند و آن را نوشاینده به دی امر ف

و دیی نفیع تمیام    . سکنجبین به آب گرم فقط نیز کافی اسیت  

 .دارد ، خاصه  آن جا که مرض در پای بود

اگر به مسهل حاجت آید ، نخستین طبیخ بنفشه وعنیاب و  
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سرستان وعنب امثصلب و برگ گاوزبان و تخم خطمی بیه دنید   

 \ده یا ترنجبین شیرین سیاخته بدهنید  و تیا سیه روز  و  بصی     

یصنی پس از آن  مطبوخ سیورنجان و شیاهتره و تمرهنیدی و    

آمو و مویز و هلیله دهند وامبته  فلوس خیار شینبر در او حیل   

و تقیدیر اوزان برحسیب حیا  میریض اسیت و      . کرده  باشند

باشد که شیر خشت یا ترنجبین بیفزایند و بصضی عند حاجت 

، احتییاط  و هر چون کیه باشید   . ، سناء مکی نیز داخل نمایند

 . باید کرد که شرب مسهل در  روز بحران اتفاق نیفتد

آن جا که حرارت و امتهاب شدید بود ، آب کشک جیو بیا   

آب انارین و روغن بادام نفیع دارد و آب تمرهنیدی و آمیوی    

بخارا و سنکجبین ساده و بزوری سودمند است پیش از ف ید  

و تزایید   و بصد از ف د تا کیه میرض در ابتیدا   . و یا بصد از او

باشد، جهت ردع ماده ، صندمین و گل سرخ و فوفل و مامیثیا  

و ادادیییا بییه سییرکه و آب کاسیینی وگشیینیزتر وماننیید آن طییال 

نمایند بر مف ل مووف و عند اشتداد وجیع، افییون و یبیروج    

ودیگر مخردات به آب کاهو آمیخته طال سازند تاتسیکین درد  

 .کند

ر ودوی امحرکت باشید ؛   آن جا که ماده کثیر اممقدا: فایده 

به زودی در اسیتفراص کوشیند و هییچ انتظیار نکننید و ایضیاً       

یکیی ،  : رادعات دویه در این حا  طال ننمایند برای دو چییز  
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. آن که چون ماده دوی امحرکت بود و رادعات استصما  کننید 

ماده از حرکت باز ماند و به واسطه افشردن رگ ها و پیوندها 

آن که چیون میاده دیوی باشید و رادعیات       دوم ،.درد بیفزاید 

دویه استصما  نمایند  شاید که ماده بیاز گشیته و  بیه اعضیاء     

رئیسه توجه نماید و از آن است که دبیل از ف ید،ترک اطلییه    

و خاصه آن جا که ماده دوی امحرکیت باشید   .بارده الزم دانند

و اگر احیانا این چنین خطایی روی نماید و بیدان سیبب درد   .

شود و خوف آن افتد که ماده به اعضای رئیسه میل کند زیاده 

و میل آن را از ودوع تیییر در اعضا رئیسه تیوان یافیت، پیس    

در این صورت باید که آب نیم گرم با طبییخ بابونیه و بنفشیه    

نیم گرم بر مف ل مووف تنطییل فرماینید تیا میاده بیه همیین       

یضیاً  طرف باز گردد و به اعضاء رئیسیه ماییل نتوانید شید و ا    

مفرحات یادوتیه جهیت تقوییت اعضیا بخوراننید تیا اعضیای       

رئیسه از ارر وی منفصل نگردند و آن ماده را به مکیان او دفیع   

 . سازند

هرگاه میاده درییب بیه انتهیا رسید ، اطلییه رادعیه را کیار         

نفرمایند و ادویه دوی امتحلیل چون بنفشه و خطمیی و ماننید   

 . آن استصما  نمایند

رسید و میاده بامکیل از حرکیت بیاز مانید،        هرگاه به انتها

چیزهای دوی امتحلیل چون بابونه واکلیل و مانند آن بیه کیار   
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 .و نطوالً 1برنند ضماداً 

بهترین غتا در اینجا آش سماق است و غیوره و نخیوداب   

و ماش مقشر  است ؛ خاصه اگر به آب تمرهندی دتیق کیرده    

گوشیت گیاو و     باشند و احتراز از محوم الزم است ، خاصه از

و کتمک از حلیوا و عسیل و دوشیاب خرما،امیا     » بز و مانند ا

گوشت طیور جبلی و آهو و بره و خروش و میرص بچیه تیوان    

 . داد ، خ وصا آن جا که مریض ضصیف باشد

آن که از خون صفراوی یا صفرای خام  پدید : نوع سوم 

ودوع وجع مفاصیل ونقیرس از صیفراوی خیام  کمتیر      .آید 

ام فراء ام رف مردتها وحیدتها و  »:« امشارح» دا   است ؛ کما

اما از . 1« مطافتها ال تحبس فی اممفاصل بل بتحلل عنها بسرعه

 .خون صفراوی بیشتر افتد

عالمت او صفرت رنگ و شدت وجیع و امتهیاب اسیت و    

سرعت نبض و ناریت بو  و درد به ظاهر جلد ماییل بیودن و   

                                           
 

صفت ضماد محلل که بقیه  درد مفاصل حار را  که تاکنون از تحلیل طبیعت . 1

لعاب تخم کتان و حلبه و آرد هر دو با روغن بابونه و : سود دهند  از بین نرفته

 . دموم زرد بسر شند و استعمال نماین

صفرای خالص به سبب رقت وتیزی و لطافتی : می گوید « کرمانی»: ترجمه . 9

که دارد قابل حبس شدن در مفاصل نیست بلکه به سرعت از آنها تحلیل می 

 م . رود 
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خاصیه در صیفراوی    رقل و تمدد وحرت و انتفاخ کمتر بیودن 

خام  و به چیزهای سرد انتفاع ییافتن و دیگیر عالمیات بیه     

حسب ماده پیدا شدن وتدابیر سابقه و سین ومیزاج و شیهر و    

و این نوع ، بیشتر کسانی را افتید کیه بیدن    .عادت گواه بودن 

 . ضصیف ومزاج گرم و خشک بود و اکثر رابت باشد

؛ میواد را بیه   اگر طبیب نادان تقویت عضو مالحظه ناکرده 

موجیب  . غیر محل دفع نماید از مفاصل به استصما  رادعیات  

هالکت شود جهت میل ماده بیه د  و دیگیر اعضیای رئیسیه     

پیش از تنفیه درین نوع ؛ چنان چه در دموی نیز میتکور شید   

بمع یصنی همراه تدارک این خطا و پوشیده نمانید کیه خیوف    

ای رئیسیه پییش   رجوع ماده به استصما  رادعات دویه به اعض

از تنقیه درین نوع بیشتر از آن است که سبب او خون صیرف  

باشد ؛ زیرا که صفرا و خون صفراوی ، سریع امحرکت اسیت  

 . و به طبیصت مخامف تر

اگر خون صفراوی بود ، نخست ف د کننید و بصید   : عالج 

از ظهور نضج ، جهت استفراص صفرا ، طبیخ هلیله و ماننید آن  

ومریض اگر طبع او نیرم  . و دوت ماده  دهند به حسب ضصف

و . باشد بر منضجات ادت ار وزرند و ماده را تحرییک دهنید   

در این مرض چیزهای سرد که بی دبض بود چون اسبیو  بیا  

سرکه آمیخته و پوست کدو و آب خییار و آب حیی امصیامم و    
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. آب کاهو کافور و مانند آن استصما  نماینید ضیمادا ونطیوال    

رد و خوف غشی، ادویه مخدره به ددر تسیکین  وهنگام غلبه د

درد ضماد کردن و ادویه مسکنه االوجیاع کیه آخیر ایین نیوع      

و به خاطر دارند که در این نیوع  . گفته آید خوردن الزم دانند

خاصیه در آن جیا کیه صیفرا     . حامت به اضمده محلله نیست 

زیرا که صفرا مطییف و کثییر امحیرارت و    . صرف سبب باشد 

 . یل است و کتمک خون صفراوی سریع امتحل

بصد از  اسها  باید که چیزهای میدر کیه سیرد بیود چیون      

کاسنی و تخم خیارین  ومانند آن بدهند تنها یا بیا سیکنجبین   

و نفع ادویه مدره در این امراض خاصه بصید از تنقییه بیشیتر    .

است ؛ زیرا که ماده این علت ؛ فضله هضم رانی و رامث است 

که محل هضم ریانی اسیت و بیرای تنقییه     و جهت تنقیه جگر 

عییروق کییه موضییع هضییم رامییث اسییت ، ادویییه ادرار آور     

مخ وص است و سکنجبین چه در دموی و چه در صیفراوی  

ارر تمام دارد ؛ اما باید که بسیار تیرش نباشید ومیدرات گیرم     

چون بادیان و کیرفس و ماننید آن زنهیار بیه کیار نبرنید کیه        

 |مییییییییییییییدرات حییییییییییییییاره مییییییییییییییاده را  

اند و رطوبت از وی دور می سازد و بیدان سیبب در   می سوز

 . تحجر می افزاید

هرگاه ه مسهل حاجت آید و دوت مسیاعد باشید ؛    : فایده 
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تن را یکبیارگی از خلیط فزونیی پیاک نماینید و بهمسیهالت       

و جهت این کار ، مطبوخ سورنجان به غایت . ضصیفه نرردازند

بیود ؛ نیافع   مفید است به شرطی که تب نباشد ؛ اما اگیر تیب   

میز فلیوس خییار سینبر در    :صفت : ترین مسهالت این است 

طبیخ بنفشه خشک به آب عنب امثصلب و آب کاکنج و کاسنی 

هر چه از این ها میسیر شیود حیل کیرده و دیدری      . و مبالب 

و اگر آهسته و کمتر بیود  .شکر یار  یصنی مخلوط کرده بدهند 

آب تر کننید ییک   بگیرند هلیله زرد ، ده درم و اندر صد درم 

شییبانه روز ؛ پییس بمامنیید و براالینیید و ده درم اسییبیو  درو  

آمیزند و مصاب کشند و به نبات شیرین ساخته بنوشانند و هیر  

و آن جیا کیه   . چه در دموی گفته شده در این جا به کار آیید 

ماده علت صفرا صرف باشد ؛ دی  نفع تمیام دارد و بیه ف ید     

 . ان است که ذکر یافته استحاجت  نباشد و دیگر تدابیر هم

عدس مقشر؛ اسیتخوان سیوخته ؛   : ذکر ادویه مسکن وجع 

سورنجان ؛ خشخاش سرید و بلیوط در سیرکه آغشیته وتخیم     

کاهو و گشنیز خشک ، ایین همیه درد نشیاننده انید تنهیا ییا       

هر چون که باشد ، به حسب حا  مریض بخوراننید و  . مرکب

باید کرد به تیدهین   عند استصما  سورنجان مراعات مفاصل را

و ریخیتن آب سیرد بسییار بیر     .چنان چه در بلیمی گفته آید 

مفاصل و اسبیو  رادر اب گرم گتاشتن تا منیتفخ شیود پیس    
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و . به روغن گل آمیخته طال ساختن ؛ تسیکین درد میی نمایید   

دیگر مخدرات که باال ذکر کرده شد در نوع دئوم بمصه یصنیی  

 .ست همراه  تدارک ضرر او  هم مفید ا

سیورنجان سیرید و   : سفوفی که وجع شدید را ساکن کنید  

و .شکر طبرزد ،مساوی بگیرند و سه درم به آب سیرد بدهنید   

هیر ییک ییک درم ؛    . دیگر اسیتخوان سیوخت و سیورنجان    

عدس مقشر ؛ دوئ درم ، نرم کوفته و بیخته ، هیر زوز درمیی   

. کیه  درد بنشیاند  .  به گلقند یا شربت بزوری اختیار نماینید  

گشنیز خشک ، سهدرم با هم چند او شکر درد بنشیاند  : دیگر 

تخم خشخاش سیرید ، دو درم بیا   :دیگر . و شکم دبض نماید 

دوای مخدر که عنید وجیع شیدید    . هم چند شکر درد بنشاند

تخم کاهو ، تخم بنج سیرید ، هیر ییک پینج درم ؛     : توان داد 

شیطرج و افیون ؛ هر ییک ییک درم ، مثیل چرلییوزه حبیوب      

 . سازندو یکی بدهند

و عالمیت او ان  . آن که از بلیم عیوض شیود  : نوع چهارم 

است که رقیل بسییار بیود و حیرارت و امتهیاب نباشید ودرد       

متوسط الزم بود و ورم هیم رنیگ بیدن نمایدوباشید کیه بیه       

و اینورم ؛ اندک و نرم ومنبسیط بیودو درد   . رضاصیت گراید 

ت بلیم پدید آید او در عرض وعمق مایل باشد ود یگر عالما

و مزاج وسن و هوا و تقدم وتدابیر بلیم افیزا بیر آن گیواهی    .
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 . دهد و به چیزهای گرم نفع یابد

نخست ، دی فرمایند  به طبیخ شبت و اصل امسوس  :عالج 

که با عسل آمیخته  باشند به شیرطی کیه ف یل گیرم نبیود و      

 و بسیار باشد که چوهن به دی بلییم بسییار بیر   . مانصی نباشد 

و . حاجت به دیگر تدبیر نیفتد و اال بیه مسیهل پردازنید   . آید 

چون مسهل خواهند داد ، او  به انضاج خلط کوشند تیا چهیا   

رروز به استصما  گلقند عسلی که بیاگالب وعیرق بادییان ییا     

طبیخ بادیان و گل سرخ و اصل امسیوس حیل کیرده باشیندو     

در چهیا  و چیون  . تناو  نخوداب در این باب نفع بسیار دارد 

روز ارر نضج در بو  ظاهر نشود ، سه روز دیگر ماه االصیو   

دهند با روغن بیدانجیر آمیخته و روز چهیارم ، میاء االصیو     

وهرگاه انثر نضج پدید آیید  . تنها دهند بدون روغن بید انجیر 

یک مثقا  ایارج و یک مثقا  تربد به عسل سرشته بایید داد و  

دن به حب سورنجان یا حیب  بصد از ظهور تمم نضج ، تنقیه ب

 .شیطرج یا حب منتن باید نمود

از ان که ماده بلیم در بدن بسیار است و تنقیه او یکبارگی 

پی در پی باعث ضصف دوت است  باید که مسیهل بیه ف یل     

یصنی با فاصله  دهندو فیمابین مسهلین به استصما  منضیجات  

ه بتمامیه  دانع باشند و هم برین نهج می کرده باشند تا که میاد 

مستفزص شود و هرگیاه میاده دلییل مانیده باشید در رگ هیا ،       
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مدرات مسخنه چون بادیان و تخم خربزه و مانند آن بیه کیار   

ایضا جهیت تحلییل میاده ،    . برند تا ماده از رگ ها برون کند 

ادویه یی که محلل وملین بود چیون بابونیه وشیبت وخطمیی     

مصیاب حلبیه و    ومیصه ومر و صبر وجند بید ستر و فرفییون و 

و روغن های گرم چون . تخم کتان و مانند آن ضماد سازند و

روغن بی انجیر و ناردین و دسط و بادام تلخ تدهین نمایند و 

محلالت صرف  زنهار طال نفرمایند که در وی خیوف تحجیر   

 .ماده است

باید دانست که اگر ماده بلیم با مختی صفرا مرکیب باشید   

که ذکر یافته نرردازنید وطریقیه   به مسهالت ومدرات  مسخنه 

اعتدا  نگهدارند و دوا مرکب دهند به حسب ترکیب میاده تیا   

 . از مضرت  آن ایمن باشد

ادویه یی که در اخراج بلییم از مفاصیل نظییر نیدارد ایین      

شیحم حنظیل، بوزییدان ؛ سیورنجان ؛ تربید ،      : صفته : است 

 . ماهی هزرج ، دنطوریون ، حجر ارمنی ، حب امنیل 

د دانست که در این مرض حاجت به ف ید نیسیت امیا    بای

روا باشد اگر طبیب دانا برای تخفیف و تقلییل میاده ،تجیویز    

 . نامید حا  مریض و دوام ماده مالحضه کرده

فایده جلیله که در همه جا و جمییع ادسیام وجیع مفاصیل     

پوشیده نماند که سورنجان خیوردن وطیال    ^مادی به کار آید 
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مفاصل را سود دارد خاصیه در بلیمیی ، و   کردن ، انواع وجع 

او مرکب است از دو جوهر مسیهل و دیابض  کیه  بیه سیبب      

جوهر مسهله ماده موجصه را از مجرا می بیر آرد و مفاصیل را   

اکمی سازد وبه واسطهی جیوهر دابضیه کیه بصید  از  عمیل      ÷

جوهر مسهله به حرکت میی آیید  ، دیبض میی کین مجیاری       

مفاصل را تا ماده دیگر بر وی ومسامک را و سخت می سازد  

نریزد ، اما با وجود این خاصیت مصیده را زیانکیارتر اسیت و    

پس صواب آن است کیه  . عضالت مفاصل را سخت می سازد

. سورنجان رابا زیره و زنجبیل خورند تا مصده را زیان نرسید  

و ایضا با صبر و سقمونیا تقویت دهند تا اسیها  او بیه دیوت    

و هنگیام اسیتصما  آن بایید کیه     . بر اید  باشد و از مصده زود

مفاصل را به موم روغن و پیه بط و پیه مرص و مانند آن چرب 

 . نمایند تا عضالت مفاصل از ضرر او محفوظ ماند

آن که ماده سودا محدث درد مفاصیل شیود و   :  نوع پنجم 

عالمت او آن است که درد و تمیدد کمتیر بیود و صیالبت در     

کبودر در رنیگ او پییدا باشید و مییل     ورم و کمودت مایل به 

طصام بسیار بود و سایر عالمات سودا پدید آید و عالج کمتیر  

 .سود دهد و چیزهای مسخن مرطب مفید آید

ف د کنند اگر بر آمدن سودا متودع بیود و پیس از   : عالج 

نضج تام ،مسهل سودا دهند چون مطبوخ افتیمون و ماننید آن  
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جون افتیمون وجوارش کمیون  و جهت تنقیه بادی سوداء ،مص. 

و برای تلیین و تحلیل ورم ،؛ باید که بابونیه و  .سودمند است 

آرد حلبه و تخم کتان و مقل وجاوشیر و راتینج و انجییر کیه   

همراه پیه بز گداخته باشدو زیتو روغین گیاو آمیختیه ضیماد     

و دیر وطی که از روغن سوسن و دسط وبیید انجییر و   . سازند

ع و پیه گرده بز و پیخه ماکیان و پییه بیط   درطمو بابونه و شم

و روغن های گرم وتر مامییدن  .ساخته باشند همین عمل دارد 

و به طبیخ بابونه و مرزنجوش و پودینه وحاشا و زوفا وحلبیه  

و همگیی در اصیالح   .نطو  ساختن و آبزن نمیودن نفیع دارد   

طحا  کوشند و از تر طبیب بدن غافل نباشیند و در تحلییل ،   

و هیر چیه محلیل وملیین باشید اسیتصما        . افراط نکنندزنهار 

نمایند و استحمام مصتد  و ریاضت مصتد  بیش از تناو  غیتا  

 . سودمند است

ف د  در ین نوع ودتی سود دارد کیه برآمیدن سیودا    : انتباه

و نشان او آن است کیه  .متودع بود یصنی به غایت غلیظ نباشد 

رآید ، برآمدن دهند اگر در ارر  ف د خون سیاه و کدر غلیظ ب

و اگر خون سرخ و صاف و مصتد  امقوام . که ماده سودا ست 

بود ، باید دانست که ماده سودا به غاییت غلییظ اسیت و بیر     

نمی آید در این صورت واجب است که همیان سیاعت خیون    

بر بندند و برامدن ندهند که موجب ازدیاد تحجر خواهد شید  



 513 

بایید کیرد و رگ   و درجمیع امراض سیوداوی ف ید وسییع    . 

، هر کدام که  36بزرگ باید گشود چون با سلیق و هفت اندام 

مناسب حا  بود و بدانند کیه رگ تنیگ گشیادن ،نفیع نیدارد      

 .خاصه در امراض سوداویه 

هرگاه در وجع اممفاصل سوداوی حاجت بیه ف ید آیید و    

عند امف د خون صاف آید و میاده سیودا بیر نیایید بایید کیه       

 طیف و اسها  سودا متوجه گردند و بصده نخستین بهنضج و تل

 

 

                                           
نام دیگر رگ اکحل است که چون به سبب فصد او خون سر و سینه و پشت .1

 و دستها و پاها خارج می شود به این نام نامیم
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 33اندرحمیات : باب بیست و سوم  

حمیییات ، جمییع حمییی اسییت یصنییی تییب هییا و حمییی در 

اصطالح اطبا عبارت است از حرارت غربیه که در د  افیروزد  

یا در عضوی دیگر افروخته شود از آنجا بیه د  آییدک و هیر    

و خیون وشیرائین در   از د  بیه توسیط روح   . چون که باشید  

و از خاصیه  . تمام بدن پراکنده شود به شرطی که مانصی نبود 

                                           
 Fever, febris; pyrexia: قاموس القانون . 9
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ییابیض آن را   32اوست کیه سیاییر یصنیی همیه افصیا  طبیصیی      

 .متضرر سازد و به حسب ضصف و دوت سبب

باید دانست که حرارت غضب و تصب وغم و مانند آن تب 

نیست اما هرگاه بدان حد رسد که بیه افصیا  طبیصیی مضیرت     

ند و به روح یا خلط یا بدن آوییزد سیبب میی شیود هیر      رسا

حمی را به احداث حرارت غریبه ، و اال حرارت امور نفسانی 

 .؛ غریزی است نه غریبی

: فایده حرارت که به حیوانات تصلق دارد همگی سه اسیت  

 : غریزی واسطقسی و غریبی

عبییارت اسییت « جییامینوس » امییا حییرارت غریییزی ، نییزد 

ریه که مستفاد میی شیود از میزاج و دیوام     ازحرات ناریه عن 

بدن و ازامه برودت وحرارت عارضیی از او حاصیل آیید وتیا     

و بیراین تقیدیر تصیایر مییان او     . زمان حیات در بدن می ماند

وحرارت غریبه به ماهیت نیسیت بلکیه تفیاوت بینهمیا از آن     

است که غریزی فایض شود بر مرکیب مسیتصد وم یلح بیدن     

و دیگر محققان بر آننید  « ارسطو»و  است و غریبه ضد اوست

که حرارت غریز یه فایض شود بر مرکب مسصد عنید فیضیان   

و براین تقدیر مییان او دیگیر   .نفس برسان فیض نفس و دوی 

                                           
افعال طبیعی اشتهای طعام و آب است و هضم غذا و نشستن و خواستن و  .2

 .رفتن و خفتن و سخن گفتن و جماع کردن و مانند آن بروفق طبیعت



 516 

 . حرارت ها رابت می شود میایرت به نوع وحقیقت

جزئی است از غریزی که حکم آخیر   . اماحرارت اسطقسی 

او تیا بقیاء شیخ  بیادی     یصنی حکم دیگر پیدا کرده است و 

است چه در حیات و چه بصد از او  و  از آن است که مییت ؛  

سیاه می شود و متصفن می گردد اگر چیه او را در بیرف ذفین    

کنند اما حرارت غریبه حرارتی ناطبیصی است ه حادث شود د 

رمرکب حی  یصنی موجود زنده  و از شان اوست ایتای بیدن  

. 

ی است مرکب ومیانه ترکییب  اکنون بدان که تن آدمی چیز
جنس نخستین ، اندام های اصیلی  : همگی سه جنس است  31

است که بنیاد تن است و حاوی است رطوبات و ارواح را که 

وجنس دوم ، . در وی است چون استخوان ها ورگها و جز آن

چیون  .اخالط است ودیرگ رطوبتها که در تجاویف تن است 

رطوبات اصلیه کیه تف ییل   میز استخوان و منی و مانند آن از 

وی در دق گفته اند و جنس سوم ارواح و بخارها  اسیت کیه   

 .درتن مانند هوا پراکنده است

متقدمان ، ترکیب تن را به حمام تشبیه داده اند بدین وجه 

                                           
این تعبیر برای مصححین مفهوم نمی باشد گرچه در سه نسخه موجود است . 1

آورده که ظاهرا « میانه ترکیب»ی به جای تعبیر البته در ن سخه اردو، کلمه ی

 . «می دهد و همین بهتر است « مواد ترکیب» معنی 
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جنس نخستین کیه عبیارت از اعضیای اصیلی اسیت بیه       : که 

جنس دوم کیه  . منزمهی دیوارها و خشت و سنگ حمام است 

اعضای اصلی و دیگراعضا است ، به مثابه آب حمام  محاطهی

است وجنس سوم که روح و بخار است به جای هوای حمیام  

پس هرگاه حرارت تب اسیتقرار انیدر اعضیای اصیلی     . است 

آویزد چنان باشد کیه حیرارت آتیش انیدر دییوار و سینگ و       

»  حمی ددییه «و این جنس مسمی است به . خشت حمام آویزد

نخستین اندر اخیالط و دیگیر رطوبیات     و هرگاه حرارت تب

به اعضا متادی شود بدان مانید  »  آویزد و بصده  یصنی پس از آ

که آب گرم اندر خزانه هیای حمیام کننید وئسینگ و خشیت      

« دیوار حمام از آن گرم شود و این جینس مسیمی اسیت بیه     

و مراد از خلط در این جا تمیام رطوبیات بیدن    » حمی خلطیه

اممیردا  »: » امقریشی« نه فقط کما  دا  است نه اخالط چار گا

هنها بامخلط ما یصم رطوبات امبدن الما یخ  باسیم امخلیط ؛   

اذا امحمی دد یحیدث عین عفونیه اممنیی و حیوه مین ادسیام        

و هرگاه حرارت نخستین بیه ارواح وابخیره   « امرطوبات امثانیه

آویزد پس از ان به اعضا و اخیالط بیدان مانید کیه در حمیام      

د و هوای او گرم شود بصده  یصنیی پیس از آن از   آتش افروزن

گرمی هوا ، اب و دیوارهای آن گرم شوند واین جنس مسمی 

 .» حمی یومیه« است به 
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آن چه گفته شد از تصلق حرارت به سه گانیه میانیه   : انتباه 

میراد از ان  . ترکیب تن و به حس او به اسمی ما خوذ گشیتن  

بیل استقرار واال نه ، تصلق و تشبث و تثبت حرارت است بر س

حرارت که در روح یا اخالط آویزد به دیگری نیز متصدی می 

گردد اما تا آن که در متصتی امیه متشبث و مستقر نشود بیدان  

مثال حرارت که به اخیالط آوییزد اعضیا را    : نام مسمی نگردد

نیز گرم می سازد و حا  ان که حمی غقنی است فقیط مییکن   

 .ق باشد و دس علیه آخرچون در اعضا راسخ شود د

هر یک به ف ل . چون اجناس تب  به طور کلیه سه است 

 .علیحده گفته شود انشاء ا  تصامی
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 31فصل اول اندر حمی یوم

آن را بدین نام از ان خوانند که تب متکور در اکثر به ییک  

شبانه روز منقضی شود به شرطی که بیه جینس دیگیر منتقیل     

که سیه روز بمانید و حمیی ییوم      نگردد و گاه باشد به ندرت

باشد ؛ پس اگر ازین تصداد تجاوز کند دمییل انتقیا  او بیود و    

 .بصضی بر آنند که تا شش روز نیز می ماند

یکی آن که به احوا  بدن منسوب : این تب سهگونه است 

سو آن که .دوم آن که به احوا  بیرونی تن منسوب باشد .بود 

به نفس یصنی به روح تصلیق  اما آن چه . با روح منسوب باشد 

دارد ، تب های یاست که از غیم و هیم و اندیشیه و خشیم و     

چه به دبن تصلق دارد تب هایی اسیت  » خوف عارض شود و ا

که از رنج و ریاضت واستفراغات و اوجاع و اورام و تخمه و 

و آن چه به خارج تصلیق دارد  .سده و عطش و جوع تومد کند 

ما و کثافت بشره  یصنی پوسیت   تبهای است که از آفتاب و سر

و از غسل کردن به آبهای مصیدنهای بید چیون زاج و شیب و     

 . گوگرد و جز آن پدید آید

                                           
 Ephemeral fever: قاموس القانون.1
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متصلق علیه درین جا روح اسیت خیواه سیبب تیب     : فایده 

حرکت نفیس روح بیود چنیان چیه درغیم و جیز آن وخیواه        

حرکت بدن و خواه اسباب خارجیه چنان چه گفتیه شید و از   

تصلق به روح دارد و ارواح سیه اسیت طبیصیی    آن که این تب 

وحیوانی ونفسانی پس او به هر کدام که تصلق شیود آن را بیه   

همان نام خوانند چنان چیه حمیی ییوم طبیصییه وحمیی ییوم       

حیوانیه وحمی یوم نفسانیه بیه حسیب تصلیق حیرارت بیدین      

اروئاح رلثه و استدال  بیر آن کیه حمیی ییوم بیه کیدام روح       

ما تقدم توان کرد مثال تقدم تخمه وسیوء   متصلق است به امور

استمرار  یصنی بدهضمی و تناو  اغتیه و اشربه و ادویه گیرم  

نشان تصلق اوست به روح طبیصی که در جگر است وتقدم غم 

و فرح و حرارت حمام ، عالمت تصلق اوست به روح حیوانی 

که در د  است و تقدم هم و فکیر وبیی خیوابی دمییل تصلیق      

 . که در دماص است . نفسانی اوست به روح 

یکیی آن  : اکنون بدان که این تب را به دو دسم بییان کینم   

که شامل بود عالمات ومصامجات جمیع انیواع او را بیر سیبیل    

دوم آن که مخ وص باشد به هر نیوعی از ان بیر سیبیل    .کل 

 . جزیی

 در عاممات و مصامجات حمی یوم بر سبیل کلی : دسم او  

 :المات او علی االطالق نه استبباید دانست که ع
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یکی، آن که در او درد نافض یصنی مزه نباشید و هیوا اکثیر    

دید آید و نادر بیود کیه میرزه    ÷ی و گاه باشد که ددری فراشا 

 . آرد

 :دوم آن که دست و پای سرد بشود 

سوم آن کیه در مقمیه او کسیل و تکسیر و غنیودن  یصنیی       

رود فراشا نیابد  راحتی کمتر باشد و صاحب او چون به حمام

 . و اگر یابد باید دانست که حمی غفنی است

آن ه نبض مایل به عظم و تواتر بیود و درو صییر   : چهارم 

و اختالف نباشد واگر اختالف بود با نظام باشید مگیر آن کیه    

پیش از تب چیزی به ودوع آید که عیدم انتظیام از وی باشید    

سیردی   چون تصب و سوزش احشا و بسیار باشد که از شدت

هوا یا از اسباب خشکی افزا، نبض صلب شود و ممکن اسیت  

که حرکت انبساط نبض سریع تر بود  و حرکت انقباض بطیی  

 . تر و اگر حا  نبض مشکل گردد به احوا  دم زدن نگاه کنند

آن که حرارت اوسوزان وتیز نباشید بلکیه مسیتوی    : پنجم 

 . بود همچون حرارتی که از ریاضت متصتد  تومد کند

 .ششم ، آن که ارر نضج در بو  او  روز پدید آید

هفتم ، آن که رنگ روی و نبض مصتد  و بردرار بود مگیر  

 .در ان جا که سبب تب ، عشق و غم وتخمه بود 

هشتم ، آن که ابتدای او نرموآهسته باشد وروزگیار تزایید   
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از ده ساعت زیاده نباشد و از اعراض منکر ه چون خشیوننت  

فس وجز آن که موازم حمی غفنه اسیت هییچ   زبان و تدارک ن

یا درد دیگر با او یار  یصنی همراه بود  یدا نیاید و اگر صداع÷

به مجردگساریدن تب  یصنی رفیتن تیب زاییل شیود وخاصیه      

پس اگیر  . حمی یوم است که به عرق پایکزه به اندازه بگسارد

 .عرق مفرط بود حمی یوم نباشد

بانه روز تجاوز نکنند مگر به ندرت و نهم، آن که از یک ش

و چیون از یین درگیترذ، حمیی     . باشد که بیه سیه روز کشید   

یومنباشد بل انتقا  نموده باشید بیه عفتیی ییا ددیی و آن کیه       

گاه باشد که تا شش روز بماند وحمیی  » : جامینوس گفته  که 

 . خالدف اکثر محققان است« یوم باشد فقط

ن کیه هییجچ کیس را از    بدا: عالج حمی یوم بر سبیل کلی

صاحبان این تب غتا بیاز نگیرنید مگیر آن را کیه سیبب تیب       

؛تخمه باشد وغتا در این تب چییزی مطییف وسیریع امهضیم     

دهند و آن را که صفراوی مزاج بیود ییا در اغیاز تیب فراشیا      

یافته باشد اگر هم اندر آغیاز دمه یی چند از نان خورانند در 

و آن جیا کیه   .ه بهتیر باشید   اب یا گالب یا اب انارین تر کرد

سبب تب ریاضیت و تصیب و گرسینگی باشید بیه اسیایش و       

استطصام  یصنی غتا خوردن  توجه کننید و آن چیه از سیده و    

ریاضت مصتید   .بستگی مسام و کثافت بشره پدید آمده باشد 
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و مامیدن به خرده های درشت یا به دستهای مختلف فرماینید  

و چیون  . حطاط تب دهند پس به حمام برند و غتا در ودت ان

تشنه شود  از اب سرد باز ندارند مگر آن که در احشا ضیصفی  

بدو تب از برودت باشد که در این یورت آب انیدک سیرد از    

 .نوبت آخرتر  یصنی بصد از نوبت تب  باید داد

: در حمی هیچ یکی از استفراص نباید کرد مگر سه کیس را  

ی آن کیه تیب از او   ریان .او  آن که تب او از سده امیتال بیود   

کثافت بشره و بستگی مسام باشد و انیدرون وی ممتلیی بیود    

 . رامث ان که تب او از تخمه باشد

بدانند که در اخر حمی یوم ، حمام بسیار سود دارد خاصه 

آن جا که بستگی مسام و کثافت بشره سبب بود امیا خداونید   

د ذییر ÷زکام رانشاید مگر آنگاه که تب خفت گیرد ونزمه نضج 

وایضا صاحب تخمه را روا نباشد حمام تا که به هضیم نرسید   

طصام و در جمله خداوندحمی یوم در هوای حمام نشیاید کیه   

بایستد میکن در آب او چندانکه تواند ماند بیه غییر تصیب روا    

باشد مگر آن را که تب او از کثافیت بشیره باشید کیه اورا در     

 .م دارد هوای گرمابه بسیار بیرون وعرق آوردن نفع تما

در عالمات و مصامجیات حمیی ییوم بیر سیبیل      : دسم دوم 

 تف یل 

 : این دسم ، مشتمل است بر چند نوع 
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 3آن که از غم مفرط پدید آید : نوع او  
وبایید دانسیت      

پس به سبب .که غم مفرط متحرک می سازد روح را به داخل 

و . بند ماندن در داخل گرم می شود روحو تب پدید میی آیید  

او ، تقدم غم است وغیو ر عییون و زردی و خشیکی     عالمت

روی یییا سییریدی آن وضییصف و صیییر نییبض و ناریییت بییو   

 . وحدت او هنگام برآمدن

بیشتر به اعانت د  کوشیند زییرا کیه غیم بیه روح      : عالج 

حیوانی تصلق دارد و مصدن اود  است و آن چنان باشد که بیه  

طیرب  حکایت های خنده آور و بازی های عجاییب و امحیان   

افزا د  بیمار خوش کنند ومفرحات سیرد بخوراننیدوبر سیینه    

او صند  وگیالب ومصیاب اسیبیو  و آب بیرگ خرفیه و آب      

برگ بنفشه هر چه از این ها میسر آید انیدکی کیافور آمیختیه    

 . طال نمایند وعطرهای سرد وتر ببویانند

چون تب ساکن شیود بیه حمیام مصتید  امهیوا کیه آب او       

برند وغسل فرمایند و بیه آبیزن نییم گیرم      شیرینونیم گرم بود

نشانند و چون از استحمام و آبزن فارص شود روغن بنفشیه ییا   

روغن نیلوفر یا روغن میز تخم کدوی شیرین نیم گیرم انیدر   

همه تن او بمامند به آهتسگی و بستر او نرم سازند و رییاحین  

                                           
  Grief ephemeral fever : قاموس القانون . 1
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و به چیزهای مطییف  .مناسبه حاضر دارند و جماع منع نمایند 

گوار و تری افزا تیتیه فرماینید چیون گوشیت بزغامیه و      زود

چوزه مرص خانگی فربه وبیضه میرص نیمبرشیت  ومیاهی تیازه     

خرد و دلیه که با کدو یا خیار و اسباناخ چخته باشند و میاش  

و .وغتا به فیاریق دهنید   .مقشر و آش جو ودوص تازه و پاموده 

و امیر  .از این همه هر چه مناسب حا  مریض بیود برگزیننید   

به تفاریق غتا جهت آن است که مصده سنگین نشیود و بیدین   

تدبیر مالزم باشند تا که به حا  آید و تب از انتقیا  محفیوظ   

 .ماند

و باید دانست که  36آن که از هم دوی پدید آید : نوع دوم 

هم دوی ،متحرک می گرداند روح را به عنف میره بیه داخیل    

و . ه تیب میی آرد  ومره به خارج و بدین سبب روح گرم شید 

عالمت او همان است که درغصمی ذکر یافت مگر آن که نبض 

 .در این جا به غایت دوی باشد

تدبیر در وی نیز هم چنیان اسیت کیه گفتیه شید ؛      : عالج 

میکن چنان چه در غمی بیشتر بیه اعانیت د  میی کوشیند در     

زییرا کیه هیم و فکیر بیه روح      . این جا به اعانت دماص کوشند

دارد و مصدن او دماص است و آن چنان باشد کیه  نفسانی تصلق 

عطریات و روغن هیا دررییاحین تیازه و خیوش ببویانندوبیه      

                                           
 Anxicty ephemeral feverقاموس القانون . 2



 516 

استماع افسانه ها و سمرها و کتاب ها و سیرود زنیان جمیلیه    

مشیو  دارند و پری پیکران محبیوب امقلیوب و میاه طلصتیان     

مرغوب حاضر سازند و بامجمله هر چه مزیل اندیشیه او بیود   

 . ندبه عمل آر

فرق درهم وغم اما غم حامی است که هرگاه چیزی : فایده 

ضروری از دست آدمی فوت شود ییا بیدان نتوانید رسیید ییا      

کاری بیند مکروه که منع آن نتواند کردن ونیه بیر آن مالمیت    

ومکافات توند نمودن پدی آید و هم حامی است نفیس را کیه   

بیدان   هرگاه آدمی به اتمام کاری اهتمام کند و همگیی همیت  

گمارد چنان که پنداری از خواهانی و جوییانی میر آن کیار را    

پدید آید وباید دانست که مطلوب صاحب  غم یا فوت شیده  

باشد وح یو  او ممکین نبیود ییا مصجیوز عنیه باشید یصنیی         

صییاحب مطلییب از وصییو  آن عییاجز بییود بخییالف مطلییوب  

صاحب هم که ممکن امح و  بیود اگیر چیه بیه دشیخواری      

 . حاصل شود

  3.آن که از فیزع دیوی یصنیی تیرس پدیید آیید       :وع سوم ن

ازجهت کثرت رجوع روح به داخل وعالمیت او همیان اسیت    

که در غمی ذکر یافته اما اختالف نبض درین بیشیتر از غمیی   

 .بود
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دانونی که در همه گفته شید مرعیی دارنید و ازامیه     : عالج 

ترس او نمایند و شربت سیب و صند  و عرق بیدمشک ونفع 

 .دارد تمام

و سیبب او   31آن که از فکر بسیار پدیید آیید   : نوع چهارم 

نیز رجوع روح است بیه بیاطن و بیدان سیبب گیرم شیدن و       

 .عالمت او همان است که در غمیه متکور شد

آن چه در همیه ذکر یافت به کار برند زیرا که فکیر  :عالج 

وهم به روحنفسانی تصلق دارد پس در تبها رعایت دمیاص اهیم   

 .باشد

آن که از غضب شدید یصنی خشم مفرط پدیید  : وع پنجم ن

آید ؛ جهت آن که روح در غضب میل بیه خیارج میی کنید و     

گرم می شود و عالمت او آن است که روی بیمار بلکیه تمیام   

بدن او سرخ ومنتفخ وچشم های نییز سیرخ و برآمیده باشیند     

ونبض عظیم وبو  ، سرخ بود وبسیار باشد که دست و دیگیر  

رزد و نبض ؛ شیاهق و متیوار و ممتلیی باشید  و اگیر      اندام بل

خشم از کاری بود که هم وخوف با او یار  یصنی همیراه  بیود   

 .رنگ روی زرد نماید 

نخست به ورفق و میدارا واعتیتار و سیخن هیای     :  عالج 

خشم او را ساکن کنند و به حکاییت  .مطابق و موافق و مالیم 
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ستماع اصیوات نیرم   های خنده افزا و مصب های فرحت ارا و ا

و گالب و کافور و صند  و بنفشیه  .راحت نما مشیو  دارند 

و نیلوفر ببویانند وبرسینه طال نمایند وگالب بیر سیینه و سیر    

وروی ریزند و شربت انارین وشراب غوره وریواج و سیب و 

صند  هرچه به م رسد بنوشانند و از اغتیه هر چه سرد و تیر  

پیس از ان ه حیرارت بیه    .ادهبود بخورانند با حمضیات دتیق د  

انحطاط افتد به حمیام مصتید  کیه هیوای او موافیق و آب او      

شیرین بود برند و در آبزن شنانند وینکیوترین تیدابیر درحیق    

کسییی کییه رمیید جییوان ومحییروری مزاجودییوی امسییحنه بییود 

وروزگار تابستان باشد آن است که چون از آبزن حمام بر ایید  

آب سیرد انیدازد و زود بیر    همان محظه یکبارگی خیود را در  

و همگی در ان کوشند که خیواب آور و آسیایش دهنیده    . آید

 . باشد

31آن ه از فرح مفرط پدید آید : نوع ششم 
و بایددانسیت     

که فرح شدید روح را متحرک میی سیازد بیه خیارج و بیدان      

سبب بسیار باشد که روح گرم گردد ؛ زییرا کیه روح گیرم و    

رارت خاصیه کیه دیوی ودفصیه     مطیف است  و متا به ادنی حی 

باشدگرم می شود و با ز جهت مطافت به حامت خود باز میی  

و عالمیت  . و از آن است که این حمی ییوم زود گیترد  . گردد
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او همان است که در غ بی گفته شد مگر آن که هیات چشیم  

در این جا بر خالف هیات چرشیم ذی غضیب باشید و ایضیاً     

 . تواتر نبض در این جا کمتر بود

آن چه در غضبی ذکر یافت به عمل ارند و سرور و : جعال

 . فرحت را حقیر وفانی و الشی انگارند

مفرط یصنی بییداری بسییار پدیید     آن که از سهر:نوع هفتم 

زیرا که بی خوابی مفیرط ، روح را بیه منزمیه ریاضیت      26آید 

اس تمر بدن را و عالمت او غور عییون اسیت جهیت تحلییل     

تهییج پشیت چشیم و روی و انتفیاخ بیدن جهیت       رطوبات و 

بخارهای خام که از عدم هضم طصیام حاصیل شیود و تیرگیی     

بو ؛ جهت بد هضیمی و رنیگ روی زدر نمیودن و تکسیر و     

 .اعیا در اندام پدید آمد و نبض صییر بودن

حیله ها کنند که خواب آرد و جهت خواب آمیدن ،  : عالج

طبییخ بابونیه   . روغن بنفشه وکیدوی شییرین در بینیی مامنید     

بنفشه ونیلوفر و کشک جو نیم کوفته و پوست خشیخاش بیر   

و ایضا طبیخ متکور در طاسیی اندازنید و   .سر ریزند نیم گرم 

ددری از روغن بنفشه یا روغن میز تخم کدوی شیرین بیر آن  

ریزند  و سر به بخار وی دارنید و رداییی بیر سیر در پوشیند      

نشود و بیه دمیاص بیر    چنان چه متصارف است تا بخار پراکنده 
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گفته شد به عمل آرند تا به خیواب رود   آید و آن چه در سهر

و چون تب به انحطاط افتد به حمام رتفن و آب شییرین نییم   

گرم بسیار به تکرار بر سر ریختن و به آبزن نشستن نفیع دارد  

و باید که احتیاط کنند تا عرق نیاید واز حمام زود بیر آیید و   

ستحمام غدای مطیف و سبک بخورانند چیون فیراریج   پس از ا

و مانند آن وروغنهای مرطب تدهین نمایند بر بیدن و تشیرب   

جالب که از شکر طبرزد وگالب و عیرق بیید مشیک سیاخته     

باشند به غایت مفید است و جمیاع وجملیه آن چیه خشیکی     

 . فزاید زیان کار است

م و آن که ا زخواب طویل یا از تیرک اسیتحما  : نوع هشتم 

وظیاهر اسیت کیه بسییار     . 23ترک ریاضیت مصتیاد پدیید آیید     

یخواب و ترک مایصتاد ،بخاریهیای فزونیی در بیدن گیرد میی      

و . آیدو بیه روح میی آمییزد وآن را گیرم و کیدر میی سیازد        

 .عالمت او تقدم سبب است و امتالی نبض 

به حمام برند و عرق آورند و آب نیم گرم بر بیدن  : عالج 

متصید  مشییو  دارنید و خفیتن ندهنید       ریزند و به ریاضیت 

و اگیر سیبوس   . بسیار و به دستهای مختلیف دمیک فرماینید    

وددر نمک باریک سیاخته و بیرتن مامنید     22گندم وتخم تربوز
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وغتای مطیف و سریع امهضم ودلیل اممقدار دهنید  .بهتر باشد 

 .« حمی یوم دشفی»و این نوع مسمی است به 

و الیخفیی کیه    21د آید آن که از تصب و رنج پدی:نوع نهم 

حرکت بدن مفاصل و دیگر اعضیا را گیرم میی کنید و بیدان      

سبب حرارت مشتصل می گیردد و ارواح راگیرم میی سیازد و     

عالمت او تقدم تصب بدن است و خشکی بشره و نبض صییر 

مایل  به صالبت و مفاصل نسب به دیگر اعضا گرم تر نمودن 

  خشیک و صیبغ   و اعیا و ماندگی ظاهر شدن و باشد که سصا

 .بو  پدید آید

در اسایش وراحیت و خیواب کوشیند چنیدان کیه      : عالج 

و چون تب کمتر شود به آب شیرین نیم گرم استحمام .توانند 

و چون از استحمام فارص . فرمایند و بدن را به آهستگی بمامند

شو تن را به منشفه یصنی حومه خشک سازند و روغین بنفشیه   

و بهدسییتهای . تییدهین فرماینییدیییا نیلییوفر ویاگییل و جییز آن 

و بیاز بیه حمیام برنید و در     .مختلف مامش دهندو به مالیمت 

آبزن نشانندوآب را خشک نموده و تدهین ادهان سازند  پیس  

غتای رطب مایل به برودت چون گوشت فیراریج و پایچیه و   

بزغامه وزرده بیضه نیمبرشت بخورانندوجالب شیکر وگیالب   

خشکی افیزا پرهییز نماینید و     و ازجماع و چیزهای.بنوشانند 
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پوشیدن جامه نرم وخفتن بر بسیتر مالییم و فواکهیات رطیب     

مایل به برودت خوردن نفع دارد و احتیاط باید کرد تیا عیرق   

 .نیاید چه درحمام و چه در خارج

و ایین اسیتفراص    21.آن که از استفراص پدیید آیید   :نوع دهم 

سیه عیارض   عام  است که از خون بود یا از خلطی دیگر و بنف

س از ادویه مسهله و مقیئیه  ÷شده باشد یا بخواهش چنان چه 

و بصد از ف د حادث گیردد امیا حیدوث تیب بصید از دیی و       

اسها  جهت آن است که روح گرم می شود و تصب می کشید  

اما پس از برآمدن خون جهت آن است کیه  .از حرکت اخالط 

 صفرا غامب می آید و خون بادی گرم تر میگیردد جهیت زوا   

رطوبت مقام  یصنی پا برجا و بدان سبب ابخره دخیانی متومید   

می وشد و روح را گرم سیاخته وتیب مییآرد و عالمیت او ان     

 .است که بصد  از  استفراص پدید آید

اگر تب به سبب اسیها  و دیی بیود وسیبب بیادی      : عالج 

باشد به حبس او کوشند از ان چه درخور او بود و درمبحیث  

ه و پشمی به روغن م طک ییا روغنیت   دی و اسها  ذکر یافت

سنبل تر کرده برفم مصده نهادن گرمیا گیرم نفیع تمیام دارد و     

کتمک اضمده دیگر زیرا که هر چرهنیم گیرم بیود سسیتی آرد    

آنجا که سخت گرم باشد  و تشنگی پیدا بیود صیند  و گیل    .
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سرخ و ادادیا و سک به آب آس و گالب بر د  و جگر ضماد 

ندو اسیها  ودیی بیاز دارد و غیتا ارز     سازند تا حرارت بنشیا 

دهند باترشی انار دانه یا رزشک یا سماق کرده و آن جا که به 

سبب افراط اسها  ودی ضصف تمیام روی نمیوده باشید نیافع     

ترین اشیا ماءاملحم است وبهتیرین میا املحیم درایین جیا آن      

در این مبحث ذکیر کیرده  کیه در    » صاحب دخیره » است که 

. اکیب ادویه در آخر کتاب موجیود اسیت  مجموعه فهرست تر

اگر عقب ف د یا عبد از برآمیدن خیون بیه رعیاف و جیز آن      

پدید آمده باشد در ان کوشند که صفرا فرو نشیند و برای این 

 .کار هر چه مبرد و مرطب است سود دارد

گاه باشد که ف د کنند و خون از مقداری که بایید  : فایده 

سیاکنه و اخیالط درحرکیت    بدان سیبب ابخیره    و کمتر گیرند

درایین  .آیند وروح را گرم ساخته حمی ییوم احیداث نماینید    

ودت باید که به زودی رگ زنند و خون وافر بگیرند تا حمیی  

 . یوم به حمی عفنه انتقا  نکند

اندر حمی یوم که از وجیع پدیید آیید بایید     : نوع یازدهم 

دانست ه درد دوی حرارت را میی جنبانیدوروح را گیرم میی     

زد وبدان سبب تب می آید وعالمت اوحیدوث تیب اسیت    سا

بصد  از  ظهور درد در سر یا گوش یا چشم یا دنیدان ییا جیز    

 .آن
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توجیه   به ازامه مرض عضو مووف و تسکین وجیع : عالج 

کنند زیرا که تب عرض درد است ودرد سبب اوست و سیبب  

چون زایل شود عرض نیز زایل گرددواما اگیر درد بایسیتد  و   

باشد از دبیل حمیی ییوم تصبیی باشید  کیه  در ایین       تب بادی 

 .صورت آن چه در تصبیه گفته شد به عمل آرند

وبیدان کیه گیاه    .  2آن که از غشی پدید آید: نوع دوازدهم 

سبب غشی روح گرم شود جهیت ودیوع حرکیت     باشد که به

و عالمت او .مضطربه ر او و بدان سبب حمی یومیه تومد کند 

یصنیی   \گر تبها هیچ نباشد و بصیده  آن است که نشانه های دی

پس از آن  غشی پیدا آمده باشد و سقوط دوت وضصف نیبض  

پیدا بود و وپوشیده نماند که احوا  نیبض در غشیی مختلیف    

می باشد به حسب حرارت و برودت آن گاه که سردی غامیب  

آید نبض بطی شود و آنگاه که حرارت برافروزد ، سیریصگردد  

 . و صلب و دودی بودو در اکثر احوا  نبض ا.

هر چه در غشی گفته شیده در بیاب امیراض دلیب     : عالج 

بهجا آرند و ماء املحم و بیضه میرص نیمبرشیت و جیز آن هیر     

ودر این ودت ازحرارت اندیشه نکنید  .چه زود گوارد بورانند 

و پیس از  . زیرا که در این حامت رعایت دوت واجیب اسیت   

اید امیا تیب  بیادی     آن که بیمار از غشی براید ودوت به جای
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به تطفیه حرارت کوشیند بیه اسیتصما  اشیربه و اغتییه      . باشد

 . سرد و ترکه ذی عطریت بود

26آن که از جوع مفرط پدید آیید  : دهمزنوع سی
وعالمیت    

 .او ضصف و صیر نبض است و باشد که مایل به صالبت بود

کشک جو وکدو و اسباناخ به روغن بدام بخورانند : عالج 

یید بیاج و   ÷و چون این حسیوها هضیم شیود اس   اندک اندک 

دیگر اغتیه سرد و تر دهند و بایید کیه بیه حمیام برنید و در      

 . آبزن نشانند و بصده  یصنی پس از ان  روغن مرطب بمامند

و .   2ه از عطییش مفییرط پدییید آیییدکییآن : نییوع چهییاردهم

سبب گرمی جگیر و احتیداد   . الیخفی که جوع و عطش مفرط

 . گرم می سازدبخارات است و روح را 

بفرمایند تا به آب سرد مضمضه و غرغره کنند پس : عالج 

اندک بنوشندو شیره خرفه و آب تمرهنیدی و امیوی بخیارا و    

آب انارین و آب خیار ترش و امرود نفع دارد خاصه که بریخ 

خنک کرده باشند و اگر مانصی نبود به آب سیرد غسیل کیردن    

سایش باشد و غتا سخت صواب باشد و باید که به خواب و آ

 . سرد و تر خورد 
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آن کیه رگ هیایی بارییک کیه در همیه تین       : نوع پانزدهم 

و افییواه و  21نییده اسییت همچییون میییف در او سییده افتیید کپرا

مجاری عروق متکور بسته شودوبدان سبب بخار جمع گیردد  

سیبب  .و گرم شود روح نیز گرم شود و احیداث تیب نمایید    

است کیه در و بنیدد ییا     سده این عروق یا خلط غلیظ و مزج

بامجمله این . امتال که در خون افتد و گتر رگ ها را تنگ کند

تب مسمی است به حمیی ییوم سیدی و شیناختن او متصسیر      

و باشید کیه   .است زیرا که به حمی عفنه مشیابهت تمامیدارد   

مانند تبه ای خلطی بگسارد وباز گیرد و مدت بقای ایین تیب   

گر سده بسیار بود سه روز ا: به حسب بسیاریو می سده است 

و اگیر کمتیر   « جیامینوس »می ماند بلکه شش روز علی ما دا  

و .بود ، زودتر میگسارد به شرطی که در تیدبیر خطیای نیرود    

هرگاه درحمی یوم فراشاو میرز آیید دمییل انتقیا  او بیود بیه       

 .عفنیه

حمی یوم سدی آن است که هیچ سیببی از اسیباب    عالمت

وبت طویل دارد و به اخر عیرق نکنید   ن و و اصله ظاهر نباشد

و نبض صییر بود پس اگر بدن منتفخ وممتد واورده بیر آمیده   

و روی سرخ باشد باید دانست که سبب سده امیتال اسیت نیه    

 .غلظ اخالط 
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اگر سبب سده امتال بود نخست ف د کننید و اگیر   : عالج 

بصد از ف د درد در جانب چ  پدیدی آید بیاز ف ید نماینید    

 مفرط بود به چیزهای مالیم طبع را بگشیایند  بصید   واگر امتال

سکنجبین بیزوری  .از ف د و پس از تلیین ، جهت تفتیح سده 

مصتد  و ماء امشصیر و مانند آن دهند هر چیه مجلیی بیود امیا     

شدید امحرارت نباشد و پییش از تنقیهزنهیار بیه تفتییح سیده      

د نکوشند که ضرر دارد و چون تب به انحطاط افتد یا بگسیار 

به حمام برند و آب نیم گرم بسیار ریزند و بیه آبیزن نشیانند    

زمانی طویل و آرد جیو بیادال وسیبوس گنیدم وتخیم خربیزه       

ومانند آن چون بیخ سوسن و اشنان اصفهانی کوفتیه بیر بیدن    

مامندوغسل کنند و هرگاه این تیب مصیاودت کنید و بهنوبیت     

و بیه  همی آید باید که چهار ساعت پیش از نوبت به حام برند

آبزن نشانندوبصده   یصنیی پیس از ان  در مسیلخ یصنیی جامیه      

خانه بخسرانند چیزی پوشیده تا عیرق آیید کیه بیدین تیدبیر      

بسیار باشد که تب نیاید و در تب مبقه نیز تدبیر میتکور نفیع   

گوید اگر طبییب حاهیل دریین تیب     « جامینوس »تمام دارد و 

 .رددغتا باز گیرد تب متکوئر به حمی حاده منتقل گ

حمی یوم سدی که از امتال پدیدآید عیالج او بصینیه   : فایده

عالج سونوخس است پس آنجا که سا  وعمر سیحنه ودیوت   

وف ل سا  و عادتمریض موافق بود چندان خیون گیرنید کیه    
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بیم غشی شود وبدانند که درانواع حمی یوم ،خوف آن اسیت  

 .ه بدق باز گردد ؛ بخالف این نوع

ط بود عالج همیان اسیت کیه در    اگر سبب سده غلظ اخال

امتالیی ذکر یافت مگر ف د که در اینجا بدان حاجیت نباشید   

و بامفرض اگر ف د کرده شود به حسب حاجت  بایید خیون   

گیرند  اما خون بسیار گرفتن هرگز رخ ت نباشید و در ایین   

حامت شراب افسنتین و طبیخ تخم بادیان و پوسیت بییخ او و   

زوری گرم وجیز آن هیر چیه    پوست بیخ کرفس و سکنجبین ب

ملطف بود سود دارد وغتا کشک جو بیا انیدکی تخیم بادییان     

پخته سازندو سبوس آب به روغن بادام مناسب است و دمیک  

 .بسیار در حمام نفع دارد

آن که بشیره درشیت و کثییف شیود مسیام      : نوع شانزدهم

21بسته گردد
و بدان سبب حرارت  و ابخره اندرون باز مانید    

کند و تب پدید آید و سبب درشت وکثیف شدن و رح راگرم 

یکی چرک که از ترک حمیام  : بشره وانسداد مسام ،پنج است 

دوم آن که گرد وغبار که از سفر وجیزآن بیر   .بر بدن گرد آید 

چهارم حیرارت آفتیاب کیه    . سوم سرمای شدید .بشره نشیند 

پنجم غسل بیه آب هیای دیابض چیون آب      . بشره را بسوزد  

و آب شیرین که شدید امبرودت بود و ایین نیوع    زاجیه وشبیه
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 گویند و« حمی یوم استح افیه»را 

این تب آن است که عقب ترک حمام و غسل ییا  : عالمت 

بصد از مالدات گرد و غبار یا عقب غسل به آب های میتکوره  

و پوسیت بیدن بیه ممیس     . یا پس از مالدات سرما پدیید ایید  

نتفیاخ ظیاهر بیود    ،درشت نماید و در چشیم و روی انیدکی ا  

ونبض سریع باشد وبو  زرد براید و باشد که سرید براید و از 

نشان کثافت جلد  ان اسیت ه چیون دسیت بیر آن گترانید ،      

حرارت تب چندان ظاهر نباشد و چون سیاعتی نهیاده دارنید    

گرمی او زیاده تر نماید جهیت تفتییح مسیام کیه از حیرارت      

تی برون گراید دست حاصل اید و بدان سبب بخار دخانی مخ

 .پس آن موضع نسبت به دیگر مواضع گرم تر نماید

بهخانه گرم مریض را بنشیانند وبخسیرانندوبدن را   : عالج 

به آهستگی بمامندوبه  جامه های گرم ونرم در پوشند تا عرق 

پس هرگاه تب به انحطاط رسد به حمام برنید و زمیانی   . کند 

ت شید از  طویل در انیا بدارنید و مجلییات کیه درسیدی گفی      

سبوس و غیره بمامند تا عرق همی آید وآب به کار برند مگیر  

کسی را که ترک حمام سیبب باشید امیا آبیی کیه درو بنفشیه       

وبابونه وا کلیل جوشانیده باشند بر بدن ریختن صواب باشید  

و باید که چون عیرق تمیم آیید آن رانشیف     .در همه صورت 

که میسیر  کرده روغن شبت و بابونه ودسط و سوسن هر کدام 
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بود تدهین نماینید وبیاز بیه جامیه هیا پوشییده بییرون اروده        

ساعتی درمسلخ بدارند واگر خواب آید خفیتن دهنید و بصیده     

یصنی پس از ان غتای مطیف چون تیهو و دراج بریان کرده ییا  

ند یا نخود پخته دهند و تیرنج و میرز نجیوش    ÷گوشت گوس

ود تصرییق  ببویانند پس اگر هنیوز اریر بسیتگی مسیام بیادی بی      

 . کفایت کند

  16آن که از تخمه و ناگواریدن طصام پدید آید :نوع هفدهم 

وبدانند که چون طصام هضم نشود و فاسید گرددتومید میکنید    

در او ابخره ردیه دخانیه وحرارتا میی انیگیزد و روح را گیرم    

و این تب بیشیتر آنیان را   . می سازد خاصه صفراوی مزاج را 

و بر بدهضمی حرکت کند و ریاضت ییا  افتد که بر امتال مصده 

 .در افتاب بسیار نشیند یا استحمام نمایند 

عالمت او فساد طصام است درمصده و آروص دودناک آمیدن  

و اعراض تب مطبقه چیون سیرخی چشیموروی و سیرعت و     

عظم نبض پیدا شدن و تب سختگرم بودن و باید دانسیت کیه   

رنگیین آیید و   درین تب بو  بیشتر سرید باشد و گاه بود کیه  

وبامجملیه  .کتمک کمتر باشد که در ین تب آروص ترش بر اید 

هرگاه بیوی آروص بگیرددو چیون آروص حامیت صیحت بیوی       

دهدنشان زوا  تب بود تیب میتکور بسییار باشید  کیه چهیر       
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نوبت یاهفت نوبیت بگسیارد و بیاز آیید وحمیی ییوم باشید        

 .وجنس دیگر نگردد

اسد در استفراص نییز  اگر طبع نرم بود و بهجز طصام ف: عالج

آید به هیچصالج مشیو  نشوند جیز آن کیه آب گیرم جرعیه     

جرعه همی دهند تامصده را و روده را از بقاییای طصیام فاسید    

بشوید و پس از انحطاط بهگرمابه برنید و زود برآرنید ؛ پیس    

جهت تقویتمصده گلقند با سکنجبین سفرجلی بخورانند و آب 

به روغن گل با هیم   بهی ترش دابض و آب سیب ترش دابض

زده و به آتش نرم بجوشیانند تیا اب بیرود و روغین بمانید و      

اره بدین روغن تر کنند وبفشارند تا روغین از او بیرون   ÷پشم 

 .رود پس آن پشم را گرم کرده و بر فم مصده گتراند  و بندند

آنجا که به استفراص خلط هیای دیگیر نبرایید  یصنیی فقیط      

ف باشد استحمام منع نمایند و طصام فاسد براید  و دوت ضصی

به باز گرفتن طبع اشتیا  فرمایند وجهت این کار سفوق حب 

امرمان وشراب میمیو و غیوره وانیار و ماننید آن بیارد دیابض       

خییوردن و بییه ح ییرمیه ورمنیییه وزرشییکیه و سییمادیه اغتییدا 

 . فرمودن سود دارد

اگر طبیصت دبض باشد کار عسرتر بود و در این ودت الزم 

به تنقیه مصده وامصا کوشند بیه حسیب حاجیت میثال      است که

اگر تهوع و غثیان باشد وطصام در مصده بود فرمایند و اگیر در  



 532 

امصا علوی یا در دصر مصده بود مطبوخات مسهله دهنید وارگ  

در امصا سفلی بود حقنه وشاف ها به کاربرند و ترکییب حقنیه   

 بدانچه تقاضیای میرض بیود تیوان گیرد میثال ارگ در امصیاء       

سوزش و حرارت بیود از عنیاب وبنفشیه و کشیک جیو نییم       

کوفت وروغین بنفشیه و پییه بیط و پییه میرص خیانگی حقنیه         

سازندوارگدر امصا درادر وباد باشد اندر حقنه او تخیم کیرفس   

 .وبادیان و زیره و بورق داخل نمایند

پس از تنقیه استحمام و تضمید مصده به اضمده مقویه سود 

بیه ضیمادهای دیوی تیر از ضیمادهای      دارد و بسیار باشد که 

هیضه حاجت آید و هرچه بر فهیم مصیده نهنید سیخت گیرم      

باشد بامفصل ، زیرا که نیم گرم مصده را ضیصیف کنید و ادوییه    

مسهله نیز چنان چهمزاج علیل را باید استصما  تون کیرد چیه   

اگر مزاج گرم بود و تخمه از طصام گیرم افتیاده باشید بیه آب     

ین مع شیر خشت و هلیله مربیا وماننید ان   میوه ها و آب  انار

و اگر مزاج سرد بیود  و تخمیه از طصیام سیرد     . طبع بگشایند

 . افتاده به حب االفاویه و مصجون راحت تلیین نمایند

ف د درین تب جایز نیست خاصه کیه طبیع دوسیه    : انتباه 

بار اجابت کرده باشد زیرا که گفته اند اگر ف ید اتفیاق افتید    

ان که طبیصت دو سه بار آمده باشد بیه اسیها     در  وی بصد از

 .دایمی انجامد و باشد که به اسها  کبدی گشد
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 13آن که آماس در بصض اعضیا ظیاهره افتید   : نوع هجدهم 

چون بن ران و بیل و پس گوش و بدان سببحمی ییوم پدیید   

آید و باید دانست که هرگاه در ین اعضا ورم افتد و بیه میاده   

به غییر عفونیت  حیادث میی سیازد       اوسخونت راه یابد فقط

حمی یوم اما اگر عفونت نیز ارر کند در وی واجب میی کنید   

حمی غفنیه و دید اعضای ظیاهره از ان کیردیم کیه از آمیاس     

 .اعضای باطنه حادث نمی شود مگر حمی عفنه

حمی یوم ورمی ان است که نخست در بن ران ییا   عالمت

از آن تب اید  بیل یا پس گوش ورم پیدا شود بصده یصنی پس

وروی سرخ ومنتفخ بود ونبض سریع وعظیم مایل به صیالبت  

 . باشد هیدرو داروره س

رگی که ف د او موافق عضو موروف بود بگشیایند  : ج عال

مثال ارگ ورم در بن ران بود بیا سیلیق زننید و اگیر در بییل      

بوت اکحل و اگر پس گوشت بود دیفا  وبصده  یصنی پیس از  

ایند به ادویه مناسیبه و تقلییل غیتا و تیرک     آن  طبع را نرم نم

اطصمه خون افزا چون گوشت و ماننید آن فرماینید ودر ابتیدا    

اضمده سرد ومقوی استصما  کنندو عند استصما  او بایید کیه   

شربت انار وسبب ترش و میمو و ترنج و آب فوا که هر کیدام  

 که میر اید بیمار را بنوشانندوعطریات بویانند تا د  وفم مصده
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و دمییاص را دییوت دهیید و بخییارات کییه از من ییبات اینهییا بییه 

استصما  رادعات مت اعد شود بدین هیا بیاز نرگیدد و ایضیا     

و کشیکاب  .افراط نکننند در تضمید مبردات تا ماده خام نماند

 . و اسبیو  با شکر در تطفیه ابخره و تقویت دلب اررمند است

باد یا  هرگاه تب ساکن شود اما ورم بادی بود جهت تحلیل

 .نضج او محلالت و منضجات به کار برند

اندر حمی یوم که از حرارت آفتاب و آتیش  : نوع نوزدهم 

12و گرما پدید آید 
جهت گرمی هوا کیه بیه دمیاص رشید و ا       

زآنجا به د  و ازآنجا به شریان ها پراکنده شود و روح را نییز  

گرم سازد و ایین تیب آرد و تیب میتکور از حیرارت آفتیاب       

افتدو باید دانست ه ارر حرارت آفتیاب بیشیتر بیه روح     بیشتر

نفسانی ود ر دماص باشد خاصه اگر در تین فضیله بیود کیه از     

حرارت آفتا ب بگدازد و بخار او به دمیاص بیر ایید و دردسیر     

 . آرد و ارر حرارت حمام و آتش اکثر اندر د  باشد

ب، تقدم مالدات آفتاب یا آتش اسیت ییا در   تعالمت این 

سخت گرم دیر ماندن و نبض به سرعت وصییر ماییل    گرمابه

بودن و در بصض موارد  روشنایی  و برادی و سرخی چشیم و  

افزونی حرارت و امتهاب در سر نسبتبه دیگر اعضا پیدا آمیدن  
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پس اگر سبب او گرمی آفتاب باشد ظاهر تن گرم تر از بیاطن  

نماید و تشنگی بسیار نباشد ونفس بر جای بود او اگر سیبب  

و گرمی آتش و حمام باشد تشینگی صیصب وعظیم در نفیس     ا

 .ظاهر شود

روغن گل و سرکه بر بیرف سیرد کیرده از دور بیر     : عالج 

سر ریزند و مخلحه از صند  وگالب وآب گشنیز تیر سیاخته   

ببویانندوخرده یی بدان تر کیرده  بیر سیینه و سیر گتارنید و      

بیه   شربت بنفشه و نیلوفر وغوره وریواج و بهی وترنج هر چه

هم رسد و اب آنارین سیرد کیرده و دیدری روغین گیل بیرو       

ریخته بنوشانند تا تشنگی و دردسیر بنشیاند وکشیکاب سیرد     

کرده وشکر آمیخته و پوشت جو با شکر ییار  یصنیی مخلیوط     

کرده غتا نیک است واگر باب گرم پاشیویه کننید خاصیه کیه     

یید  درو بابونه و اذخر و بنفشه ونیلوفر وشاه اسفرم و شکوفه ب

جوشانیده باشند بهتر باشد وصداع را فی امفور زایل میسیازدو  

دیگر اشییاء مبیرده چیه در مکیان و چیه در فیرش و چیه در        

 .استصما  مرعی دارند

و  چون تب به انحطاط افتد استحمام فرمایند اگر چه نزمیه 

زکام باشد وآب شیرین نیم گرم بسیار بر سیر او ریزنید و در   

گرم نشانند و اگر در آبزن بنفشیه ونیلیوفرو دیدری    آبزن  نیم 

بابونه چخته باشند صخت صواب بود و بیع ده یصنیی پیس از    
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آن  سر آن را به روغن بنفشه وروغن نیلوفر چرب سیازند بیه   

 . شرطی که ارر زکان نداشته باشد

. آن که از تناو  اغتیه و ادویه گرم پدیید آیید  : نوع بیستم 

روح طبیصی می آویزد؛ زیرا کیه هیم    و باید دانست که این به

چنان که گرمی افتاب دماص راگرم کنیدوگرمی حمیام و دیرب    

آتش دمی را گرم نماید و بهحسیب او رح دمیاص ییا د  گیرم     

شود درین تب از گرمی غتا ودوا است کیه  جگیر گیرم میی     

شود و عالمت او اکل دواأ و غتا گرم است و شیدت تشینگی   

ی وبییه جانییب جگییر و خشییکی دهیین و سییرخی چشییم و رو

 .صداع بود حرارت بیشتر نمودن و وی در اکثر با

نخستین ادرار فرمایند به تشرب شیره تخم خییارین  :عالج 

و تخم خربزه و تخم خرفه که سکنجبین سیاده در او ممیزوج   

بود و بصده  یصنی پس از آن  تلبیین طبع نمایند به شییرخت و  

تمرهنید یا بیه آن انیارین و شیرخشیت و بیرای تسیکینگرمی      

گیر  جگر ، صند  و گالب ضماد سازندو بامجمله به اصالح ج

کوشند بدانچه در خیور او بیود و بصید از تکسیین تیب ، آش      

 .غوره و سماق و میمو ونارنج بخورانند

11و زکیام پدیید آیید     آن که از نزمه: نوع بیست و یکم 
و   

ظاهر است که هر گاه ابخره گرم ناریه بیه دمیاص برآیید و بیه     
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ییل  واسطه انسداد مسامات سر وضصف دماص برون نرود و تحل

نیابدوهمانجا بماند منصکس شده و روح نفسیانی راگیرم میی    

سازد وحمی یوم می آردو عالمت او ضصف دماص و وجودنزمه 

 .یا زکام است

ف د کننید و اگیر میانصی نبیود بیر نقیره حجامیت        : عالج 

نماینییدو بصییده  یصنییی پسییاز ان  بییه مطبییوخ خفیییف طبییع را 

وجه فرماینید و  و اگر با سرفه بود به تسکین سصا  ت. بگشایند

وزکام گفته شد به عمل  و هرچه در نزمه. از گوشت باز دارند

آرند و پس از تکسین تب به حمام رونید و در عیالج اهمیا     

 .نورزند تا منجر شود به برسام 

اندر حمی یوم که از زحییر شیدید ییا    : هنوع بیست و دوم

ز زحییر و  و سبب حدوث او ا. خلفه متواتر متدارک پدید آید

 .خلفه همان است که دروجصی و استفراغی گفته شد

به تسکین زحیر وامسیاک خلفیه کوشیند و بصید از     : عالج 

 .فرود آمدن تب استحمام فرمایند

در دانستن آن که حمی یوم بهتب دیگر منتقل شید  : انتباه  

هرگاه تب بگسارد و هیچ عرق نکند یا عرق کند اما اریر تیب   

ی بودو مدت انحطاط تب طوییل بیود و   اندر تن و رگ ها باد

ی کیه بیوده باشید زاییل     به دشواری گسارنده شیود و صیداع  

نگردد باید دانست که جنس دیگر شد پس اگر شریان ها گرم 
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بود و بادی حرارت تب اندر همه تن هموار و آهسته باشید و  

بصد  از  تناو  غتا حرارت تب ظاهرتر شود ونیبض مسیتدیر   

بود اما به صیر و صالبت مایل باشد نشیان انتقیا  او    وبانظام

به دق باشد و اگر چشم و روی و رگ ها ممتلیی و برخاسیته   

» شود و نبض عظیم و رخسارها افروخته ، نشان انتقا  او بیه  

گوینیید و ارگ « سییونوخس» باشیید کییه آن را « مطبقییه دمییوی

فراشا پدیید آیید و نیبض مختلیف و صیییر شیود و انیدرون        

و تن گران گردد و رنج ها بیفزاید نشیان انتقیا  او بیه    بسوزد 

 .حمی عفنه باشد

بامجمله هرگاه حمی یوم بگردد اندر ودت انتهای نوبت ییا  

در ودت انحطاط و عالمتی از عالمات تبهای دیگر پدیید آیید   

 . به حسب او تدارک کنند

 

11اندر حمیات خلطیه : ف ل دوم 
  

خلط پدیید آیید و    یکی آن که از یک: وی ،اصناف است  

آن کیه از دو خلیط ییا زییاده پدیید      : دوم.آن را بسیطه گویند 

یکی آن که نیام  : ایدوآنرا مرکبه گویند ومرکبه دو گونه است 

دوم ان کیه نیامی   .دارد چون غب غیر خیام  و شیطر امییب    

ندارد پس ادسام بسیطه و مرکبه مسمی را به ییک مقامیه بییان    
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مقامه دیگر و کتمک تبی که بیر  کنیم و مرکبه غیر مسمی را به 

تبع آماس ها و سبب جدری و ح به و وبا پدید آید و آن که 

چون درگیرد غشی آرد  هر یک به مقامه یی جدا گفتیه شیوئد   

 .انشاء ا   تصامی

 اندر تبهای بسیطه و مرکبه مصلومه: مقامه  او   

از آن که خلط چهار است این مقامه را به چهار دسیم ذکیر   

نخستین بر سبیل تمهید فایده ایی کلی که جامع باشید  و . کنم

 .جمیع ادسام خلطی را بیان کرده می اید

باید دانست که حدوث تب از اخالط بیر دو  : فایده جامصه 

یکی آن که خلط عفونت پتیرد و به سببی گنیده  : گونه است 

دوم آنکه خلط اگر چه عفن نشود .شود و بدان سبب تب آید 

زده تیب آرد و ایین گونیه دوم  نمیی      اما گرم شیده وجیوش  

شودومرگ در خون فقط زیرا که سوای خون خلیط دیگیر بیه    

سبب برد مزاج ییا دلیت مقیدار احیداث نمیی توانید کیرد از        

حرارت غلیانیه خود تا که عفونت درو راه نیابد بخالف خیون  

که او گرم مزاج کثیر اممقدار است و هرگاه که گرم تیر شیود   

 . و ارواح واعضاء راگرم می سازد وجوش زند تمام اخالط

تصفن اخالط از دو حا  بیرون نیسیت  ییا داخیل رگ هیا     

باشد یا خارج از رگها در دماص یا مصده یا امصا یا ماسیاریقا ییا   

پیس اگیر خلیط    . کبد یا طحا  ییا سیینه ییا رییه و ماننید ان      
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وا گیر خیارج   . اندرون رگها متصفن شود تب الزم و دایم باشد

  1ه کردد ،تب به نوبت و ادوار آید مگیر خلیط   ان رگ ها گند

خام مورم که او اگر چه در خارج رگ ها گنده شود امیا تیب   

الزم دارد و تصفن خون خارج عروق صورت نمیی بنیدد مگیر    

 . در اورام عظیمه خاصه که در باطن بود

عفونت عبارت است از فسادی که در جسم رطب افتید از  

تصداد و خاصیت خیود بیر   ارر حرارت غریبه و آن جسم از اس

آید اما نوعییت او بیادی باشید یصنیی بیه اسیمی کیه پییش از         

حدوث فسادمسمی بود بصد از  ودوع تصفن نیز به همیان اسیم   

مسمی باشد و دبو  عفونت را رطوبات بامفصل در کیار اسیت   

اگر چه بامقوه خشک باشد چون صفرا و سودا یا بیرگ میورد   

ارند اگر چه بیامقوه خشیک   تر و برگ گل تر که به هم نهاده د

 . است اما گنده می گردد

پوشیده نماند هر خلطی کیه بییرون رگ هیا عفین شیود و      

سببی دیگر چون آماس اعضای اندرونی که بخیار عفونیت از   

تب او به نوبت می آید و میی گسیارد   . آن به د  رسد نباشد 

مگر تب بلیمی که اگر چه بگسارد اما پاره ییی مخفیی باشید    

درون رگ ها غفن شود  هر خلطی که بیود تیب او   وآن چه ان

                                           
» مین شکل ضبط شده بود اما صحیح این است که در همه نسخه ها به ه. 1

 .باشد« خلط خون
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گسارد میکن گاهی آهسته تر وگاهی گرم  ینم الزم می باشد و

تر می شود اما اگر عفونت نیز انیدرون همیه رگ هیا رسییده     

باشد یا در آن رگ ها بود که به د  نزدیک است تب الزم بیر  

یک وتیره باشد نه کم شود و نه زیاده ؛ مگر ان کیه میاده هیم    

ندرون رگ ها غفن شیود و هیم بییرون رگهیا ؛ چیه از ییک       ا

 . جنس باشد یا مختلف امجنس بود

ماده که بیرون رگها عفن شود اگر وجود او در تین  : فایده 

تب او هر روز آید واگر آن ماده در  –چون بلیم  –بسیار بود 

تیب او دو روز در مییان ییا     –چون سیودا   –بدن کمتر باشد 

چیون   –گر تومد او میان ایین و آن  باشید   زیاده بر آن آید و ا

تب او ییک روز در مییان ایید مگیر آن کیه بیا بلییم         –صفرا 

مرکب شود یا صفرا در بدن بسیار باشد  چون دو غب مرکیب  

 .که همچون مواظبه هر روز گیرد

باید دانست ماده که درخیارج رگ هیا باشید وعفین شیود       

جهیت آن کیه    بدون آن که ورم آرد ، تب او به ادوار می آیید 

ماده همه در یک موضع نیست بلکه انیدک انیدک بهموضیصی    

که مصظم خلط عفن در وی است گرد می آید و هر جزوی از 

ماده من به به مالدات خلط عفن اند ک انیدک مسیتحیل میی    

شود و به عفونت تا آن  که آن ددر جمع اید کیه بخیار او بیه    

و تیب سیخت   د  بر آید و از آنجا به روح و شرائین گرایئید  
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گرم شود پس حیرارت غرییزی نییز بیه سیبب حیرارت تیب        

مشتصل شود و به تحلیل ماده و حرارت غریبه روی نهد تا که 

همه زواید را بزداید و چون بدان موضع رسد که مصظم خلیط  

درو است ؛ آن را به سبب بسیاری یا به سبب غلیظی و مزجی 

وضیع بیر   نتواند تحلیل کردن مییکن از آن کیه آن چیه از آن م   

آمده بود سرری شده تب گسسته شود تا کیه بیا ز همیان دید     

 .وماده گرد آید

 .این است طریقه گرفتن وگتاشتن تب

اما هرگاه ماده اصلی کیه  ماییه فسیاد اسیت سیرری شیود       

و سرعت و به طور انقطاع او بیه  . نوبت های تب منقطع گردد

حسب دلت و کثرت ماده است یا به حسب رفت وغلظیت آن  

ار باشد که ماده ردیق بود و از سو تیدبیر غلییظ شیود و    و بسی

بامجمله سبب درازی نوبتهای تیب ییا از غلیظیی و    . بامصکس 

مزجی ماده است یا از بسیاری او یا از ضیصف دیوت حیرارت    

و سیبب کوتیاهی   . غریزی یا از بستگی مسام و عیدم تحلییل   

نوبت ضد این باشد پس آن جیا کیه اسیباب  کوتیاهی بیشیتر      

ود به حسب او تیب نییز زود در گیترد و ان جیا کیه      جمع ش

 . اسباب درازی بیشتر گرد آید برطبق او تب نیز دورتر گترد

 16اندر حمی دموی : دسم او  
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 :آن را مطبقه گویند و وی بر دو نوع است 

و ایین را    1کیه خیونگرم شیود بیی عفونیت      » ا: نوع او  

ست و گویند وسبب این تب مطبقه امتال و سده ا« خسنوسو»

او در اکثر کسی را افتد که مصتاد به ریاضت یا اسیتفراص بیوده   

باشد و ترک ان نماید و تب متکور بیشتر منتقل می گردد بیه  

و محردیه و ح یبه و جیدری جهیت ردیت و غلییان        سرسام

 .خون

عالمت او ، سرخی چشم و روی اسیت و انتفیاخ و تمیدد    

ضیع ف ید وعظیم نیبض و     اورده و خاریدن بینی و ابرو و مو

رقل و کسیل و میدد بیدن    . سرخی و غلظ بو  و پیش از تب 

و ایین تیب الزم باشید و    .پیدا شدن ونافض و دشصیره نابودن 

عرق نکند و گرمی او کمتر از حرارت محرده و غیب خام یه   

و چون دست بر اندام او نهند گرمی وی همچون گرمیی  . بود 

سیت مییان حمیی ییوم     اندام ذی استحمام نماید و ایین تریی ا  

وحمی غفنه او نه اینست ونیه آن و در وی بسییار باشید کیه     

و مهیتا  . حلق و کام و موذتین آماس گیرد ونفیس تنگیی کنید   

نییز گوینید مصنیی    « امحمی اربوییه » سونوخس را . بصضی اطبا

ربو تنگی نفس است و تنگی نفس در ین تب ودتی پدید آیید  

گییرم شییود و  کییه خییون بیشییتر در جگییر و د  و حییوامی آن

                                           
 Synochus : معالجات واعظی  9
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بجوشد پس بخار از وی به سینه و شش گرد آیید و در نفیس   

احداث ضیق نماید و اکثر آن است که بحران تب متکور روز 

 .هفتم باشد

اما تکسر : در مصنی تکسر و دشصریره و برد ونافض: فایده 

ان است که در یابد آدمی در خود حامتی کیه گوییا مفاصیل و    

زده انید و او مقدمیه دشیصریره    استخوان او را به چیزی گران 

است و دشصریره حامتی است که انیدر پوسیت و عضیله بیرد     

مختلییف محسییوس شییود و مییوی بییر تیین برخاسییته گییردد و 

سیردی صیرف اسیت کیه آدمیی در      » بیرد «یتقدمها امتکسیر و  

اعضای خود دریابد ونافض حرکت غیر ارادییه اسیت کیه در    

بیر طرییق   اعضای ظاهری و باطنی افتد بیر سیبیل اضیطراربه    

 . و ضبط آن ممکن نباشد و ترجمه نافض مرزه است اختالج

اسباب نافض بسیار است یکی کثرت مقدار ماده و سیردی  

سوم ، دوتحس عضو کیه ممیر میاده    .او ، دوم ، حدت و متع 

چهارم ، دوت دافصه عضو متکور و غلظت و مزوجیت  . است 

نیافض بهحسیب   ماده و سصوبت و سهومت و سرعت و بطیور  

اشتداد و انتقاص و ردت وغلظت ماده است پس آنجا که ماده 

یی غلیظ بارد یا ردیق حار بود و دافصه دوی باشید نیافض بیه    

و اما اگیر میاده متاعیه گیرم بیود      . غایت دوی افتد وبامصکس 

چنان چه در غب خام ه نافض درو اگر چیه بیا دیوت باشید     
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ج بیود چنیان چیه    میکن به سرعت زایل شود و اگر غلیظ و مز

 .در مواظبه بطی امزوا  باشد

فی امحا  ف د اکحل یا باسلیق کنند و خیون وافیر   : عالج 

گیرندو اگر مانصی نبود و ف ل و سا  و سن مریض و عیادت  

او موافقت نماید چندان بر ارند که به حد غشیی رشید بلکیه    

غشی افتد زیرا که غشی حرارت را به یکبیارگی زاییل کنید و    

طبیصت فی امفور غامب اید بر میاده و از آن اسیت   بدان سبب 

که پس از غشی بسیار باشد که دی یا عرق یا اسها  پدید آید 

و باید که در گرفتن خون هیچ انتظیار نضیج نکننید زییرا کیه      

خون خود به خود پخته است اما اگر تیب بیا تخمیه بیود تیا      

زوا  تخمه و بد هضمی ف د نشاید کردن و ف د در ین تب 

 .ن عالج استبهتری

اگر چه پیس از هفیت روز ییاده روز بیر سیربیمار رسیند       

ودست از ف د باز نشاید داشت خاصه که آرار امیتال برجیای   

بود و دوت مساعد باشد میکن ف دی که درین روزهیا اتفیاق   

افتد و روز سوم گتشته باشد و بیمار چیزی نمی خورده باشد 

ع باید گرفت و در اخراج خون افراط نباید کرد و به دوسه دف

کتمک اگر زمان ابتدا بود اما دوت ضصیف باشد و نشیاید کیه   

و ان جیا کیه از ف ید میانصی     . روز بحران ف ید وادیع گیردد   

بودمیان هر دو کتف یا بر دوش حجامت نمایند واگر میریض  
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طفل بود و به حجامت تاب نیارد ارسا  علق فرمایند و بسیار 

» ها مستصنی سیازد و  باشد که ف د و آب سرد از دیگر عالج 

گوید که آنجا که از ف د و حجامیت میانصی بیود    « جامینوس 

عالج به آب سرد کنم اگر در احشا افتی که به آب سرد ضیرر  

 .تمام یابد نباشد

برای اطفای خون رب ریباس وح یرم وحمیاض و اتیرج    

نوشیدن وعدس با سرکه پخته خوردن نفیع دارد و دیگیر هیر    

 .آید به کار توان بستچه در مطبقه عفنیه گفته 

و ایین  . اندر مطبقه که از عفونت خون پدید آید: نوع دوم 

 : نیز بر دو وجه است

و این تری اسیت  . یکی ، آن ه خون خارج عروق عفن شود

که از اورام دموی حادث گردد و این ازجمله ترهیای عرضیی   

 .است که به تبع آماس پدید  آید

و در آخیر ایین    عالج آماس عضو متیورم اسیت  : عالج او 

ف ل به مقامه مستقله ترهای عرضی ذکر خواهند یافیت بیدان   

 .جا رجوع نمایند 

دوم آن که خون اندرون رگها عفن شود و مطبقیه حقیقیی   

همین است و این تب به حسب دلیت و کثیرت تصفین اجیزاء     

یکیی  : خون از سه حا  خامی نباشد و هر حا  را نامی اسیت  

و اند ک اندک آهسته تر شیود  ، آن که نخستین صصب تر بود 
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و منحطیه گوینیدو اعیراض او در غاییت     » متنادضه« و این را 

و وی دالمیت کنید   . شدت نبود و اسلم تر واسیهل تیر اسیت    

برآن که اجزاء خون نسبت بدانچه به تحلیل می رود  کمتر از 

آن عفن می گردد و دوم آن که هر ساعت دوت تب در ازدیاد  

ر روز هفیتم بحیران کنید و وی بیه     و صصوبت باشد و در اکثی 

« و » متزایید «غایت بد است و عالج او مشیکل تیر و ایین را    

خوانند و دالمت کند بر آن که اجزاء خیون  » زاید فی امصفونت

سوم آن که از .بیشتر از ان چه به تحلیل میرود غفن می گردد 

او  تا آخر بر یک حا  باشد وحا  او در صیصوبت وسیهومت   

باشد و بسیار باشد کیه تیا هفیت روز بیر ییک      میان این و آن 

درجه و بر یک و تییره بمانید و ایین را متسیابهه و وادیف و      

متساویه نامند و دالمت کند بر آن که اجیزاء خیون بامتسیاوی    

عفن می گردد؛ یصنی هر ددر که به تحلیل می رود همان دیدر  

غفن می گردد و باید دانست که تممی خون بدن عفین نشیود   

 .موت بر آن پیش دستی کند مگر آن که

بامجمله عالمت مطبقه عفنیه آن است که تب میتکور گیرم   

تر از سونوخس بیود و اعیراض او دیوی تیر باشید وبیادلق و       

کرب بود و نبض سخت مختلف باشد و بو  ،کدر و نیاخوش  

بوی بود و باشد که جهیت برآمیدن میاده عفونیت از رگ هیا      

حسب درجان رلثیه   مرزه افتد و صصبی و ضصیفی اعراض او به
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که  ذکر یافت می باشد و هیر چیون کیه باشید از سیونوخس      

شدید تر باشد وتصفن بو  در سونوخس هرگز نباشد مگر بیه  

 .عارضی 

ف د کنند و به ددر حاجت و دوت به طریقیی کیه   : عالج 

گفته آمد خون بگیرند و در حامیت خیون برامیدن بیه گیوهر      

: اوی است یا غلییظ  خون نظر فرمایند که ردیق ومایی یا صفر

اگر ردیق یا صیفراوی بیود بیه شیراب عنیاب و شیراب انیار        

و اگر غلیظ شود به سکنجبین . وطفشیل و مانند آن دوام دهند

ساده و طبیخ بییخ کاسینی و بییخ مهیک و ماننید آن تلطییف       

و بصید از ف یدو اصیالح دیوام     . فرمایند تا زود تحلییل یابید   

بت خشخاش و نقوع خون ، آب انارین و آب تمرهندی و شر

آمو و نیلوفر و کاسنی و تمرهنید و بنفشه و شیربت نیلیوفر و   

شربت آمو وعناب و سکنجبین دندی با شیره تخیم خییارین و   

شربت غوره و ریواج و حماض اترج و ماننید آن بیه حسیب    

حاجت و مالحظه دبض   و مینت طبیصت بایید داد هیر کیدام    

ت تطفیه خیون و  که مناسب بود و آب تربز با شیر خشت جه

و آب صیادق امبیرد در اطفیای    . تلیین طبع   نفیع تمیام دارد   

حرارت و دفع عفونت و تیلیظ خون ردییق بیه غاییت مفیدی     

اندر ف ل تابستان مرد محروری را هرچه از ین اشیربه دهنید   

باید که بریخ و برف سرد کرده دهند مگر شیربت رییواج کیه    
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ردی او و سیردی  زیرا که سی . آن را بی یخ دادن صواب است 

یخ و برف مصده را برنجاند  ودرحا  یصنی فیورا غشیی آرد و   

 .ادراص کافور ،حهت اطفای حرارت شدید مخ وص است

غتا در مطبقه تیا دو روز میاء امشیصیر فقیط بایید داد اگیر       

ممکن بیود وگرنیه میزوره میاش مقشیر وب رنیج و گیدو و        

واگیر  اسباناخ و ترشی ها هر کام که الیق بیود داخیل سیازند    

بیمار ضصیف بود شوربای مرص ییاحلوان کیه بیه خضیریات و     

وتفشییل کیه   . حموضات و تره اصیالح داده باشیند تیوان داد   

عبارت است از عدس یا سرکه پخته سود دارد مگر آن را کیه  

خون او غلیظ بود که او را اجتناب از ان و از سیایر میلظیات   

بیت  ضروری است و غتا به حسب حا  ، یک نوبت ییا دو نو 

 .به کار توان بست

افراط تبرید در مطبقه غفنیه کیه بیی امتیزاج صیفرا     : فایده 

بودمنهی است چیه بسییار باشید کیه میثیر غیس آرد امیا اگیر         

عفونت صفرا با خون مرکب بودمبامیه در تبرید خوفی نیدارد  

پس در این صورت هر چه به محرده گفته آید به عم آرنیدو  . 

ا که صفرا با خیون ییار یصنیی    باید که در این حامت یصنی آنج

خون بسیار نگیرنید کیه ضیرر دارد و صیفرا را     . مخلوط  بود 

و در همه جا هنگام ف د مراعات دوت بیمیار  . چیره می سازد

واجب دانند که جزء اعظم در اخراج خون ، اعتماد بیر دیوت   
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است که بسیار کس از ف ید در نیادوتی اتفیاق افتیاده هیالک      

دوت ؛ فقدان اصل وماده دیوت اسیت   شده اند و مراد از عدم 

که به سبب تمادی میرض و خلیو بیدون و تحلییل اخیالط و      

روح وادع شده باشد نه آن کیه شخ یی از غلبیه حیرارت ییا      

و هرگاه بصد از نضج حاجت به اسیها  ایید   . وجع ناتوان افتد

مطبوخ هلیله زرد  و شاهتره و خیار شنبر دهند و آن جیا کیه   

خیار شنبر به آب کاسنی یا بیه طبییخ   در احشا ورم بود ، میز 

عناب و آمو حل کیرده و تیرنجبین آمیختیه خوراننید کیه  بیه       

غایت نیک است و طبا شیر ، نیم درم همیراه مصیاب  اسیبیو     

 .حرارت و تشنگی شدید بنشاند

هرگاه که بصد از بحران بادی ماده تب انیدر رگ هیا   : انتباه 

آب او بسیتانند  مانده باشد بایید کیه کاسینی سیبز بکوبنید و      

موازنه بیست در م و بجوشانند و کیف بردارنید  و بیا پیانزده     

درم سکنجبین امیخته بنوشانند  و  همین سان سه روز یا پینج  

روز بدهند تا ماده بادی را بتمامه پیاک کنید و اب کشیوث بیا     

سکنجبین همین عمل دارد و آب امو و زرد آمو جهیت تلییین   

 .تمام دارد طبع و تنبیه عروق به رفق  نفع

 

اندر حمایت صفراویه بسیطه و مرکبیه مصلومیه   : دسم دوم 
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یکی آن که ماده ادرون رگها عفن شود : وی دو گونه است

و آن را غب الزمه گویند ؛ خواه خام  بود خواه غیر خام  

پس اگر این ماده بیش تیر بیه نیواحی د  ییا جگیر باشید ،       . 

درم آن که ماده بیرون رگها عفن گیردد و آن  . خوانند  محرده

راغب دایره گویند و او سه گونیه اسیت بیه حسیب اخیتالف      

یکی از ان غب خام یه اسیت و وی آن اسیت کیه میاده او ،      

دوم غب غیرخیام  و وی آن اسیت کیه    .صفراوی صرف بود

ماده صفرا بود مرکب با بلیم و ترکیب او از آن گونه باشد که 

سیو م ، شیطرامیب   . شده باشد وامتیاز بینهما نبیود  هر دویکی

و وی آن است که ماده صفرا یا بلیم اگیر چیه ترکییب    .است 

یافته باشد امامحل تصفن هر واحد جدا بیود و فصیل هیر ییک     

و هریک از یین ادسیام خمسیه بیه نیوعی      . علیحده پدید آید 

 :گفته آید

11اندر غب الزم داریم : نوع او  
 

ا در تمامی عیروق بیدن و عالمیت او    سبب او ، تصفن صفر

همان است که در غب خام هو محرده گفته آید میکن اعراض 

درین تب نسبت به غب خام ه دایره بیشتر باشد و نسبت بیه  

                                           
 Bilious fevers : معالجات واعظی  9

 Tertian remittent  fever : معالجات واعظی  9
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محرده کمتر ونافض درو نبود مگر بیر سیبیل بحیران و عیرق     

 .نباشد مگر در اخر یا در بحران

ند وجیه  فرق میانه غب دایم ومحرده از روی اعراض بر چ

یکی آن که حرارت و متع در محرده اشد بود از ان که : است 

سیوم آن ه  .دوم آن که فترات دریین ظیاهر بیود    .در غب دایم 

کربو غثیان و اختالط عقل وذهن وخفقان و غشیی و سییاهی   

 .زنان بناشد ، بخالف محرده

ماده غب دایم اگیر صیفرا خیام  بیود و خطیا در      : فایده 

ه تجاوز نکند وشدت و خفیت اعیراض   عالج نرود از یک هفت

 . او به حسب خلوص و  عدم خلوط صفرا است

هر چه در غب دایره خاصه گفته آید به کار برند و : عالج 

دراین جا نسبت به غب خام ه دایره بیشتر به نضج کوشیندو  

به چیزهای سرد دادن چندان دمییرای نکننید خاصیه کیه غییر      

د استفراص نفرماینید و د  خام  بود و  تانشان نضج پد ید نیای

رابتدا به جز حقنه نرم یا به آب فوا که و گلها و شراب بنفشه 

ومانند آن طبع را نجنبانندو از حمام باز دارند و شیراب میمیو   

و نارنج و شیره تخم کاسنی و آب تمرهندی و آمو بخارا نفیع  

 . تمام دارد

  16اند تب محرده: نوع دوم 

                                           
 Burning: معالجات واعظی  9



 553 

حاد اندرون رگهیا غفین شیود    باال گفته شد که هرگاه ماده 

برو جهی که بیشتر در عروق نواحی د  و مصده و جگر باشید  

محرده خوانند و ماده وی یا صفر است یا بلیم شیو ر و عیام   

است که صفراوی صرف بود یا با  بلییم میائی مرکیب باشید     

وباید دانست که بلییم شیو در حکیم صیفر اسیت ، کیه دیا         

ح فی حکم ام یفراعلی میا   امبلیم اممام» : « صاحب امسدیدی»

مر فی بحیث اال خیالط فیاذا تصفین فیی دیرب امقلیب و فیی         

امشرائین و االورده امقریبه منهاشتصل اشتصاال عظیمیا کاشیتصا    

 «ام فرا

بامجمله ؛ تب محرده ، تری است شدید دیوی االعیراض و   

اکثر به صبیان و شبان افتد و مشایخ را کمتیر عیارض شیود و    

دوت سبب ؛ زیرا که سیبب دیوی تیر      اگر شود هالک سازد به

نبود محرده پیران را نیفتد و از آن کیه دیوای ایشیان ضیصیف     

 . است با سبب دوی همسری نتواند کرد

 :این تب را چند عالمت است

یکی ، آن که تب الزم بود و باطن سوزان تر از ظاهر باشد 

 . و بدان سبب تشنگی عظیم بود

ه و عرق هیچ نباشد مگیر  دوم ، آن که در ابتدا فراشا و مرز

در نزدیکی بحران  که  هم اندر آغاز فراشیا کنید و هیم انیدر     

 .آخر عرق آرد
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« بقیراط »سوم ، سرفه دلیل وتقشصریره باشد که پیدا بود و 

 . گفته که اگر در محرده سرفه پدید آید تشنگی زایل شود

 . آن که حرارت او زیاده تر از غب الزمه باشد :چهارم 

ه زبانت یا سییاه بیود ییا زرد ییا درشیت امیا       پنجم ، آن ک

سیاهی بد  بود و درشتی و خشیونت اسیلم و سیهل تیر بیود      

 . وزردی ، متوسط و سرخی زبان نیک است

و اختالمط عقل ودلق  ششم ، آن که اعراض ردیه مثل سهر

و درد سییر و رعییاف و غییور عیییون و کییرب وسییقوط اشییتها  

د و این اعراض آنجا پدیید آیید   وافراط حرارت سینه پیدا شو

که صفراء خام  سبب باشد و غثیان بیی دیتف نشیان بیودن     

ماده است در حوامی مصده و محرده که با شدت اعیراض بیود   

 .مسمی است به حاده 

بباید دانست که بحران محرده یا بادی باشید ییا بیا    : نکته  

اسها  یا به رعاف یا به عرق و نکس در وی کمتر افتد و اگر 

فتد سبکتر از دیگر باشد به شیرط آن کیه بیی تیدبیری کیرده      ا

 .نشود

محرده با مطبقه کثیر اممشابهت است و فردیه بینهمیا   :انتباه 

آن است که محرده به نوبت غب دوی تر شود و رنگ روی و 

چشم بدان سیرخی و رگ هیا بیدان پیری نباشید ودر مطبقیه       

وفرق  باشند و ایضا تمدد بدن وضیق نفس وربو ومحرده نبود
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و انما یقیرق  « در محرده و غب الزمه در غب الزمه گفته شد 

 .«بینهما به شدت االعراض و خفتها

محرده کودکان ؛ سهل تر بود زیرا که مزاج کیودک  : فایده 

؛ میل  به  تری داردو بسیار باشد که کودک را در تب محردیه  

ر خیواره ،  پدید آید یا حامی که بدان ماند و کودک شیی  سبات

اندرین تب شیر نخواهد و آن چه بمزد  یصنی بمکد در مصیده  

 .او ترش شود

نظر کنند که حرارت غامب تر اسیت ییا میاده اگیر     : عالج 

حرارت غامب تر بود نخستین به تسکین او کوشیند و بداننید   

که درمحرده تسکین حرارت بیشیتر از غیب خام یه مطلیوب     

. است تا بدق باز نگیردد  استا و افراط تبرید در این جا ضرور

و  جهت تسکین حرارت شیربت آمیو و مرهنیدیو سیکنجبین     

ساده ومصاب اسیبیو  و میاء امشیصیر و شیربت نیارنج وشییره       

خرفه ومانند آن به حسب حاجت توان داد خاصه بیرای اطفیا   

حرارت د  ، شیربت صیند  تیرش و شیربت حمیاض اتیرج       

سیاخته   خوردن و خرده به صند  و گالب واندکی کافور سرد

بر سینه گتاشتن چند کرات یصنی چندمرتبه نفیع تمیام دارد و   

امکیافور  « : « امرازای»درض کافور حرارت دوی بنشاند و دا  

فی امبدان کریح امشما  فیی امصیامم ؛ متبرییده وتجفیفیه بقیوه      
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و از آنجا که د راحشیا آفتیی دیوی نباشید     . 13«مضادته امصفونه

اگیر آفتیی بیود جرعیه     آب سرد کرده به غایت مفید اسیت و  

و اگر ماده بر حیرارت غامیب تیر    . جرعه دادن کم مضرت بود

بود به نضج او کوشند و به چیزهای مناسبه بصده  یصنیی پیس   

از ان  مسهل دهند و در اخر به تسکین حرارت رجوع نماینید  

و در ابتدا ، مسهل دوی نباید داد و این همه تیدابیر مودیوف   .

 . بر رای طبیب دانا است

ت تلییین ، آب آمیو و تمرهنیدی و ماننید آن بیه شییر       جه

خشت آمیخته نفع دارد واگر حاجت آید میز خیار شینبر نییز   

و آنجا که طبیع نیرم بیود آب    . در ین آب فواکه اضافه نمایند

 .آنار که مع تخم کوفته باشند نفع تمام دارد

غتا هرچه موافق بود و هرچه بامفصل سیرد باشید سیودمند    

بض و انحال  طبیصت و آنجا که هیم سیقوط   است با رعایت د

دوت بود هر چند تب به صصوبت باشد ومیل نشود غیتا بایید   

 .داد

ف د کردن در محرده مجوز است بیه شیرطی کیه دیاروره     

غلیظ و سرخ بود واال نشاید ؛ زیرا که صفرا تیزتر شود و تب 

 .سوزان تر گردد

                                           
سان بهجهت سردی آن و نیز خشکانیدن عفونت ها کافور در بدن ان» : ترجمه . 1

 «.چون باد شمال د رجهان آفرینش است –بهسبب ضدیتش با عفونت  –
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تسیا   هر گاه که در تب انحطاط افتد گرمابه نیم گرم  و اغ

خاصیه کیه   . به آب نیم گرم که مایل به سردی بیود روا باشید  

 .سبب تب بلیم شور بود

آنجا که ماده حوامی فم مصده باشد غثیان و تاسه دوی بیود  

پس اگر دی نیز به فراغت همی آید آمدن دهند که میاده دفیع   

همی شود  و اگر دی به فراغت نمی آمده باشید سیکنجبین و   

و اگر ماده غلیظ . مدد کند در اخراج  آب نیم گرم خورانند تا

بود یا در طبقه ای مصده فرو رفته باشد باید که جهت استفراص 

او ایارج فیقرا دهند که صبر ان شسیته باشیند ییا حیب صیبر      

دهند و پس از تنقیه آب انار میخوش یا آب انیارین خوراننید   

تا حرارت ایارج راتالفی کند و اگر با وجود تنقییه دیی بیادی    

و افراط او ضصف همی آرد حبس وی توان کرد و کیتمک   بود

هیچ استفراص بحرانی را نخستین حبس نباید کیرد مگیر ودتیی    

 .که مفرط شود و خوف ضصف افتد

پیس  : بحران این تب گاه باشد که به عرق ییا رعیاف افتید   

اگر عرق مفرط آید و خواهند باز دارند باید که جامیه سیبک   

یند و عرق از وی پاکنسیازند  تر کنند و هوای خانه خوش نما

زیرا که هر چند پاک کنند بیشتر ایدو اگر هم چنیان بگتارنید   

خشک شود وباز ایستد و دیگر تیدابیر احتبیاس عیرق بسییار     

و مصاب اسبیو  و بهدانه و آب که در و صیمغ عربیی   . است 



 558 

حل کرده باشند طیال کیردن و دسیت و پیای در بیرف و ییخ       

از دارد و اگیر بیه بازداشیتن    نهادن عرق شیدید االفیراط را بی   

رعاف حاجت آید یخ بر سر و پیشانی گترانید و اطیراف بیر    

بندند و پلیته به سرگین خرتر کرده در بینی نهنید و بیا دطیره    

یی از تری آن  را در بینی چکانندو دیگر ادویه حابسه رعیاف  

شخ یی را  »در مبحث او متکور است و صاحب ذخیره گوید 

نمی ماند از همان دست ف ید کیردم     به هیچ تدبیر رعاف باز

 . «و مقدار بیست درم خون گرفتم درحا  خون باز ایستاد

پدید آید به سبب ت یاعد   بسیار باشد که در محرده سبات

بخارهای تر بر دماص و از خود غافیل شیود و اگیر چیه تشینه      

باشد آب نخواهد  که در این ودت باید که بیما را بیدار همیی  

د و با وی سخن گویند و آواز بلند دارند و پاتی ها از بین  کنن

ران تا ددم بر بندند بسیتنی کیه از امیم او خبیر باشید و اگیر       

مانصی نبود شیافی مطیف بردارند تا طبیع بگشیاید و بیر مهیره     

گردن ومیان دو کتیف حجامیت فرماینید و اگیر از طلیب آب      

حلیق   غافل بود هر ساعت جرعه یی آب در دهان بچکانند تیا 

خشک نگردد و اگر حاجت آید مصاب اسبیو  ردیق با جیالب  

خام یا به آب انار توان داد و دانه خرمیای هنیدی کیه بیا وی     

دهیان را تیر دارد و   . مختی گوشت او باشید در دهیان نهیادن    

 . تشنگی بنشاند
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بخار که در محرده بر دماص بر آید یا صفراوی باشد : انتباه 

است که با بخار صفرا خواب نبود  یا رطوبی و فرق بینهما آن

و بینی خشک باشد و بخیار تیر منفیت بینیی را تیر دارد وسیر       

گرانی وسبات وغفلیت آرد و مق یود آن اسیت ه اگیر بخیار      

مرتفصه تر باشد شیر بر سر دوشیدن و روغن گل و نیلوفر بیر  

یخ سرد کرده بر سر زدن که به تطفیه عطش مخ وص اسیت  

آرد امیا اگیر بخیار     کیه سرسیام   نشاید بهر آن کیه بییم باشید   

صفراوی بودئ روغن ها و آب سرد وشیر همه سیود دارد بیر   

سر استصما  کردن و هرگاه بخارتر باشد و سرخی در بینی  و  

دردی فاحش پدی آید باید که رعیاف آورنید ییا میاده را بیه      

 .جانب پای فرو کشند تا دماص را ضرر نرساند

خشک که در ع یب هیا و    سب تشنجهر گاه درمحرده به 

عضله ها افتد ضیق امنفس پدید آید باید که بر سینه و گیردن  

موم روغن که از روغین بنفشیه سیاخته باشیند بمامنید و اگیر       

بنفشه و خطمی خشک کوفته و بیخته به میوم روغین سرشیته    

استصما  نمایند سخت صواب باشد وتراشه کدو و برگ خرفه 

وغن گل آمیخته ضماد کردن بر سینه و گردن سیود  کوفته به ر

 .دارد

گاه باشد که صاحب محرده را شهوت کلبی عارض گیردد  

ودر این حامت حلوا که از ترنجبین و میز تخم کیدو و خییار   
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 . و روغن بادام ساخته باشند خورانیدن ازامه او نماید 

هر گاه عطسه متواتر تومد کند و بدان سبب امتال در دمیاص  

صف در دوت روی نماید باید که چشم و بینی و پیشیانی  و ض

بیمییار بمامنیید و بفرماینیید تییا بییه تکلییف آروص آرد وگییردن و 

خاصه به روغن بنفشه و اگر دطیره ییی   . اطراف او نیک بمامند

چند به روغن بنفشه نیم گرم اندر گوش چکانند صواب باشد 

و  و خرده های نمد گرم کرده بر پس کردن و براطراف نهیادن 

 . از گرد و دود دور داشتن سودمنداست

بسیار باشد که در محرده هر گاه تب گرم تر خواهد غشیی  

افتد به سبب  ان باب صفرا بر فیم مصیده و متیاذی شیدن د      

ازو و درین ودت باید که در حیا  یصنیی فیورا آب سیرد بیر      

روی و سینه زنند و گالب و صیند  و کیافور بویاننید و بیاد     

شکم بمامند و اطراف بر بندنید تیا میاده زود    بیرن ها کشند و 

فرو رود و گاه باشد که حاجت آید بدان که بینی بیمار زمیانی  

انک بگیرند و دست بر دهان او گتارند تا حرارت به انیدرون  

باز گردد  و دوت برانگیزند و اگر سکنجبین و آب گیرم انیدر   

ه از دو چیز یکی حاصل آید یا میاده از فیم مصید   . حلق ریزند 

و چیون  . زدوده شود و طبع او اجابت کند یا به دی باز گیردد 

و چون عادت بیمار . به هوش آید پوست جو و انار دانه دهند

چنین بوده باشد باید که چریش از آن که ودت گیرم شیدن در   
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رسد چند مقمه نیان پیاکیزه در آب ص وره ییا آب انیار تیرش      

 . اشدیاآب میمو تر کرده بخورانند تا از غشی ایمن ب

دیگر تدابیر اعراض حادره در ملح خو مضیبوط اسیت بیه    

 . حسب حاجت بگیرند

میز تخیم خییارین ، تخیم    : صفت حبی که تشنگی بنشاند 

کاهو ، رب امسوس ، اصل امسوس و ترنجبین جملیه مسیاوی   

بگیرند و کوفت هوبیخته به مصیات بهدانیه ییا اسیبیو  حیب      

 . سازند و در دهان بدارند

تشیتگی بنشیاند و خیواب آورد شیربت     صنصت دوایی کیه  

 . خشخاش اندر کشکاب آمیزند و بدهند

بیماری که خفیتن بیر پشیت عیادت داشیته باشید عیادت        

کیه اسیتلقا   « گردانیدن فرمایند  یصنی عادت او را عوض کنند 

دهان را خشک کند وبهترین تدابیر جهت ازامه خشونت زبیان  

و سیاعتی  آن است که هر صباح روغن بیادام در دهیان گییرد    

بدارد  پس بریزد و زبان را به چیزی درشت پاکیزه  بمامند تیا  

بخار درشتی ازو برخیزد و عقب آن اندکی مصیاب اسیبیو  بیا    

 .جالب تجرع کند تا حرارت بنشاند

در فرونشاندن حرارت محرده خاصه که حیاده بیود   : فایده 

هیچ تق یر نباید کرد و به سخن جها  کیه گوینید مبامییه در    

ران را باز پس افکند  یصنی به تاخیر می افکنید ملتفیت   آن بح
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نباید شد که نزد اهل تجربه فرونشاندن حرارت بی خطر تر و 

سالمت تر است پس باید که سه چهار ودت مبردات مختلیف  

گفته سحرگاه آب آمو دهنید و  « محمد ذکریا » دهند چنن چه 

ی و با مداد کشکاب و نیمه روز ؛ آب خیار با اب خربزه هنید 

و آنجیا کیه   . ودت خواب مصاب اسبیو  و علی هیتا امقییاس   

گرانی در سر بود بابونهوبنفشیه بجوشیانند و سیربه بخیار آن     

 . دارند و پای ها درو گتارند تا سبکی در سر پدید آید

 .تدبیر مسکن و مفرش ، در دق گفته آید انشاا  تصامی

 

12اندر غب خام ه دایره : نوع سوم 
  

صفرای صرف است کیه در خیارج عیروق    سبب این تب ، 

متصفن شود و خاصه این است که یک روز در میان آیید مگیر   

« آن که دو غب مرکب شود که آن زمان هیر روز میی گییرد ؛    

یا سه غب مرکب « و اذا ترکبت غبان یاتیان کل یوم: کما داموا

شود که در این صورت نیز تب هر روز می آید امیا ییک روز   

اده همچو شطرامیب که ماده صفرا و بلییم  کم و دیگر روز زی

او از جمله دایره باشد و وجه اشتداد تب متکور ییک روز در  

میان بنابرآن است که چون سه غب جمع می شیوند ییک روز   

نوبییت یییک غییب مییی شییود  و روز دوم نوبییت دو غییب و   

                                           
 Tertian intermitten fever : معالجات واعظی  9
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اجتماعی دو غب باعث ازدیاد اعراض اسیت و فیرق دریین و    

 .راق الزمه توان کرددر شطر امیب متکور ، از اع

 :غب خام  را چند عالمت است

یکی آن که چون آغاز خواهد کرد سرما در پشت پدید آید 

پس مرزه دوی آرد و چنان محسوس شود که گویا سیوزن هیا   

 .میخالندو مرزه زود ساکن شود

دوم آن که بدن زودتر گرم شود و گرمی او سیوزان تیر از   

چون دست بر بیدن نهنید   سایر بتها بود غیر از تب  محرده و 

تیزی تب دست را بسوزد و اگر زمانی هم چنان بدارند گرمی 

 . آنجا کمتر گردد

سوم آن که بو  ناری و بد بو وردیق بود و ممکن است که 

اندک دوامی داشته باشد و بسایر بود که روز نخستین ییا روز  

 . سوم  ارر تضج در بو  پیدا گردد

ض صیییر و ضیصیف  و   چهارم آن کیه در ابتیدا نوبیت نیب    

متفییاوت بییود و در انییدک زمییان بگییردد و عظیییم و سییریع و 

 .مختلف گردد

پنجم  آن که مدت اخت وبت او تا ودیت گسیاریدن بیشیتر    

از دوازده ساعت و کمتر از چهار ساعت نباشد و این عالمیت  

خاص ترین عالمات است و آن که نه چنان بود غیب خام یه   

 .نباشد
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از هفیت بییش نبیود و بیه      ششم، آن که عیدد نوبیت تیب   

و باشد که بیه چهیار نوبیت در    . شرطی که خطایی نرفته باشد

گترد و بسیار باشد که در یک نوبت منقضی شیود بیه سیبب    

 .ادرار عرق یا بو  یا دیء یا اسها  صفراوی

هفتم، آن که چون تب فرود آید، عرق بسیار آرد و هرگیاه  

د گویا عرق اندر تب آب خورده شود، تری بر پوست پدید آی

 .خواهد آمد

دیراری و تشینگی مفیرط و    خیوابی و بیی  هشتم، آن که بی

و ماننید آن و بییض    غثیان و دیء و اسها  صفراوی و صداع

کالم و غضب و جز آن بسیار باشد اما بیه تلواسیه و اعیراض    

 .غب الزمه نرسد

باشید، بیه    گرانی در سر نباشد و اگر نهم، آن که با صداع،

غایت کمتر بود و ربان و دهان خشک بود و مزه آن تلخ باشد 

تیر بیود و هیر    و نوبت او  و دوم و سوم، مرزه و سیرما دیوی  

تر گردد مگر آن که به سبب تخلیط چند روزگار بر آید آهسته

و این تیب را در اکثیر   . و عدم اجتماع، ماده را مدد همی رسد

کسانی که مزاج ایشان گرم به سن شباب و به هوای گرم و به 

و خشک بود و تصب شدید کشیده باشند و زمان طرییل روزه  

بدارند و به کسانی که اطصمه و اشیربه گیرم و خشیک بسییار     

 .خورند عارض گردد



 565 

هر بامداد، سکنجبین دهند یا شربت غوره یا شیراب  : عالج

آمو و اگر تشنگی غامب بود، به شیره خرفه و مانند آن هر چه 

و بهتیرین چییزی دریین    . مرطب بود، تسیکین نماینید  مبرد و 

تب، آب انار ترش و شیرین است که بیا شیحم او بفشیارند و    

اندکی شکر آمیخته بخورانند تا هم حرارت ساکن سازد و هم 

 .به دوت شحم، طبع را نرم گرداند

اگر چه اصالح میزاج و اطفیای حیرارت غرییب در اینجیا      

ز تیدبیر تقلییل نییز غافیل     ترین مهام است، اما مع ذامیک ا اهم

نباید بود و استفراص، بصد از نضیج بایید فرمیود و در اسیتفراص     

و اگر بدانند . رعایت جانب میل ماده و طبیصت امبته باید نمود

نمایید چنیان چیه بایید،     که طبیصت خود به خود دفع ماده می

تحریک نشاید؛ بلکه اگر هر روزه یک مجلیس ییا ده مجلیس    

کرده باشد، به تدبیر گشادن طبیع  بت میطبیصت به فراغت اجا

انید اگیر دیوت    حاجت نباشد و اال ضروریست چنان چه گفته

مساعدت کند، نخست طبع را نرم نکنند کشکاب و هر چیه از  

و تاسه با تب یار یصنی  جنس غتا بود ندهند و آنجا که صداع

ومی تیر  همراه بود، تلیین طبع به حقنه نرم یا به شیاف مالیم ا

 .باشد

استفراص به حسب میل ماده، چنان است که اگر غثیان بیود،  

دیء باید فرمود و به شرطی که مانصی نبود و دیء آسان باشید  
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و اگر در امصا نفخ و درادر بود، مسهل بباید داد و اگر تقاضای 

بو  همی شود و ادرار تمام نکند، مدرات باید خورانید و اگر 

ا آید و عرق تمام نکند به تصریق باید بر پوست، بخاری تر پید

کوشید و اگر نشان میل ماده به هیچ جانب نباشید و اسیتفراص   

 .مطلوب بود، اسها  موافق دانند

اصل اندرین تب آن است که روز نوبت هیر چیه بیه غیتا     

ماند چون کشکاب و جز آن هیچ ندهند و به آب تخم خرفیه  

ربز و ماننید  و سکنجبین یا آب خرمای هندی و شکر به آب ت

و اگر حرارت به غاییت دیوی بیود، دیدری     . آن ادت ار ورزند

 .طباشیر سوده درین چیزها بیفزایند

هرگاه که سرما و مرزه آغیاز کنید، سیکنجبین بیا آب گیرم      

آمیخته بدهند تا باشد که افتد و ماده صفرا بر آید و اگیر چیه   

دیء نیاید اما به دوت تهوع، مایه تب بگدازد و هر چیون کیه   

و هرگاه تب فیرود آیید،   . باشد، تسکین در مرزه زود پدید آید

پای در آب گرم نهند و بمامند تا بقیه حرارت تب از سر فیرو  

و سیکنجبین  . و سکنجبین نیز درین ودت موافیق اسیت  . کشد

که به روز نوبت پنجم و ششم دهند، بزوری باید و آب سیرد  

سیود   درین تب بصد از دور شیدن میرز و سیرما تیوان داد کیه     

دارد؛ خاصه اگر مانصی نبود در احشاء و بصد گسیاریدن تیب،   

کشکاب مناسیب اسیت و از پیس روز هفیتم از شیروع تیب،       
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های نضج پدید نیامده باشید؛  استحمام روا باشد اگر چه نشان

 .خاصه آن را که مصتاد به استحمام بود

اندر ابتدای بیماری، افراط در تبرید نشیاید مگیر آن   : فایده

و روز . رارت مفرط بود و ترسیند کیه محردیه گیردد    جا که ح

نوبت اگر ممکن بود، مصده از طصام خامی دارد اما اگیر ودیت   

تواند که صباح ددری کشکاب نوبت پس از ظهر بود مثال، می

و اگر بیمار حری  مطلق باشد یا طفل بود کیه از  . ردیق دهند

دادن  غتا باز نتواند ماند و به کشکاب کفایت نکند، از میزوره 

و . چاره نباشد اما هر چند از ودت نوبت بیشر افتد بهتر باشید 

نافصترین اغتیه درین تب، کشکاب است و دیگر مزورات کیه  

ساخته باشند از تمر هندی و زردآمو و انار و نیشوق و کدو و 

کاهو و گشنیز تر و اسفناخ و بنو میاش مقشیر و ارز و ماننید    

در هر غتا الزم دانند اگر  و دتق ترشی را. آن هر چه الیق بود

مانصی از سرفه و زکام نباشد، خ وصیاً میزوره کیدو کیه بیی      

ترشی نشاید خورد که ایمن نتوان بیود کیه از غاییت نزاکیت،     

گونیه  انید اگیر در مصیده هییچ    مستحیل شود به صفرا که گفتیه 

صفرا بود، کدو مستحیل شود و صفرا گیردد مگیر آن کیه بیه     

 .اصالح داده باشندچیزی حامض ی خاصه از غوره 

های این تب اگر سوء تیدبیر راه نیابید، از   عدد نوبت: انتباه

هفت بیش نباشید و مجمیوع آن از میوازم اخیت یصنیی عالئیم       



 568 

شود پیس اگیر از   ابتدای مرض تا ترک تام، چهارده و روز می

بیمار تخلیطی یصنی عدم انجام صحیح دسیتورات طبییب و از   

پیس از نوبیت پینجم غیتا     طبیب غلطی نرفته است، باید کیه  

تر دهند و پس از نوبت ششیم کیه روز آسیایش    کمتر و سبک

است و سیزدهم روز است، درین روز به کشکاب بیا آب انیار   

دناعت فرمایند و دیگر غتا ندهند تا کیه نوبیت هفیتم بحیران     

 .تمام کند و بگترد با مرا  تصامی

 بباد دانست که روز نوبت در هیچ تب مسیهل نبایید داد و  

های گرم تا که کار از آب میوها گشاید، چییزی دیگیر   در تب

انید داروییی کیه در وی    نشاید فرمود که بصضی طبیبیان گفتیه  

گرمی و درشتی باشد احتراز ازو در این جا الزم است تا تیب  

و مییز فلیوس بیا تمیر     . نانجامد محرده نگردد و یا به سرسام

ا به آب کشک جو آمیختیه  هندی یا به آب کاسنی حل کرده ی

مسهلی مبارک است و اگر ددری روغن بادام با روغن گل نیز 

اضافه نمایند بهتر بود امصا را و اومیتر در تبهای گرم آن اسیت  

تمر هنیدی و  که ترنجبین به کار نبرند و اگر ضرورت افتد، بی

آب آمو ندهند و اگر به عیوض تیرنجبین شییر خشیت کننید،      

ترنجبیت نیز همچون کدو در مصده گیرم   احوط باشد؛ زیرا که

گردد اگر به ترشی اصیالح او ننماینید و   مستحیل به صفرا می

اگر دوت مسیاعد بیود، بیسیت درم    »: گوید که« محمد زکریا»
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تر کرده بدارند ییک شیبانه   هلیله زرد مقشر اندر آب جوشیده

روز پس بمامند و براالیند و بیست درم تیرنجبین در وی حیل   

و احوط . «ز آسایش ودت سحر دهند، صواب باشدکرده و رو

آن است که ددری آب آمو یا تمیر هنیدی نییز داخیل سیازند؛      

و اگر شیر خشت به جای او کنند به غاییت سیتوده   « مما دلنا»

 .باشد

هرگاه بصد از بحران چییزی از حیرارت بیادی بیود،     : فایده

سکنجبین به شییره کاسینی ییا تخیم خییارین همیی دهنید و        

رهیز در دست دارند تیا کیه حیرارت بتمامیه زاییل      سررشته پ

و بصد از زوا  او تا سه روز دیگیر مالحظیه نماینید بیه     . شود

همان دستور پس به تدریج به غتا توسیع فرمایند و بیه مصتیاد   

رجوع آرند و دیگر تدابیر ازامه خشکی دهن و عطیش و جیز   

آن در محرده به تف یل ذکر یافته به حسیب حاجیت از آنجیا    

 .نماینداخت 

 

 اندر غ  دایره غیر خالصه: نوع چهارم

شود از صفرا که مختلط باشید  این، تری است که حادث می

به رطوبیات بیه گونیه اختالطیی کیه امتییاز بینهمیا نمانید از         

 .استحکام اختالط

 :این را چند عالمت است



 571 

یکی، آن که مدت سرما و میرزه درازتیر از میدت سیرمای     

کیه میرز نباشید و حیرارت در      غب خام ه بود و بسیار باشید 

 .غایت حدت نبود و کمتر از حرارت خام ه باشد

دوم، آن که ودت نوبت، بالنظام بیود و میدت نوبیت او از    

دوازده ساعت افیزون باشید و شیاید کیه تیا بیسیت و چهیار        

ساعت یا سی ساعت بیمار اندر تب مانید و روزگیار آسیایش    

ده مانید و  نیز دراز بود و باشد که چهل و هشت سیاعت آسیو  

بدان سبب گمان افتد که تب ربع است و حا  آن که غب غیر 

 .خام ه است

های آن را حد مصیین نیسیت امیا از    سوم، آن که عدد نوبت

 .هفت نوبت امبته افزون باشد اگر چه تدبیر صواب کرده شود

چهارم، آن کیه نضیج دیرتیر پدیید آیید و عیرق کمتیر از        

نیی هیکیل گداختیه    خام ه آرد و سر گیران بیود و سیحنه یص   

نگردد و کرب و کاهلی و بی خوابی غیر مفرط و ضصف مصده 

 .و بی مزگی دهان یار یصنی همراه باشد

پنجم، آن که بو ، غلیظ و رنگین بود و گیاه باشید کیه بیه     

سبب گرانی سر و بر آمدن ماده به دماص، کیم رنیگ ییا سیرید     

 و نبض اندر آغاز نوبت ضصیف و صییر و متفاوت بیود . باشد

و به آخر مختلف گردد و اندر عظمی و دیوت چنیدان نباشید    

 . که در خام ه باشد
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بباید دانست که اگر صفرا بر رطوبت غامب بیود، عالمیات   

او دریب به عالمیات خام یه بیود، از د یر نوبیت و شیدت       

نافض و کثرت عرق و صفرت بو  و براز و مرارت و یبوست 

عراض این بیه  و هر چونکه باشد، شدت ا. دهان و غلبه عطش

اما اگیر رطوبیه بیر صیفرا غامیب باشید،       . خام ه هرگز نرسد

و اگیر هیر دو   . عالمات او به عالمات تب بلیمی دریب باشید 

ماده برابر باشند، در دوت عالمات نیز همچنان میان این و آن 

باشد؛ پس هر آن مقدار که از دوازده ساعت فزون بود، نوبیت  

 . او از غب خام ه دورتر باشد

نظر کنند که کدام میاده غامیب اسیت بیه حسیب او      : جعال

مصامجه نمایند؛ مثالً اگر صفرا غامیب بیود، عیالج او بیه غیب      

و اگر رطوبت غامب بود، به عالج نائبیۀ  . خام ه نزدیک دانند

و بامجمله، تفاوت عالج غیر خام یه از  . بلیمی دریب شناسند

 .خام ه به حسب دوری او از وی است

اگر داروره غلیظ و رنگیین بیود، نخسیت،    بدانند که : فایده

ف د اومی تر باشد و در اکثر چون ف د کرده شود حاجت به 

تلیین نیفتد و اگر از ف ید میانصی بیود، از تلییین طبیع چیاره       

و تا که ارر نضج ظاهر نشود، مسیهل دیوی نشیاید داد    . نباشد

بلکه اگر رطوبت غامب بود، مسهل خفیف نیز مناسب نیسیت  

پدیید نیایید مگیر آن کیه خلیط منتقیل بیود از         مادام که نضج
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موضصی به موضصی و دلق آرد که در این حا  از اسها  چیاره  

 .نباشد

ها و غیتاهای سیرد چنیدان    بدانند که درین تب، به شربت

دمیری نشاید؛ بلکه باید که در نضج و اسها  و ادرار و دیء و 

ه تفتیح مسام و تصریق و تنقیۀ ماده بیشیتر کوشیند؛ خاصیه کی    

و نیکیوترین تیدابیر   . رطوبت غامب بود یا برابر باشد با صیفرا 

در هر حا ، آن است که از پس از دو سه روز خ وصاً ودیت  

 .آغاز نوبت دیء فرمایند

و کیتمک  . هر آن ماده که غامیب بیود، دفیع او اهیم باشید     

رعایت حرارت و اعانیت نضیج و تجیویز مسیهل بیه حسیب       

طلوب باشد، هیر چیه در   حاجت توان کرد؛ مثالً اگر تسکین م

خام ه است که مفید باشید بیه دیدر بایسیت کیار فرماینید و       

و اگیر حاجیت بیه    . سکنجبین ساده و بزوری بارد سیود دارد 

تلطیف رطوبت و نضج او باشد، در کشیکاب، نخیود و تخیم    

بادیان و صصتر و زوفا و پودینه و سنبل هر چه الیق بود پخته 

ابیر بیود کشیکاب سیازند،     و اگر از جو و نخود کیه بر . بدهند

و سکنجبین بزوری مصتد  یا حار با گلقنید  . سخت نیک باشد

یا سکنجبین سرشته با آب بادیان که درو گلقند گداخته بیرای  

و اگر گلقند عسلی در طبیخ بادییان ییا   . نضج مخ وص است

عرق و بمامند و براالیند و سرکه آمیخته سکنجبین سیازند، در  
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و آن جا که رطوبت غامب بود امیا   .تلطیف و نضج، اسرع بود

اگر رطوبت برابر باشد یا کم بود، باید که گلقند دندی در آب 

گرم بمامند و اندکی تخیم بادییان درو جوشیانند و براالینید و     

 . سرکه افکنده سکنجبین سازند

هرگاه ارر نضج پدید آید و طبیصت دبض بود، مسیهل بایید   

ت آن است در ایین  داد به رفق و آهستگی و نیکوترین مسهال

جا که گلقند با سکنجبین آمیزند و ددری خیار شنبر درو حیل  

و باشد که ددری تربد نیز در وی اضافه سیازند و  . کرده بدهد

و اگیر نییم درم   . درص بنفشه و شراب افسنتین موافیق اسیت  

تربد سرید با نیم درم غاریقن و دانگی سقمونیا هیر سیه یکیی    

بهتیر عمیل   . ب خمییر سیازند  کرده به شربت سکنجبین یا گال

و بدانند . تر خواهند، مصجون خیار شنبر دهندو اگر دوی. کند

و پیس از  . که تا روز چهاردهم نگترد، مسهل دوی نشاید داد

 .استفراص، درص گل به غایت نیک است

در ودت مرزه، آب گرم در زیر جامه نهند و دست و : فایده

و حمام بصید از نضیج    .پای را در آن گتارند که نفع تمام دارد

و آنجا که ماده مایل . مناسب است و پیش از نضج مضر است

به محدب جگر بود و در سر استخوان پهلو راست رقیل پییدا   

باشد، در این صورت، استصما  مدرات صواب بود؛ اما مدری 

که بسیار دوی نبود و به غایت گیرم نباشید بایید داد و شییرۀ     
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و خربزه و سیکنجبین بیزوری   تخم کاسنی و بادیان و خیارین 

. و تخم کرفس نیز شاید اگر غلبه صفرا را نباشید . موافق است

و دیگر تدابیر از امساک غتا یوم نوبت و نیادان مسیهل در آن   

روز و جتب بخار از سر و اختیار أغتیه و جز آن همان است 

 .که در خام ه ذکر رفته

دهنید و  تیر  تر رسد، غتا مطییف هر چند انتها نزدیک: انتباه

روز آسایش، زیر با و غوربا و اناربا و دراج و تیهیو و چیوزۀ   

و اگیر  . مرص خانگی باید داد و حرکت و ریاضت نشیاید کیرد  

ممکیین بییود، روز نوبتییف کشییکاب و غییتا هیییج ندهنییدو بییه 

و اگر ممکن نبید، انیدر آخیر تیب،     . سکنجبین دناعت فرمایند

و بیا  کشکاب با شکر یا سبوس آب بیا روغین بیادام و شیکر     

اندکی پوست گندم به آب سرد و شکر تیوان داد و نیزد مین،    

یی از نان خمیری یصنی نانی کیه پوسیت و   یی یصنی تکهپارچه

میز گندم هر دو در آن باشد یا شربت نبیات بهتیر از پوسیت    

 . است

پوشیده نماند که غب غیر خام ه گاهی تا شش میاه بیادی   

اً درو عظیم  ماند هر چند عالج صیواب همیی یابید و ایضی    می

 .شودطحا  و تهیج و سستی ظاهر می

 

 اندر شطر الغ : نوع پنجم
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این تری است که از ترکیب بلییم و صیفرا تومید کنید امیا      

محل تصفن هر واحد جیدا باشید و امتییاز بینهمیا بیین یصنیی       

و عالمات این تب، جهت آن که تیب میتکور بیه    . آشکار بود

 حسییب کثییرت و دلییت و غلظییت و ردییت احییدامخلطین     

امممتزجین و به حسب استحکام امتزاج و عیدم اسیتحکام آن   

باشد، از حیطۀ ضبط حدی مصین ندارد و مختلف االعراض می

کماهی خارج است؛ زیرا که گاهی غب دایره یا بلیمی دایمیه  

آمیزند و بصضی این را شطر امیب خام ه گویند و گاهی غب 

ییره و  الزمه بابلیمی دایره و گیاهی غیب داییره بیا بلیمیی دا     

گاهی غب الزمه با بلیمی الزمه و با وجود آن گیاه باشید کیه    

 .صفرا غامب بود بر بلیم یا هر دو برابر باشند

ترین عالمات او آن اسیت کیه   بامجمله، ظاهرترین و خاص

تیر  تر بود و یک روز سبکیک روز نوبت تب درازتر و آهسته

که هیر  این، بر تقدیری است . تر و آشفته تر باشدو میکن گرم

-دو ماده دایره باشند؛ زیرا که بلیمی دایره، خود هر روز میی 

آید و صیفراوی داییره، ییک روز در مییان؛ پیس آن روز کیه       

صفراوی و بیمی جمع خواهد شد، اعراض نیز مشند خواهنید  

شد؛ پس یک روز اعراض تب بلیمی فقط ظاهر خواهند شید  

وی و روز دوم اعراض بلیمی بمع یصنی همراه اعیراض صیفرا  

بایید مگیر در ترکییب    بروز خواهند نمود و این، تحقیق نمیی  
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و بسیار بود که در یک نوبت دو بار یا سیه بیار فراشیا    . مبادمه

پدید آید بهر آن که هنوز نوبت یک تب نگتشته که تب دیگر 

 . شروع کند یا اندر میانۀ تب هر دو ماده به هم باز کوشند

الزمۀ او که  دیگر آرار به حسب تب باید جست از اعراض

هیا درازتیر باشید و    ذکر یافته؛ مثالً اگر بلیم غامب بود، نوبت

تیر بیود و اطیراف سیرد     تر و نبض فشاردهفراشا و مرز ضصیف

و اگیر صیفرا غامیب بیود، نوبیت      . شود و بدن دیر گرم گردد

تر باشد و اطراف زودتر گرم گردد و تشنگی زیاده باشد کوتاه

تر بود و زود در گترد و ه دویو عرق تمام کند و سرما و مرز

بو  رنگین باشد و اگر صفرا و بلیم هر دو برابر بود، اعراض 

 .نیز برابر پدید آید

گاه باشد که اندر شطر امیب، مادۀ بلیمی صفرا را عسرذتر 

هیای صیفرا درازتیر گیردد و بحیران      کند و بدان سبب نوبیت 

د و و گاه باشد که میادۀ صیفرا بلییم را مطییف نی     . دیرتر شود

هیای سیبکتر شیود و    زودتر نضج دهند تا بیدان سیبب نوبیت   

های مرکب، عسرتر باشد و به هر حا ، تب. بحران زودتر کند

گاه باشد که شطر امیب، مدت نه ماه ییا بیشیتر   . . دیرتر گترد

 .بماند و باشد که حاده گردد یا به دق منجر شود

ر طریقۀ دوا و غتا همان است که در غیر خام ه ذک: عالج

سافته مع مراعات اودات و حسب غلبۀ اخالط و واجب است 
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که در استفراص ماده بیشتر اعانت کنند نسبت به تطفییه و عیام   

است که استفراص به اسها  بود یا به دییء ییا بیه ادرار ییا بیه      

تصریق اما استفراص به مسهل نشاید مادام که نضج پدیید پدیید   

ن داد هر چند که نضیج  نیاید؛ اما اگر طبع دبض بود، ملینا توا

ظهور نکرده باشد و جهت نرمی طبیع، آب میبالب بیه غاییت     

نیک است؛ پس اگر بلیم غامب بود، همراه جلنجبیین دهنید و   

و . اگر صفرا غامب بود، همراه ترنجبین یا شییر خشیت دهنید   

اگر هر دو برابر بیود، همیراه مییز فلیوس خییار شینبر و آب       

ر تدبیر تصریق و تیتییه  تمرهندی و مقداری تربد دهند و دیگ

و نضج و اسها  و ادرار همان است که در غیر خام یه گفتیه   

گوید کشکاب با اندکی پلرل درین تب نفع « جامینوس»و . شد

 .دارد خاصه اگر بلیم غامب بود

صفت درص گل که درین تب سود دارد؛ خاصه اگر صیفرا  

غامب بود؛ گل سرخ، شش درم؛ تخم حماض و صمغ عربیی،  

هیار درم؛ نشاسیته، زرشیک، بهدانیه ییا ع یارۀ او،       هر یک چ

طباشیر و تخم خرفه، هر یک دو درم، کتیرا و زعفران و سنبل 

شیربتی دو  . و راوند چینی، هر یک ییک درم؛ کیافور، دانگیی   

 .درم

دیگر که اندرین تب که به همراه اسها  و سصا  بیود نفیع   

دهیید؛ سیینبل و هییود و زعفییران، هییر یییک سییه درم؛ ع ییارۀ 



 578 

دودرم؛ راوند چینی، گل سرخ که تمام نشکفته باشد،  زرشک،

مک  طباشیر و صمغ عربی بریان و کهربا، هیر ییک پینج درم،    

. تخم خرفه برییان کیرده، شیش درم؛ گیل ارمنیی، هفیت درم      

 .شربتی دو درم و ن ف

گل سیرخ و اصیل   : دیگر که در آخر ترهای کهن سود دارد

سنبل، افسینتین  امسوس، هر یک چهار درم؛ ترنگبین، سه درم؛ 

 .رومی و طباشیر، هر یک دو درم، شربتی دو درم

اییارۀ فیقیرا،   : صفت حبی مسهل که از پس نضج تیوان داد 

یک درم؛ شحم حنظل، نیم درم؛ سقمونیا، دانگی و نیم؛ کتیرا، 

 . دو دانگ؛ مقل، دانگی حب کنند چنان که رسم است

هیای کهین هیر شیب دو درم     حبیدیگر که انیدر آخیر تیب   

م طکی و هلیلۀ زرد، راوند چینیی، ع یارۀ غافیث و    : دبدهن

ع ارۀ افسنتین و گل سرخ، از هر یک یک درم، زعفران، نییم  

درم، جملیه را بییه آب کاسینی بسرشییند و حیب سییازند و در    

. انید ها به عوض هلیله زرد، صبر سقوطری کیرده بصضی نسخه

و اگر ع ارۀ غافث و افسنتین بدست نیایند، غافث و افسنتین 

 .ه جای آن توان کردب

نوشته که اگر تب ییک روز آیید و   « خف عالئی»در : فایده

دویم روز هیچ ارر نباشید، غیب خام یه بیود بیه شیرطی کیه        

و اگر دوم روز نیاید، اما . خام ه مرکب نباشد با خام ۀ دیگر
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و اگر یک روز تب بیه  . ارری ضصیف پیدا بود، غیر خام ه بود

. ا کمتر از آنف شطرامیب بیود شدت آید و دوم روز نیز آید ام

و گاه باشد که سع غب خام  مرکب شود و مانند شطرامیب 

یک روز کم و یک روز زیاده همی آید، بهر آن کیه ییک روز   

شیود و روز دوییم، نوبیت دو غیب و بیه      نوبت یک غب میی 

آیید؛ چنیان   واسطه اجتماع غبین در آن روز تب به شدت میی 

 .چه در غب گفته شد

غیر خام ه و شطرامیب در جمیع امیور بیا    باید دانست که

هیای  هم متحداند چه در عالمات و چه در مصامجات و از تب

 .مرکبه هیچ تبی را نام نیست مگر این دو تب را

 هیاندر حمیات بلغمیة بسط: قسم سوم

هیا میتصفن شیود و گیاه     از آن که گاه بود که بلییم در رگ 

 : ها، آن را به دو نوع بیان کنمبیرون رگ

 ها متعفن شودآن که بلغم بیرون رگ: نوع اول

چون مصده و دماص و شش و جز آن هر عضوی کیه خیامی   

گویند؛ زیرا که هیر روز نوبیت   « مواظبه»و « نایبه»این را . بود

 .دارد

 :و تب بلیمی را چند عالمت است

یکی، آن که بو ، سرید و ردییق بیود همچیون آب امیا در     

وم، آن که نیبض، ضیصیف و   د. انتهای مرض سرخ و تیره شود
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 .صییر و مختلف بود و در آخرمتواتر گردد و شدید االختالف

سوم، آن که تشنگی نبود مگر آن کیه شیور باشید بلییم و     

 .تشنگی الزم اوست اما به درجۀ عطش صفرا نرسد

چهارم، آن که اندر آغاز تب بسیار باشد که غشی افد؛ زیرا 

ده خامی نبیود و از  که تب بلیمی به هیچ حا  از ضصف فم مص

و دیا  بصیض   ». آن است که در وی شهوت طصام باطیل باشید  

ان ضصف اممصده خاصهً الزمیه مهیته امحمیی کمیا آن     : االطباء

 .«عله امطحا  الزمه ملربع و وجع امرأس ملیب

پنجم، آن که رنگ بدن همچون ارزیر بود و تهیبج در روی  

ا نفخ آرد و و ترهل در بدن پیدا گردد و بسیار باشد که پهلوه

 .سررز بزرگ شود

ششم آن که دهن تر بود و تلخ نباشد و بیراز نیرم و ردییق    

 .بر آید ودیء با اسها  بلیمی پدید آید

هفتم، آن ه عرق کمتر آید و اگر آید همراز نباشد امیا گیاه   

و آن . گاه بخارتر بر پوست ظاهر شود گویا عرق خواهد آمید 

امیا پیس از آن کیه     چه از دلت عرق گفته شد در ابتیدا اسیت  

 .آیدعرق بسیار می. ماده پهته شود و مطیف گردد

هشتم، آن که حرارت او به حرارت صفراوی هرز نرسید و  

مدت نوبت وی بیشتر از هژده سیاعد بیود و میدت آسیایش،     

شش ساعت و اگر چه بگسارد اما ارر تب اندکی دریین بیادی   
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کیه   و ایین، تریی اسیت میزمن    . باشد تا ک ه باز غلبیه نمایید  

 . ماندها میشهرها یصنی ماه

نهم، آن که ابتدا به بیرد و نیافض کنید و شیدت و خفیت      

نافض و برد به حسب اصناف بلیم است؛ میثالً اگیر زجیاحی    

و . بود، نافت شدید باشد و اگر حامض بود، بیرد شیدید باشید   

اگر مامح بود، ابتدا به دشصریره کند و نافض ضیصیف باشید و   

اگر مادۀ تب بلیم حار بود، اکر آن است  و. برد نیز مشتد نبود

-که تا چند نوبت از دشصریره و برد و نافض هیچ پدیید نمیی  

هیا کمتیر بیود سیرمای او؛     هر چون که باشد از دیگر تب. آید

 . بهر آن که او به طبیصی نزدیک است

باید دانست که بلیم طبیصی، رطوبتی اسیت سیرید و   : فایده

م نیاطبیصی، ییا شییرین بیود ییا      با دوام و بی طصم اما طصم بلی

شور یا ترش است و اگر سخت گرم شود، از شوری به تییزی  

گراید و آن را بوردی گویند و حکمه حکم ام فرا و گاه باشد 

که دوام بلیم همچون آبگینظ گداخته گیردد و آن را زجیاحی   

خوانند و هم آن که چیون دسیت بیر بیدن گتارنید، حیرارت       

صی دسن نهاده دارند، آن موضیع  یکسان باشد و هرگاه به موض

 .تر از دصرتن به ظاهر می بر آیدتر شود گویا چیزی گرمگرم

و عیورات و خ ییان و    نتب متکور اکثر بیه صیبیا  : فایده

مرطوبیان و مردمی را افتد که چیزهای بلیم افزا بیشتر خورند 
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و استفراص کمتر کنند و در هوای سرد و تر پدید آیید و زمیان   

 .ر در چاشت بود و بصد از آن به میان روز رسدنوبت او بیشت

تدبیر صواب آن است که تیا ییک هفتیه سیکنجبین     : عالج

سادۀ عسشلی و کشکاب که درو اندکی بادیان و نخیود پختیه   

و . باشند و ماء امصسل که در وی زوفا پخته باشند همی دهنید 

کتمک سکنجبین با گلقند یا گلقند همیراه گیالب و بادییان و    

و از پس یک هفته دییء  . هر چه خفیف امتلطیف بود مانند آن

فرمایند و اگر مانصی نبود، بهترین ودت دی، هنگام آغاز نوبت 

ترین مقیئات، سکنجبین عسلی است ییا دنیدی   و موافق. است

با آب گرم آمیخته به حسب ماده، میکن باید کیه سیکنجبین و   

بیر آن  آب گرم کثیراممقدار دهند و هر چه به آسانی برآید هم 

اکتفا نماید و امحا  در دیء نفرماینید کیه اگیر سیکنجبین بیر      

نیاید نیز سود دارد و مادۀ تب را مطیف کنید و بیه امصیا فیرو     

 .برد

اگر ماده غلیظ بود، سکنجبین به آب ترب یا به طبیخ ترب 

آمیخته دهند جهت دیء و بیشتر به تقویت فم مصده کوشیند و  

انیسون خوردن و پودینیه  جهت تقویت مصده، گلقند با اندکی 

. و م طکی خائیدن و ضماد سک بر فم مصده نهادن سود دارد

تکلیف بیاز   و آنجا که دیء خود به خود همی آمده باشد، بیی 

ندارند؛ خاصه اندر ابتدا مگر آن کیه از افیراط خیوف ضیصف     
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بشد یا خشکی پدید آیید و جهیت حیبس او شیربت پودینیه      

به جز گلقند و سکنجبین مناسب است و تلیین طبع اندر ابتدا 

نشاید اما اگر دوت دوی و طبع دبض بود و یک هفته گتشیته  

باشد، هر شب دواء امتربد دادن به غایت مفید است اگیر چیه   

ارر نضج ظاهر نیامده باشد و هر شب کیه دواء امتربید دهنید،    

باید ه صباح آن پنج درم گلقند خوراننید و بیر اریر آن ده درم    

د اما اگر طبیصیت هیر روز دو بیار بیه     سکنجبین عسلی نوشانن

 .کرده باشد، این دوا نتوان دادفراغت اجابت می

دیگر دانون هارا که در شطر امیب متکور شد مرعی دارنید  

و تا چهارده روز نگترد، سکنجبین بزوری و درص گل نبایید  

 .داد

اگر بو  دریین تیب غلییظ و رنگیین بیود و میانصی       : فایده

به حسب نوع بلیم، ادوییه و اغتییه   نباشد، ف د شاید کرد و 

اختیار باید نمود؛ مثالً اگر مادۀ تب بلیم شور بیود، چیزهیای   

گرم ندهند بلکه به ادویۀ با رد ممزوج سازند چنان چیه غلبیۀ   

و اگیر  . برودت را باشد؛ زیرا که بلیم شور در حکم صفراست

بلیم شیرین بود، چیزهای که در گرمی و مطافت مصتد  باشید  

.  د چون گلقند با سیکنجبین سیاده سرشیته و ماننید آن    بفرماین

تیر و گرمتیر و   اگر بلیم ترش یا زجاحی بود، چیزهیای دیوی  

تر خوردن امر نماینید چیون فالفلیی و کمیونی و     مطیف کننده
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و . مانند آن و در اسها  و ادرار همین دانون بیه خیاطر دارنید   

بدانند که گرسنگی و ریاضیت نفیع دارد و پیس از انحطیاط،     

 .استحمام سودمند است

غتا درین تب اگر ماده بلیم شور بود، هر چه بیه غیب بیه    

کار آید باید فرمود و اال حم یه یصنیی نخیوداب و زیربیاج و    

کشکاب نخود نیم کوفته و ماش مقشر که با زییره و گنیدنا و   

و اگیر  . شبت پخته باشد؛ خ وصاً اگر بلیم حامض مزج بیود 

و مرص و کبک و دراج و مثا  غتا دویتر خواهند، گوشت تیهو 

و سیزاوار آن اسیت کیه در غیتا     . آن بریان کرده صواب باشد

چیزی که تقطیع بلیم نماید چون آبکامه و سیرکه و دارچینیی   

و از هیر چیه تیری فزایید،     . و پودینه و مانند آن داخل سازند

های تر و شیر و میاهی تیازه و جیز آن بیاز     ها و میوهچون تره

رده و برف، زیان کار است در بلییم شیور   و آب سرد ک. دارند

و تمرهندی عناب و آمیو و امثیا  آن دریین تیب ضیرر دارد؛      

خاصه آن چه در مصده ضصف آرد؛ امیا اگیر عنیاب و غییر بیا      

 .چیزهای دیگر که م لح او بود آمیخته دهند ضرر نکند

بهتر آن است که اغتتا بصد از فتور نوبت اتفاق افتد و اگیر  

یز بود، باید که از ودت تب به شش ساعت پیش از نوبت ناگر

 .و کمترین، چهار ساعت. فاصله بود

و اگر نانخواه را کوفته و بیخته با شیهد بسرشیند و مقیدار    
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سه درم بدهند، تب بلیمی کهنه که سخت بلرزاند و دیر گیرم  

و غاریقون، یک درم تا ییک مثقیا  بیا عسیل     . شود دفع گردد

االنجره یک مثقا  با عسل  و اگر بتر. سرشته همین عمل دارد

و اگیر  . سرشته بخورانند، چندان نفع دهد که محل تصجب بود

فلفل گرد و دانۀ االچی کالن و نبات را برابر بگیرند و کوفتیه  

و بیخته موازنه سه ماشه تا شش ماشه خیوردن فرماینید، تیب    

 .مرزۀ بلیمی دفع نماید

باشد،  آن جا که در تب بلیمی از مسهل دادن مانصی: فایده

باید که در تصوییق و ادرار بیشیتر کوشیند امیا بصید از آن بیه       

استصما  منضجات و ملطفیات؛ تلطییف و نضیج در بلییم راه     

 .«الستفراص امردیق و ابقاء امیلیظ»یافته باشد و اال شرر دارد؛ 

آنجا که ماده سخت غلیظ بود و به غایت سرد باشد، پیس  

یطوس یا تریاق اربصیه  از استفراص دوی، تریاق فاروق یا مثرود

توان داد به شرطی که بیمار، جیوان و ف یل تابسیتان و بلییم     

شییور نباشیید و اال از اینهییا هیییچ نشییاید داد و بییر سییکنجبین 

 .بزوری و گلقند و درص گل دناعت باید کرد

 ها عفن شودآن که مادۀ بلیم اندرون رگ: نوع دوم

 :این، دو گونه باشد

هیای نیواحی   حرارت در رگیکی، آن که بلیم شر و کثیرام

مصده و جگر و د  عفونت گیرد و این را نیز محردیه گوینید؛   
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دوم، آن کیه نیه چنیین باشید      . چنان چه در محرده گفتیه شید  

مق ود در این جا همین اسیت و تیب الزمیه بلیمیی مسیمی      

 . مثقهم به کسر الم»است به 

عالمت او همان است که در نایبه گفتیه شید مگیر آن کیه     

اندر ابتدا مرزه هرگز نباشد اما بیرد و دشیصریره گیاه    درین تی 

بود که باشد و گساریدن او سخت پوشیده بود و عیرق نکنید   

 .مگر آن روز که تب رها کند بتمامه

یی به دق مشابهت دارد؛ زییرا  بباید دانست که این تب پاره

باشید و چیون دسیت بیر بیدن      که حرارت او نیرم و الزم میی  

گردد مگر آن که زمیانی دسیت   یگتارند حرارت محسوس نم

و . نهاده دارند و بدین سبب طبیبان جاهیل آن را دق پندارنید  

دید راییت کثییراً مین اممیددودین      »و : «شیارح االسیباب  »دا  

عییامجهم امجهییا  مهییتا االشییتباه بصییالج املثقییه و اسییتصما     

. «اممسخنات امقویه و اممسهالت امحاده و غیرها فثتلوهم ظلما

بینمها فرق بیان کنم تیا طبییب غییر میاهر     پس واجب آمد که 

میامطه نخیورد و از ظلیم ایمین مانید و اال فیرق بینهمیا نیزد        

: «شیارح اممیوجز  »کیتا دیا    . عاممان اظهر من امشیمس اسیت  

حمی املثقه یحدث عن عفونه امبلیم و فیها اهیراض امصفونیه   »

و األمتالء ظاهره و فی امدق عالمات امجفافه و عیدم األمیتالء   

املهیم أال ان یقیا  أن هیتا    . فکییف یشیبه تلیک بیتمک    باهره 
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االشتباه انما یقیع عنید اواییل امیدق و اواییل املثقیه؛ الن فیی        

 .«اوایلهاال یظهر آرار هما ظهوراً بیناً

بامجمله، فرق آن است که مثقه پیس از تنیاو  غیتا مشینتد     

گردد و سحنه ممتلی و منیتفخ میباشید و نیبض، صیییر و     نمی

ضاً تقدم تدابیر بلیم افزا چیون کثیرت اکیل و    بود و ایمین می

دهد و تیب  شرب و عدم استفراص و استحمام بر آن گواهی می

کند و نیز سن و بلد و ودت شاهد و برد در مواظبه اشتداد می

اوست؛ بخالف دق که نبض درو صلب و ممتد بوده و سیحنه  

روز به روز بگتارد و عقب اکل غتا حرارت اشیتصا  نمایید و   

 .ار امتال هیچ پیدا نباشداز آر

و . آن چه در نایبه گفته شد درینجا نیز به کار برنید : عالج

اگر امتال در خون ظاهر باشد، ف د نماینید؛ امیا در اسیتصما     

منضجات و ملطفات چندان دمیری که در نایبه کنند در اینجیا  

نشاید؛ زیرا که بیم باشد که در تزاید، ماده مطیف تر گشته بیر  

ییا ضیصف دمیاص     آرد؛ خاصه اگر با صداع و سرسامدماص آید 

اما سکنجبین ساده بیا گلقنید و سیکنجبین کیه در     . بوده باشد

وی ددری بیخ بادیان با آب کیرفس پختیه باشیند ییا جیالب      

و اگیر  . جهت تقویت مصده و تلطیف خفییف سیودمند اسیت   

ادت ار فرمایند؛ دماغضصیف بود، سکنجبین ندهند و بر گلقند 

خواه تنها خواه به عیرق بادییان آمیختیه و امثیا  آن هیر چیه       
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و . مشاهده واجب کند و به میز خیار شنبر طبع را فرود آرنید 

اگر دماص دوی بود و صداع نباشید و تیب نیرم بیود، اسیتفراص      

و جهیت  . ها که در وی شحم حنظیل بیود  بلیم نمایند به حب

تفراص و ادرار بصید از نضیج   ادرار بو ، ماءاالصو  دهند و اسی 

و . و درص غافث در اینجا یصنی جهت نضج مفید است. شاید

 .بصد از استفراص، ادراص گل سود دارد

بسیار باشد که این تب بیه آخیر بیه استسیقا منجیر      : فایده

های آن پدید آید به عالج آن مشیو  گردد پس هرگاه عالمت

 .باید شد

فسینتین، انیسیون،   بگیرند اسیارون، ا : صفت درص افسنتین

تخم کرفس، بادام تلخ، شکاعی و باد آورد و ع ارۀ غافیث و  

شربتی سک مثقا  بیا پینج   . م طکی و سنبل، هر یک دو درم

 .درم گلقند یا پانزده درم سکنجبین ساده

آنجا که در سینه خشونت بد، جیالب بنفشیه و سرسیتان و    

ییر  و استحمام بصید از نضیج تمیام، کث   . پرسیاوشان فایده دارد

 .نباشد امنفع است به شرطی که در دماص ضصف نبود و صداع

و . گوینید « انقیانوس»نوعی است از حمی بلیمی که آن را 

و سیبب ایین   . وی آن است که اندرون سر دارد و بیرون گیرم 

تب، بلیم زجاحی است کیه در بیاطن کثییر اممقیدار و جمیع      

ر تن پراکنده شیود  شود و عفن گردد و ابخرۀ گرم ازو به ظاه
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پس به سبب برودت ماده که در باطن است، برودت در بیاطن  

محسوس گردد و به سبب ارتفیاع ابخیرۀ گیرم بیه ظیاهر، در      

 .ظاهر گرمی محسوس شود

و وی آن . گوینید « میقورییا »نوعی دیگیر کیه آن را حمیی    

است که اندرون گرم بود و بیرون سیرد و ایین، بیشیتر نایبیه     

ت که میقوریا در اکثر از مادۀ بلیم پدید آیید  و باید دانس. افتد

اما آن چه . و گاه باشد که از مادۀ غلیظ صفراوی عارض شود

بلیمی بود، چنان باشد که بلیم اندر دصرتن عفن شود و گیرم  

گردد و به سبب تسدید مسام یا رجیوع حیرارت غرییزی بیه     

باطن یا به سببی دیگر بخار او به ظاهر تن کمتر رسد پس بیه  

و آنچه صفراوی بود، چنان باشید  . هر سرد بود و باطن گرمظا

که صفرا اندر باطن عروق عفن گردد و بدان سبب تحلیل دیر 

پتیرد و بخار تن به ظاهر کمتر رسد پس ظیاهر سیرد بیود و    

 .باطن سوزان

بیو ، خیام بیود و    : عالمت میقوریای بلیمیی آن اسیت کیه   

و عالمیت  . اشید نبض، بطی و متفاوت باشد و در اکثر، نایبه ب

میقوریای صفراوی آن است که تب الزم باشید و بیرد و غیب    

 .اشتداد کند و دیگر آرار صفرا پیدا بود

و « انقییانوس »آن که تدابیتر ایین هیر دو نیوع کیه     : عالج

بلیمی باشد، دریب به یکیدیگر اسیت و بیه طیور     « میقوریای»
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کلیه آن است که از او  مرض تیا هفیت روز بیه طبییخ تخیم      

بیسییت درم سییکنجبین سییاده نوشییانند و آن جییا کییه  تییرب و

سرمای دوی باشد، گلقند و سکنجبین عسلی بیه کیار برنید و    

هر چون که باشد پس از یک هفته مسهل دهند و در استصما  

ادویۀ مسهله و غیره و اختیار اغتیه و جز آن همیان داعیده و   

 و گلقنید کیه  . دانون که در مثقه و نایبه ذکر یافت مرعی دارند

درو م طکی و انیسیون بیود جهیت تقوییت مصیده در سیایر       

 .تبهای بلیمیه نفع تمام دارد

میقوریا که از صفرای غلیظ حادث شیود، عیالج او مرکیب    

کنند از ادویۀ بلیمیه و صفراویه؛ چنانچه در شطر امییب ذکیر   

 . و سکنجبین با گلقند به غایت نیک است. یافته

وی حیرارت و  نوعی است دیگر از حمیی بلیمییه کیه در    

و . برودت مصاً یصنی با هم محسوس گیردد بیه ظیاهر و بیاطن    

سبب او، بلیم عفن کثیر امبخار است که در ظاهر و باطن گرم 

 .نماید

 .عالج او همان است که در انواع سابقه گفته شد

گاه باشد که بلیم زجاحی در دصر تین بسییار متومید    : فایده

او آن اسیت کیه در    و عالمت. شود اما عفونت نرتیرفته باشد

باطن سردی محسوس گردد فقط و ظاهر تن بر حامیت خیود   

و گاه باشد که بلیم زجاحی در بدن منتشر شود بیی آن  . باشد
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که عفونت پتیرد و عالمت او آن است کیه بیه ادوار میرزه در    

و سیبب میرزه، ریخیتن    . بدن افتد و تب و حرارت هیچ نباشد

 .ماده است بر عضالت

یر کنند و نفض بلیم نماینید؛ خاصیه بیه    تلطیف تدب: عالج

و در این جا، ادرار و تصریق به استحمام و ریاضت اومیی  . دی

 .تر از اسها  است

و وی آن است . گویند« نهاری»نوعی است دیگر که آن را 

 .که نوبت او در روز باشد و فتور او در شب

گوینید و وی آن  « حمیی میلیی  »نوعی است دیگر که آن را 

ب گیرد و به روز رها کند و این هر دو بد بیود؛  است که به ش

اما نهاری اطو  و درازتر باشد جهت دوت سیبب و ایین هیر    

 .دو تب باشد به دق انجامد

آن چه در تبهای بلیمی ذکر یافتیه اسیتصما  نماینید    : عالج

گیاه باشید کیه تیب نهیاری و میلیی       . به دانونی که متکور شد

شیود در بیدن و   حادث شیود از بلییم زجیاحی کیه پراکنیده      

 .عفونت کمتر داشته باشد

تلطیف تدبیر نماینید و هیر چیه بلییم افزایید منیع       : عالج

فرمایند و ادرار به تخم خیارین و شربت بزوری و مانند آن و 

تصریق به مام و کد و ریاضت سود دارد و تنقیۀ بلیم ضروری 

 .است
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 اندر حمیات سوداویه: قسم چهارم
و خمس و سدس و سیبع   وی اصناف است؛ چنان چه ربع

اما از آنجا که : و رمن و تسع و عشر و جز آن از ادسام اوست

ربع نسبت به دیگر اصناف بیشتر افتد، به نیوع علیحیده گفتیه    

آید و دیگر اصناف را هر چند تدابیر آنها همچون تیدبیر ربیع   

است میکن جهت بصضی فواید به نوع جیدا ذکیر کیرده شیود     

 .انشاءا  تصامی

 

 اندر ت  ربع: لنوع او

یکی آن کیه میادۀ او خیارج عیروق     : این بر دو گونه است

دوم، آن کیه داخیل   . گوینید « ربیع داییره  »عفن شود و این را 

و هیر ییک بیه    . گوینید « ربع الزمه»عروق عفن گردد و آن را 

 :صنفی گفته آید

 

 در ربع دایره: صنف اول
وی آن است که دو روز در میان نوبت کند و چون که یوم 

خت او چهارم یوم است از یوم ترک آن، به ربع مسمی گشیته  ا

و این تب، بیشتر عقب دیگر حمیات عفنیه پدید آیید و  . است

 .گاه باشد که ابتداء عارض شود



 593 

تب ربع، در اکثر، کم خطیر باشید و ممکین اسیت کیه بیا       

و  مردم بیدین تیب از   . وجود تدبیر صواب تا یک سا  بماند

رهیائی   و مامیخومییا و از تشینج   امراض سوداویه چون صیرع 

و اگر عالج چنان چه باید به ودوع نیابد ییا خطیا روی   . یابند

نماید یا ماده سخت غلیظ و خام بود، مدت وی طویل شود و 

-و آن چه دراز کشد، بیشتر ودیت . باشد که دوازده سا  بماند

 .ها به استسقا انجامد

نوبت نخستین، میرز و سیرما    عالمت کلی وی آن است که

کمتر باشد و در هر نوبت زیاده شود تا دریب به انتهیا و پیس   

و خاصیۀ سیرمای ایین    . از انتها همچنان به تدریج کمتر گردد

تب است که با درد استخوان و تکسر باشد و نیک بجنبانید و  

س از دییر بیدن   =ها بر هم زنید و پ بلرزاند؛ چنان چه دندان

بت ربع خام ه، بیسیت و چهیار سیاعت    و مدت نو. گرم شود

باشد و مدت آسایش او چهیل و هشیت سیاعت پیس جملیۀ      

ساعتها از ابتدای یک نوبت تا ابتدای نوبت دیگر هفتیاد و دو  

 .ساعت باشد

-اما عالمت جزئیه که به حسب اخیتالف میاده ظهیور میی    

نماید از آن که اصناف تب ربع پنج است، آن را نییز بیه پینج    

 .وجه بیان کنم

وشیده نماند که تب ربع یا از عفونت سوداء طبیصیی بیود   پ
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یا از عفنت سودای غیر طبیصی، و سیودای غیرطبیصیی، خیامی    

نیست از آن که از احتراق خیون حاصیل شیود ییا از احتیراق      

کیل  : کمیا دیامو  »صفرا یا از احتراق بلیم یا از احتراق سیودا؛  

خلط، و مراد از احتراق . «خلط یحترق ی یر سوداء غیرطبیصی

نه آن است که سوخته خاکستر شود بلکه مق یود از آن فنیاء   

 .رطوبت اجزاء اوست و بادی غلیظ گشته ماندن

اما عالمت آن کیه از عفونیت از سیودای طبیصیی افتید آن      

است که نبض صیییر بیود و اسیباب سیودانگیز چیون تنیاو        

عدس و گوشت گاو و کرنب و ماهی نمک سیود و ماننید آن   

و این، بیشتر در سن کهومت و بیه خداونید   . شداتفاق افتاده با

 .مزاج سرد و خشک و در خریف پدید آید

اما عالمت آن که از احتراق خون افتد، آن اسیت کیه غلبیه    

خون پیدا باشد و سرخی بو  و شیرینی دهیان و گرانیی بیدن    

ظاهر بود و این بیشتر به جوانان و مردمان تن آبادان کثییر اال  

 .دید آیدکل و در ایام ربیع پ

اما عالمت آن که از احتراق صفرا افتد، آن است که نوبیت  

د یر باشد و عطش بسیار بود و تلخی دهان و کثرت عیرق و  

سرعت و تواتر نبض و امتهاب و غضب و ابتدا به دشیصریره و  

و ایین، بیشیتر   . جز آن که از موازم غلبه صفرا است پیدا باشد

بیود و اغتییه و   به مردم جوان که مزاج شیان گیرم و خشیک    
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ادویۀ گرم و خشک اکثر تناو  کنند پدید آید و عقب حمیات 

 .صفراویه روی نماید

اما عالمت آن که از احتراق بلیم افتید، آن اسیت کیه بیو      

سرید و غلیظ باشد و سردی ملمیس و بطیؤنبض و کیاهلی و    

دلت عطش و کثرت خواب و جز آن که از موازم بلییم اسیت   

لیمیییه پدییید آییید و بیشییتر بییه پیییدا بییود و عقییب حمیییات ب

 .مرطوبیان روی نماید

اما عالمت آن که از احتراق سودا افتد، آن است کیه افکیار   

ردیه و خواب پریشان و وسواس و سرخی بدن مایل به سودا 

و کبودی و الغری بدن و کمودت مون و کثرت شیهوت پییدا   

 .آید و هر چه در عفونت سودای طبیصی گفته شد ظهور نماید

در جمیع انواع ربع، نخست، بیو  سیرید و ردییق و    : هفاید

باشد و بصد از انتها، سییاه و غلییظ   خام و مایل به حضرت می

اند که کمتر شیدن میرز و سیرما و غلیظ و     گردد؛ مهتا گفتهمی

 .سیاهی بو  در حمیات سوداویه، نشان نضج ماده است

تدبیر مشترک در جمیع اصناف این تب آن است که : عالج

وبت از طصام و شراب باز دارند، خاصیه از آب سیرد، و   روز ن

و دییء در شیروع   . اگر روزه گیرد بیمار در آن روز بهتر باشد

و هیر چیه گیرم و خشیک بیود ییا سیرد و        . نوبت مفید است

خشک باشد یسا بادانگیز و سریع امتصفن بود ضرر دارد؛ چون 
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ه های تر و شیر و جیرات و شفتامو و انگور و امیرود؛ چی  میوه

و کیتمک حرکیات   . این همه بادانگیز و سیریع امیتصفن اسیت   

عنیف واندیشه و خشم و غم و جز آن مضر اسیت خ یوص   

و در ابتدا، تلطیف تدبیر و اسیتفراص دیوی ممنیوع    . روز نوبت

است اما پس از نضج، استفراص دوی ضروری است و در ابتیدا  

اگر مسهلی خفیف دهند تا ددری ماده کمتر شود بهتر باشد و 

 .حقنۀ نرم، به غایت ستوده است

بهترین غتای روزهیای آسیایش، شیوربای گوشیت طییور      

است چون تیهو و چوزۀ مرص خانگی و ماننید آن هیر چیه در    

و آن چه سرد و تیر باشید نییز کیم     . گرمی و نرمی مصتد  بود

مضرت است؛ زیرا که تریف ضد سوداست اما باید که سردی 

. نسازد و نضج را دیر نیفکند او با اندازه باشد که ماده را خام

و در ابتدا هر چه ادرار را دوی کنید نشیاید داد چیون خربیزۀ     

شیرین و بادیان و مانند آن؛ زیرا که جهیت اسیتفراص ردییق و    

 .افکندابقای غلیظ، نضج را باز پس می

بدانند که پیش از غتا در آب گیرم نشسیتن و هیر روز بیه     

رم نکند و به زود بیر  حمام مصتد  رفتن که عرق نیارد و د  گ

و ف د، در همۀ اصناف توان کیرد مگیر   . آمدن، نفع تمام دارد

آن جا که خون سرخ و صاف آیید کیه در ایین حامیت، امبتیه      

 .خون نباید گرفت که ضرر دارد



 597 

 :اما تدبیر به حسب هر صنف چنان است که

اگر ربع دموی بود، نخستین رگ با سلیق یا اکحل زننید از  

راخ باید زد؛ پس به دوام و رنگ خیون  دست چ  و رگ را ف

نظر کنند اگرسیاه و غلیظ است به ددر حاجت بگیرنید و اگیر   

و بدانند که اگر میاده از شیدت   . سرخ و صاف است بند کنند

آیید، پیس آن را بیه اسیتحمام و دیگیر تیدابیر       غلظت بر نمی

و جهیت تنقییۀ   . ملطفه بیه اصیالح آورنید پیس ف ید نمایید      

ءامجبن کیه آن را بیه افتیمیون دیوت داده     سودابه به اسها ، مأ

و کتمک هر چه مخیرج سیودا بیود و شیدید     . باشند بنوشانند

امحییرارت نباشیید؛ چییون بنفشییه و شییاهتره و هلیلییۀ کییابلی و 

و . بسفایج و مب خیار شنبر و ترنجبین مطبوخ سیاخته بدهنید  

برای ادرار، سکنجبین و ماءامشصیر به ترتیبی که باال ذکر یافتیه  

و آنجا که حرارت دوی نبود و ماده نضج یافته . م داردنفع تما

و اگیر  . باشد، سیکنجبین بیا آب بادییان تیر، کثیراالریر اسیت      

امتهاب و حرارت بسیار بود، از سکنجبین با آب کاسینی سیبز   

و اگیر میادۀ   . و آب هندوانه و دیگر مبردات مرطبیه نفیع دارد  

زهیای  تب غلیظ بود و زمان طویل شده باشد، باید کیه در رو 

آسایش، پنج مثقا  گلقند یا شربت سکنجبین آمیختیه بیه آب   

و چون از او  بیماری بیست روز گتشیته باشید،   . گرم بدهند

و ادرار بصد از اسها  . مبطوخ شاهتره و مطبوخ هلیله توان داد
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و اگر از پس نوبت بیه حمیام مصتید  برنید و     . بهتر عمل کند

هیای او اریر کنید    امها و انید چندانی که تری گرمابه اندر رگ

بدارند و عرق هنوز نیامده باشد که برون آورند، بیدین تیدبیر   

و اندر او  مرض، بیه جگیر و سیررز    . خلط، نرم و پخته شود

و بصید از ف ید،   . عنایت باید کرد تا صالبت بیدین هیا نیفتید   

گوشت مرص و تیهو و گوسفند جوان که در شوربای آن میاش  

اشند سود دارد با دتیق آبکامیه   مقشر و نخود نیم کوفته پخته ب

 .و آب تمر هندی  آب انارین

اگر ربع صفراوی بود، نخستین، به تبرید و ترطییب مبامییه   

و جهت ایت کار، آب کشک و جو و شییره خرفیه و   . فرمایند

. تخم خیارین و سکنجبین و جز آن هر چه الیق باشید بدهنید  

سیتان و  و در ابتدا برای تلیین طبع، طبییخ بنفشیه و آمیو و سر   

مویز و بیخ مهک و تخم کاسنی و میز فلوس آمیخته مناسیب  

. و کتمک شربت گل مکرر و شربت بنفشه و میاءامجبن . است

و بصد از گتشتن بیست روز از او  مرض، مطبوخ هلیلیه کیه   

در او افتیمون و سنا و تمر هنیدی و شیاهتره و بنفشیه باشید     

 .و درینجا حمام بصد از نضج، نفع دهد. سود دارد

و اگر دیوی ضیصیف   . غتا، ماش و برنج با غوره بهتر است

و آنجا که نوبت . بود، روز راحت را گوشت طیور نیزتوان داد

آخرروز باشد و بیمار ضصیف بود یا از غتا بیاز نتوانید مانید،    
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بلکییه در . او  روز چیییزی سییبک رخ ییت اسییت کییه بدهنیید

بصضی أمکنه چنان مشهود گشیته کیه اگیر او  روز چییزی از     

تای سبک دادند و نوبت در آن روز کمتر شید و اگیر هییچ    غ

اند که این ت رفات بر رأی تر گشته و مهتا گفتهنندادند، افزو

 .طبیصت دانا مودوف است هر چه اصلح بود بکند

ف د درین دسم هر چند دیرتر کنند بهتر است و باشد کیه  

و آنجا که میانصی نبیود، در آغیاز نوبیت     . تر بودنخستین اومی

و اگر ربیع بلیمیی بیود، هیر     . دیء آوردن به غایت نیک است

بامداد ده درم گلقند عسلی در پانزده درم آب بادیان و ده درم 

آب کییرفس دو سییه جییوش داده صییاف کییرده بدهنیید و روز  

نوبت، خاصیه ودیت آغیاز بیه طبییخ شیبت و تخیم تیرب و         

سکنجبین دی فرمایند و بصده یصنی پیس از آن جهیت تقوییت    

 .د خورانندمصده گلقن

اندرین تب، در ابتدای علت هیچ استفراص نشیاید کیرد امیا    

اگر تلیین مطلوب باشد، پنج درم میز تخم مص فر کوفته و ده 

و اگر . درم شکر در نیم من آب مبالب خورانیدن صواب باشد

مبالب پیدا نشود، پنج درم هلیلۀ سیاه کوفته و پینج درم تخیم   

اگیر هیر هفتیه یکبیار گیل      و . مص فر در مویزاب کرده بدهند

و اگیر بیمیار محیرور    . انگبین مسهل خورانند، نفع تمام دهید 

باشد و نحیف و ف ل گرما بود، تلیین طبع به ماءامجبن و شر 
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و سیکنجبین بیزوری جهیت تلطییف و     . یا حقنۀ نیرم نماینید  

تقطیع سودمند است و ریاضت و مامییدن بیدن آهسیته بیرای     

و غیتا، شیوربای میرص و     تنتیح مسام و تصدیل خط نفیع دارد 

 .کبک سازند و اگر تلیین خواهند، چیندر و اسفناج بیفزایند

هرگاه نشان نضج ظاهر آید، مسهل دوی استصما  فرماینید؛  

چون مطبیوخ افتیمیون و حیب افتیمیون و ماننید آن هیر چیه        

و بصد از اسها ، درص زرشک جهت . مخرج بلیم و سودا بود

و . سیررز بایید داد   تقویت جگر و درص غافث جهت تقوییت 

آن جا که سرمای دوی بود، ابتدای نوبیت، آب گیرم کیه درو    

بنفشه و بابونیه  خییری و گیل سیرخ جوشیانیده باشیند نیزد        

مریض گتارند و بفرمایند که ردائیی بیر سیر گییرد تیا بخیار       

 . بیرون نرود و زمانی شایسته بدارد

: صفت سفونی که پس از ظهور نضج هر هفته یکبر بدهنید 

کیابلی و هلیلیه سییاه، هیر ییک هفیت درم؛ بسیفایج و         هلیلۀ

. افتیمون، هر یک سیه درم، هلیلیه را کوفتیه و بیختیه بدارنید     

 .و عقب آن آب گرم خورند. شربت، سه درم شکر بدهند

هرگاه تب دیر ماند باشد و زمسیتان بیوده باشید، مصجیون     

انگیییزد، فالفلیییی و دیگیییر مصجونهیییای گیییرم نفیییع دارد و  

ق بزرگ مقیدار دو دانیگ هیر هفتیه کثییر      مثرودیطوس و تریا

و ادویۀ حکمای هند درین مرض به غایت عجیب . االرر است
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 .و ف د توان کرد اگر مشاهده واجب کند. امنفع است

اگر ربع سوداوی بود خواه سبب او عفونیت طبیصیی باشید    

خواه احتراق سودا، باید دانست که تدبیر او دریب تدبیر ربیع  

و بصید  . دوی پیش از نضج نشاید کیرد بلیمی است و استفراص 

از ظهور نضج و کم شدن مرزه، مسهل دوی و ف د و میدرات  

میع  »و مسهل درین به دفصات دهنید  . و دمک همه جایز است

؛ زییرا کیه میادۀ سیودا     «مراعات دیوت فیمیا بیین اممسیهالت    

آیید و پیس از اسیتفراص    عسراالنفصا  است و متا زود بیر نمیی  

ا هم دوت بیه حیا  مانید و هیم میاده      ماده را نضج باید داد ت

و تقوییت جگیر و سیررز در ابتیدا بیه      . بتمامه مستوصل گردد

سکنجبین و در وسط علت درص زرشک و درص غافیث الزم  

 .دانند

و پیس از  . هیچ استفراغی روز نوبت جایز نیست مگر دیی 

و رگ . نضج چون رگ زنند، باسلیق بایید زد خاصیه از چی    

و باشد که به ف د صیافن حاجیت   . باید که فراخ گشاده شود

آید و در مسهالت این ربع، افتیمون و بسیفایج و غیاریقون و   

حجر ارمنی و حجر الجیورد و حجیر االسیود و خربیق سییاه      

گوید بسیاری ربیع سیوداوی را   « جامینوس»و . بیشتر باید کرد

عالج کردم بدین طریق که از پس نضج مسهل دادم و از پیس  

ن خورانیدم و بصده یصنی پس از آن آن چند روز شربت افسنتی
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و هر چه گرم وتر اسیت تیوان   . تریاق بزرگ فرمودم سود داد

 .داد به شرطی که سریع امصفونت نباشد

سر هر ماه ف د اسلیم کردن و دیدری خیون گیرفتن    : تنبیه

و روز نوبیت سیررز را مامییدن و    . در جمیع ادسیام سیود دارد  

دن، مجیرب ایین   محاجم بالشرط بر آن نهیادن و بسییار مکیی   

و اگیر محجمیۀ نیاری    . دهددرویش است که به غایت نفع می

 . نهند بهتر باشد
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 اندر ربع الزمه: صنف دوم
و عالمیت  . سبب او عفونت سودا اسیت در داخیل عیروق   

وی، مزوم تب است و به نوبت ربع مشتد گشتن و هر چیه در  

  .دایره گفته شد پیدا بودن مگر مرزه که او در الزمه نباشد

و جهت نضج، گلقنید دهنید پیس    . رگ باسلیق زنند: عالج

برای ادرار، سکنجبین و امثا  آن نوشانند هر چه در گرمیی و  

و چیون تلییین مطلیوب بیود، بیه مطبیوخ       . سردی مصتد  بود

افتیمون و حب افتیمون طیبع را مالییم سیازند و در ابتیدا بیه     

یید داد  و مسهل دوی بصد از نضج تمام با. حقنۀ نرم بسند کنند

و عقب . و دیء در روز نوبت به سکنجبین و آب گرم فرمایند

. دیء به گلقند و شربت سیب و مانند آن تقویت مصده نماینید 

و دیگیر  . و استحمام به آب شیرین و دمیک مالییک نفیع دارد   

تدابیر همان است که در دایره ذکر یافته مع مراعیات حیرارت   

و . جیا بیر گیرنید   و برودت پس آن چه در خور حا  بود از آن

 .گاه باشد که به ف د صافن حاجت آید

 

 اندر دیگر حمیات سوداویه: نوع دوم
که اسامی هر یکی از آن به حسب مجیئۀ او ماخوذ اسیت؛  
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مثالً اگر سه روز در میان آید، خمس گویند؛ زیرا ه ییوم اخیت   

و کیتمک اگیر چهیار روز در    . مع یوم ترک، پنجم روز اسیت 

د و هم چنان دیاس کنند سبع و تسع و سدس خوانن. میان آید

: «امقریشیی »و دیا   . عشر را و زیاده بیرین کمتیر اتفیاق افتید    

شاهدنا رجالً کانت به حماه تنوب کل رمانیه عشر یوماً نوبیه  »

و این درویش نیز عورتی را دیده کیه سییزده روز در   . «واحده

و از آن که ایین چنیین حمییات اکثیر     . آمدمیان او رزا تب می

-ازین تبها اعتبار را نمیی « جامینوس»ود اطبا گشته، انکار مشه

شاید و حا  آن که بر انکار این تبها دمیلی نیدارد بیه جیز آن    

ام؛ گو که ندییده باشید،   گویسد من در عمر خود ندیدهکه می

 .تواند شدنادیدن او دمیل نمی

تیر  بامجمله، مادۀ این تبها همان مادۀ ربع است میکن غلییظ 

. و تبهای متکوره، از سودای بلیمیه بیشتر افتید . تو کمتر اس

خمیس اسیت؛ زییرا کیه گیاه      « بقراط»و بدترین انواع به دو  

باشد که مقدمۀ دق و سل بود و گاه باشد که بر تبع آن پدیید  

خمس مطلق نیست؛ بلکیه  » بقراط»گوید مراد « بوعلی»آید، و 

هیای دیگیر   های خمس بدتر از تیب آن است که بصضی از تب

 . ستا

و از . تدبیر این تبها همان است که در ربع گفته شد: عالج

باشد، به تلطیف بیشتر باید کوشیید  آن که مادۀ اینها علیظه می



 615 

اما چیزهای به غایت گرم و مسهل دوی نشاید داد؛ پیس اگیر   

محموم، تن ۀبادان یصنی چاق و بسیار خیوار بیود، بیه اخیراج     

بیه اخیراج سیودای     بلیم کوشند و اگر الغر و نحییف باشید،  

سوخته توجه نمایند و هیچ اسیتفراص پییش از نضیج نکننید و     

اغتیه و اشیربه بیه حسیب حیرارت و بیرودت میزاج اختییار        

ای که ذکر یافته و روز نوبیت،  فرمایند به نهجی یصنی به گونه

دیء الزم دارند و مراعات جگر و مصده و سررز مرعیی دارنید   

و سییکنجبین دلیییل  بدانچییه در بلیمییی ذکییر رفتییه و گلقنیید 

 .امحموضه نفع دارد
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مقالة دوم اندر حمیات مرکبة مختلفه که نامی 

 ندارد
ادسام مرمبات بسیار است و از حیطۀ ضبط خارج هسیتند؛  

زیرا که اجناس تبها بسیار است و اختالف ترکیب فیما بیینهم  

بی شمار و گاه باشید کیه دو تیب کیه از یکیدیگر بیه جینس        

و گاه باشد که دو . چون دق با عفونی دورتر باشد مرمب شد؛

تب از یک جنس به هم مرکب گردد چون عفونی بیا عفیونی؛   

خواه متحد امنوع بود، چون ترکیب غب با غب و ربه بیا ربیع   

و جز آن و خواه متییر امنوع باشد، چون ترکیب غب بیا ربیع   

و این ترکیب، گاه بر سیل انتظیام بیود،   . یا با مطبقه و جزء آن

غب به هم مرکب شود پس بر و تییرۀ نواییب بلیمیی     مثالً دو

هر روز همی آید و کتمک سه ربع که با هم ترکیب باید و آن 

دارد هیر روز و و همچنیان بسییار    نیز همچون نایبه نوبت می

مرکبات است که به اودیات محفوظیه آیید و اینهیا را آن چیه      

مرکب است ه ر یک ظاهر توان دانست یصنی از چیزهایی کیه  

و کیاه بیر   . شیوند اند به خوبی مصلوم میی ها ترکیب یافتهآناز 

سبیل اختالط باشد؛ چنان چه تبی الزم بود و بگسارد و بگیرد 

و بالنظام و از عدم تصیین آن را نام نتوان نهیاد و ایین چنیین    
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 .گویند« مختلط»تب را 

بدان که ترکیب حمیات، یا بر طریق مداخلیه باشید ییا بیر     

اما ترکیب مداخلیه آن اسیت   . نهج مشارکتسبیل مبادمه یا بر 

که هنوز یک تب در بدن باشد که تب دیگر داخل شیود پیس   

و ترکییب مبادمیه آن اسیت کیه     . بامضرور أعراض مشتد گردد

بصیید از گسییاریدن یکییی دیگییری در گیییرد؛ خییواه بییه مجییرد 

و تکیب مشیارکت، آن اسیت کیه    . مفاردت خواه بصد از زمانی

واه تیرک آنهیا مصیاً باشید ییا نیه و       هر دو تب مصاً درگیرند خ

 .مشارک را نیز مشابکه گویند جهت شدت مداخله

ها مهارت تمام در کیار اسیت   بامجمله، در مصرفت این تب

تا میامطه نیفتد؛ خ وصاً شناختن ترکییب عفیونی بیا دق کیه     

هیای تیب   انید کیه بیر نوبیت    سخت مشکل است و مهتا گفتیه 

-رکیب درهم اختالط میی اعتمادی نشاید کرد؛ زیرا که عند امت

گردد پیس درینجیا بایید کیه بیه      افتد و اعتبار نوبت سادط می

 . دیگر عوارض که به هر واحد مخت  است استدال  کنند

باید دانست که هرگاه تب نخست بلرزانید و الزم گیردد و   

هیچ عرق نکنید و ییا در مییان تیب هیر ودیت سیرما و میرز         

آیید، حکیم بایید    مصاودت کند و از پس دو مرز یک بار عرق 

و همچنین هرگاه اندر ت ب مطبقیه  . کرد که تب مرکب است

مرز دوی باشد و مدت آن و مدت سرد مانیدن دسیت و پیای    
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و هرگیاه نوبیت تبهیا    . سخت دراز گردد و تب مرکیب باشید  

کوتاه بود و زود ازود و مصیاودت کنید، دمییل دیوت سیبب و      

د دو تب انبسیاری و تیزی ماده باشد و سخن گروهی که گفته

 .الزم مرکب نشود مصتبر نیست

به تأمل تمام دریابند چگیونگی ترکییب را پیس بیه     : عالج

حسب آن هر چه در بسایط او متکور است ترکیب نمیوده بیه   

-و هر کدام تب که دیوی . عمل آرند مع مراعات ودت و حا 

و . تر بود، ازامۀ وی نسبت به دیگیر اهیم داننید   تر و خطرناک

بر رای طبیب حاذق اسیت تیا هیر چیه      این جزئیات، مودوف

 .مناسب بود به عمل آرد

تر اندر تبهای مرکبه و تبهای خمیس و سیدس و جیز    اومی

آن آن است که استفراص کمتیر کننید تیا اخیالط کیم نشیود و       

و آن جیا  . حرارت اندر اعضای اصلی نیاویزد و به دق نکشید 

که تب از احتراق اخیالط بیود، گیاه گیاه اسیتفراص فرماینید و       

بیشتر در تسکین کوشند و از اشربه و اغتییه هیر چیه مطییف     

بود بدان امر نماینیدذ تیا خلیط محتیرق نگیردد و در جملیه،       

تقویت دیگر و سررز الزم دانند و همۀ دیوانین کیه بیا  اذکیر     

 .یافته در اینجا نیز مرعی دارند

از جملۀ تبهای مرکبه که به اسمی مخ وص اسیت،  : فایده

و آن در مقامۀ نخسیتین  « غیر خام ه غب»شطر امیبم است و »
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و اکثر فواید که در مصامجه مرکبات بایید،  . جدا جدا ذکر یافته

در آنجا متکور است و هرگاه تدبیر مرکبه مطلیوب شیود، آن   

 . را نیز به نظر آرند
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ها پدید اندر تبها که بر تبع آماس: قاله سومم

 آید
گونیه اسیت؛   این دو گونه باشد؛ زیرا که آماس نیز بیر دو  

آن کیه در بیاطن بیدن    . یکی، آن که بر ظاهر تن حادث شیود 

 .عارض گردد

های ظیاهر پدیید آیید، نخسیت، از     اما آن چه بر تبع آماس

هیا را  جنس حمی یوم ورمی گفته شید و اسیباب ایین آمیاس    

و هرگاه . اکثر، اسباب بادیه باشد؛ چون زخم و سقطه و ضربه

سی دیگر شود، سیبب  این تب که حمی یوم است بگردد و جن

آن، صصبی آماس و بسییاری و بیدی و سیمیت میاده و امیتال      

 .باشد که از اسباب سابقه حاصل شده باشد

عالمت این تب آن اسیت کیه نخسیت در اعضیای ظیاهره      

چون بن ران و بیل و پس گوش آماس ظاهر شیود و بیر تبیع    

 .او تب پدید آید

بیه  تدبیر این دسم در حمی ییوم ورمیی گفتیه شید     : عالج

 .تف یل و در اورام میابن و طاعون نیز گفته آید

اما آن چه بر تبع آماسهای باطن تن پدید آید، تب عفیونی  

باشیید و صییصوبت و سییهومت اییین تییب بییه حسییب دوری و  
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های تیب بیه حسیب    نزدیکی عضو متورم باشد از د  و نوبت

 .ها بود و به حسب اندکی و بسیار و ردیق و غلیظی آنماده

های باطنی پدیدآیید بسییار   ها که بر تبع آماسدر جمله، تب

های باطنی، بصضی نام خاصه دارد و بصضی و آماس. نوع است

است و برسام و خناق و  نه اما آن چه نام خاصه دارد، سرسام

ذات امجنییب و شوصییه و ذات امریییه و ذات ام ییدر و ذات   

از  و آن چه نام نیدارد بسییار اسیت؛ چیون تیب کیه      . امصرض

آماس جگر و آمیاس میری و آمیاس سیررز و آمیاس مصیده و       

آماس روده و آماس گرده و آماس مثانه و آماس رحیم پدیید   

 .آید

عالمت و عالج این تبها همان است که در باب هر ییک از  

وباید دانست که درین تبهیا،  . عضو متورمه مشروحاً ذکر یافته

رمابیه  رخ ت اندر آب سرد دادن و در آبزن نشسیتن و بیه گ  

و آنجا که آمیاس دمیوی بیا صیفراوی بید،      . رفتن هیچ نیست

ها با آب خرفه و کاهو و گشنیز ترکه با انیدکی آرد جیو   خرده

سرشته باشند آموده و سرد کرده بر جایگیاه عضیو متیورم بیر     

 .نهادن روا باشد
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 اندر ت  وبایی: مقالة چهارم
و باید دانست همچنیان کیه آب   . مصنای وبا، فساد هواست

به سبب دیر ماندن در موضصی یا به سبب آمیزش چیزی گنده 

ها ها و میاکشود، هوا نیز به سبب دیر ماندن در میان درخت

های بد متصفن گردد و هیر  یا به سبب اختالط بخارها و دخان

هوائی که درو رطوبت بیشتر بود، عفونت زودتر زودتر دبیو   

هیوا گیرم و    کند نسبت به هوای خشک؛ مهتا در تابستانت که

و پوشیده نیست کیه اریر هیوا در    . خشک بود، و با کمتر باشد

ابدان و ارواح سیریع تیر اسیت؛ پیس هرگیاه او عفین شیود،        

اخالط را زود گنده سازد؛ خاصه اخالط نواحی د  را و فساد 

هوا، بیشتر کسی را ارر کند که کثیر امجماع و ضصیف امقوی و 

و . ردییه ممتلیی باشید    مفتوح اممسام بود و بدن او از اخیالط 

آرار حدوث وبا، نابودن ف و  سا  بر طبع خود و بیا وجیود   

آن، بسیییاری سییتارهای دنبامییه دار و نمنییاکی هییوا و بسیییاری 

حشرات در زمیین و دلیت بیاران و کیدورت هیوا کیه روزی       

غباردار بیود و روزی بیی غبیار و دوام ابیر بیا گرمیی روز و       

ایین  . های زمیین خشکی شب و گریختن موش و دیگر چرنده

و اکثر آن اسیت کیه وبیا در آخیر     . همه نشان حدوث وباست

 .تابستان و خزان وادع شود تبهای مهلکه پیدا آرد
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تب وبائی را نه عالمت است و این عالمات گاه باشید کیه   

بتمامه در یک شخ  پدید آید و گاه باشد کیه بصضیی از آن   

و ظاهر شود و دلت و کثرت ظهور آریار او بیه حسیب دلیت     

 .کثرت ردائت ماده است

بامجمله، نخستین عالمت آن است که ظاهر تن سخت گرم 

 .نباشد اما در باطن، اندوه و تا سه و حرارت دوی بود

دوم، آن که دم زدن از حامی طبیصی بگردد پیس بصضیی از   

نفس تنگ شود و بصضی را متواتر و بصضی را بلنید و بصضیی   

 .نفس منتن، دمیل هالک باشد.  را بدبوی

 .سوم، آن که گاه باشد که عرق نیز گنده آید

چهارم، آن که نبض صییر ومتواتر بیود و بیو  بیه سییاهی     

 .زند و براز، نترم و کفناک و گنده و بدرنگ باشد

پنجم، آن که سررز بزرگ شود یا حامتی شیبیه بیه استسیقا    

 . پدید آید

ششییم، آن کییه غثیییان، رنییج دهیید و دیییء صییفراوی و یییا 

ردد و اشتها بر طصام نشیود و سیر مصیده بیه     سوداوی الحق گ

 .حانب د  درد کند و سرفۀ خشک ظهور نماید

آن کهع تشنگی شدید و خشکی زبیان و دهیان الزم   : هفتم

ها و درون دهان بیاماسید و خیواب نیایید و    باشد و بن دندان

عقل مختلط شود و اندام سست باشد و دیوت سیادط شیود و    
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 .غشی افتد

سرخ بر ظاهر بدن ظاهر شیود و بیاز   هشتم، آن که بثرهای 

 .پنهان گردد و بسیار باشد که طاعون بر آید

 .نهم، آن که اشتداد تب در شب زیاده شود

گاه باشد که درین تیب اعیراض میتکوره از ابتیدای     : انتباه

تب شروع نماید و به آخر، دست و پای سیرد شیود و غشیی    

ادا  جافتد و باشد که میثر غس عارض شود و بیه کیزاز و تشین   

گاه باشد که حرارت تیب سیخت ظیاهر نباشید نیه در      . . کند

ظاهر نه در باطن و دمیل یصنی دیاروره از حیا  طبیصیی بسیی     

 .دور نبود و بیمار زود هالک شود

در جمله، حمی وبایی بدترین اصناف حمیت است خاصیه  

اگر طاعون با وی یار یصنی همراه بود و مردم ازین بیال کمتیر   

 .«املهم عافنا عن جمیع امبلیات». ئی یابندرها

هرگاه تب وبیایی ظیاهر شیود، بیه زودی تین را از      : عالج

هیا و  خلط فزونی پاک کنند بی انتظار نضج و خانه را به مییوه 

عطریات با رده چون کافور و بنفشه و نیلیوفر و بیرگ بیید و    

سیب و میمو شیرین و گالب مصطر سازند و هر ساعت ددری 

رکه بهم آمیخته در خانه براشیند و محافظیت کننید    گالب و س

و چون به ترویج حاجت آیید، هیوای   . تا باد خارجی در نیاید

خانه را به مروجه بجنبانند و سقف خانه بایید و مسیکن هیر    
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چند که از زمین برتر بود بهتر بیود خاصیه آنجیا کیه اسیباب      

و باید کیه هیر صیباح دیرص کیافور      . ارضی موجب وبا باشد

و . د خاصه آنجا که اسباب ارضیی موجیب وبیا باشید    بهتر بو

باید که هر صباح درص کافور به آب غوره ییا رب سییب ییا    

رب بهی یا رب ترشی ترنج و یا رب رییواج و ییا رب میمیو    

و اگیر ازیین ربیوب    . هر کدام که میسر آیدحل کیرده بدهنید  

چیزی میسر نشود، سرکه به آب سرد و گالب آمیزند و سیرد  

 .درص کافور آمیخته بنوشانند کنند بر یخ و

بدانند که آب شدید امبرودت یکبار شکم سییر دادن بصیده   

یصنی پس از آن جرعه جرعه هر محظیه نوشیانیدن نفیع تمیام     

دارد و م ابرت بر عطش وجوع سخت زیان کار است و مهتا 

هیایی چنید از اغتییۀ مناسیبه امبتیه      اند که درین تب مقمهگفته

و اغتییه کیه سیریع    . طصیام نباشید   باید داد؛ اگیر چیه آرزوی  

امهضم و مانع امصفونت و مقوی امقوی بود اختییار بایید کیرد؛    

و آنجا که دیوت ضیصیف   . چون سمادیه و اجاصیه و ح رمیه

.  باشد، گوشت چوزه و دیگر طیور نیز توان داد اصیالح کیرده  

تبخیر صند  و کافور و پوست انار و برگ بید و برگ مورد و 

و صیند  و کیافور و   . و سیب الزم دارنید آبنوس و چوب گز 

سرکه و گالب بر سیینه نهیادن و در شیشیه کیرده هیر محظیه       

اما هرگاه شکم طرنجیده شود و اطراف . بوئیدن سودمند است
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سرد گردد و هنگیام تینفس سیینه بیر آیید و خیواب نیایید و        

اختالط عقل روی نماید، باید که اضمدۀ سرد را از سیینه دور  

به جامه گرم در پوشند تا که حرارت از بیاطن   کنند و بیمار را

 .به ظاهر میل کند

پوشیده نماند که اهم مهام درین مرض تقویت د  و دمیاص  

اسییت و ازامییۀ عفونییت، و از آن کییه عفونییت در جسییم کثیییر 

امرطوبت زود ارر کند، واجب است که از اغتیۀ رطبه و هوای 

ات در رطوبت ناک حتر کنند و از اینجاست که تبخییر عطریی  

خانه بر سبیل دوام نفع تمام دارد؛ زیرا که بخیور عطیره، هیم    

دهد د  و م لح هواست و هم مجفف او و کتمک تقویت می

کنید عفونیت   سازد رطوبات را و زایل میدماص را و خشک می

اخالط را اما باید کیه مجمیره دور باشید و بخیور بیه درجیۀ       

نرسد و نفس  اعتدا  بود چنان چه بیمار را هیچ مضرتی از آن

 .خفگی نکند

در ایام وبا، اصیحا را واجیب اسیت کیه اگیر خلیط       : فایده

حاجیت بیه تنقییه،    اما بی. فزونی در بدن یابند تنقیۀ او نمایند

تسکین اخیالط بهتیر از تحرییک اسیت، زییرا کیه بسییار در        

طبیصت و هر چه مفتج مسام بود چون ریاضت و کثرت جماع 

تا باید ازو باز مانند و غیتا  و استحمام و جز آن ضرر دارد وم

بست به عادت کمتر خورند تیا امیتال نیفتید و گوشیتها را بیه      
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سماق و زرشک و ریواج و ناردان یصنی دانیۀ انیار و چیوزه و    

 .سره پخته تناو  نمایند و اگر گوشت نخورند بهتر باشد

در ایام وبا، ترییاق و مثرودیطیوس و انگیزد خیوردن نفیع      

ند که صیبر و میر و زعفیران هیر سیه      و بصضی برآن. تمام دارد

برابر کوفته و بیخته مقدار یک درم با دنید ییا عسیل هیر روز     

بخورند فساد هوا ارر نکند اما باید دانست کیه اسیتصما  ایین    

چیزهای گرم ودتی رخ ت است که هوا سرد بود و خورنده، 

میزاج سییرد و تیر داشییته باشید و گرنییه هرگیز ازییین اشیییای     

ه زیان کلی دارد و روزه و گرسینگی و  حارچیزی نباید خرد ک

تشنگی و تناو  بقو  و حبوب که در آن سیا  روئییدن باشید    

-و از آن که به فساد هوا و ارض آب نیز فساد میی . منع است

گردد، احوط آن است که آب را جوشیده خورنید و از آبهیای   

چاه و حوض احتراز فرمایند و آب انهار اختیار نماینید و آب  

و آنجا که فساد هوا عام بود، هیوای خانیه   . خوردباران نشاید 

بهتر از هوای صحرا باشد و ال هر جا که فساد نبود بهتر است 

و روغن گاو به وفور خوردن و بر بدن . چه صحرا و چه خانه

 .مامیدن درین ایام نفع تمام دارد
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 اندر حمی جدری و حمی حصبه: مقالة پنجم
قیاً اگیر چیه در    باید دانست کیه جیدوی و ح یبه و حمی   

یی مستقله ذکر خواهد یافت امیا درینجیا   امراض جلد به مقامه

که مبحث حمیات است بیان تبیی کیه الزم جیدری و ح یبه     

و این هر دو از جوشیدن خیون عیارض   . انداست واجب دیده

شود؛ خواه غلیان او بر سبیل ت رف طبیصت باشد چنیان چیه   

خام؛ زییرا کیه   در سن طفلیت پدید آید به واسطۀ پختن خون 

خون کودک، خام وتر بود و ممکن نیست که چیزی گرم وتیر  

پخته شود و از حامی به حیامی بگیردد بیی آن کیه بجوشید و      

چونخون بجوشد، اگثر آن است که بر جلد بثور ظهور نماینید  

و کمتر باشد که چون خون بجوشید و پختیه شیود بیر ظیاهر      

و « بصض االطفا کما هو یشاهد فی »چیزی از بثور پیدا نیاید، 

نمایید  خواه غلیان بر وجه نا طبیصی باشد؛ چنان چه بروز میی 

در ابدان مستصدۀ او از روران اخیالط بیه اسیباب خارجییه ییا      

های وباست یصنی مثیل و  داخلیه و این هر دو از جمله بیماری

با واگیر است و متا هرکاه در والیتی ظاهر شید، در آن ف یل   

 .رفتار شودخلقی بسیار بدان بیماری گ

فرق درین هیر دو از جهیت نیوع ورم آن اسیت کیه میادۀ       
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جدری که آن را آبله و نیزکیان گوینید، خیونی باشید گیرم و      

کثیر اممقدار و به رطوبت مایل و از آن است که دانۀ او بزرگ 

تیر از آن و از بیدن   حجم باشد به مثابۀ عدس بزرگ یا بیزرگ 

ا سیرخ باشید و   برداشته بود و بیه زودی رییم کنید و در ابتید    

و گاه باشد که هم از ابتدا سیرید  . نزدیک نضج بخ سریدی زند

یا زرد بر آید و دلیل اممقدار و پراکنده بود و این اسلم اسیت  

و گاه باشد که . خاصه اگر بتمامه زود بر آید و زود پخته شود

چهلو دارد و در هم پیوسته و کثیراممقدار بود و رنیگ ا سییاه   

سینه و شکم بسیار بر آید و بطی امبیروز   و بفسجی باشد و بر

ئ امنضج باشد و این با خطر بود و کتمک اگر خون ازجدری 

بر آید یا نخست آبله بر آید پس تب گیرد سخت بید باشید و   

و . هم چنان اگر بصد از برآمدن آبله تب فرو نیاید، نیک باشید 

گاه باشد که آبله مضاعف بود یصنی در جوف آبله بثیره دیگیر   

 .دباش

تر و صفراوی و به پیوست اما مادۀ ح به، خونی باشد تباه

تیر باشید مشیابه کیاووس و بیا      مایل بود مهتا بثور او کوچک

پوست ملت ق باشد و برداشته نبود و ریم نکنید بلکیه چیون    

میییز شییود یصنییی بهبییود یابیید، خشکریشییه آرد و پوسییت او  

همچون سبوس جدا گردد و در ابتدای ظهور بثور ح یبه بیر   

شود سیرخ رنیگ خفیی    بدن، همچون درص براغیث ظاهر می



 621 

 .امحجم و بصده یصنی پس از آن دانۀ او صورت میگیرد

ح به مهلک است نسبت به جدری خاصه آن چه سییاه و  

صلب و کبود و بنفش باشد  دیر بر آید و بیه دشیواری نضیج    

و کیتمک آن  . یابد و غشی و اندوه متواتر دارد و داتیل باشید  

شود و بصده یصنی پس از آن غشیی افتید ردی    چه دفصه غایب

و بهتیرین و اسیلمترین عالمیات در آبلیه و ح یبه آن      . باشد

است که نفس بر جای بود و شصور بر حا  و میل بیخ غیتا و   

 .آب بردرار

عالمت تب جدری و ح به آن است که پشت درد کنید و  

گرانی و  ها و صداعبینی بخارد و سیالن اشک و سرخی چشم

سر و بدن و همۀ آن چه از موازم حمیی مطبقیۀ دمیوی اسیت     

پدید آید و بیمار در نئاب ترسد و هرکاه بیه پشیت بیازگردد،    

پای او بلزرد و همیشه در جلد سوزش و خلش یابد، و باشید  

که بصضی را سرفه و درد گلو و تنگیی نفیس و گرفتگیی آواز    

 .عارض گردد

ب ح یبع  فرق در تب جیدری و ح یبه آن اسیت کیه تی     

تر از تب آبلیه باشید و درد پشیت در وی    گرمتر و تا سه ناک

و ح یبه در اکثیر، دفصیه    . کمتر شود و دلق و غثیانت بی حد

بیرون آید و آبله بتمامه اگر زودتر بر آید در سیه روز و ال در  

یک هفته؛ پس هرگاه که این آرار وی نمایید، خاصیه در اییام    
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ده باشید، حکیم بایید    ظهور او خ وص کسانی را که بر نیامی 

 .کرد که آبله یا ح به پدید خواهد آمد

عالج هرگاه این تب ظاهر شیود و خیون غامیب بیود، رگ     

باسلیق یا اکحل یا دیفا  زنند؛ پس اگر خون غامب تیر بیود و   

مانصی نباشد، چندان خون بگیرند کیه غشیی افتید؛ زییرا  کیه      

 و. خون کمتر بر آوردن با وجود بسییاری حاجیت ضیرر دارد   

اگیر از ف ید مییانصی بیود، حجامیت نماینیید ییا ارسیا  علییق       

تر در تب ح به آن است که اگر تیب سیخت   و اومی. فرمایند

گرم و دهان تلیخ و چشیم زرد و بیو  نیاری باشید، نخسیت       

مختی صفرا کمتر کنند به ملینات اگیر طبیع نیرم نباشید و بیه      

تسکین مشیو  گردند و ف د نمایند و کمتیر از دوازده سیامه   

ف د نشاید کرد و کتمک آن را که یکسامه نباشد حجامیت  را 

 .نباید فرمود

بصد از اخراج خون بر غلیان او نظر کننید کیه دویسیت ییا     

اگر دوی امیلییان باشید، چییزی کهمیلیظ و مبیرد و      : غیردوی

. مسکن ود بود به خوردن دهند تا مختی جوش او فرو نشییند 

و تبرید نبیود  و اگر غثیان خون دوی نباشد، حاجت به تیلیظ 

بلکه بصضی در هیچ حا  در حمی جدری و ح یبه اگیر چیه    

انید بیه تیلییظ تبریید     بثور ظهور نکرده باشد رخ یت نیداده  

خون؛ برای آن که چون خون بجوشد و طبع به دفع او کوشد، 
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اگر در چنین ودت به تیلیظ و تبرید توجه نماینید، طبیع را از   

و هرچون که بود، . دفع فضلهو از کار خویش باز داشته باشند

 .مبامیه در تبرید نشاید؛ خاصه اگر تنقیه اتفاق نیفتد

سزاوا آن است که درین تب، تلیین طبع نفرماینید مگیر در   

تب ح به که صفرا غامب بود و طبع، دیبض باشید ییا حمیی     

آبلکه که از دبیل بلیدیه باشد؛ یصنیی بیدن، ممتلیی نمایید امیا      

بیود و سیخت    رنگ بشره سیخت سیرخ نباشید و تیب گیران     

فروزان نباشد و نبض، موجی بود که در این حامت، از تلییین  

چاره نباشد؛ بلکه در حمی بلیدیه حاجت به ف د کمتر بود و 

و آن چه گفته شد از ف د و تبریید و تیلییظ   . به اسها  بیشتر

خون و تلیین طبع، تا همان تا همیان ودیت اسیت کیه آبلیه و      

ن ظیاهر شیود، احتیراز    ح به ظاهر نشده باشد؛ زیرا کیه چیو  

مبردات و میلظات و ملینات واجب است که این هم مخیامف  

و ف د و حجامیت نبرممنیوع اسیت مگیر     . ارادۀ طبیصت است

آنجا که خون به غایت بیود و سین شیباب و عیادت و حیا       

تقاضا کند که درین صورت با وجود ظهور بثور، ف د کردنیو  

بک شیود و میاده   یی خون بر آوردن روا باشد تا بیمار سی پاره

 .مختی کمتر گردد

باید دانست که  هرگاه بثور نمیودار شیود، بایید کیه تین       

یی گیرم و نرمبروشیند و هیوای خانیه مصتید       مریض به جامه
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سازند تا مسام بگشاید و عرق خفیف آید و بثور بیه سیهومت   

برون آید و در این حامت، آب سیرد جرعیه دادن و صیند  و    

نمایید  دهید د  را و اعانیت میی   کافور بویانییدن تقوییت میی   

و ایضاً هنگام ظهورآرار . طبیصت را بر اخراج ماده به ظاهر تن

بثور، محافظت اعضای عزییز چیون چشیم و بینیی و حلیق و      

گییوش و شییش و روده و بنیید گشییادها یصنییی مفاصییل الزم   

شناسند تا آبله در اینها بیروننیاید و طریق حفظ آن به تف ییل  

 .گفته آید

ده غلیظ یا مسام بسته بود و نشان عظمیت آن  آن جا که ما

است که بثور بر سینه و نیواحی او بیشیتر بیر آیید  بیه دییگ       

مواضع کمتر و چهارم روز گتشته باشد و هنوز تمام آبلیه ییا   

ح ییبه بییرود نکییرده بییود و نشییان بسییتگی مسییام، خشییونت 

جلداست و عرق کمتر آمدن و بثور به تأجیل یصنی بیه کنیدی   

تصجیل باید که به تلطیف میادۀ غلییظ و تفتییح     بر آمدن نه به

مادۀ مسام بسته توجه نمایند و تدبیر وی آن است که بر حیا   

مریض نظر فرمایند که حرارت او بیه کیدام درجیه اسیت بیه      

حسب آن مصامجه نمایند؛ میثالً اگیر نیبض و نفیس بیر حیا        

طبیصی بود و غشی و حرارت و اندوه در باطن بسیار نباشید و  

اه نبود، باید که هوای خانه را مایل سازند به حیرارت  زبان سی

اندک و آب سرد ندهند و چیزی سرد نبویانند و عنیدامحاجت  
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دادهع باشند و گاه گاه آب گرم بنوشیانند ییا آب   آب تازه می

بادیان تر و آب کرفس تر بیه آب عنیب امثصلیب و دنید سیود      

میک میسیل،   : و آن چه به غایت نفیع دهید، ایین اسیت    . دارد

چهار درم؛ عدس مقشر، هفت درم و کتیرا، سه درم، جملیه را  

به یک کاسه آب کالن بجوشانند او چون نیمه صاف نمایند و 

اگر درین مطبوخ دو درم گل سرخ و هفت دانه انجیر .  بدهند

و . و دو درم بادیان و ده دانه مویز با دانه بیفزایند بهتیر باشید  

زعیییران در آن  اگییر انجیییر فقییط بجوشییانند در آب و دییدری

و خاصیت انجیر است که ماده . آمیخته بدهند نفع تمام بخشد

 .را به ظاهر بر آورد

آب گرم در زیر مریض داشتن جهت بثیره و تفتییح مسیام    

و طریق او آن است که بیمار را بنشیانند و دو  . کثیرامنفع است

پیامه آب به غایت گرم در زیر آن گتارنید و دامین از پییش و    

زند و باالی آن جامیۀ دیگیر پوشیانند و إزاری    پس محکم سا

سفت از شیب گردن به حوامی تن در پیچید تیا تمیام بیدن را     

اما اگر نبض و نفیس  . بخاراو در رسد و به سر و روی بر نشد

متصسر باشد و غش و حرات مفرط و سیاهی زبیان پییدا بیود،    

چیزی گرم نشاید داد و به همان تدبیر سابقه بسند باید کیردص  

ی بدن به جامه پوشیدن و هیوای خانیه متصیدی داشیتن و     یصن

و . جرعه جرعیه آب سیرد دادن و عطرییات بیا رده بویانییدن     
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ایضاً اگر به آب گرم عرق آورند به طریقی که گفتیه شید روا   

ای باید که تلواسه  خفگیی  باشد؛ میکن به نهجی یصنی به گونه

نیدرون  بیفزاید و کتمک هرکاه بثور ظاهر شود و باز روی به ا

و این بد بود وه باید کیه طبیع   . نهدو ا ظاهر مخفی همی شود

را یاری دهند تا  ماده درون نگراید و جهت این کار هیر چیه   

و شیرۀ بادییان  . برای سرعت خروج بثور گفته شد مفید است

تر یا خشک و شیره تخم کرفس تر یا خشک تنهیا ییا هیر دو    

 . به هم آمیخته خورانیدن نفع دارد

هرگاه در آبله ییا در ح یبه حیرارت مفیرط بیود و      : فایده

پوشیدن جامه ضصف یا غشی آرد، هوا خنک کنند و کیافور و  

صند  بویانند اما تن پوشیده دارند تا هیر دو مطلیب حاصیل    

شودص یصنی به استنشاق هوای بارد و مبردات، حیرارت بیاطن   

راحت یابد و د  گرم نشود و به پوشیدن تین بیه جامیۀ گیرم     

و اگر با وجود اصالح هوا  اشمام روایح با . ه نگرددمسام بست

رده ترویج نیابد، گاه گیاه جامیۀ او را از جایگیاه سیینه و د      

تر کنند و احتییاط نماینید تیا خنکیی جیز بیدان موضیع        سبک

و هر گاه آبله بر آمده باشد و تا سه و تیب و حیرارت   . نرسد

هیا،  حیا   از اندرون کمتر نشود و زبان سیاه باشد، با این همه

و هرگاه غشی افتد، جیز  . تن را گرم داشتن خطای عظیم باشد

و ودتیی کیه   . به مراعات د  و عالج غشی مشیو  نبایید شید  



 626 

آبله و ح به بروز تمام کرده باشد، شربتهای سرد بیه حسیب   

حاجت باید داد و تا شایبۀ حرارت و ضصف و دوت پیدا بود، 

و تیدبیر  . فتید سررشتۀ پرهیز به دست شاید داشت تا نکس نی

 .طصام و شراب به فایدۀ علیحده گفته آید

بدانند که اسها  در آخر ح به خطر عظیم دارد؛ پس اگیر  

در آخر آبله و ح به شکم نرم شد، بیه شیربت حیب اسس و    

صمغ عربی و گل ارمنی و درص طباشییر دابضیو رب بهیی و    

و اگر اسها  دموی بود، به شیربت انجبیار   . مانند آن باز دارند

مثل آن مصامجه نمایند؛ اما اگر خون ناب آید، امید خالصیی   و

نباشد و اگر دابضات دهند آماس پییدا کنید و زودتیر هیالک     

 .سازد

اگر در این مرض رعاف افتد تا خون صیاف نیایید منیع او    

نشاید اما چون سیبب صیصف شیود، فیی امفیور بیه حیبس او        

اف کوشند که افراط آن خطر دارد و ادویۀ حبس رعاف در رع

گفته شد، و فتیلۀ در سیاهی آمیوده بیه گیرد آسییا آمیختیه در      

فتیلۀ پنیه به سرکه آغشیته  . نمایدبینی نهادن، حبس رعاف می

و سحیق مازو نیم سیوخته آمیوده در بینیی گتاشیتن و بلییار      

تراشیده در بینی نهادن و اطراف و خ یه بسین همیین حکیم    

بت خشیاش  و آن را که خواب نیاید، در آخر مرض شیر . دارد

و سرفۀ مقلق، بیه مصودیات مناسیبه دفیع تیوانکرد و      . توان داد
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 .همچنان هر عرض را به چیزهای موافقه زوا  توان نمود

در مخافظت بصضی از اعضای عزیز کیه عنید ظهیور    : فایده

اما محافظت چشم، آن اسیت کیه سیماق    : نشان آبله توان کرد

و گداختیه  اندر گالب تر کنند و براالینید و انیدکی کیافور در   

و آب گشنیز تر و آب تخیم انیار تیرش و میازو بیه      . بچکانند

. گالب سائیده در چشم چکانیدن، چشم را از آبلیه نگیاه دارد  

و حضض و صبر و شیاف مامثیل و ادادیا از هر ییک درمیی و   

زعفران، نیم دانگ، همه را کوفته و بیخته شیاف سیازند و بیه   

زند همیین عمیل   آب گشنیز تر بسایند وبیرون چشم طیال سیا  

و اگر آبله پدید آمده باشد، مافور اندر گلب حل کنند و . دارد

و هرگاه این تیدبیرها سیود ندهید و چشیم     . به چشم چکانند

سرخ باشد یا بر سیاهی چشم بثور ظهور کیرده باشید، سیرمۀ    

اصفهانی و کافور به آب گشنیز حل کنند و هر محظه به چشم 

یده نفع تمیام دارد؛ خاصیه   و سرمه با گالب سائ. اندر چکانند

و شیاف ابیض به شیر عیورت  . اگر استصما  او او  اتفاق افتد

و . در آن را که بثور در چشم بیر آمیده باشید سیودمند اسیت     

شیود از امیتالئ و آن را   هرگاه بدانند که چشم بیر آمیده میی   

جحوظ گویند بایید کیه بصید از اسیتصما  ادوییه میتکوره در       

د و تختۀ سرب بیه انیدازۀ چشیم    چشم، رفاده بر پشت گتارن

باالی رفاده نهند و به ع ابه بر بندند تا چشم ر افرو نشیانده  
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 .دارد و  کاه گاه همی گشایند و باز بربندند

محافظت بینی آن است که سرکه  گالب یا سرکۀ تنهیا هیر   

و اگیر  . محظه چند دطره بچکانند یا بیمار خود استنشاق نماید

غوره شییاف سیازند و آن را بیا     صندئل و شیاف مامثیا و آب

گالب یا آب بسایند و استنشاق فرمایند ییا در بینیی چکاننید    

و روغن گل یا روغن مورد ا ددری کافور چکانیدن  . نفع دهد

 .و اندرون بینی مامیدن سدمند است

محافظت حلق آن است که به مجرد ظهیور آبلیه و تحقییق    

ایید و آب و  تب جدری و ح به، بفرمایند که انار با دانیه بخ 

و اگیر  . فرو برد هر ساعت و به شربت خرنوب غرغره نماینید 

سماق و گیل سیرخ و عیدس مقشیر در گیالب بجوشیانند و       

و تیرغیر  . براالیند و بدان تیرغر فرمایند، سخت صواب باشید 

به آب سخت سرد، نفع تمام دارد خاصه اگر گالب به او ییار  

وت سیودمند  و نیز رب انار و رب شاه تی .  یصنی مخلوط کنند

 .است

محافظتشش آن است که چون آبله در بیدن ظیاهر شیود و    

سینه و آواز درش باشد و حیرارت دیوی نباشید و طبیع نیرم      

. نبود، اندک اندک مسکه و شکر بلیسانند و که نفع تمیام دارد 

و اگر حرارت دوی باشد، مصاب اسبیو  و مصاب بهدانه و دنید  

دهیان داشیتن، سیود    و روغن بادام بدهنید و بیادام کوفتیه در    



 629 

میز تخم کدوی شیرین، : و این مصوق مفید استک صفت. دارد

دو جزء، میز بادام سرید کرده، ییک جیزو، دنید، سیه جیزو و      

کتیرا یک جزو، کوفته و بیخته و به مصاب اسبیو  یا به مصیاب  

و اگر طبع نرم باشد، بگیرند صمغ . بهدانه بسرشند و بلیسانند

رده و میز تخم خیارین بریان کیرده  عربی و میز بادام بریان ک

و نشاسته بریان کرده و به مصاب اسبیو  بریان کرده بسرشیند  

 .و مصوق سازند

محافظت مفاصل آن است که صند  و شیاف مامثیا و گیل  

ارمنی و گل سرخ خشک و اندکی کافور به گیالب بسیایند و   

هیا طیالء   اندکی سرکه برو چکانند و بر بندگان یصنیی مف یل  

و اگر بر بندگاه خراجی بزرگ پدید آید، زود بشکافند . نمایند

تا ریم او بر آید بصده یصنی پیس از آن تدابیرانیدما  جراحیت    

 .نمایند

محافظت امصا آن است که شراب مورد و درص طباشییر و  

داده باشند هر دت؛ خاصه چون آبله اندر انحطاط رب بهی می

ی نهد، گاه باشید  افد؛ زیرا که چون آبله از ظاهر تن رو به کم

که بقیۀ ماده به امصیا رییزد پیس در ایین ودیت رعاییت آنهیا        

 .ضروری باشد

بایید  : اندر طصیام و شیراب خداونید آبلیه و ح یبه     : فایده

دانست که سبب آبله، حرارت غریبیی اسیت کیه انیدر خیون      
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رطوبت ناک ارر کند و آن را بوشیاند؛ پیس بهتیرین اطمصیه و     

دی مییل بیه خشیکی دارد    اشربه در ی چیزی باشد که با سیر 

چون پوسته جویا پوست عدس به آب انیار تیرش ییا بیه آب     

 .غوره یا به آب ریواج آمیخته

اگر طبع خشک بیود و در سیینه و حلیق درشیتی باشید و      

حرارت سخت عظیم نبود، پوست جیو یسیا جیالب دهنید و     

اگر طبع نرم بیود و حیرارت عظییم و    . اشربۀ ترش منع نمایند

باشد، پوست را دیگ باره برییان نماینید   سینه و حلق درشت ن

و اگر صمغ عربیی و طباشییر   . و با درص طباشیر دابض دهند

و آنجا که نرمیی  . را با ددری نبات آمیخته بخورانند روا باشد

طبع مفرط بود، کشکاب از کشک برییان کیرده و انیار دانیه و     

و آنجا کیه  . تخم خشخاش که هر سه برابر باشد مرتب سازند

بیود و خیواب نیایید، از کشیک برییان و تخیم        حلق درشیت 

خشاش کشکاب پزند و انار دانیه آمیزنید و دیگیر صینایه بیه      

حسب ودایه یصنی بر حسب هر نوع بیماری مودیوف بیر رای   

 .طبیب حاذق است

تر باشد و سبب او بسییار  از آن که مادۀ ح به کمتر و تباه

م و صفرای سوخته بود که خون را تباه کند، پس بهترین طصیا 

شراب در وی سرد وتر باشد تا بیا خشیکی و تییزی صیفرای     

سوخته برابری کند و خون را به صالح آرد؛ چون کشیکاب و  
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مصاب را به آب غوره یا آب انار ترش و مانند آن آمیخته بایید  

داد که استصما  امصبیه و کشیکاب و آب تربیز و آب خرفیه و     

در حلیق  امیا اگیر   . آب کدو و امثا  آن بی حموضا ضرر دارد

درشتی بود، حموضات نباید داد و پوست جو با جیالب بایید   

 .و بادی تدابیر همان است که در آبله گفته شد. فرمود

انید کیه   انید و گفتیه  بدانند که ترنجبین در ح به منع کرده

مضرت او در ح به چون مضرت عسل است محرور را و تیا  

مبالب  و کتمک بنفشه و آب. سه و غثیان و بی دراری میفزاید

 .آرددر ح به ندهند که غثیان و تا سه می

اندر احتیاط اصحا که از ابتالی ایین میرض محفیظ    : فایده

هرگیاه آریار ظهیور آبلیه در     : مانند و اگر بر آیید کمتیر باشید   

های سا  در یابند، جوانان را که چهارده سیامه باشیند و   ف ل

ه سیامه  آبله بر نیامده باشد ف د کنند و آن را که کیم از دوازد 

باشد حجامت نمایند یا ارسا  زمو فرمایند و هر چیه در بیاب   

و بدانند کهع طصام . احتیاط کردن از وبا گفته شد به عمل آرد

هییای خشییک چییون شییربت عنییاب و سییرد بییامقوه و شییربت

سکنجبین و جز آن و اسیبیو  و شیکر و ماننید آن و شیراب     

کدو  سفوف طباشی و درص کیافور و غییر آن خیوردن نفیع     

تمام دارد و در آب سرد نشستن و بدان غسل کیردن سیودمند   

 .است
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الزم است کیه دریین اییام، کودکیان و جوانیان جیدری و       

ح به نابرآورده را از شیر و شیرینی و گوشیت و بادنجیان و   

جز آن از اطهمۀ گرم و فاکه هر چیه گیرم و خیون افیزا بیود      

.  ینید خاصه از خرما و خربزه و عسل و انجیر و انگور منع نما

کتمک از تصب و ریاضت و جماع و مالدات حرارت آفتیاب و  

های ایستاده احتیراز فرماینید و بیه    آتش و غبار و خوردن آب

آب فواکه طبع را نرم کنند گاه گاه و دبض طبع روا ندارنید و  

بقو  سرد و حموضات نفع دارد و گوشت بی امتزاج ترشی و 

 .تره نباید خورد

ن آبله برآید، خود بیه خیود نییز    بسیار باشد که چو: فایده

شود یصنی بهبود یابید و حاجیت بیه پزانییدن آبلیه و خشیک       

کردن او و تدبیر خشکریشه نیفتد و گاه بود که بدین تیدبیرها  

و تدبیر پزانییدن و خشیک کیردن و خشکریشیه     . حاجت آید

زایل ساختن مع تدبیر زوا  نشیان آبلیه، در مقامیۀ جیدری و     

اب ضبط امراض ظاهریه انشاءا  ح به گفته خواهد شد در ب

 .تصامی
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 اندر حمی غشی: مقالة ششم
 :و وی دو نوع است. هوشی و ضصف آوردیصنی تبی که بی

 آن که از بلغم خام افتد: نوع اول

این چنان باشد که بلیم خام در بدن افیزون شیود و عفین    

گردد و تب آرد و چون تب آید، ماده حرکت نماید و دیدری  

نب د  و حیوامی او رییزد و روح را سیرد کنید و     از آن به جا

و باشد که به سبب ضیصیفی  . بامضرور، دوت شود و غشی افتد

فم مصده غشی رو نماید و تبهای بلیمی از ضیصیفی فیم مصیده    

و آنجا که هم فم مصده ضصیف بود و م ماده . کمتر خامی باشد

 .برد  ریزد، سخت دوی باشد؛ الجتماع امسببین

بلیمیه آن است  کیه ترهیل در بیدن و     عالمت حمی غشیۀ

تهبج در روی پیدا بود و بر دور تب بلیمی دور گنید و رنیگ   

روی صاحب او بر یک حا  نماینید و اکثیر رصاصیی بیود و     

گاهی زرد و گیاهی ماییل بیه کبیودی و سییاهی و گیاهی بیه        

سبزی و چشمها تیره گیردد ودیت هیجیان و انیدر رود یصنیی      

کسیی نمایید کیه شیاه تیوت       ها فرو رود و میب او میب  چشم

خورده باشد در سرهای پهلو درد و نفع پدید آید و اگر دییء  

 .آید ترش آید
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گاه بود که صفرای غلیظ مخلیوط بیه بلییم شیود و     : انتباه

حمی غشی آرد و ادوار او نیز مثل بلیمیی باشید امیا سیوزش     

 .احشاء و دیگر آرار ترکیب صفراویبر آن گواهی دهد

تدبیر این تب شدید ام صوبت است  باید دانست که: عالج

خاصه اگر در اندامهای اندرونی ورم باشد که در این صیورت  

فالح مرجو نبود یصنی امید بهبودی نیست و عیالج را میدخل   

و وجه صصوبت عالج این تب آن است که اگر کار بیر  . نباشد

طبیصت واگتارند و از دوا و غیتا بیاز دارنید، از آن کیه میاده      

ام، دوت طبیصت با وجود فقدان غیتا دفیع آن   بسیار است و خ

اگر غتا داده شیود، از  . . نتوان نمود و دوت بتمامه باطل گردد

آن که هضم درست نباشد نیک هضم نیابید و میدد میادۀ تیب     

و اگر خواهند ماده را به رفق کمتر کنند، از آن کهمیاده  . گردد

خام و بسیار است از دارو ضصیف امصمل مطلوب حاصل نشید  

ایمن نتیوان بیود کیه میاده بیه حرکیت آیید و بیر نیایید و          و 

و اگیر  . منفتهای تنفس و روح را مسدود سازد و حیبس کنید  

خواهند استفراص دوی فرماینید، دیوت فاییت نکنید؛ زییرا کیه       

استفراص ناکرده و خلط ناجنبانده غشی همی افتد چه جای آن 

 . که خلط در حرکت آید و ماده نضج نایافته برآید

ار آن است که از شروع تب تا سیه روز بیه جیز    پس سزاو

ماءامصسل ساده چیزی دیگر ندهند و اگر دیو ضیصیف بیود، از    
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کشکاب جو و نخود چاره نباشد و اگیر دیویتر از آن مطلیوب    

شود، ددری نان اندر جالب یا انیدر ماءامصسیل رریید کیرده و     

و . نمایید توان داد وعندامضصف به مثلث دادن، دفع غشیی میی  

ه طبع مجیب بود، باز نشاید داشت ا که خوف سقوط آن جا ک

هیا بیه   و آنجا که طبع دبض بیودف نخسیت روده  . دوت نشود

امحدت چون آب چیندر که در او اندکی نمیک  حقنۀ نرم دلیل

و دانون عالج این تب از آن که تلطیف میاده  . باشد پاک کنند

است بی آن که گرم شد، هر چه دهند از اشربه و اغتییه بایید   

و تقلیل حیدت ملطفیات، بیه    . ه ملطف و دلیل امحدت باشدک

حسب حرارت ف ل و میرض و میزاج، کمتیر و بیشیتر تیوان      

 .کرد

بهترین تدابیر درینجا مامش بدن است به دسیتهای درشیت   

روغین  و آن را که بیی . و مختلف تا خلط مطیف شود بی آفت

مامش خوش نیاید، روغن خیری و روغن کنجد تازه و جز آن 

و دبض نبود و سرد نباشد چیون روغین زییت و گیل و     که در

و ترتیب میامش آن اسیت کیه نخسیت     / شایددسط مامیدن می

هیا  ها از زانو تا ددم فرو مامنده بصده یصنی پیس از آن ران ساق

ها از دوش تیا کیف پیس از آن    از باال به زیر بصد از آن دست

پشت و سینه از فوق به تحت و باز رجیوع نماینید بیه میامش     

ییی کیه   های به طریقی که گفته شد همی کننید بیه مرتبیه   ایپ
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و . پوست سرخ شود و بیم باشد کیه بیمیار بیی هیوش گیردد     

چنان باید که روزگا بیماری ییک نیمیه در میامش رود و ییک     

 .ابونیمه در خ

مسکن او در گرمی و سردی مصتد  باید و اگیر هیوا سیرد    

و م فیرط،  بود مایل به گرمی شاید و خواب مصتد  نفیع دارد  

و مریض اگر بدان مصتیاد بیود   . زیان و آب سرد، منع باید کرد

و تابستان باشد، سیکنجبین بیه آب سیرد آمیختیه دهنید و در      

زمستان، سکنجبین به آب گرم و آب گرم تنهیا بایید داد و تیا    

ممکن بود هیچ آب به جز سکنجبین و گرمابیۀ مصتید  مفیید    

و . که نفع کلیی دارد  و آن را که دیء آسان بد، بفرمایند. است

سکنجبین عسلی با یک درم تخم کرفس و آب عسیل بیا ییک    

درم زوفا هر صباح دادن سودمند است اگر ف ل سخت گیرم  

 .نباشد

فایده ف د در این مرض به هیچ وجه روا نیست؛ زیرا کیه  

سبب بیماری، مادۀ خام است و از اخراج خون، تن سرد شود 

 .دو خلط خام تر گردد و هضم باطل شو

آن جا که در باطن آماس بود، مثلث و دیء رخ یت  : انتباه

نباشد بلکه هیچ عالج روا نبد؛ زییرا کیه امیید نجیات مفقیود      

است؛ و میکن از آن که دسیت از عیالج کشییدن پیردۀ غییب      

التیأسیوا مین   »دریدن است و بیمار را ناامید ساختن و میورد  
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که آن  گشتن، تدبیر این مودوف بر رأی طبیب است« روح ا 

چه به ورم امیق و به غشی اوفق بود، توکالً علی ا  اسیتصما   

 .نموده باشد و در رعایت دوت همی کوشدمی

 اندر حمی غشیه که از صفرا افتد: نوع دوم

تر شود و عفن گیردد و مییل   این چنان باشد که صفرا ردیق

به سمیت نماید و عند حرکت ماده از حرارت تیب دیدری از   

و عالمت او آن اسیت  . ه به د  ریزد و غشی آردآن  مادۀ سمی

که در اکثر به دور غب آید و بدن به زودی به الغری گراید و 

در یک نوبت یا دو نوبیت فتیور و سیقوط دیوت و نیبض رو      

نماید و در مدت اندک، احوا  مریض چنیان شیود کیه بیمیار     

و ایین تیب، اکثیر در ابیدان گیرم کیه در غاییت        . سامها است

و حمی غشیه که از میادۀ  . ست بود عارض شودحرارت و یبو

ردیقۀ سمیۀ صفراویه حیادث گیردد و بیه دو سیه روز دیوت      

سادط کند، ردی و مهلک باشد؛ خ وصاً اگر در مصده و جگر 

 . ورم باشد

خیوابی ییا   حمی غشیه که به سبب غم و هم ییا بیی  : فایده

 . استفراص کثیر وادع شد، اسلم بود

بیه آب انیارین بدهنید و آب    هیر محظیه ماءامشیصیر    : عالج

خرفه و تخم خیارین و شربت بهی و سیب و صند  و فواکیه  

و بیر سیینه، صیند  و    . بخورانند؛ خاصه بر بیرف سیرد کیرده   



 638 

گالب ضماد نماینید و بیرگ بیید بیرروی گیالب پاشییده در       

فراش اندازند  ریاحین خوشیبوی و فواکیه عطیره ببویاننید و     

و اگر طبع دبض بود، به آب . مسکن را بیارایند به روایح طیبه

و چون ودیت نوبیت   . شصیر و آب کدو سرد کرده حقنه نمایند

دریب رسد، نان درآب انار میخوش یا در آب میمو ییا رییواج   

تر کرده چند مقمه بخورانند تا از همه جهیت ترشیی مصیده را    

دوت دهد و مانع کثرت ان باب صفرا گردد و باشد کیه منیع   

تد نیز نان بیه چیزهیای میتکور تیر     و چون غشی اف. تام نماید

و اگیر تیب شیدید    . کرده در حلق باید انیداخت ردییق کیرده   

امحرارت بود، درص کافور و  ماننید آن بایید داد و از اشیربه    

هر چه دهند بر برف و یخ سرد کرده بایید داد و هیر چیه در    

و آنجا که در مصیده و  . محرده متکور است استصما  باید نمود

ه حسب او تدبیر باید کرد تیا باشید کیه بیه     جگر ورم باشد، ب

 .تقدیر شفا موافق آید
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 اندر حمی دقی: فصل سوم
که حرارت غریبه به اعضیاء اصیلی خ وصیاً     وی آن است

و بایید  . د  آویزد و فنای رطوبیات رلثیۀ طبیصییه بیدن نمایید     

دانست که در تن مردم سه نوع رطوبت است که هرگیاه یکیی   

« هیتو »در میت « دق»و مصنی . آیداز آن خارج شود دق پدید 

-است و از آن که حرارت این تب هاذی و نیرم میی  « و هزا 

 . باشد و هزا  و الغری الزم دارد، بدین نام مسمی گشته

نخسیتین، رطیوبتی اسیت کیه     : در ذکر رطوبات رلثه: فایده

هیای اصیلی   هیای صییار و همیۀ انیدام    برسان شبنم انیدر رگ 

است که عند فقدان غتا، بید   پراکنده است و منفصت وی آن 

دوم، رطوبتی است که به اعضا آمیخته باشید و  . مایتحلل شود

بدان مانند گشته میکن هنوز انجمیاد تیام نیافتیه باشید و ایین      

-رطوبت عند وصو  حرارت دیه و اتفاق ریاضت مفیرط میی  

هیای  سوم، رطوبتی است که انیدام . رودگدازد و به تحلیل می

است و پیوسته اجزای همۀ تین از آن  اصلی بدان سرشته شده 

 .است

گاه این رطوبات فانی شود، پیوستگی همه اعضیا باطیل   ره

انید بیه روغین کیه در     و اطبا رطوبت او  را تشبیه داده. گردد
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چراغدان است و رطوبت دوم را به روغنی که در فتیلیه انیدر   

خورده باشد و رطوبت سوم را به روغن که پیوستگی اجیزای  

پس هرگاه رطوبت نخستین از تن کم شیود  . است پلیته از آن

خاصه از حوامی د  چنان باشد که روغن چراغدان خرج شود 

و مدد فروص گسسته گردد و کار بدان حد رسد که روغنی کیه  

پلیته انیدر خیورده اسیت خیرج خواهید شید و ایین، درجیۀ         

نخستین دق است و وی زود عالج پتیرد مییکن دق را دریین   

نست؛ زیرا که دق در این حامت مشیابهت  ودت مشکل توان دا

امیا هرگیاه   . دارد به حمی مثقه و فرق بینهما در مثقه گفته شید 

رطوبت دوم خرج همی شیود، چنیان باشید کیه روغین پلیتیه       

صرف شود و این درجۀ دوم دق اسیت و دریین ودیت دق را    

او  : ذبو  گویند و ذبو ، آسان توان دانست و سه مرتبه دارد

آن چه به مرتبۀ آخر بیود، عیالج نریتیرد و آن     و میانه و آخر؛

میا هرگیاه   . چه در ریانی و او  باشید، بیه دشیواری بیه شیود      

رطوبت سومی خرج شدن گیرد، چنان باشد کیه رطیوبتی کیه    

اجزای پلیته بدان پیوستگی دارد نیست شیود در ایین حامیت،    

به مصنی شکننده گویند و بیه هییچ   « محشف»و « مفثت»دق را 

 .نباشد؛ اال ماشاءا  وجهصالج پتیر

یکیی آن کیه   : بدان که اعضای متشابه االجزا دو گونه است

گوینید  « منویه»و « اصلیه»از منی متکون شود و آن را اعضای 
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و وی استخوان است و غضروف و ربیاط و ع یب و وتیر و    

دوم، آن کیه از خیون متومید گیردد و     . غشا و شرائین و أورده

« دموییه »را اعضیای   وی گوش است و شیحم و سیمین و آن  

 .نامند

شیود  باید دانست که تب دق یا از اسباب سابقه عارض می

اسباب سابقه، چیون تیب محردیه اسیت و     . یا از اسباب بادیه

ورم گرم سینه و شطر امیب و حمی یومیه و ورمیه و حیرارت  

مصده و جگر و شش و جز آن از حمیات عفنیه و غییر آن کیه   

جمله است کیه طبییب از روی   حرارت به د  باز دهد و ازین 

اضطرار عند ضصف دت و غشی بیمار ماءاملحم دهید ییا دواء   

امیا  . اممسک و بدان سبب د  گرم شود و مرض به ق انجامید 

-اسباب بادیه، چون غم است و هیم و غضیب و تصیب و بیی    

خوابی و جوع بسیار کشیدن در ودیت شیباب و کسیی را کیه     

ب بادییه کیه د  را   مزاج او گرم و خشک بد و جز آن از اسبا

و پوشییده  . گرم کند به غایت؛ زیرا کیه مبیداء دق، د  اسیت   

باشید؛ زییرا کیه مسیتبصد     نماند که تب دق در اکثر انتقامی می

یصنی دور است که حرارت غریبه نخستین به اعضا آویزد بیی  

 .آن که به خلط یا روح آویخته باشد

ردد و این تب، گاه مفرد بود و  گاه با حمی عفنیه مرکب گ

 .بدترین ترکیب وی با خمس یا سدس یا سبع است
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عالمت تب دق مفرد یصنی غییر مرکیب آن اسیت کهنیبض     

صلب و ضصیف و متواتر بود و بر یک حامیت رابیت باشید و    

تب، آهستۀ الزم بیود و بیمیار از تیب سیخت آگیاه نباشید و       

هرگاه دست بر بدن وی گتارند سخت گیرم نبیود امیا چیون     

تیر نمایید و بیو  را اگیر بیه      ارنید، گیرم  دست زمانی نهیاده د 

تفح  نظر کنند، دهنیت و جیریش یصنیی پوسیته پوسیته در     

ترین عالمات تب دق آن اسیت  و درست. وی محسوس گردد

تیر گیردد و   که هرگاه بیمار غتا خورد، ظاهرتر و نیبض دیوی  

اندکی میل به عظم نماید پس طصام در حق میددوق بیه منزمیۀ    

اغدام اندازنید فروغچیراص را میدد    روغن باشد که چون در چر

دهد و بسیار باشد که طبیب جاهل نظر برآن کیه تیب از غیتا    

 .شود، منع غتا نماید و بیمار را هالک سازدظاهر می

های دیگر نیز بصد از تناو  غتا تییییر  اگر چه در تب: انتباه

هیا  نماید، اما در تیییر تب دق و دیگر تیب در احوا  روی می

های دیگیر بصید از   و وی آن است که در تب: فرق بسیار است

اغتتا فراشا و درازی تب و تکسیر و گرانیی اعضیا و بیرودت     

اطراف و اختالف نبض زیادت شود و در دق، جز ظاهر شدن 

تب هیچ نباشد به شرطی که با تب دیگر مرکب نباشد و نشیا  

نترکیب، دوام تب هاذیه یصنیی دق اسیت و بیه نوبیت عفنییه      

دشصریره یا نافض خیامی نیابودن اگیر میادۀ      مشتد گشتن و از
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و همچنان با هر که مرمب شود از . عفنیه خارج از عروف بود

اعراض خاصه وی توان دانست کو هرگاه رطوبت اومی خیرج  

شود و حرارت به رطوبت رانیه آوییزد، ددیدر ایین ودیت بیه      

 .گرددمسمی می« ذبو »

می   ها فیرو انیدر رود و ر  عالمت ذبو ، آناست که چشم

ها در خشک پدید آید و سرهای استخوان ظاهر گردد و صدص

ته نشیند و پوست پیشانی کشیده گیردد و رونیق و تیازگی از    

پوست برود و بدان ماند که میبود یصنی غبار گرفته و کیران و  

چشمها به چشم خواب آمود وماند و س بینی و گردن بارییک  

سینه بیر   شد و گوشها تنگ و خرد گردد و حنجره و استخوان

آید و اندر بو ، دهنییت و جیریش ظیاهر تیر نمایید و میوی       

درازتر گردد و شرش در وی افتد و کتفها بر افزایید؛ پیس تیا    

هیای میتکور نییز کمتیر     کع ذبو  به درجۀ او  آن است نشانه

گردند تا که به درجیۀ دوم  تر میآیند و همچنان زیادهپدید می

د و به درجیۀ سیوم در   رسد و هرگاه از درجۀ دوم تجاوز نمای

ها کج شوند و به جز پوسیت  آید، موی ریزیدن گیرند و ناخن

و استخوان هیچ نماند و این، نشیان دیرب مواصیلت باشید و     

مادام که بقیه یی از گوشت و خون تازگی و دوت بادی بود و 

استخوانها به گوشت پوشیده باشد، امید صالح و رجاء فیالح  

 .مستقیم باشد
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می یوم از سه شبانه روز در گیترد و نشیان   هرگاه ح: تنبیه

گساریدن ظاهر نشود و حرارت زیادهنگردد امیا خشیکل تین    

بیشتر از آن شود که آن تب را باید و صیفرت در وجیه بیمیار    

روی نماید، باید دانست که حمی یوم به دق بازگشت نمیوده  

 .است

هرگاه متحقق شود که تیب دق اسیت بیه زودی در    : عالج

تمهل نفرمایند که این تب در ابتدا زود عیالج  عالج کوشند و 

و تدبیر وی به تبرید و ترطیب کوشیدن اسیت از پینج   . پتیرد

دوم، . یکییی هییوای خانییه و مسییکن و مفییرش آراسییتن: وجییه

سوم، شییر نوشیانیدن و   . گرمابه و آبزن و تمریخ به کار بستن

. هیا و داروهیای مناسیبه دادن   چهارم، شربت. بر اعضا ریختن

تای موادق خورانیدن و هیر ییک بیه فاییده علیحیده      پنجم، غ

 .گفته آید

اگیر ف یل   : اندر ندبیر هوا و مسیکن و مفیرش  : فایدۀ او 

تابستان بود، به مسکن خنک که مهیب یصنیی در محیل وزش    

و اگیر در بین خانیه آب جیاری     . شما  بود بیمیار را بدارنید  

باشد، بستر بر مب آب بگسترند ییا سیریر بیرروی آب نهیاده     

ر را آنجا بدارند و تبرید و ترطیب بیشتر کنند، بیه غاییت   بیما

و بستر از جامه کتان نرم سیازند و بهتیرین بسیتر،    . نیک باشد

ح یر طری یصنی تازه است که محشو به کتاب بود و بصید از  
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هر هفته کتان تازه کنند یا همان را ندف زده و به کار برند تیا  

ن هیای سیرد چیون    ها و رییاحی و اسررغم یصنی گل. نرم باشد

بنفشه و نیلوفر و صند  و گالب و کافور و برف و ییخ تیوده   

توده پیش او نهاده دارند و گرداگرد او طیارهای کیالن کیالن   

به آب شیرین نیم گرم پر کرده بدارند و یا دبیزنهای کتان تیر  

ها به صند  و کیالب و آب  کرده به آهستگی بجنبانند و خرده

و آب حی امصامم و روغین گیل و   گشنیزتر و آب برزگ خرفه 

هیا بگتارنید و چیون    روغن بنفشه بیاالیند و بر سینه و کتیف 

خردۀ موضوعه گرم شد بردارند و دیگر، همیشه بهار گتارنید  

و استصما  این خرده ودتی شاید که طصام بر فم مصده نباشد و 

در شبانه روزی از دو سه کرت یصنی دو سه مرتبیه زییاده بیه    

ا که افراط تبرید بر اعضای تینقس ضییق نفیس    کار نبرند، زیر

و آنجا که از استصما  خردۀ مبرده تین  . آرد و آواز را بگرداند

نزار بیمار بلرزد، خرده را به مبردات آموده و نییم گیرم کیرده    

و تدهین پشت و ناف و کف پای و دست و بینی . به کار برند

و گوش و مقصد بیه روغین بنفشیه و روغین مییز تخیم کیدو        

 .ین نفع تمام داردشیر

اگر ف ل زمستان باشد، هوا خانه را مصتد  باید و بستر از 

های شسته و نرم و محشو بیه پنبیه بسییار بیود شیاید      کرباس

و کسو مریض به حسیب ف یو  اختییار    .. یصنی شایسته است
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نمایند؛ مثالً در گرما، کتان و توری و در سرما، کرباس نیرم و  

 .شسته

بایید کیه   : استحمام و آبزن و تمریخ فایدۀ دوم؛ اندر تدبیر

حمام و آبزن، خوش و نیم گرم باشد و گرمی آب چنیان بیود   

که مرغوب بیمار باشد و گرمی حمام بدان حد نشیاید کیه د    

اگیر در آب، بنفشیه   . . را گرم کند و نفس بگرداند و عرق آرد

و نیلوفر و برگ کدو برگ کاهو پخته باشند، به غاییت صیاب   

و و بتراشند و ددری کشک جو نیم کوفتیه انید   باشد و اگر کد

و هرگاه عزم استحمام نمایند، نخسیت  . آبزن پزند نیز سود دع

کشکاب خورانند و دو ساعت صبر کرده به حمیام برنید و در   

آبزن نشانند و همان ددر بدارند در حمام و آبیزن کیه پوسیت    

و بصد از استحمام، میریض را در آب سیرد   . نرم و تری پتیرد

دهند تا گیردن و هیم چنیان بیی تودیف بیرون آرنید و         غوطه

و نفیع در  . باشید سردی آب بیش از آن باید که در تابستان می

آوردن به آب سرد بصد از استحمام آن است که حرارت حمام 

زایل شود بدم او کسب کرده بود تحلییل نیابید و بصید از بیر     

های مرطبیه چیون روغین بنفشیه و     آوردن از آب سرد، روغن

وفر و میز کدو و میز بادام تمیریخ نماینید یصنیی بمامنید و     نیل

 .باید که روغن به آب در هم کرده میمامیده باشند

بصد از استحمام، در آب سیرد غوطیه دادن کسیی را    : انتباه
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و طرییق  . سزاوار است که هنوز گوشت در تنش مختیی باشید  

در آوردن اندر آب سرد آن است که بصد از استحمام بیه آبیی   

رمی او کمتر از آب حمام باشد در آورند پس به آبی کیه  که گ

گرمی او از آن کمتر بود و هم چنان به تدریج به آب مایل بیه  

آورند تا که نوبت به آب سرد رسید و نفیع بیی    سردی در می

و پیس از اسیتحمام و در آوردن در آب   . مضرت مترتب گردد

 سرد و تدهین، چیزی نرم بخورانند چون حسوی که از کشک

و اگر بصید از  . جو سازند یا دوص تازه با زردۀ بیضۀ نیم برشت

تناو  غتا چون چهار ساعت بگترد، یکبار دیگر بیه حمیام و   

و بایید کیه در بیردن بیه حمیام و      . آبزن برند نفع تمیام دهید  

نشاندن به آبزن هیچ حرجی به بیمار نرسد به حیدی کیه اگیر    

مییان إزاری  در آبزن در آمیدن ت یدیع یابید، بایید کیه آن را      

بنشانند و از هر دو طیرب إزار  گرفتیه بردارنید و در آب تیا     

گردن فرو نشانند و همچنان دو سه بار آرند و فرو گتارنید و  

 .زود برون آرند تا ضصف نیفتد

اسیتصما  اینهیا در دق   : اندر تدبیر شییر و دوص : فایدۀ سوم

مشروطه به شرایط است که اگیر مراعیات آن نکننید موجیب     

شرط او ، آن که تبی دیگیر بیا دق   : باعث و با  باشدمال  و 

دوم، آن که در تن، میادۀ افزونیی کیه عفقونیت     . مرکب نباشد

سوم، آن که جز دق عاری دیگیر کیه شییر و دوص    . پتیرد نبود
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چهارم، آن که طبع بیمار چنان نباشد . آن را ضرر دارذد نباشد

ز پینجم، آن کیه بصید ا   . که از شرب شییر اطیالق بسییار کنید    

 .تشرب چیزی که شیر را در مصده ببندند منع نمایند

بهترین شیرها به مددوق، شیر زنان پس شیر خر پس شییر  

یکیی، آن کیه از   : و در شیر خر، چند شیرایط اسیت  . بز است

زادن او چهار ماه گتشته باشید و تندرسیت و جیوان و دیوی     

و نشان دوت هاضیمۀ حیوانیات آن اسیت کیه     . امهاشمه باشد

. سخت گنده نباشد و در خشکی و تری مصتد  بودسرگین او 

شرط دوم در دادن شیر خر آن است که کاسه به آب گیرم پیر   

کننیید و در آن کاسییه پیامییۀ چینییی بگتارنیید پییس شیییر در آن 

و اگر رعاییت ایین دو   . بدوشند و همچنان بی تمهل بنوشانند

 .شرط نکنند ضرر دهد

ه روز تقدیر و ترتیب هر شیر کیه بیه میددوق آن اسیت کی     

او ، نیم سکرجه دهنید و روز دوم ییک سیکرجه و هیر روز     

همچنان نیم سکرجه زیاده کنند تا هفیت روز چنیان کیه روز    

هفتم، سه سکرجه و نیم داده شود و تیا هفیت روز دیگیر بیه     

همان ددر دارند نه کاهند و نه افزایند و بصده یصنی پس از آن 

چیون از   گویید « جیامینوس »و . هر روز نیم سکرجه کم کننید 

اگر بیه نسیب   : دادن شیر یک ساعت بگترد، نبض بیمار ببینند

تر و مایل به عظم نماید، دمیل تآن که پیش از تشرب بود دوی
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نیک گواریدن و تباه ناشدن شیر باشد پیس روز دیگیر زییاده    

و اگر ضصف و مختلیف ییا صیییر و متیواتر نمایید،      . باید داد

و . دن تودف باید کرددمیل تباه شدن شیر باشد پس در شیر دا

همچنان در ارنیای تشیرب شییر هرگیاه حرارتیی و آریار تریی        

محسوس گردد منع از شیر واجب باید دانسیت و بیه عیوض    

آن، آب خیار و آب تربیز و آب تخیم خرفیه و دیرص کیافور      

 .باید داد

آن جا که از شیر دادن عفونت تومد کند، بیه شیراب   : انتباه

 .ع را نرم کردن روا باشدآمو و شراب بنفشه و آب میوخ طب

احتیاط آن که شیر در مصده پنیر نگردد آن است که آن ددر 

که خواهند داد به تفاریق دهند و ددری نمک و عسیل در وی  

اند که شکر بهتر از عسل است و آن جا که طبع آمیزند و گفته

نرم بد، نمک، نباید انداخت و شکر نیز اندک بایید آمیخیت و   

ه باشند یا خواهند داد، از ماهی بیاز دارنید   آن روز که شیر داد

و از ترشی نیز و گروهی بر آنند که اگر یک جزو شیر باشید،  

دو جزو آب باران آمیزند و بجوشانند تا به نیمه باز آیید پیس   

و آنجا که طبع نرم باشید  . شکر افکنند و بدهند نفع تمام دارد

 و ضصف آرد، شییر نبایید داد و بیه عیوض آن دوص تیازه کیه      

مسکه از وی جدا کیرده باشیند بیه آهین تیاب داده و چییزی       

و . دابض چون طباشیر یا طراریث افکنده باید داد تا دبض کند
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اگر با تب دق سرفه باشید، ییک درم کتییرا بیا شییر و شیکر       

بلیسانند و صمغ در دهن دارند و جز آن که مناسیب حیا  او   

 .باشد

سیتانند و  طریق دادن دوص به مددوق آن است که دوص گاو ب

براالیند تا مسکه جدا شود و نیم روز نهند تا خوش مزه گردد 

و بصد از گتشتن نیم روز بحنباننید آن را تیا آب کیه بیر سیر      

آمده جمله به هم آمیزند پس نان پاکیزه بریان کرده بکوبنید و  

نرم بسایند و مقدار ده درم در سی درم دوص اندازند و بدارنید  

روز دوم پنج درم دوص زیادت کنند تا که آغشته شود بدهند و 

و یک درم نان کم نمایند و هم چنیان هیر روز پینج درم دوص    

کاهند تا کیه نیان سیرری شیود و     افزایند و یک درم نان میمی

بصده یصنی پس از آن هر روز پنج درم دوص بکاهند و یک درم 

نان بیفزایند تا دوص به سی درم و نان به ده درم باز آیید و آن  

این دوص مدتی بیشتر خواهند داد، نان نیم درم افزایند و را که 

 .نیم درم کاهند

هرگاه بترسند که به سبب دوص تبی یا عفیونتی تومید   : انتباه

 .کند، دوص با درص طباشیر باید داد

هیر  : اندر تدبیر اشیربه و ادوییه صیاحب دق   : فایده چهارم

صبح دم درص کافور دهند همراه شراب خشخاش یا آب انار 

یرین یا آب تربز یا آب کدو یا آب خیار یا همراه جیالب و  ش
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چون آفتاب طلوع نماید، کشکاب سرطانی یا آب انار شییرین  

یا جالب آمیخته بنوشانند و بصد از دادن کشکاب چون چهیار  

ساعت بگترد، شربت عناب یا شربت خشخاش موازنه بیست 

 و هنگیام خیواب،  . درم به آب سرد آمیخته نوشییدن فرماینید  

مصاب اسبیو  و جالب خورانند یا شراب عناب ییا آب تخیم   

 .خرفه و شکر و روغن بادام با مصاب بهدانه و جالب

دادن اشربه متکوره ودتیی اسیت کیه مصیده ضیصیف      : انتباه

 .نباشد و اال به جز آب انار شیرین هیچ نتوان داد

و . آن جیا کییه طبیع نییرم بیود، دییرص خشیخاش باییید داد    

زند و در پختن ددری حیب االس و  کشکاب از پوست جو سا

بهی یار یصنی مخلوط کرده نیز اندازند و بصید از پخیتن، گیل    

ارمنی و صمغ عربیی بارییک سیاخته دیدری در آن آمیزنید و      

 .خوردن فرمایند

گل ارمنی، پنج درم؛ : صفت درص دیگر که اسها  باز دارد

شاه بلوط بریان کرده، تخم حماض و گلسرخ، هر یک چهیار  

شیسر و کهربا، هر یک سه درم؛ زرشیک پیاک کیرده،    درم؛ طبا

ها سازند چنان که رسم است و ییا رب بهیی   شش درم، درص

و شیبانگاه ییک   . یا رب سیب یا شراب امرود و مورد بدهنید 

مثقا  اسبیو  بریان کرده و نیم درم صمغ عربی بریان کرده و 

نیم مثقا  گل ارمنی و یک درم سرطان با رب بهیی ییا سییب    
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 .ه باشد تا که شکم را دبض کنددادمی

هرگیاه شیربت و کشیکاب و    : اندر تدبیر غتا: فاسده پنجم

. شیر و دوص و جز آن که خورده شود به هضم رود، غتا دهند

و غتا باید که اندک اندک به تفاریق خورد تا گرانیی نییارد و   

و اغتیه کیه درینجیا سیود دارد، بنومیاش     . حرارزت نه افزاید

ه او کاهو و اسفاناج و کیدو و مییز بیادام    مقشر است که همرا

کوفته و بیخته باشند و دلیه کدو و دلیه خیار و دلیه اسباناخ و 

نر نماینید  و اگر نان پاکیزه در آب گرم. مانند آن دادن رواست

پس آب از آن بریزند و نان مترود یصنی نرید کیرده را بیه آب   

کشک جیو  و . یخ آغشته بخورانند، حرارت تب را باطل نماید

که با عدس سرخ و کیدو و سیاق کیاهو ییک جیا پزنید و بیا        

و آنجا کیه  . روغن بادام یا شیره میز او بدهند همان عمل کند

صفرا غلبه کند، م وص دراج و تیهو و چوزه مرص خیانگی و  

هالم یصنی بزغامه و درص از گوشت بزغامه و گوسامه و ماهی 

نییم برشیت    و بیضه مرص. تازه خرد م وص کرده موافق باشد

نفع تمام دارد و پنیر تر شور نا کرده باک نباشید و زیربیا کیه    

سخت ترش نباشد به دراج و چوزه مرص خانگی و مییز بیادام   

و از فواکه، انار املسی . بسیار و شکر چاشنی کرده نیکو باشد

و از . تر اندکی روا باشدو سیب شیرین رسیده و تربز و عناب

ر و روغیین بییادام و تخییم شیییرینی، حلییوای تییر کییه از شییک 
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خشخاش تر سازند موافیق اسیت و اگیر تخیم خشیخاش تیر       

نباشد، میز تخم کدو شیرین و میز تخم خیار و خیار بادرنگ 

و نان فطییر نشیاید داد و آب   . و میز بادام کوفته بد  آن کنند

بسیار و شدید امبرودت زیان کلی دارد و حیرارت غرییزی را   

 .ز گرداندبمیراند یا به دق امشیخوخه با

تا ممکن باشد احتیاط باید کرد تا طبع نیرم نشیود و   : انتباه

هر ودت که نرم شود، غبیرا و زعرور و شاه بلوط سود دارد و 

دوت شود چنیان کیه غشیی افتید،     هرگاه مددوق ضصیف و بی

 .ماءاملحم باید داد

باید دانسیت کیه اگیر تیب دق بیه مرتبیه او  بیود،        : تنبیه

د بسیار نباشد مگر آن کیه بیه ذبیو     حاجت به ترطیب و تبری

انجامد و این همه مبردات و مرطبات مشروحاً ذکیر یافتیه بیه    

 .حسب حاجت اخت نمایند

اندر تدبیر دق پیرانه که مسیمی اسیت بیه دق    : فایده ششم

باید دانست که ایین میرض از جینس    . امشیخوخه و دق امهرم

دق حمیات نیست اما عادت اطبا بر آن دفته که در ذییل تیب   

این را نیز ضبط نمایند جهت مشابهت که میان مددوق حقیقی 

و امهرم است؛ زیرا که در این مرض، آدمی به صورت میددوق  

گرایید؛  ماند و به روزگار پیری نارسیده به احوا  پیران میمی

و این مرض پییران را بیشیتر از   . خوانند« دق امشیخوخه»مهتا 
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تر از آن افتد که کودکیان  آن افتد که جوانان را و جوانانرا بیش

 .را

ودیت  یکی، آن که آب سرد بی: اسباب دق امهرم، پنج است

خورده شود چنان چه عقب ریاضیت دیوی و عقیب جمیاع و     

استحمام که هنوز مسام گشاده بود و طبع به حا  نیامده باشد 

و اندر تبهای عفونی که هنوز ماده خام بود؛ زیرا کیه خیوردن   

طل دوت و مضصف حرارت غریزی آب در این چنین محل، مب

هیای فاسیده بیه د     دوم، آن که بخارهای بد از رطوبت. است

سوم آن که به سیبب ریاضیت و جیز    . آید و د  را سرد نماید

آن که متیب رطوبات و محلل میاده حیرارت غرییزی باشید،     

هیای دوییه   چهارم، آن که استفراص. سردی و خشکی غلبه کند

پینجم، آن کیه   . زی را خرج کنداتفاق افتد و ماده حرارت غری

های گرم، سردی مفرط استصما  نموده شود و بدان در بیماری

سبب مزاج بگردد و سردی غامب آید و بسیار باشد که افیراط  

هیای گیرم و در تیب    آب خاصه که سخت سرد باشد در تیب 

 .دق، مودی به دق امهرم شود

بامجمله، این علیت چیون مسیتحکم گیردد تیدارک نتیوان       

 .گردد

عالمت مرض میتکور، سیریدی و ردیت بیو  و امتهیاب و      

حرارت نابودن و آن چه در ذبو  گفته شد پیدا بیودن و حیا    
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 .مریض مشابه به حا  پیران نمودن

به تصدیل مزاج کوشند تا نیرض مسیتحکم نشیود و    : عالج

اگر مستحکم شده باشد نیز از عالج باز نایستد تیا بیامرا  از   

و دیانون کلیی در مصامجیه وی آن    . هالک عاجل ایمین بمانید  

است که مزاج را اندر گرمی وتری مصتید  بیاز آرنید و ایین،     

چنان باشد که هر صباح ترنج کربی و زنجبیل مربی و شیقادل  

مربی اندکی دهند با عسیل و پیس از ییک سیاعت پینج زرده      

و بصید از دو سیاعت   . تخم مرص نیم برشت یا زییاده خوراننید  

و پس از حمام چون یک سیاعت بیر   استحمام و آبزن فرمایند 

آییید، اسییفاناج کییه درو دارچینییی و زنجبیییل و خومنجییان بییه 

و بصید از  . گوشت کبوتر و بره و مرص فربه پخته باشیند دهنید  

تناو  غتا، خسرانیدن الزم دارند و از هر چه محلیل بیود بیاز    

-دارند و عسل در اکثر اودات اندک اندک دادن صیواب گفتیه  

سر و پایچیه بیره سیازند اسیتصما  نمیودن      و حقنه که از . اند

بدین طریق که سه روز پیوسیته بیه کیار برنید پینج روز فیرو       

گتارند و باز سه روز دیگر به عمیل آرنید و پینج روز دیگیر     

و هیر بیار کیه    . فرو گتارند و هم چنان چند بار تکرار نمایند

حقنه استصما  نمایند، روغن نیرگس و سوسین و خییری بیر     

به غایت مفید است و هرگاه بهبود بوجود آید اعضا بمامند که 

های بزرگ چیون دواءاممسیک و   و دوت رجوع نماید، مصجون
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مثرود یطوس و تریاق کبیر نفع دارد و جماع به هیچ وجه روا 

 .نیست

 

 اندر معرفت بحران: دهیفا
. یبر خ م یغلبه خ م یاست به مصن یونانیبحران، مفظ 

صت بیا علیت   یدن طبیوشکو در اصطالح اطبا، عبارت است از 

م ظیاهر شیدن؛ خیواه بیه     یر عظیمار تییو بدان سبب در بدن ب

 .بدتر یا به حامیبهتر  یحام

 :مار به هشت گونه استیر حا  بیه تیکد دانست یبا

از  یبیارگ یکد و ماده میرض را  یصت غامب آیه طبک، آنیکی

 .ندیگو« د تامیبحران ج»ن را یو ا. دیبدن خارج نما

مخ یوص بیه امیراض     – یا ردیی د بیود  یج –بحران تام 

 .حاده است

نید  ک ییک د و بحیران ن یصت غامب آیه اگرچه طبکسوم، آن 

را  یه میابق کی دفیع نسیازد بل   یبیارگ یکماده بیه راه   یاما همگ

 .دفع سازد کاند کاند

ن بر ظیاهر نباشید   یصت نخستیه اگرچه غلبه طبکچهارم، آن

ر، غلبیه او  پزد و به آخی  یهم کاند کصت ماده را اندین طبیکم

 .دیظاهر شود و مرض را بزدا یبارگیک

 .ندیگو« د ناد یبحران ج»ن هر دو را یا
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 یبارگیکند اما کد و بحران بد یه مرض غامب آکپنجم، آن 

ف یضیص  کانید  کصت را بصد از آن انید یه طبکنسازد بل کهال

 .ت رساندکه به هالکسازد تا 

اهر د امیا غلبیه او پرظی   یه اگرچه مرض غامب آکششم، آن 

سیازد و آخیر    یف همیصت را ضصیطب کاند که اندکنباشد بل

 کد و طبیع را مقهیور سیاخته هیال    یی علت غلبیه نما  یبارگیک

 .سازد

ن هیر چهیار   یند و ایگو« ناد  یبحران رد»ن هر دو را یا

 یسیم یو انمیا  « »بکی بحیران مر »اسیت بیه    یدسم آخر مسیم 

 .«هم ممتزجایض فیر حا  اممریب متیکاممر

رد و میاده  یی گ یدوت همی  کاند کصت اندیبه طکهفتم، آن 

میاده را دفیع    یتمیام  یج و به میدت یپزد به تدر یمرض را هم

 .ندیگو« لیتحل»ر را ین نوع تییم و ایر عظیظهور تی یسازد ب

شود و پخته نگیردد   یمستوم کاند که ماده اندکهشتم، آن 

م تیا  یر عظی یظهور تی ید بیصت روز به روز به ضصف گرایو طب

نید و  یگو« ذوبیان »و « ذبیو  »ن را یی شود و ا کالض هیه مرک

 .ل و ذبو ، مخت  است به امراض مزمنهیتحل

دفیع نتوانید    یبیارگ یکصت عنیدامبحران میاده را   یهرگاه طب

گیر  ید و بیه د یی س دفیع نما یرئ یه از اعضاکار باشد یرد، بسک

نید و او انیواع اسیت    یگو« بحران انتقیا  »ند و آن را کاعضا اف



 658 

ردیان و  ید اسیت،  یی آن چیه ج : یرد یضد بود و بصیج یبصض

اسییت، اورام و  یخییارش و دوبییا و بهییق اسییت و آن چییه رد

لیه و  کو آبله وا یله و طاعون و نمله و نار پارسیها و دب خراج

و  و تشینج  یو دوامی  ل و مقیوه یخناق و برص و غدد و داءامف

ه کی حیران  به اسیت و ب کو وجع امظهر و وجع امر کوجع امور

ه کی نید  یگو یند، از آنش ردکامراض  یصنین اعال  یانتقا  بد

ه کی گر یمار به مرض دین بیکشود م یاصل مرض اگرچه دور م

و . گیردد  یمیزمن مبیتال می    یاز آن حاده اسیت و بصضی   یبصض

ظ بیود و دیوت   یه ماده غلی کافتد مگر آنجا  ی، نمیبحران انتقام

امقیوام و  و خلیط مصتید     یه اگیر دیوت دیو   کی را یف؛ زیضص

 –بحیران   یو نشان تمیام . افتد یم« بحران تام»امدفع بود،  دابل

وم امبحیران  یی شدت دلق و اضطراب است  – یا ردید بود یج

 .و نشان نق ان او، دلت آن

ده یی ن فایی ه چگونه باشید، آخیر ا  ک یان بحران هر عضویب

 .دیگفته آ

ه آخر به سیالمت بیود، چهیار مرتبیه     کرا  یهر مرض: انتباه

و بحران تام، جیز بیه   . د و انتها و انحطاطیشد ابتدا و تزابا یم

بیود و   کمرض افتد، مهلی  یودت انتها نباشد و آنچه در ابتدا

د است نیاد  باشید و اگیر    ید افتد، اگر جیآنچه در ودت تزا

امیا  . مار اندر آن بحیران، سیخت بیدحا  باشید    یاست، ب یرد
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ض یمیر  د اسیت، یی آنچه در انتها افتد، تمام باشد؛ پس اگیر ج 

 کهیال  یبارگیکاست  ید و اگر ردیرون آیاز خطر ب یبارگیک

اما در ودت انحطاط، نه بحران باشد نیه میوت و ودیت    . شود

ه در روز کی  یو هیر بحرانی  . د و انتهیا یموت، ابتدا است و تزا

ش از آن افتید،  یبحران افتد، نشان سالمت باشید و آن چیه پی   

 .صتیطب ماده و اضطراب یاریند بر ردائت و بسکدالمت 

ا بیه سیبب   یی ش از ودیت انتهیا   یت بحران پی کبامجمله حر

ه طبع را ک یا به سبب خارجیصت باشد یطب یو عاجز یماریب

واطصمیه و اشیربه    یبنجنبانند چون عوارض نفسیان  یهنگام یب

متودیع   ییک ه بحیران ن ک یودت و هرگاه در روز یم و بینامال

 .د سخت بد باشدید آیباشد و عالمت پد

بحران باشد و آن را  یروزها ی، بصضیماریار بروزگ: هیتنب

ه کی خبردهنده باشید   یروزها یند و بصضیگو« هیام امباحوریا»

 ینید و بصضی  یگو« ام االنیتار یا»خواهد بود و آن را  کیبحران 

باشد و نه از انتار اما به حسب انحراف،  یروزها نه از باحور

« اموسیط  یام اموادیع فی  یی ا»شود و آن را  یبحران در آن وادع م

 .ندیگو

ازده یی باشد،  یکه در آن بحران افتد و تمام و نکاما روزها 

سیت و  یسیتم و ب یچهارم و هفیتم و چهیاردهم و ب  : روز است

و  یم و سی یکی و  یست و هفتم و سیست چهارم و بیم و بیک
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بحیران   یگیاه  یه در وکو آن . و هفتم و چهلم یچهارم و س

اموسیط،   یدیع فی  ام اموایی است بیه ا  ینه و مسم یباشد و گاه

زدهم و یازدهم و سی یی سوم و پنجم و نهیم و  : شش روز است

بحران ناد  باشید و بیا رنیج و بیا      یو آن چه در و. هفدهم

ششم و هشتم و دهیم و دوازده و  : خطر بود، هشت روز است

بحیران نتباشید،    یو آنچیه در و . پانزده و هجدهم و نیوزدهم 

سیت و  یبسیت و سیوم و   یسیت و دوم و ب یب: زده روز استیس

سیت و نهیم و   یسیت و هشیتم و ب  یست و ششم و بیپنجم و ب

و ششیم و   یو سوم و پینجم و سی   یو دوم و س یام و س یس

 .و نهم یو هشتم و س یس

و  یا نیه افتید، سی   یی بحران افتد  یه در وکاز جمله روزها 

ز یی روز او  و دوم را ن یو بصض. االصح یهشت روز باشد عل

وم در روز یی  یه حمی کی را یی انید؛ ز  بحیران شیمرده   یاز روزها

ر حیا  اسیت و   ییی ا دوم بگترد و گتشتن، عالمت تیینخست 

 .هوامبحران

ه، در امیراض  یی ام بیا حور یه گفته شد از تصدد اکن همه یا

ثر بیه  کحاده در ا یها یماریشود و بحران همه ب یحاده وادع م

فرد باشید؛ مهیتا بحیران غیب،      یصنیطاق  یها روزها و نوبت

شیتر  یو در ب. از روز چهاردهم چشم دارنید شتر یازدهم بیروز 

بحران باشد؛ مثال هفت  یامراض، دور تبها همچون در روزها
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دور غب همچون هفت روز تیب محردیه باشید و صیصوبت و     

 .تر باشد ها تا روز هشتم باشد و از پس آن آهسته دوت بحران

باشید و   یبحرانهیا هیر چهیار روز    یه بصضی کد دانست یبا

و دیوت  . یسیت روز یهیر ب  یبصضی  و یهر هفیت روز  یبصض

تیر بیود و دیوت بحیران      ست روز تمامی، تا بیبحران چهارگان

، تا چهل روز باشد اما در امراض مزمنه، عیدد میاه   یهفت گان

حیاده باشید؛ چنیان     یها یماریب یو سا  همچون عدد روزها

، هفت ماه هم چون نوبیت غیب   یو بلیم یچه در ربع سوداو

روز بییه جییز روز ش ییتم و  از پییس چهییل. «بقییراط»باشیید و 

بحیران نشیمرده    یسیتم از روزهیا  یهشتادم و صدم و صد و ب

سیت  یتیا صید و ب   یگان ستیب یها ه دوت بحرانکرا یاست؛ ز

ا از پیس  یست روز، بحران یبامجمله، از پس صدوب. روز باشد

ا یی ا از پس چهارده سا  یا از پس هفت سا  یهفت ماه باشد 

 .سا  یکست و یاز پس ب

ن یروز چهلم، آخر بحران حاده است و او  بحیار ه کبدان 

ت حیاده اسیت، بحیران در روز    یی پس اگر میاده بیه غا  . مزمنه

د یی آ ید می یچهارم افتد وگرنه به حسب دلت حدت آخر تر پد

تر بود بحیران او دورتیر    تا چهلم و مرض مزمن هرچند مزمن

 .از چهلم باشد

دام کی ه روز بحیران  کی ه خبر دهید  کام انتار آن است یاما ا
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وادیع   یمی کر ییی تی یصنیراما یز تییروز است و در روز انتار ن

ام بحران باشد به یه روز انتار، ن ف اکشود و از آن است  یم

؛ چنییان چییه در مطییوالت مشییروحا یقیییرحقینحییو مناصییفه غ

 :دیز گفته آینجا نیدر یه برخکور است کمت

د، بحران ید آیهرگاه در امراض حاده روز او  ارر نضج پد

ع یت گییرم و سییریییبییه غا یمییاریچهییارم باشیید و اگییر بروز 

روز  تر باشید،   ت بود، روز سوم بحران افتد و اگر آهستهکامحر

وم انیتار در روز چهیارم بیود و    یی و اگیر  . چهارم بحران افتید 

تیر   و اگیر آهسیته  . گرم باشد، بحران روز هفیتم باشید   یماریب

ارم وم انیتار در روز چهی  یی و اگیر  . ندکباشد، بحران روز نهم 

وم یی و اگیر  . د، بحران روز ششم باشدیبد نما یها بود و نشان

و . ا چهیاردهم باشید  یی ازدهم یانتار روز هفتم بود، بحران در 

د، بحیران در هفیدهم بیا    ید آیاگر نشان نضج در چهاردهم پد

ار یسیتم بسی  یم باشید و در ب یکی سیت و  یا بیستم یا بیهجدهم 

نید و  کز هفیتم  ه روز چهیارم انیتار بیه رو   کو همچنان . باشد

ست و یا بیستم یازدهم به پانزدهم، روز هفدهم هم انتار به بی

سیت و چهیارم و   یم و بیکی سیت و  یند و هجدهم بیه ب کم یک

د یی ه ارر نضج انیدر هفیدهم پد  کار باشد یو بس. ست و هفتمیب

م در گیترد و بیه   یکی ست و یف باشد و بحران از بید و ضصیآ

ام یی ا»نید و از  کچهلم  ستم، انتار به روزیو ب. چهلم روز رسد
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د، یی د آیی روز سیوم پد  یها ه نشانکهرگاه « اموسط یاموادصه ف

نید و روز پینجم بیه روز نهیم     کبد باشد و بحران روز ششیم  

بید باشید، بحیران روز هشیتم      یها ن اگر نشانیکند؛ مکانتار 

 .ندک

بحیران   یهیا  ه نشیان کار باشد یاندر امراض حاده بس: انتباه

و . بحران در سیه روز تمیام شیود    یصنیوسته باشد یسه روز پ

نشیان   یه در وکی دام کی ن سیه روز هیر   یی ه درکی د دانست یبا

د شمرد؛ یوم امبحران بایتر باشد، همان را  یشتر و دویبحران ب

وم یی دهید و آن روز   یز بیر آن گیواه  یی االنتار ن ومیه کخاصه 

 .بوده باشد و هواالصح یامباحور

ه در کی ن اسیت  ه آیفیحد بحیران امیراض مزمنیه صی    : هیتنب

رد و یی ه در تابسیتان زوا  گ یل شود و میزمن شیتائ  یزمستان زا

 .ازده روز بگتردیشتر اندر یگرم و مانند آن ب بحران سرسام

ا بیه عیرق   یمحرده و غب،  یها ه بحران تبکد دانست یبا

و بحران محرده خام  به رعیاف  . ا به اسها یء یا به دیباشد 

و . ا به رعیاف یشتر به عرق باشد و ی، بوب حران رسسام. بود

و آمیاس  . ا به اسیها  یو تب ربع، به عرق باشد  یبحران بلیم

ا بیه  یء یا به دیند کجگر اگر جانب مقصر بود، بحران به عرق 

و . ا بیه ادرار یی نید  کبه عیرق   و اگر جانب محدب بود،. اسها 

ه کی د یا به صید یا به دمصه یبحران امراض سر، به مخاط باشد 
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بیه نفیث و     تینفس،  یو بحران اعیال  اعضیا  . دیگوش پاال از

ق به عرق باشد و بحران مصتد  به رعیاف بیود   یبحران ماده رد

ثر کر در ایو افتتاح خون بواس. یا به دیا به اسها  یا به ادرار ی

 .ه مصتاد بوده باشدکباشد؛ خاصه آن را  یکامراض، بحران ن

پس اسها ، پس  ها رعاف است، ن بحرانیتر ن و تمامیبهتر

 .، پس ادرا  بو ، پس عرقید

 :دام جهت خواهد بودکه بحران از کدر شناختن آن : دهیفا

. ، صیداع یکیی : باال، هفت است یل ماده به سویاما نشان م

چهارم، گوشها . ین و دویسوم، طن. نیو رقل صدغ دوم، دوار

ا همیراه آن  یی هیا   شیان ن نیش ازیپنجم، پ. ر شدنکبار  یکبه 

ششیم، سیر   . دا بیودن یی در تینفس پ  یدر گیوش و تنگی   یگران

 .هفتم، سرگرم بودن. درد یده شدن بیشکم باالتر کش یپهلوها

ن یریی ره شیود و میب ز  یی ن نشیانها چشیم خ  یی پس اگر با ا

ا فیم مصیده درد   یان افتد ید و غثیند و آب از دهان آک اختالج

ء خواهید شید؛   یه بحران به دی کدانست  دیند و د  بطرد، باک

و . زرد شود یباشد و در آن حا  رو یخاصه اگر تب صفراو

و چشیم   ینی یو ب ید و رویی سرخ نما یها ش چشم خطیاگر پ

بخیارد و   ینیرون شود و بیاز چشم ب کسرخ گردد و ناگاه اش

ه بحیران بیه رعیاف    کی د دانسیت  یی ند، باکسر ضربان  یرگها

 .مار جوان باشدیبود و ب یدمو یاریخواهد شد خاصه اگر بم
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نید و  که بحران بیه رعیاف   کار باشد یز بسین یماده صفراو

د و تیب  یی ش چشیم نما یزرد پ یها ا یه خکنشان او آن است 

پوسیت هیر    کیافتن روز بحران و خشیمحرده باشد اما سرما 

گیر آریار واال   ید یدو از عالمت رعاف است بیه شیرط سیالمت   

ه از آن جانیب  کی عاف آن است ن ریب باشد و بهترکنشان مر

 .است یدر و یماریه ماده بک

میار انیدر   یه بکاسفل آن است  یل ماده به سویم یها نشان

هیا   نیران و سیر  یهیا  یومهیابد و بی یو حرارت یاسفل تن امم

چ یگفتیه شید هی    یل ماده به اعلید و آنچه از آرار مینما یممتل

د و بیو   ب بسوزد و مثانه گیران باشی  یپس اگر سر دض. نباشد

د و فزون از عادت و رسوب در آن ظاهر شود و طبع یظ آیغل

ه بحیران بیه ادرار   کد دانست ید، بایم آکباشد و عرق  کخش

شیتر از  یو بحران به ادرار بیو  در زمسیتان ب  . بو  خواهد شد

نید و بیراز و بیو  بیه     کم درادیر  کو اگر شی . گر ف و  افتدید

رو  یچش و گرانیر ناف پید و به همه تن خاصه زیگرا یسبز

ه کی د دانسیت  یی با و صیلب باشید،   یر و دوید و نبض صیینما

آب  یه اندر تب صیفراو کبحران به اسها  خواهد شد خاصه 

میار  یق باشید و عیادت ب  ید و ردیار خورده شود و بو  سریبس

 .متر افتدکها  گر استفراصیه طبع او نرم بود و دکچنان باشد 

د یی و جع و رقیل پد  مرگاه و رحمکمار زن بود و در یاگر ب
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د دانسیت  یی با دا نباشد،یچ پیگر هیبحران د یها د و از نشانهیآ

خاصیه اگیر ودیت عیادت آن      ض خواهد شد؛یه بحران به حک

 .ب باشدیدر

میر درد  کد و پشت و ید آیو اگر اندر مقصد وجع و رقل پد

گیر  ید ید و از نشیانها یی ل به عظم و دیوت نما یند و نبض مک

ه بحیران بیه گشیودن    کی د دانست یاچ ظاهر نشود، بیبحران ه

 .مار بدان مصتاد بودیمصقد خواهد شد خاصه اگر ب یها رگ

متیر  که بیو   کق عرق آن است یل ماده به طریم یها نشانه

د و تین  یی نما کباشد و ظاهر پوسیت خشی   کد و طبع خشیآ

بود و  یزد و نبض نرم و موجیگرم باشد و بخار گرم وتر برخ

ظ؛ خاصیه اگیر روز   یشید و غلی  ن بایه باشد رنگی کبو  هرددر 

جا دسیت  کو هر. ظ نگرددین شود و روز هفتم غلیچهارم رنگ

تیر   رتر نهاده دارند آن موضیع گیرم  یبر تن او گتارند هرچند د

ه کی رد کی د یی م باکی د، حیی دا آیی د؛ پس هرگاه از آن آرار پینما

مار در خواب، اسیتحمام  یدن بیو د. بحران به عرق خواهد شد

 .ل آمدن عرق باشدیز دمیا نر غسل ریو آبزن و تدب

نافتیادن و   ینشان بحران انتقا ، دوت تب است و اسیتفرغ 

عضیو درد   ییک ا در یارر نضج ظاهر ناشدن و اندر همه اعضا 

نیابودن مگیر    یزیی چ کبد و خطرنا یها الزم بودن و از نشانه

بیود و   ین آرار ظاهر شود و دوت دویعدم نضج؛ پس هرگاه ا
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خواهید  « بحران انتقیا  »ه کرد کد یام بکنبض با نظام باشد، ح

نید و  کتر و گرمتر باشد و درد  فیه ضصک یپس هر عضو. شد

ه کی د دانسیت  یی بیود، با  یاو ممتلی  یآن عضو و حوام یها رگ

. ه منتقل شده اسیت ک یخت در حامیماده بدان عضو خواهد ر

؛ چنانچه باال یرد ید بود و بصضیاز بحران انتقا ، ج یو بصض

از  یه بیه عضیو  کی و هرگاه مصلوم شیود  . دتصداد آن نموده ش

خیتن میاده بیدان    یخیت و ر یاعضا، ماده منتقل شده خواهید ر 

ه آن عضو را دوت دهنید  کد یخواهد آورد، با یعضو آفت دو

م کختن ماده بیرو یتر و ر سیه از خسکگر ید یو ماده به عضو

ق یی تر باشد و طر ه سهلک یقیتر بود باز گردانند به طر مضرت

 .ن مبحثید در همیه آشتر گفتیآن پ

ت کچ وجه حریض را به هیه روز بحران مرکد دانست یایب

د گتاشیت  یی صیت با یار به طبکد داشت و ین باکد داد و ساینبا

ار کی صت غامب است امیا در اتمیام   یه اگرچه طبکاما اگر دانند 

دهند به  یاریه آن را کتوانند  یخود محتاج به اعانت است، م

صت ماده را به رعاف خواهد رفیع  یطبحسب اراده او؛ مثال اگر 

ار یگردد و اما محتاج اعانت باشد، سر را گرم دارند و آب بسی 

ش یق حاجت بود، آب گیرم پی  یزند و اگر به تصریگرم بر سر ر

همیراه   یصنی یمیار را و بمصیه   یدر پوشیند ب  ییاو نهند و به ردا

ند تیا  ک یهم کحومه خش یصنیظرف آب و عرق را به منشفه 
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نید و اگیر   یء فرمایء بیود، دی  یو اگر محتاج به د. دیشتر برآیب

ند و اگر مفتقر بیه  ین طبع نماییتل ن داشته باشد،ییحاجت به تل

بیه   یبحرانی  ادرار باشد، مدرات خوراننید چنانچیه در صیداع   

ه مفرط شود ک یتف ل گفته شد و همچنان هم استفراص بحران

و حیبس او   د دانسیت یصت بایو خوف ضصف افتد، مخامف طب

 .د بستیضرورت نبا یرا ب یچ استفراص بحرانیرد و هکد یبا

و آن بیر   یبه عضو یدن ماده از عضویق بازگردانیر طرکذ

 :چند وجه است

ه کی م بیر بندنید   که برابر اوست را محک یه عضوک، آنیکی

ه کی دوم، آن.متامم گردد تا به سبب امم، ماده بدان سو بیازگردد 

دو کی ا شیاخ و  یی شیه  یجمیه ش ه برابر اوسیت مح ک یبر عضو

 .ندیگرم جاذب ضماد نما یا داروهایگتارند 

ه اگر ماده در دست راست بود، به دسیت چی    کسوم، آن 

 .نند و بار گران بردارندکتر  سخت یارک

ه کی د یی ه اگیر میاده در سیر و چشیم باشید، با     کچهارم، آن

را سخت  یند و پایه درد بنشاند بر ان استصما  نماک یا هیادو

ف پیا  کها از ساق تا  ا به طنابیا در آب گرم گتارند ی بمامند

د و همچنیان هرگیاه میاده بیه     یی بربندند تا ماده از باال فیرود آ 

نه آرد، بازوهیا و  یبیه مصیده و سی    یباطن خواهید افتیاد و رو  

بربندند تا به اطیراف برگیردد و ادرار بیو  بیه      یها را دو ران
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اسیها  و اسیها     ء بهیق بازماند و عرق به ادرار بو  و دیتصر

 .یبه د

بازگرداننیید، بییه جانییب  یه از عضییوکییبامجملییه، مییاده را 

 یسی کتر؛ مثال  یکا نزدیدورتر  ید به عضوید گردانیمخامف با

د و خواهند به جانیب مخیامف   یام و دهان خون برآکه از کرا 

د و اگیر  یی د گردانیبا ینیب باشد بازگردانند، به جانب بیه درک

 یاسفل رگی  یها بازگردانند، از اندامدورتر  یخواهند به عضو

آن  ییک ر دارد و به عضیو نزد یه بواسک یهمچنان زن. ندیبگشا

ض بازگرداننید و اگیر آن   یق حیه بازگردد، به طرکرا خواهند 

میه  ین یهیا  از رگ ید، رگیرا به عضو دورتر بازخواهند گردان

 .ندیباال بگشا

اسیت   آن یلکهرگاه خواهند ماده از عضو بازدارند، دانون 

 یه درد ماده را بیه سیو  کرا یند زین نماکه نخست درد را ساک

دن سیهل و  یی رد، بازگردانیی ون گکشد پس چون درد سکخود 

ف و بیه  یشیر  یچ وجیه بیه عضیو   یمزاحمت باشد و به هی  یب

و تیا  . د آوردیف ماده را نبایامحس و به عضو ضص یدو یعضو

تیر بیه آن    بیه درکپست  یصنیس یخس ین بود، به عضوکمم

و . د آوردیی متر داشته باشد باکبود و حس  یضو باشد و دوع

ه کی رد کی د یی دن ماده مطلوب شیود، تمهیل نبا  یچون باز گردان

 .ارجاع ماده در ابتدا آسان باشد جهت دلب ماده
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ت بیود،  کل امحریو دل کده نماند اگر ماده در بدن اندیپوش

دن او بدون استفراص پسند باشد و مضرت نرساند اما یبازگردان

ت باشد، امامه میع االسیتفراص   کرامحریثکو ماده  یاگر بدن ممتل

ت یی گر نیه انجامید و در اخیراج او رعا   ید یرد تا به آفتکد یبا

محاذات الزم شناسند؛ مثال اگر ماده به جانیب دسیت راسیت    

. سکراست و بامص یا از پایرد کد یبود، ف د از دست چ  با

همان جهت رگ ل به فوق باشد، از یو اگر به جانب راست ما

 یل بیه اعلی  یی و اگر به جانب چ  ما. د زد از دست راستیبا

و همچنیان  . ردکد یچ  با یا از پایف د از دست چ   باشد،

نند و اگیر  کراست بود، ف د از دست راست  یاگر ماده در پا

دن ماده از طرف »ه بر اکرا یچ  بود از دست چ ؛ ز یدر پا

رجاع میاده جگیر، رگ   ا یو همچنان از برا. مقابل آسان باشد

ارجاع ماده د  و سررز از دست  ید زد و برایاز دست چ  با

 .راست

ت مخامفت در اخراج ماده احشا، به یه گفته شد از رعاکنیا

زش باشید و  یی ه هنیوز میاده در ان یباب و ر   کی است  یریتقد

ستاده باشید،  یه ماده از روران و ان باب اکن از پس از آن یکم

رد کی د یاز طرف مقابل عضو مؤوف باازامه امراض  یف د برا

تا از نفس عضو بر آورده شود؛ چنیان چیه در ذات امجنیب و    

ه بصید از  یی ظاهر یاز اعضیا  کتمکی و . افتیه یر کی ز ذیجز آن ن
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ن هنگیام  یی ه درکی رد کی د یه از ذات عضو بایاستقرار ماده، تنق

 .تهاکون حرکده است بسیفا یامامه او ب
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ه به کبثور  اندر اورام و: ست و چهارمیباب ب

د و آنچه به ظاهر تن تعلق ید آیظاهر بدن پد

 دارد
 .ن باب، مشتمل است بر چند ف لیا

له و جذام و کدر اورام و بثور و آ: فصل اول

 مانند آن
 :ن ف ل، متضمن است بر چند مقامهیا

ه در عضو حیادث شیود   کاست  یصیرطبیغ یادتیاما ورم، ز

رساند بامفصیل و درد   ه ضررک یتیثیه ممدده به حیاز ماده فضل

. «امیورم و امنفخیه   یفرق فی یو بها ». ر مسیا به غیند به مس ک

 .ه خردتر باشدکعبارت است از ورم  اما بثور،

 

 یاندر فلغمون: مقاله اول
و آن، ورم . «بامقیاف  یهو بامفیاء اممفتوحیه و دیا  امیراز    »

و عالمیت او،  . ه ماده او خون باشید کراالنتفاخ است یثکظ یغل

نتفاخ عضو و شدت حرارت و وجع و ضربان اسیت و  ثرت اک

ن یبو  و از شان ا یتمدد و حمرت ورم و عظم نبض و سرخ
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گتارنید از شیدت ضیربان     یه چون دسیت بیر و  کورم است 

ه کی ه عضیو متیورم چنیدان    کد دانست یند و باکدست را دفع 

 .شتر بودین بود، درد و ضربان آن در ارر فشار بیر امشرائیثک

و در ابتییدا جهییت . نیید از طییرف مخییامفنکف یید : عییالج

و  ین و فوفیل و گیل ارمنی   یت عضو و ردع میاده، صیندم  یتقو

و اسیتصما   . نید یطیال نما  یاسین کا و گل سرخ و یثا و ادادیمام

ه وجع بیه  کسزاوار است  یور ودتکن رودع بر نفس ورم متیا

ضیا  یو ا. شدت بناشد تا بصد از استصما  روادع مشیتد نگیردد  

وره بیاالتر  که متیسه نبود وگرنه ادویرئ یاعضاماده او از دفع 

گر میاده را  ید نه بر نفس عضو تا دیاز محل ورم استصما  نما

ن هم بصید  یآمدن ندهد و آنچه آمده است او را دفع نسازد و ا

ه کی گیر  یو روز د. مضیرت باشید   یرد تا بکه تمام توان یاز تنق

چیون تیا   ه یه مرخیادو یه رادعه، ددرید است، با ادویام تزایا

ه یی د اسیت، بیا ادو  یی ام تزایی ه اکگر یو روز د. مضرت باشد یب

ز تیر و  یه چیون آرد جیو و گشین   یی ه مرخیی ادو یرادعه، دیدر 

از محللیه   کیانید  یو بصض. ز داخل سازندین یو خباز یخطم

ه با رادعیات  کاند  ز گفتهیل و شبت نیلکه چون بابونه و ایمرخ

و از افیزون  و چیون بیه انتهیا رسید     . دیی ضم سیازند و در تزا 

و  یو خبیاز  یو خطم یات محلله چون آرد بادلیستد، مرخیبا

ه رودادعیات  کاند  گفته یو بصض. ار برندکبابونه و مانند آن به 
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ات محلله باممناصفه به هیم ممیزوج سیاخته در انتهیا     یو مخر

 یمی کبیه   یو هرگاه به انحطاط افتید و رو . ردکد یاستصما  با

ند باالتفاق؛ چون بابونه و ینما ه محلله فقط استصما ینهد، ادو

 .تان و تخم حلبه و مانند آنکل و تخم یلکا

و . د بیود یی ع اورام، از احوا  اربصه غافیل نبا یدر جم: دهیفا

و در  یان رادع و مرخییییید، جمییع میییدر ابتییدا، رادع و در تزا

د یی ار باکو محلل و در انحطاط، محلل صرف به  یانتها، مرخ

به جمع شیدن   یل نرود و رویتحلبست و هرگاه ماده ورم به 

بتراممرو  یصنینوچه کمنضج و پزنده چون تخم  یزهاینهد، چ

ند تا پختیه گیردد؛   یر و مانند آن ضماد نمایتان و انجکو تخم 

بیوتر و اشیق،   کن یافد، بیه سیرگ  کپس اگر خود بیه خیود نشی   

 .افندکوگرنه با آهن بش

وخ د، مطبی یی ن طبع حاجیت آ ییبصد از ف د اگر به تل: انتباه

 .ه و امثا  آن توان دادکفوا

: ه از ضربه و سقطه حیادث شیود  ک یر ورمیاندر تدب: دهیفا

ننید  کد، نظیر  یی د آیه آماس در بدن پدیهرگاه از اسباب خارج

ا یی متیر اسیت   کا نیه و آمیاس   یی است از خون  یه بدن ممتلک

ه یه ادوکد یباشد، با کثرت اخالط پاکپس اگر بدن از : میعظ

نید و آب  یگیرم اسیتصما  نما   مین یها غنه و محلله و رویمرخ

ل نشود، شرط زنند ین ددر زایند و اگر بدیل فرمایگرم تنط مین
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ه بصید از شیرط، وضیع    کی د و باشید  یبر نفس ورم تا خون برآ

 یه بیدن ممتلی  کی و آنجیا  . دیند تا خون بتمامه برآیمحاجم نما

آمیاس   یر مقیدم دارنید و بیه نیواح    یگر تدابیباشد، ف د بر د

 .ندیال فرمارادعات ط

 

 اندر سقاقلوس: مقاله دوم
ظ حادث شود و یه از خون غلکم است یآن، ورم خبث عظ

ها آن محل  انیها و شر از عظمت و غلظت، منضیط سازد رگ

ح حیرارت  یم و منیع تیرو  یرا پس به واسطه انسداد مداخل نس

رد و آن یرد و خیون او عفونیت پیت    ی، آن عضو فرو می یزیغر

ز سیرات  یاو ن یازد و فساد آن به حواماه سیعضو را باطل و س

نید؛ چنیان چیه در    یا گویی ن میرض را غانیرا یی و مقدمه ا. ندک

 .افتهیر کز ذین یامراض دماغ

ده باشد ین مرض در ابتدا بود و بدان حد نرسیاگر ا: عالج

اه یرانید و اعضیا را گنیده و سی    یرا فیرو م  یزیی ه حرارت غرک

د زد یی ق بایی شیرط زننید بیر ورم و شیرط عم     یسازد، به زود

ه مق یود،  کی را یی گیاه و میاده فاسید رسید؛ ز    یه به جاکچنان 

و . اسیت  یه فساد از ویه ماکبرآوردن همان خون فاسد است 

ف ههنا سبب مفسیاد امصضیو و   یامشرط امخف»: «نوسیجام»دا  

خیرج اممیاده   یق سیبب امبیرء و ام یالح؛ النیه     یه و امصمکاهال
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ه منیع  کی  یزین، چزدن و خون بر آمد کیو بصد از پا« امفساده

« نید بیر آ  یند و رطوبات گنده را دطع سازد طیال نما کعفونت 

و  یا گیل ارمنی  یی ن سرشیته  ینجبکرسنه با سکعضو، چون آرد 

ختیه و ماننید   یساخته و با عسیل آم  یکبار یمانیمازو و شب 

راندن یم یصنید عضو و اماتت یه به مرحله تسوکو هرگاه . آن

ند تا فساد یطع آن عضو نماامفور د یده باشد، فیحرارت او رس

ن ودیت بیه جیز    یه در اکرا یند؛ زکت نیگر اعضا سرایاو به د

او را داص  ین نباشد، حوامکو اگر دطع مم. ستین یدطع عالج

گیر اعضیا بازمانید و بصید از دطیع بیه       ینند تیا فسیاد از او د  ک

 .ندیمدمالت رجوع نما

ه، به جمع آورد یه روکن علت بدانند یهرگاه ماده ا: دهیفا

افند و در نضیج، محلیالت   کآن را پخته سازند و بش یبه زود

ن ورم صیلب شیود، عیالج    یه اگر اکرا یار برند؛ زکه به یمرخ

ن یملی  یل نموده باشد، گاهیرد؛ پس اگر به صالبت میمتر پتک

تر نشیود و بیه ابطیا      ه صلبکمحلل تا باشد  یگتارند و گاه

 .دیعضو نگرا

بمیع   ر او در سرسامیفتد، تدابن دماص ایآنچه در شرائ: انتباه

 .د گفته شدیثر فواکهمراه ا یصنی

 

 اندر حمره: مقاله سوم
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 یو آن، ورم صیفراو . نید ی، آن را سیرخ بیاد گو  یبه پارسی 

متیر  که در پوسیت ظیاهر شیود و منتقیل باشید و درد      کاست 

 .دارد

 :دوگونه است یو

میره  ح»محیض باشید و آن را    یه ماده او صفراوک، آنیکی

ه آمیاس درخشیان و   کآن است  یو عالمت و. ندیگو« خام 

 یصنی یدامحردت و االمتهیاب و ناصیع امحمیرت    یسازن و شید 

متر دهد و چیون  کما هو مون ام فراء، و درد کباشد؛  ینارنج

بیه شیدت بیر آن فشیار      یصنی یانگشت بر ورم سخت گتارند 

د و چیون  یی د نمایاز آنجیا متفیرق شیود و سیر     یدهند، سیرخ 

 یه سیاع کو از شان اوست . دیگرا یردارند باز سرخانگشت ب

 .گردد یمتصد یمجاوره به زود یبه اعضا یصنیباشد 

ن یی ق و ایی ب با خیون رد که ماده او صفرا باشد مرکدوم، آن

ه در کی خوانند و عالمت او همان است « ر خام یحمره غ»را 

نبود و حمیرت او بیه    یامسص عیه سرکخام  گفته شد؛ مگر آن

زنید و   یمتر متفرق گردد و مون ورم بیه سیرخ  کغمر انگشت 

ل یع ماید و نبض سریظ آیل به غلظ بود و بو ، سرخ و غلیما

 .دیبه عظم نما

لیه  یاگر خام  بود، جهت استفراص صفرا، مطبوخ هل: عالج

ه، یی و بصید از تنق . و میز فلوس و ماننید آن دهنید   یو تمرهند



 678 

و اهو و مسییان امحمییل کییدو و آب بییرگ خرفییه و کییتراشییه 

 .ندیاسبیو  و جز آن از مبرد و مرطب ها ضماد نما

. سیت ین نیوع بیه اضیمده محللیه حاجیت ن     یی ه درکبدانند 

رخام  بود، نخست رگ زننید و بصیده   یو اگر غ. ملطافه مادته

ار کی ه رادعیه بیه   یپس از آن مسهل دهند و در ابتدا، اطل یصنی

ز داخیل سیازند؛ بیر وفیق     ید و انتها، محلالت نیبرند و در تزا

ه حمیره  کی گفته شد و گاه باشید   یحاجت چنانچه در فلیمون

 .میرده آمدکر کذ در دماص عارض شود چنانچه در سرسام

 

 اندر جمره: مقاله چهارم
ه ظیاهر  کی نامنید آن، چنیان اسیت     کآن را آتشی  یبه پارس

باشید؛ خیواه    یپهن و پهناور می  یصنیشود بر تن و مفرطح  یم

و هر حبه او دطع بزرگ از بیدن در  . معمتفرق باشد خواه مجت

ار یبسی  یباشد در عمق گوشیت و سیرخ   یرد و متجاوز میگ یم

و میتا  »انید   ا اخگیر بیر آن محیل نهیاده    یی گو یدارد و درد دو

ه همچنیان نییز   کی گیردد بل  میم نمی یی و میاده او ر . «ت بهایسم

 یند و پوست از وکشه یرکابد و خشی یبهبود م یصنیشود  یم

امردائیت   ید امحدت دیو یظ شدیو صفراء غلو سبب ا. دیفروآ

 .ه مختلط باشد با خون حادکاست 

د به عمل آرند و گیاه باشید   یآن چه در نمله گفته آ: عالج
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ه کی  ید جهت آمدن خون ردیق حاجت آیه به زدن شرط عمک

نجا اسیتصما   یه درکه نمله یدر عمق عضو محتبس است و اطل

ن یی ن ایو از ب. ندیرماز داخل فیافور نک یه در وکد یند، باینما

ه در نمله هست آن چه به جمره مخ یوص اسیت آن   که یادو

ن گرم اندازند تا بجوشید پیس   یه را بر زمکسر یه دردکاست 

و اگیر گیل   . زنید و طیال سیازند   یافور در آن آمکی رنید و  یبر گ

افند و در کگر، انار ترش را بشید. ند بهتر باشدیفزایب یسرشو

ند و بیر متیه نهیاده و بیر آن     یساه بجوشانند تا نرم شود بکسر

ه یی ن ادویی و ا. بار یکمحل بگتارند و روزانه دو بار و شبانه 

ر بحسب یگر تدابیو د. ار برند نه در انحطاطکاز ابتدا انتها به 

 .دارند از آن چه مناسب دانند یا صفرا مرعیغلبه خون 

 یه اگیر خیون غامیب بیود و میانص     کی بر آننید   یبصض: انتباه

 ییک نزد یه بیه غشی  کرند ینند و چندان خون بگکنباشد، ف د 

 .رسد

 

 اندر نمله: مقاله پنجم
 ییک گر نزدیدیکی بثره باشد و گاه بثرات خرد به  یکآنگاه 

د و خیارش الزم  یوسیته و سیوزش و حردیت شید    یو درهم پ

و دیا  بصضیهم میتا    ». دن مورچهیاوست و سوزش او مثل گز

ده یز آماسی یی ن بثیور ن یا یه حوامکد دانست یو با. «ت بهایسم
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ان خود به اطراف الزمیه نملیه   کو تجاوز از م یباشد و سص یم

 .است

خیام    یه میاده او صیفرا  کی ، آن یکی: دو گونه است یو

شود مگیر   ینم یساذج، ساع. ندیگو« نمله ساذج»بود و آن را 

ه ماده او صیفرا بیود مخیتلط بیا     کدوم، آن. در ظاهر جلد فقط

 .خوانند« هلکمتا»خون حاد محترق و آن را  کیاند

و نشیان  . شدت حردت است و صفرت میون  عالمت ساذج،

تیا   یه وکی را یی له، حمرت مون است و سیرعت تفیرح؛ ز  کمتا

سییازد پوسییت و گوشییت را  یل مییکییرسیید و متا یگوشییت میی

 یعلی  یسیص یله کظاهر امجلد و اممتا یاال عل یسصیفامساذج ال»

 .ز خوانندین« هیساع»و نمله را « ظاهرها و باطنها

ارشینبر و  یو فلیوس خ  ینمله ساذج، به تمرهنید  در: عالج

ثیا و حضیض   یه، مامیند و بصد از تنقیمانند آن اسها  صفرا نما

لیه، بیه   کنید و در نملیه متا  یطیال فرما  یاسین کا بیه آب  یو اداد

نید  یطبع نیرم نما  یله و تمرهندیا به مطبوخ هلیه کمطبوخ فوا

طیال   ور شدکمت« وجع امتن»ه در کآن طالء امنرد  یو به حوام

و بداننید  . نندکو بصد از اسها  اگر حاجت باشد ف د . سازند

رد چیون  کی د یی ف اسیتصما  با یی امتجف یه دوینجا، ادویه در اک

جراحیت بیه میرهم     کدرص انیدروخون و ماننید آن و تیدار   

 .ندیداج فرمایاسف
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 هیاندر جاورس: مقاله ششم
د باشید و  یه سر او سیر کاورس مانند است کآن، بثور خرد 

ه بیا ورم و  کی د و گاه باشد یسرخ و در بدن متفرق برآ خ اویب

و سیبب  . دیهمراه بود و زرداب از آن پاال یصنیار ید یمتع شد

 یمخیتلط بیود و بصضی    یبلییم میائ   یه با دیدر کصفراست  او،

 .شمرند یه را از ادسام نمله میجاورس

له یه صفرا و بلیم، مطبوخ هلینند و جهت تنقکف د : عالج

رده باشیند و میازو و   کی مخلیوط   یصنی یار یی  ه با تربید کدهند 

 کیو صند  به گالب و انید  یزمازو و پوست انار و گل ارمنک

و آن  –تیر بیود    افزون یو اگر رطوبت بلیم. ندیه طال نماکسر

ه طیال  یی ه مجففیات دو کی د یی با –را از دلت متع توان دانست 

 .تیبرکس و یند؛ چون دلقدیفرما

: را بیرون آرد  یه صفرا و رطوبیت بلیمی  ک یصفت مطبوخ

شیوت و تخیم   ک، عنیب امثصلیب، تخیم    یله زرد، تمرهنید یهل

رنید و بجوشیانند و   یبگ ییک ، به دیدر حاجیت از هیر    یاسنک

ار یی ا و تربید  ین و سیقمون یست، ترنجبیند و به حسب بایبراال

 .رده بدهندکمخلوط  یصنی

 

 یاندر نار فارس: مقاله هفتم
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 د امحردییت ویق و شییدیییآن، بثییره باشیید پییر آب و رد  

شه گیردد و خاصیه   یرکخش ید به زودیه و چون برآکرامحیثک

ن در بدن به محل بر یه چون ظاهر خواهد شد، نخستکست یو

د هیم چیون زبانیه    یی د آیی پد یسرخ طاووس یها آمدن او خط

ز یی ن را نیی د و ایپس از آن بثور ظهور نما یصنیآتش و بصهده 

 .آن را مترادف حمره دانند یند و بصضیگو« کآتش»

ب مفییرط بییود و یییه و مهکی ه بییا حکییاو آن اسییت عالمیت  

 .شه آردیرکهمچون آبله زود خش

ن، شربت عنیاب و  یین و تلکینند و جهت تسکف د : عالج

دو و کی جیو و آب   کشی کن و آب یو آب انیار  یآب تمرهند

ده مرداسینگ و  یو سیر . لیه دهنید  یمصاب اسبیو  و مطبیوخ هل 

 ختیه طیال  یافور آمکی  کید بیه گیالب سیوده و انید    یصند  سر

افور بیه مصیاب اسیبیو  و مسیان     کی و اگیر حضیض و   . ندینما

رده و و هر محظه بر عضیو  کتر  بدان یینند و مته کامحمل حل 

و . دهیه سیائ کسبز بیه سیر   یمازو کتمک. نهند نفع تمام دهند

ند و زرداب یاز آن بثور پر آب شود، سوراخ نما یهرگاه بصض

داج گتارنید  یپس از آن مرهم اسف یصنیاو برون آرند و بصهده 

ه کی و آنجیا  . ه و گالب بمامنید کو سر یگل ارمن یو یو حوام

افور بیه آب  کند، حضض و زردچوبه و کار ترشح یزرداب بس

و گوشت مرص و جیز آن  . امصامم طال سازند یا آب حی یاسنک
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د و سرفه نبود، به آب غیوره اصیالح داده   یاگر دادن حاجت آ

 .د دارنداین دانون در جمله اورام بید داد و ایبا

 

 اندر نفاطات: مقاله هشتم
ه مشابه بود بدانچیه از سیوختن   کآن، عبارت است از بثور 

ثیر آب  کن ورم، ایی ان ایه در مکد دانست یو با. دید آیآتش پد

چ نباشد و آن یظ هیح غلیه به جز رکباشد و گاه بود  یق میرد

 .ندیز گویرا نفاخات ن

شربت گیزر  ه خون، یظ و تطفیرگ زنند و جهت تیل: عالج

عناب و انار و جز آن هر چه جیامع حموضیت و عفوصیت و    

ند یه پخته غتا فرماکدبض بود بخورانند و عدس مقشر در سر

و نفاطیات را بیه   . ز پزنید بهتیر باشید   یی عنیاب ن  یو اگر در و

د یی تبر یپیس از آن بیرا   یصنینند و بصهده کسوزن زر سوراخ 

ه و مرداسینگ میدبر بیه    زیی ده ارزی، اسیر ف درحهیخون و تجف

گفتیه   یه در نار پارسکه یو اطل. ندیگالب و آب مورد طال نما

 .شد نفع دارد

 

 یاندر شر: مقاله نهم
ه بصیض  کل یما یآن، عبارت است از بثور مسطحه به سرخ

. رب الزم اوسیت کبزرگ و خارش و  یخرد باشد و بصض یو
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ت رطوبی  یه از شرکثر، دفصه عارض شود و گاه باشد کو در ا

ن علت، یو سبب ا. ندیگو« دمم» یل گردد و آن را به پارسیسا

دفصه بیه   یا از بلیم بوردی یروران بخارات است از خون مرار

 یگرم یه سرخک، آن است یاما عالمت دمو. ظاهر بدن یسو

نید و بثیور زودتیر ظهیور     کشتر بود و روزانه غلب یدر بثور ب

زنید و   یدیسیر ه مون او به کآن است  یو عالمت بلیم. دینما

را  یبلیمیی یو شییر. ر ظییاهر شییودییینیید و دکدر شییب غلبییه 

 .ل خوانده استیبنات امل« له امبرءیح»در « نوسیجام»

نند و به آب انار و نقیوع آمیو زرد   ک، ف د یدر دمو: عالج

بیه دیرص   . هیی ند و بصد از تنقیآمو ترش و مثل آن طبع نرم نما

ارخیا و   ینید و بیرا  ین حیرارت فرما کیافور و مانند آن تسی ک

ح مسیام، آب گیرم بیر بیدن     یل ابخره و تفتین جلد و تلحییتل

ضا به واسیطه  یو ا. وفته بمامندکزند و سبوس و تخم خربزه یر

ح ین جلید و تفتی  ییی ن حیدث و ردع میاده و تل  کید و تسی یتبر

و غیتا،  . نید یه و گالب و روغین گیل میامش فرما   کمسام، سر

 کسیم  غتاسیت و از  یه نوعک  یه پخته و درکعدس به سر

ه و آب غییوره کاهو و اسییاناخ و خرفییه و سییرکییو  یرضراضیی

لیه  یه، مطبیوخ هل ی، جهت تنقیو در بلیم. ساخته باشند سازند

 ین عسیل ینجبکع بلییم، سی  یی دهند تربد افیزوده و جهیت تقط  

نید و  یل بلییم، اسیتحمام فرما  یف و تحلیتلط یو برا. خورانند
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ء، بیه  ل و جالیع و تحلیح مسام و تقطیجهت ادرار عرق و تفت

 .ق جو بسرشند و بر بدن مامندیه سوکرفس و سرکآب 

 

 اندر ماشرا: مقاله دهم
ه از خیون و صیفرا   کی نید  یرا گو یورم یانیآن در میت سر

ن یی ا یمتقدمه گاه یو اطبا. ه باشدک ید در هر موضصید آیپد

و سیر حیادث    یه در روکی  ینند بر فلیمونک یمفظ را اطالق م

ه در جیوهر دمیاص و   کی  ینند بر فلیمونک یال ماط یشود و گاه

صیاحب  »ح بهما یما صرکو سر عارض گردد؛  ین و رویشرائ

ز اطیالق  یی جگیر ن  یبه ورم صفراو« سیخ امرئیش»و . «املکام

متاخره، عبیارت   ین به عرف خاص اطبایکرده است مک ماشرا

ا ب بی کی افتد و ماده او خون حیاد مر  یه در روکاست از ورم 

عالمیت او آن  . ن اسیت ین جا همی یصفرا باشد و مق ود در ا

ند و سیر و گیوش   کت سرخ باشد و درد یبه غا یه روکاست 

د و وجع و ضیربان الزم  یو رخساره و جبهه منتفخ نما ینیو ب

 .است یو

ه چندان کاند  نبود و گفته یفا  زنند اگر مانصیرگ د: عالج

ن نباشید، بیر   کی رسد و اگر ف د مم یه به غشکرند یخون بگ

بصید از اخیراج    ه باشید، کی و هر چون . ندیها حجامت نما ساق

نیات  یو عند استصما ، مل. ندیه بگشاکخون، طبع را به آب فوا 
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بیه   یثا و حضیض و گیل ارمنی   ین و مامینه صندمیبر حلق و س

اهو و عنب امثصلب سرشیته ضیماد   کا یا خرفه یز تر یآب گشن

ف ید مق یود بیر     ییک از و اگیر  . زدینجا نریسازند تا ماده بد

و . ننید کا سوم بیاز ف ید   یباشد، روز دوم  ید و امتالء بادیاین

. دیی مامند جهت تبر یافور بر وک ین، گالب و ددرییبصد از تل

ه هرچه مبرد میلیظ بیود موافیق اسیت چیون      یو اشربه و اغت

ا میاش  یی ا عنیاب  یجو  کشکا ی کز خشیخ عدس و گشنیطب

نند و آب آن را بییه دانییه بجوشییا یو اگییر عنییاب سیی. مقشییر

ن میرض در امیراض سیر    یو ا. ن بدهند نفع تمام دهدینجبکس

 .افته استیر کز ذین

 

 اندر طاعون: ازدهمیمقاله 
ا خردتیر از  یی ر امحجم باشد هم چون بیادال  یآنگاه بثره صی

تیر از   النکی ا یی راممقدار بود به مثابه چارمیز یبکآن و گاه ورم 

د الزم دارد و یش شید ه باشد، تلهب و سیوز کو هر چون . آن

ا یی اه باشید  یآن سی  یاند و حیوام  ه آتش نهادهکد ینما یچنان م

ت یثیرت و دلیت سیم   کا سرخ به حسیب  یا زرد یمد کا یسبز 

ت یبدتر باشد و آنچه بصد از آن اسیت، سیم   یاهیماده؛ پس س

 یو سیرخ  یو مهیتا زرد  یمتر است نسبت به مافوق وکدرو 

ء یدی . شتر بودیدرو ب تیه سمکشمرند و هر چون  یرا اسلم م
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 .دتر باشدیشد یو خفقان و غش

ه گوشیت او  کافتد  یثر در عضوکه طاعون اکد دانست یبا

خ ینه و بی یحس بیود چیون سی    یباشد خواه آن عضو ذ یغدد

پیس   یصنی یحیس باشید چیون مییابن      یه، خواه بیزبان و خ 

ربیل، اما آنچیه در بییل و پیس گیوش     یش ران و زکگوش و 

ه در کی ت مقاربیت د  و دمیاص؛ خاصیه آن   افتد، بدتر باشد جه

 .شود یشتر عارض میتر شود و طاعون درو ب ت افزونیسم

نید و آن، چنیان   یت د  مبامییه نما یی د و تقویدر تبر: عالج

چیون شیربت انیار و     یو خوشیبو  کخنی  یها ه شربتکباشد 

میو بنوشیانند و ره   یتیرنج و نیارنج و م   یو ترشی  یب و بهیس

نه طیال  یده بر سی ییبه گالب سا افورکلوفر و یمحظه صند  و ن

ب و یافور و سکلوفر و گالب و صند  و یو بنفشه و ن. ندینما

 یو هوا. انندیامسم ببو وبات دفاعیو ترنج و مانند آن از ط یبه

نید و هرچیه در   یارایه گفته شد بیوبائ یخانه چنان چه در حم

ور است به عمل آرند و کمت ییوبا یسوء مزاج گرم د  و حم

ه آن محل را گتاشیته و  که رادعه بر طاعون ننهند بلیوزنهار اد

ه به بیاطن  یند تا ماده سمیسرد طال نما یزهایو گرداگرد آن چ

ه از آن یق زنند تا ماده سیم یبازنگردد و بر نفس ورم شرط عم

ند یو بصد از شرط زدن، موضع را به آب گیرم بشیو  . دیبرون آ

ه کی را یاشد؛ زل بیل سایطو یستد و زمانیتا خون زود باز نه ا
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 .د بهتر باشدین ماده هر چند برآیا

ه کی د یند، باکغلبه  ین علت خفقان و غشیهرگاه در: دهیفا

ده باشیند بیر   یه بابونه و شبت در آن جوشیان کآب گرم خاصه 

گیاه علیت   یل تیا میاده از د  بیه جا   یی طو یزند تا زمانیورم ر

هیر ودیت    یصنی یو همچنان هرگیاه  . ل رودیبازگردد و به تحل

او جهیت   یمار را در خانیه سیرد نشیاند و حیوام    یدفصه ب یک

ه بییر ورم، کییو واجییب اسییت . د بییرف حاضییر دارنیید یییتبر

خ بابونه و یو بابونه ضماد سازند و به طب یاوشان و خطمیپرس

ه کی را ین محل نرسد؛ زیهوا در یه سردکنند تا کد یمکشبت ت

الن امبیروده تیردع   » ور ممنوع است؛کبر ورم مت یدن سردیرس

ه بصید از شیرط زدن اگیر    کی اند  ن سبب گفتهیو به هم« ادهامم

ند تا دهن بر آنجا نهیاده خیون   ید، بفرمایایخون به فراغت برن

د، آب یی ن صورت مق ود برآیه بدکند و تا کبم کاند کرا اند

ه آب خیام  اگرچیه بامفصیل گیرم     کی را یخت؛ زیگرم نتوان ر

زوج ه ممی کی نباشد مگر آن  ین از برودت بامقوه خامیکاست م

 .ه حارهیادو یبود به دوا

غتا، آنچه مبرد و میلظ خون باشد توان داد؛ چیون عیدس   

پیس از آن در   یصنی یه به آب پخته و و بصیده  کهو یو مرص و ت

ج یاهیی ج و طیه از گوشت فرارک  یو در. ه گتاشته باشدکسر

 .ز موافق استیرده نکمخلوط  یصنیار یا به دو  سرد یسازند 
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ردن خون به ف د اندر طیاعون اخیتالف   اطبا در برآو: هیتنب

د یرد چنان چه ملسوع را نشاکد یه نشاکبر آنند  یبصض: دارند

شیود و   ینده می کع بدن پرایه به ف د، زهر در جمکرا یرد؛ زک

د گرفیت  یی ار بایرد و خیون بسی  کد یه ف د باکاند  گفته یبصض

عفونت و  یه حامکرا ینند؛ زک یژدم جراره مکچنانچه در مسع 

ه رطوبیت از  کرطوبت است خاصه خون؛ پس هرچند ت، یسم

تیر شیود    صت غامبیمتر گردد و طبکمتر شود، دوت سم کبدن 

 .دیتر نما سه خوبیرئ یو محافظت اعضا

نباشید، حیق آن    یبیود و میانص   یخون یبامجمله، اگر امتال

ه یی د گرفیت و عل یرد و خون وافر باکد یه ف د امبته باکاست 

 ینجا نیه بیرا  یه ف د درکده نماند یو پوش. «دیامس»و « خیامش»

ه کد بلیه در نفس عضو است برون آکه یه ماده سمکآن است 

ه را یامقبو  است مرسم ه سهلکه ماده متصفنه کجهت آن است 

 .گسسته گردد یمستفرص شود و مدد موذ

ه واجیب اسیت   کرد، سزاوار بلکهرگاه ف د خواهند : انتباه

 :ز اهم دانندیه مراعات چند چک

ه چیون  کی را ین بر طاعون شرط زنند؛ زیه نخستکآن ، یکی

د، خوف انتشار سم در بدن عند یه از نفس عضو بر آیماده سم

 .متر باشدکامف د 

بیا رده   یزهایطاعون چ یش از ف د در حوامیه پکدوم، آن
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ثا و امثیا   یو مام یند؛ چون حضض و گل ارمنیدابض طال نما

بیاطن   یت به سیو نجا جمع اسیه درکه را یسم یآن تا ماده ذ

 .بازگشتن ندهد هنگام برآمدن خون به ف د

سه خ وصا د  مبامییه  یرئ یه به محافظت اعضاکسوم، آن

و . فتید ین اعضیا ن ید بدیت آکه از عضو به حرکند تا ماده ینما

نه و د  گتارند و یه با رده بر سیه عطریه اطلکآن، چنان باشد 

خته باشیند  یآم ه با گالبکانند و آب سرد یوبات با رده ببویط

ز یی د و بصد از آن نیآ یه خون برمکدهند تا  یجرعه جرعه هم

 .دیه برآساکه ماده متحرکدارند تا  ین داعده مرعیهم

ه کر است یه ودت ف د گفته شد بر تقدکاط ین همه احتیا

ها حاجت نباشد و  نیت باشد وگرنه بدیرامسمیثکماده طاعون 

ت اندر ف د یلت سمرد و اگر با وجود دکد یبالخوف ف د با

اط ادیرب  یدارند بهتر باشد و به احت ین ضوابط مرعیاز یبصض

رد کی ت، از رنگ ورم توان یثرت و دلب سمکو دالمت بر . بود

 .چنانچه گفته شد

مشیتد   یا بدون ف د، خفقان و غشی یبصد از ف د و : دهیفا

ان غامیب  یی و هز و صیداع . شدن نشان توجه ماده است به د 

ن، عالمت بر آمدن ماده است به دماص؛ پس هرگیاه داننید   گشت

خ بابونه و شبت به آب گیرم  یطب یه ماده به د  رفته، به زودک

ل میاده  یی و هرگاه م. زند چنانچه باالمف ل گفته شدیبر ورم ر
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ند چنانچه در صداع یه فرمایبه جانب دماص مفهوم گردد، پاشو

گتارند و سخت  ها الن بر ساقکضا محاجم یافته شد و ایر کذ

ل محجمییه را نهییاده دارنیید و یییطو ینیید و زمییانیدن فرماکیییم

ه بخیار از دمیاص بیه    کی رد تا کد یر شرط باینجا حجامت بییدر

 .دیاسفل گرا یانجتاب سو

نجید در  که روغین  کی اند  هند گفته یماکه حکد دانست یبا

ه در چیراص هیم   کی  یت مضر اسیت بیه حید   ین مرض به غایا

بیر طیاعون بسیتن نفیع دارد و بیه       ر برنج پختیه یو ش. نسوزد

ر کو شیهد و شی  . انید  ردهکی ز امر یر گاو و برنج نیدن شیخوران

رده بییر ورم گتاشییتن جییاذب و محلییل مییاده کییجییا یکد یسییر

 .وا  اعلم. دانند یم

 

ربیل و پس گوش و یه در زکها  اندر آماس: مقامه دوازدهم

 دید آیش ران پدک

. ندیرام اممیابن گوها از جنس طاعون نباشد و آن را او نیا

 یه اعضیا کی آن  یکیی : ن آماس بر دو وجه اسیت یو حدوث ا

ه بییل، من یب د    کی را یی ند ماده را به مییابن؛ ز کسه دفع یرئ

است و پس گوش، من ب دمیاص و بین ران، من یب و میدفع     

د یی د آیا ران پدیا ددم یبر ساق  یحیر ه درحهکدوم، آن. جگر

ت یی به موضیع اذ  یت، رویل حمایصت بر سبیو بدان سبب طب
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د یی ل نمایی نجانب میز بید یی ت آن، خون و روح نیآرد و به تبص

و تخلخیل   یاز ماده در بن ران بماند جهیت فراخی   یپس ددر

ه از درحیه  کی  ین جمله اسیت ورمی  یو از. موضع و آماس آرد

ه کی را ید؛ زید آیدست در بیل و از درحه سر در پس گوش پد

ه کی انید   نج وادیع کی فراخ و به و  ین همه مواضع نرم و غددیا

ن یی ماند و ا ینها میاز آن در یگترد مخت ین موضع میماده از ا

 .ندیگو« باغره» یاورام را به پارس

ه کی آن یه در بحران، ماده به میابن مندفع شود بی کگاه باشد 

ه بیه واسیطه   کی سه دفع نموده باشید و گیاه باشید    یرئ یاعضا

د؛ چنانچیه در  ید آیدنجا پیگر اخالط ورم دریامتالء خون و د

 .دیبر آ یگر مواضع مید

ل یی ند به ف د و اسها  و تقلیه بدن نماین تنقینخست: عالج

ه یی ه مرخیی ند و هیم انیدر ابتیدا ادو   یر فرمایف تدبیغتا و تلط

د یو تخم مرو به روغن بنفشه و موم سر یچون بنفشه و خطم

ن یی ه اسیتصما  رادعیات در  کی و بداننید  . سرشته ضماد سازند

ار باشید و  یممنوع است؛ خاصه اگیر میاده در بیدن بسی    اورام 

ات بسازند و اندر یز به مرخید نیو اندر تزا. رده باشندکه نیتنق

ل رود، فهیو  یی نند پیس اگیر بیه تحل   کز داخل یانتها محلالت ن

 .وشندکر یبه جمع آورد، به نضج و تفج یاممراد و اگر رو

ه در کی  د به سبب درحهید آیهرگاه ورم در میابن پد: دهیفا
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سیتد  یه چون وجیع از آن با کار باشد یعضو فروتر او افتد، بس

 .هیاستصما  ادو یل گردد بیورم زا

ن اورام استضییماد روادعییات اتفییاق افتیید  یییه درکییآنجییا 

ت د  و دماص یه به تقوکه بصض االطباء الزم است یماذهب امک

. دسیه بیازنگرد  یرئ یوشند تا ماده به اعضیا ک یو فم مصده هم

اسییت؛  یبامجملییه، مبامیییه در اسییتصما  رادعییه باالتفییاق منهیی

ز یی ات نیی س بیود و مرخ یرئ یخ وصا در آنچه در دفع اعضا

ه یه موضیص یی ست و احسن، تودف در ادویه مجوز نیدبل از تنق

و نطو  . امال ظاهر شودک یصنینه کقت ورم بامیه حقکاست تا 

 .دهد یه شفا مکثر است کت اندر ابتدا ایز

 

 لهکاندر آ: زدهمیس مقاله
، عبارت است از یو و. ندیگو« خورده» یه آن را به پارسک

و عالمت او آن اسیت  . ه در اعضا افتدکل و تصفن و فساد کتا

ثه حادث شود در بیدن و  یا بثره خبیا ورم ی ن، درحهیه نخستک

به سرعت فراختر گردد و گوشت گرد خود را بخورد چنانچه 

ه افتد، از شب تا صبح به مقدار فلیوس  کهر عضو اند در  گفته

ن یتیییر ارشییینبر گوشیییت آن عضیییو بخیییورد و صیییصب  یخ

 .سازد کهاست و زود هال زحمت

 یگر اعضا تصید ینند تا به دکگرد آن را به آهن داص : عالج
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طیال   یو یده حیوام یه سیائ کبیا سیر   یضا گیل ارمنی  یو ا. ندکن

ن را بیه  و بید . ند تا مانع ان باب رطوبیات فاسیده گیردد   ینما

ه و آب کنید و بیه سیر   ینما کار پیا یاسها  و اخراج خون بسی 

ند تیا از ازامیه عفونیت و دطیع رطوبیت      یشو یجراحت را هم

 یصنی یار یی وفته به روغین گیاو   کرنب پخته و کضا یو ا. دینما

اه و فاسد اسیت  یه آن چه سکله گتارند تا کرده بر آکمخلوط 

 د پیس بیه  یی ح برآیسست گشته سادط گیردد و گوشیت صیح   

 .متوجه گردند اندما  درحه

لیه  که بیر آ کد ینشود از عفونت، با کله پاکن ددر آیاگر بد

ه زنگار و زاج و زراوند مدحرج کو آن چنان باشد . داص دهند

ه و عسیل سرشیته در آن محیل گتارنید و     کو دلقطار بیه سیر  

ده و زنگیار  یآب نارسی  کو آه یخ زرد اعلیه از زرنک یمرهم

ختیه بیا میوم و    یوفتیه و ب که هر سیه برابیر   کن نوع یسازند بد

ن دوا هیم بیه   یو اگیر بید  . ندکزند همان عمل یامیروغن گاو ب

 یقی یزند بیه طر ینجد جوشان بر موضع علت رکنشود، روغن 

 یه حوامکق ین طریگر نرسد بدید یور به عضوکه روغن متک

 .ندازندیانش روغن جوشان بیرند و در میر بگیآن را به خم

 یصنی ین هیم نییز نگیردد    ید امفاسد بود و بدیده شداگر ما

ننیید بییر نفییس علییت و  کابیید، بییه آهیین تفتییه داص  یبهبییود ن

ن، دطع عضیو اسیت اگیر    یو باالتر از ا. ن استیامصالج ا تیغا
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 .ن امقطع بودکمم

 

 اندر دمل: مقاله چهاردهم
و آن، بثره بزرگ سرخ رنگ است . ل و دماملیجمصه دما م

 یشیتر صینوبر  یل او بکد آرد و شی یشید  ه هم اندر ابتدا دردک

، خیون حیاد   یو میاده و . ا مفطیرح باشید  یر یبود و گاه مستد

 .ظ فاسد مختلط باشدیه به رطوبت غلکاست 

ا حجامییت و یییننیید بییه ف یید کم کییخییون از بییدن : عییالج

تیر   ء نیافع یه دمل در اطراف بیود، دی  کو آنجا . مسهالت دهند

 ینید و بیرا  یرماات فیگوشت و حلو کل غتا و تریدانند و تقل

. ن نوشانندینجبکظه، سین حدت خون و دطع رطوبت غلکیتس

ه زمان ابتیدا اسیت روادعیات طیال     کو از روز او  تا سه روز 

ند؛ مثل صندق و فوفل و برگ خرفه و اسبیو  به گیالب  ینما

ده ی، اسیبیو  بیه سیر   کو بصد از روز سوم. ده و مانند آنییسا

نید و میاده را   کحیدت   نکیند تا تسیمرص سرشته طال نما تخم

و هرگاه ماده جمیع گیردد، منضیجات    . د به سرعتیجمع نما

و بصد از نضج اگر خود بیه خیود   . گتارند بر آن تا پخته گردد

ا بیه آهین آن را سیر    یی ه مفجیره  یافد فبها و اگر نه به ادوکبش

شود به انیدما    کپا د و درحهیم بر آیه رکو بصد از آن . دهند

ار داشته باشد، گلنیار  یبس کاگر درحه تر بود و چر و. وشندک
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ختیه بیر آن پاشیند    یوفته و بکو مر و صبر و مازو و زردچوبه 

د پس میراهم مدملیه   ینما کند و رطوبت را خشک کتا زود پا

 .بر آن نهند

ل کش یه صنوبرک، آن یکی: ه دمل بر دو گونه استکبدان 

ه سیر  کی ف طیر  یکبود و آن، سهل االنفجار است و از همان 

ا مفرطح بیود و  یر یه مستدکدوم، آن. ندک یبرآورده باشد سر م

افد و محتیاج  کشی  یبه سبب غلظت ماده، خود به خود نم یو

اده سیر  یی ا زیه در سه موضع کو او گاه باشد . ر استیبه تفج

 .ندک

 که آهی کی د یه دمل ظاهر شود، باکاند او  روز  گفته: دهیفا

ه کند یرص بسرشند و طال نمام ده تخمیا سرینجد کرا به روغن 

ه هر کرا  یسکو . اده نشود و هم آنجا بسوزد ماده اویهرگز ز

ه بیدن او هیر سیا  الزم شناسیند تیا از      یی د، تنقیسا  دمل برآ

 .من ماندیله و جز آن اکسرطان و آ

 

 لهیاندر دب: مقاله پانزدهم
ه از دمیل بزرگتیر شیود و درد    ک یآن، عبارت است از ورم

حیدت و   یه ذیی ا به استصما  ادویبب عفونت ند مگر به سکن

ل کرامشی یثیر، مستد کرنگ او هم رنگ پوست بدن بیود و در ا 

منصمیر   نند،کباشد و چون دست و انگشت برو گتارند و غمر 
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لیه در ظیاهر بیدن    یه دبکنشود جهت غلظت ماده و عام است 

 .ا در باطن آنیافتد 

اب گنده به زرد یکیسه دارد کیله دو یه دبکاند  گفته یبصض

زه و یخ و استخوان ریبه چون زرنیگر، به ماده غریپر باشد و د

ت ینید و میتا سیم   یلیه گو یدوب یسه را به عربکیمانند آن و دو 

 .بها

د، مختلیف االمیوان و   یی آ یله برمیه از دبکد دانست مده یبا

ت و زغیا   یز یاه و دردیباشد همچون گل س یمتنوع امقوام م

زه سفا  و سینگ و  یث و ریمو زه ناخن ویخ و گچ و ریو زرن

 .زه چوب و امثا  آن به حسب استصداد مادهیگ و ریر

ن ییی ر، جهیت نضیج و تل  یف تیدب یه و تلطیعالج بصد از تنق

گیاو ضیماد    یل و چربی یی ا یت و چربی یی ماده، روغن گل و ز

تان و حلبه اگر داخل سازند بهتیر باشید   کند و مصاب تخم ینما

بصید از ح یو  نضیج و     و. ده داردیی ز فایی ون نیو مرهم داخل

را یی افند آن را و به دفصات ماده آن را برون آرنید ز کبش ن،ییتل

. آورد ینند غشی کرون یاست ب یآن چه در و یبارگیکه اگر ک

هنه در آن پر سازند تیا  کم و جز آن، پنبه یو پس از برآوردن ر

ند و عقب آن به میراهم  یمانده باشد تمام بچ یه در وک کچر

 .را مندمل سازند جراحت

و . نید یگو« وسیه کلیه من یدب»ه آن را کی له یاست از دب ینوع



 698 

ه میاده در عمیق عضیو جمیع شیود و از جلید       کآن است  یو

افند، کد و چیون آن را بشی  یی دورتر باشد و ارر نضج ظیاهر نبا 

اف را عمیق  که شی کی د مگیر آن یی ایچ برنیر از خون صرف هیغ

ن د بیه امیوا  یی م برآیه به استخوان رسد آن زمان رکنند چنان ک

 .ثر داتل بودکله در این دبیو ا. ه گفته شدکمختلفه چنان

ه کی د یی ن بایکافت می یر که ذکهمان است  یر ویتدب: عالج

دامیور اسیت  یه ماده شدکرا یوشند؛ زکشتر ین و نضج بییدر تل

ه نشتر به کافند چنانکن به نضج آن را بشیقیو پس از ح و  

 .دیه در غور است برون آکاستخوان در رسد و ماده 

در محیل   ییک باطنه افتید، هیر    یه در اعضاکله یدب: دهیفا

ر یله احضاء را تدبیه دبکد دانست یو با. رده شدکور کخود مت

اق ید بود چون تریف است و آنچه دافع بایل و تلطی، تحلیلک

 کو هرچه سیب . دنیطوس خورانیو مثرود یاق افاعیر و تریبک

را هیر  یی تکو  یو محلل وجع او باشد چون تخم مرو و خبیاز 

خته صیباح و  یوفته به روغن بادام آمکبه ددر حاجت نرم  یک

ر خیر  یا دو داشق شی یشام موازنه دوم درم به آب طرخشقوق 

لیه احشیا زود   یه دبکی ه تب نبود و خواهنید  کو آنجا . نوشانند

بیه   یه هر روز صبر، دو دانگ و زعفران، دانگکد یافد، باکبش

افد، به حسب توجه او که ورم بشکو بصد از آن . گالب بدهند

ه به انیدما   ینات و پس از تنقیا ملیوشند به مدرات که یدر تنق
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 .میبد و اممصده گفته آمدکله امیوشند چنانچه مشروحا در دبک

 

 اندر خراج: مقاله شانزدهم
ه کی  یآن، در اصطالح جمهور اطبا عبارت است از هر ورم

و . دخیواه سیر  . د؛ خیواه ورم گیرم بیود   یم نمایل به جمع ریم

ن یبه جمع آرد، آن را بید  یه روکه ورم گرم کبر آنند  یبصض

ه است از ورم گرم بزرگ حجیم  یناک یو نزد بصض. نام خوانند

م یی زد و ریی ر یباشید و میاده در و   یه در داخیل او موضیص  ک

صت به عضو یه طبکظ است یو حدوث خراج از ماده غل. گردد

ت نشیود و  وره به سبب غلظ در پوست نافکند و ماده متکدفع 

عضییو بمانیید  ید و همچنییان در فضییایییایز درنیییدر گوشییت ن

ه درو اسیت میتصفن سیازد آنچیه در     ک یمترهل شده و به گرم

ه پوسیت را  کی ار باشید  یست و چون پخته شود، بسیو ینواح

 .ل ساخته منفجر گرددکمتا

نید و تمیدد در   که هرگاه وجیع ورم اشیتداد   کد دانست یبا

ون وجیع  کشد و بصد از آن سد، نشان جمع مده باید آیپد یو

 .ل پختن مده باشدیورم، دم یو نرم

ه در کی در ابتیدا رگ زننید و مسیهل دهنید و آنجیا      : عالج

و . ء بهتر از سهل اسیت ینباشد، د یء مانصیاطراف بود و از د

ر یی تیان و خم کو تخیم   یچون ماده جمع شدن خواهد، خطمی 
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ه شیود  ه پختکو بصد از آن . ندیضماد نما کر و علیه و انجیما

افند که به سرعت بشکد یافد بهتر واال باکاگر خود به خود بش

ه در آن کی هیا   د و اوتار و اع یاب و عضیله  یتا مده فاسد برآ

 .عضو است از فساد او محفوظ ماند

ه آمیاس  کد دانست یبا: گر اورامیافتن خراج و دکق شیطر

اف کن محل شیرد و بهترکد یاف نباکپخته نشود ش یکرا تا ن

تر بود و منفصت هر واحید   نییتر و بلندتر و پا ه نرمکآنجاست 

ن ین چنی یی اف اکه شی کی تر آن است  اما نفع ورم نرم. دیگفته آ

و . ردیمتر دهد و زودتر امتحیام پیت  کتر بود و امم  موضع آسان

از مواضع ورم نشیان   یموضص یه بلندکده بلندتر آن است یفا

خواهید   یردن می کی ن محل دفع یصت ماده را ازیه طبکآن باشد 

امیر   کصت بیود و میال  یطب نجا بر حسب ادتضاءیلف درکپس ت

و سود ودوع شق در محیل  . ع امور، مرافقت طبع استیدر جم

ر امامیه و فشیردن بیرون    یه مده بنفسها به غکتر آن است  نییپا

 .خوف باشد ین سهل و بید بتمامه و ایآ

ده یی هیا بر  فیی ننید تیا م  که در طو  بیدن  کد یشق با: دهیفا

ه ورم کی بین ران   یصنیه یبیل و ارب یصنیبه خالف ابط  نگردد

غ اسیتره  یی ه به تکرد بلکد ین محا  را شق در طو  بدن نشایا

 یه اگرچیه ذ کی رد و در عرض بدن؛ بیه خیالف جبهیه    کد یبا

رد و بیه طیو    کی د یغ استره نشیا یبه ت« اف اکاسره است اما ش
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ثنیاء  ان ملمصضیو ان کاذا »: گفته« شارح»رد؛ چنانچه کد یبدن با

 یتهب بیه عنید امشیق میع االسیتره اال فی      یه فیمثل امبط و امرب

 یخامف امسره؛ الن وضع اسیرتها فی  یا ان یجب فیامجبهه فانه 

امطیو  فلوتبصیت    یف النیه فی  یامصرض و هو مخامف موضع امل

ن یامحاجیب و امصی   یامبط اسقطت عضله امجبهه علی  یامسره ف

و هرگیاه   «کت اندرو ما خیس و ابنیه امملی   یاکح یما نقل فک

ق برون آرنید تیا   یار باشد به تفاریند اگر ماده بسیورم را بگشا

 کهنیه پیا  کم بتمامه به پنبیه  یفتد و بصد از برآوردن ریضصف ن

وشند چنانچه گفته کنماند پس به اندما   کچ چریند تا هینما

ا و گلنیار و  یی داج و توتیه از اسفک یمرهم ین مصنیشد و در ا

وت سییازند نفییع تمییام دارد و  ن و انییزریمییازو و دم االخییو 

 .االندما  است عیسر

 یشیان یه در پکند ین را گوینج و چکسرر و سرار، ش: انتباه

اسییت و  یگییر اعضییا افتیید و اسییره و اسییرار جمییع و   یو د

 .ر استیامجمع آن اسار جمع

 

ما یه به اوذکاندر ورم رخو : مقاله هفدهم

 است یمسم
نیدارد   ه حیرارت و درد کی د رنگ یاست نرم سر یآن، ورم

باشد و چون انگشت بر آن گتارنید   یمتانت و رقل م ین ذیکم
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ر منیمیر بمانید و گیاه    یی تیا د  یفرو شود و به ارر و یبه آسان

و . همیراه بیود   یصنی یار یی ز یف نین ورم وجع خفیه درکباشد 

ه کی ه مزاج فاسد شیود دوم، آن ک، آنیکی: ن از دو سبب افتدیا

 .بلیم فزون گردد

ن اصیالح او  ید میزاج بیود، نخسیت   اگر سبب او فسیا : عالج

ا روغین  یپس از آن عضو را به روغن گل  یصنیند و بصده ینما

و آن  –و اگر سبب او بلیم بود . ه بمامندکو سر کنجد و نمک

ه از موازم غلبه بلییم اسیت   کبو  و جز آن یظیو غل یدیاز سر

ن منضیجات او دهنید و بصیده    یه نخسیت کد یبا –توان دانست 

 یه منقی کی ا حب راوند و جز آنیاره یه حب اپس از آن ب یصنی

و  کنید و نمی  یبلیم است مستفرص سازند و مرطبیات منیع نما  

ستر درخت انگیور و  کدن و نطرون به آب خایت بر ورم مامیز

را بییه آب  یا ردن و پارچییهکییختییه ضییماد یه آمکسییر یدییدر

ستر درخت انگور و بلوط آغشیته بیر ورم گتاشیتن نفیع     کخا

سیتر، درخیت   ک، خاکنم: است یکت نیان طال به غیو ا. دارد

 ییک و صیبر، جملیه را بار   یمیان ین گیاو، شیب   یانگور، سرگ

ا، سیصد  یی صیبر، میر، اداد  : گیر ید. ه طال سیازند کساخته به سر

رنید و  یبرابیر بگ  ییک ، هیر  یثا، زعفران و گل ارمنی یاف مامیش

رنیب ادیراص سیازند و بیه     که و آب کساخته و به سر یکبار

رده کی ه حل کسر کو اند یاسنکا آب یودت حاجت به گالب 
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 .بمامند

 

 یحیاندر ورم ر: مقاله هجدهم
د یی ح در جوهر عضو درآیه رک، آنیکی: ن دو گونه استیا

. ن استیقت همیامحق یف یحیو ورم ر. دیو به مشابه تبج نما

ه در جیوف عضیو   کح بلید ریایه در جواهر عضو درنکآن دوم،

ن یور مکمت د پس اگر عضویجا گرد آیکن یعضو ین فضایماب

« نفخیه »ن دسیم را  یی د و ایی د آیی امجرم بود، انتفیاخ در آن پد 

 .ندیگو

ا عضو مجوف بود چون یح در بدن، یمحل اجتماع ر: دهیفا

ن بیود چیون   ین عضیو یمیاب  ییا فضایمصده و امصا و مانند آن؛ 

 یحی یو ر. ه مجلله و عضو محاط اوستین اغشیه مابک ییفضا

د، عسر یجمع آ یه مجلله وین او و اغشیما بیا فیه در عظام ک

و دله وصو   کق اممسامیمبروده امموضع و ض»ل است؛ یامتحل

 .«کارر امدواء هنام

نیابودن و   یورم است و گرانی  کی، سبیحیر یعالمت ورم

ه چون انگشیت  کپر باد نمودن و خاصه اوست  کهمچون مش

نید و اریر غمیر    کبه ته رود و زود رجیوع   کیبرو گتارند، اند

 .چ نماندیه

نیید و یز فرمایییز پرهیبییادانگ ییزهییاین، از چینخسییت: عیالج 
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ح اسیت میدد آن   یی ه مومید ر کی ند تیا میاده   یر نمایف تدبیتلط

ا یی ح مجتمصیه، بیه آرد جیو    یل ریتحل یپس برا. گسسته شود

ستر درخت چوب انگیور  کند و خاید نمایمکا ارزن تیاورس ک

ا ابهیل سرشیته طیال سیازند و گلقنید و      یا طرفا یبه آب سرو 

 .ان نفع دهدیو عرق باد یب و شربت بزورگال

 

 اندر سلعه: مقاله نوزدهم
ده نباشید و انیدر   یه به گوشت چسیب کظ است یآن، ورم غل

گیردد در موضیع    یه بگرداننید همی  کی  یر پوست به هر جایز

و . آنید  خود و عظم او از مقدار نخود تیا مقیدار خربیزه گفتیه    

بیر   باشید مشیتمل   ییی سیه  کیه میر او را  کخاصه سلصه است 

ظ است و اصیناف آن  ین ورم از بلیم غلیوحدوث ا. ع اویجم

ه، یاما شحم. هیرازیه و شیه و آردهامیه و عسلیشحم: چهار بود

ه عندامیمر، متطیامن و  کن انواع است و الزم اوست یتر سخت

مانید   یند و مون و دوام او به شحم مکدرد  کفرو نشود و ا ند

شیود و   ییمیر فیرو می   ه، عنید ام یو عسل. ندیه گویو مهتا شحم

ه میاده او  کرا یگردد؛ ز یپس از آن به سرعت بازم یصنیبصهده 

تر اسیت میون و دیوام او     قیتر و رد فیر اصناف مطیاز ماده سا

ل بیه  یی ه، مایی و آردهام. ه خواننید یماند مهیتا عسیل   یبه عسل م

ظ باشید  یحسو غلی  یباشد و دوام ماده او همچون نوع یاهیس
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ن نام خواننید و  ین را بدیو مهتا ا است یه مسمیه به آردهامک

؛ امیا آرد، مشیهور   یلمه فارسی کب است و از دو کآردهامه، مر

نید  یرا گو یند و هامیه، روغنی  یق گویدد یاست و آن را به تاز

د و یه، میاده او سیر  یرازیو شی . ه گرفتیه باشیند  که تازه از مسک

را  ی، ناخورشیت یراز در فارسی یشی . رازیظ باشد به مشابه شیغل

ن هیر سیه   یی ظ و ایر سازند همچون حسو غلی یه از شکند یگو

 .باشند یمتر دارند و نرم مکره حس یدسم اخ

رد و یات نگیند تا ازدیظ نمایه بلیم غلین، تنقینخست: عالج

ند یون و جز آن استصما  نمایوسته اضمده محلله چون داخلیپ

ل رود جهیت دلیت   یه اندر ابتدا ماده مجتمصه به تحلکتا باشد 

تیر   ظیو هرگیاه از ابتیدا درگیترد و غلی    . صیالبت  ماده و دلت

د یی با یکیی ار کی ن ودیت از دو  یگردد، محل سود ندهد و در ا

ه مصفنه گتارند مثل آنچه در دمل گتشت تا او را یا ادوی: ردک

ه از اشیق و  کی و ضیماد  . ده و مستصفن ساخته سر دهید یپوسان

خ و روغین گیل   یو صابون و زرنی  کرنب و آهکخ یتر بکخاس

نید و سیلصه را   یا شیق نما یی . ار مخ وص استکن یرسازند د

اوسیت   یه بیاال که پوست کق شق آن است یو طر. برون آیند

ب یس سیلصه آسی  کیی ه بیه  کافند چنانکشند و بشکر بریبه صنان

ننید  کسیلصه جیدا    یپوست از باال یتمام ینرسد و به آهستگ

ه بر گیرد آن اسیت و آن   کهمراه غشا  یصنیپس سلصه را بمع 
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اط یی ح و سیامم بیرون آرنید و احت   یند صحیلصه گوس امسکیرا 

ه اگیر  کی را ینماند؛ ز ین غشا در پوست بادیاز یزیه چکنند ک

د و یی بیرون آ  یبا پوست بماند، سیلصه بیه دشیوار    یغشا ددر

 .دیضا ورم عود نمایا

ن یل و تصفی یند، دابل تحلیه گویه آن را شحمکسلصه : دهیفا

ت یه ماده او در غاکرا یندارد؛ ز یست و به جز اخراج تداوین

 .غلظت است

 

 ستم اندر غدد و عقدیب: ستمیمقاله ب
خ یچون غدد بی  یصیطب یکی: ه غدد بر دو گونه استکبدان 

و . و گییردن و بیییل و بیین ران  یه منیییییزبییان و دییرب اوع 

 ین محل مق ود است و آن، جسیم یه درکاست  یصیناطب دوم،

 یوداوظه سید از ماده غلید آیه در ظاهر بدن پدکاست صلب 

و فیرق در غیدد و سیلصه آن    . شتر از بلیم باشید یو ب یا بلیمی

اده نشود مهیتا آنجیا   یه غدد سخت باشد و در حجم زکاست 

د یی گر در جنب او پدیزد، غدد دیگر بر آن ریظه دیه ماده غلک

غالف نبوده؛، به خالف سیصله   یصنیسه کیضا غدد را یو ا. دیآ

 .نباشد یخام یچ حا  از نرمیشود و به ه یاده میه زک

 یل از اسرب باالیرق یینند و دطصهکون ضماد یداخل: عالج

فهو اممراد وگرنه نیرم   ل رفت،یم بندند پس اگر به تحلکاو مح
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ور شیید که در سییلصه مییتکییگییردد و اضییمده محللییه  کو تنیی

 .ندیاستصما  نما

آن  یر ویباشد و تیدب  یه بثره خرد، غددکگاه باشد : دهیفا

فشیرند و بصیده   یظ از آن بیو بلیم غلی افند که آن را بشکاست 

م بندنید تیا   کمح یو یل باالیپس از آن دطصه اسرب رق یصنی

 .ندکمصاودت ن

 :ز بر دو دسم استیه عقد نکبدان 

ه مرا از گوشت است چون پشت ک یه در عضوک، آن یکی

مشابه بندق و جزو و جیز   یعقد یشانیو پ یدست و پشت پا

ب و متفرق یندامیمر، غاه عکاست  یو خاصه و. دید آیآن پد

و . دیی ات خود بیاز آ یشود و چون دست بردارند از غمر، به ه

بیود، بیا امیم و درد     یا بیورد یی ن نوع عقد اگر ماده او مامح یا

 .باشد یو جمع م یظ بود، بیباشد و اگر ماده او خام و غل یم

ه بمامنید و بیه چیوب    کی د یی درد بود، با یه بکآن را : عالج

پیس از آن   یصنی یو متفرق شود و بصهده  ه مفرطحکوبند تا کب

 ینید و بیاال  یضیماد نما  یا و سرش ماهیصبر و حضض و اداد

ه بیا درد  کو آن را . ل سرب نهاده سخت بربندندیدطصه رق یو

ند پیس از آن جهیت   یبمامند تا امم بنشی  یروطین دیبود، نخست

خ یو بی  یخ سوسین آسیمانجون  یه محللیه چیون بی   یل، ادویتحل

م یتیان و بابونیه و دیرطم نی    کل و تخیم  یی لکو زوفا و ا یخطم
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 .زندیخ او بر عقد ریوفته در آب بجوشانند و طبک

است و آن در ممس، سخت باشد و  یدوم از آن، عقد محم

نید جهیت   یل مسیتدده گو یی به غمر متفیرق نگیردد و آن را رام  

ن نوع عقد را سیلصه خواننید   یا یو بصض. و صالحبت یمکمح

 .ودش یت بزرگ میه به غاکند یو گو

رون یی د و بیی ه آن را برکی د یی اگر در گوشت بیود، با : عالج

نیرم سیازند و    ییر گوشت بود، به ضیمادها یآورد و اگر در غ

ا یی د یی ا وریی ا وتیر  یی ه در آن، خوف دطع ع ب کنند کدطع ن

ه ع یب منصقید شیود بیه سیبب      کی و گاه باشید  . ان استیشر

ن عقد همچون سیلصه باشید   یه به بدو رسد و اکزحمت و امم 

ن عقد و در سلصه آن است یو فرق در. نتو و دبو  ارر غمردر 

ه یگردد چنان چه گفتیه شید و ع یب    یه سلصه به هر جانب مک

 .گردد مگر به راستا و چرا یل نمیزا

ها  وسته بمامند روغنین عقد، تا چند روز پییتل یبرا: عالج

ه از میز ساق گیاو و جیز آن سیاخته باشیند و     کها  یروطیو د

 ید، بیه حمیام برنید و پیس از نرمی     یآن ظاهر آدر  یچون نرم

ازه آرد و خیود  یه خمکض را یند مریاعضا به استحمام امر نما

 .دیرا ممتد سازد و به دست آن را بمامند تا عقد بگشا

ه عارض شود صالحبت و عقد در اعضا هنگیام  کگاه باشد 

ده یه به ع یب رسی  ک کا هتیافتن شق یبهبود  یصنینیز شدن 
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د یی ت پدیه در اعضا صالبت و دشیا کار باشد یسضا بیباشد و ا

 .ه در آن عضو افتاده باشدکد بصد از انجبار تفرق یآ

هیا   ند به روغین ین نمایت تدهین صالحبت و دشایبر: عالج

ل یی د پس اگیر بیه تحل  ید آیدر آن پد یها و میزها تا نرم هیو پ

د از یی ننید و گوشیت زا  کاف کرفت فبها و اال در آن محل شی 

لیه و  کا به وضیع میراهم آ  ی یآهن یرشاند به آمتت بتیتحت دش

 .اطیپس از آن مندمل سازند جراحت را به احت یصنیبصهده 

 

 اندر فوجشال: میکست و یمقاله ب
د و ید آیپد یغدد یه در اعضاکآن، عبارت است از اورام 

ن اسییم را مخ ییوص یییا یو بصضیی. از جیینس طییاعون نباشیید

 .دث شوده در پس گوش حاک یاند به ورم غدد ردهک

ن همان یر ایتدب گفته شد، یر اورام غددیآنچه در سا: عالج

سیتر  که خاکن علت آن است ین دوا جهت ایتر است و خاص

ختیه  ینداشیته باشید بیه هیم آم     که نمکهنه ک یحلزون و چرب

نید  یراسیو گو  یه به پارسکستر ابن عرس کند و خایضماد نما

ضیماد  ه از روغن سوسن ساخته باشیند سرشیته   ک یروطیبه د

 .ن عمل داردیردن همک

 

 ریاندر خناز: ست و دومیمقاله ب
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نهما آن یآن، همچون سلصه بود در نتو و دبو  غمر و فرق ب

ه کی ه اوسیت  یثرکده باشد و ایر به گوشت چسبیه خنزکاست 

ه بیه جهیات   کی رد مگر در ابتدا و گاه باشد یزوا  نگ یبه جهت

ت یبه غا  ر،یضا خنزیو ا. همچون سلصه یکگردد به تحر یهم

شیتر در محیوم   یتیر اسیت و ب   ظیه ماده او غلکرا یسخت بود ز

وتیاه  کرخو عارض شود خاصه در گردن و بییل و در گیردن   

س باشید و  کیی  یکشتر متصدد بود و همه آنها را یثر افتد و بکا

ر یی و خاصیه خنز . س جدا بود مانند سیلصه کیگاه هر واحد را 

ه سیخت  کی  بود مگر به نیدرت و گیاه باشید    کوچکه کاست 

ر را یه او خنازکند یر از آن گوین ورم را خنازیبزرگ شود و ا

ه در بیدن  کی ظ است ین علت، رطوبت غلیو ماده ا. شتر افتدیب

رخیو و نیرم    یجمع شود از تخمیه و سوءهضیم و بیه اعضیا    

 .زدیر

ئات و مسیهالت دهنید و   یظ، مقیه بلیم غلیتنق یبرا: عالج

م کاضت بر خلو شی یروشند و کشتر یل غتا بیف و تقلیدر تلط

و  یخیوار  ظیه و شیب  یه غلیی الزم دارند و از حموضات و اغت

نید  یردن و غضب شدن اجتناب فرماکار گفتن و آواز بلند یبس

 .د داشتیض بلند باین مرین ایو بام

د پیس اگیر   یی ه محلله ضیماد نما یه، ادویپس از ح و  تنق

ه منضجه و منفجیره ضیماد   یل رفت، فهو اممراد و اال ادویتحل
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 .وشندکپس از آن به اندما  جراحت  یصنیازند و بصده س

خرد ، تخم انجره، زبد امبحر، زراونید،  : ر اضمده محللهکذ

. د بییه هییم بسرشییند یهنییه و مییوم سییر کت یییمقییل، اشییق، ز

وفتیه  ک بر و ترمس،کخ یرنب، بکخه یعن ل، مقل، ب زفت، :گرید

و میرهم  . نید یت ضیماد نما یی ه و عسیل و ز کخته بیه سیر  یو ب

دارد  یلی که نفع یر اورام صلبیر و سایل خنازیدر تحل ونیداخل

ختیه  یوفتیه و ب ک یخ سوسین آسیمانجون  یبی  یخاصه اگر در و

 .ده داردیز فایند و مرهم رسل نیداخل نما

و آرد جیو و  . افته استیر که منضجه و مفجره بارها ذیادو

ر نهیادن،  ینابامغ رشته بر خنا کودکت و بو  یآرد ترمس به ز

خ یتیان و تخیم میرو و بی    ک تخیم . ر سیود دارد یدر نضج و تفج

ن یده و سیرگ یبیود و تخیم حلبیه در شیراب جوشیان     کسوسن 

و هرگیاه  . ردن نفیع دارد کخته طال یبوتر به مقدار حاجت آمک

نید تیا   یاستصما  نما یکبر د یکون و دید فلدفیمنفجر شود با

ه حیاره،  یی ن ادویشود و عقب استصما  ا کمواد فاسده تمام پا

رده باشید فیرو   کی ون دطیع  یه فلیدف کرا  یزیتا چ روغن بمامند

ه منیدمل  ک، مرهم زنگار نهند تا شدن درحه کافتد و بصد از پا

 .گردد

ار یه در جلید منبسیط باشید و بسی    کر یاست از خناز ینوع

ن، یی و ا. بلند نبیود و زود متقیرح شیود جهیت خباریت میاده      
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د یی ان نمار است و چون متقرح گردد چنین اصناف خنازیبدتر

 .افته استکر خام شیا انجیه گوک

چ ارر از ماده او یه هکند چنان یبه آمت آهن دطع نما: عالج

د یایگر گرد نینند تا دکپس از آن داص  یصنینماند و بصده  یباد

ب یی ه درکی هیا   هیا و ع یب   نند تا رگکاط یو هنگام دطع احت

ر را یی خنر یه شخ ی کاند  تب آوردهکده نشود و در یاوست بر

امفیور آواز صیاحب    یده شد فیاز ع ب بر یافت و شاخکشب

ه از آن کی انید صیواب آن اسیت     مرض باطل گشت مهتا گفتیه 

 یافند و بیاد کباشد بش یه اسلم بود و از اع اب خامکجانب 

د و در یی مضیرت حاصیل آ   یسازند تا دطع ب کرا به داروها پا

 .ن حا ، مرهم زنگار نفع داردین چنیا

 .ه ماده او سرطان باشدکر یاست از خناز ینوع

ار کی ه در عالج او بیه  کگرم  یه داروهاکرش آن است یتدب

حیرارت بیود، آرد    یزنید و اگیر در و  یامیبرند با روغن گیل ب 

جزو؛ حضیض، دو   یکند و مر، یز ضماد نمایگندم و آب گشن

 .ز طال سازندیخته به آب گشنیوفته و بکجزو نرم 

ه مشیاش  کشاخ بز  انهیه مکاند  ما گفتهکاز ح یبصض: دهیفا

هفته هر صباح دو درم بدهنید   یکرند و بسوزند و یند بگیگو

سیودمند   یفیل غیدد  ینید و اطر کر را دفیع  یع انواع خنازیجم

زران و حیب  یی اخیراج بلییم و سیودا، حیب خ     یاست و بیرا 
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 .مخ وص است یواصل

 

 اندر ورم صل : ست و سومیمقاله ب
ه گونیه  ن سی یو ا. ندیروس گویونان آن را سقیه در میت ک

عالمیت او آن اسیت   . ه ماده او مره سودا بودک، آن یکی: است

مد املون باشد و چون دست بیر آن نهنید،   کتر بود و  ه صلبک

ند و گیاه بیا درد و حیس بیود و     کد و حس و درد نیسرد نما

ه میاده او بلییم   کی دوم، آن. نشود یکم امحس باشد نیآنچه عد

باشید و   ه ورم هیم رنیگ بیدن   کی آن است  یبود و عالمت و

ثیر در عقیب   کمتیر بیود و ا  کد و صیالبت او  یملمس سرد نما

. ه دابضه به افراط گتارند عارض شیود یه برو اطلکاورام گرم 

ب کی ب باشد از سودا و بلیم و عالمیت او مر که مرکسوم، آن 

 .بود

 یسیوداو  یزهاینند و از چکه سودا یتنق یدر سوداو: عالج

 یاینید و از اشی  ینما ه بلییم یی تنق یو در بلیمی . نید یز فرمایپره

د یه هر دو خلط بایب بود تنقکمحترز باشند و آنچه مر یبلیم

ون و اشیق و  یی نات محللیه چیون داخل  یه، ملیرد و بصد از تنقک

بط و مرص و میز ساق گاو و امثیا  آن از   یصه و چربیمقل و م

 .ردن نفع داردکوفته ضماد کر یادهان و امصبه محلله و انج

ل امحیس  یرد و دلیس است عالج نرتم امحیآنچه عد: دهیفا
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د ام البت نبود و بیا حیس   یه شدکمتر به شود اما آن را کز ین

ر خیام ،  یی روس غیاست به سیق  یباشد و متامم گردد و مسم

 .رد بدانچه گفته شدکتوان  کتدار

 

 اندر سرطان: ست و چهارمیمقاله ب
ا یی ه از احتراق صفرا حاصل شود کاست  یآن، ورم سوداو

امیا  . ز سوخته گیردد یاز صفرا با او ن کیه اندکبلیم از احتراق 

بیودن   ین ورم نتواند شد جهت خامی، محدث ایصیطب یسودا

 .از حدت

ن چون ظاهر شود ماننید  یه نخستکن آماس است یعالمت ا

اده شود و هر چیون  یو بصد از آن ز آنا خوردتر از یبادام بود 

خرچنیگ   یهایه به پایسرخ و سبز شب یها اده گردد رگیه زک

د واصیل او همچیون   ید آیند پدیسرطان گو یه آن را به تازک

م شیده باشید و بیه    کم سرطان اندر بدن فرو رفته و مستحکش

ه کست ین نام خوانند و خاصه وین علت را بدیه این تشبیهم

 .ل باشدکر امشیمد املون و مستدکد ام البت و یشد

ه بیود، امبتی   یو صیفراو  یه میاده او سیوداو  کی  ه آنکبدان 

صیفرا افتید    یه از احتراق بلییم و دیدر  کگردد و آن یمتقرح م

. ه متقیرح باشید  کی ه متقرح نباشد و گیاه بیود   کثر آن است کا

امشفاه بود و بیه   ظیبامجمله، سرطان، متقرح، اسود امقرحه و غل



 715 

د و حیدوث  یپاال یم بد بو همیر یخارج منقلب باشد و از و

و  یان، در پیا نه و رحیم بیود و در میرد   یاو در عوارت، در س

د اموجییع بییود و یاز آن شیید یو بصضیی. یل و رویییروده و احل

 .وجع یب یبصض

برئییه و انمییا  یب المطمییع فیییییاء ملطبیییهییتا داء ع: انتبییاه

د و یی زیمنصیه مین ان   : اممق ود من مصامجته احد اعراض امثله

تنیدمل   یتقیرح و میداوات اممتقیرح منیه حتی     یحفظه مین ان  

 .درحته

ق زننید و  یا باسیل یی حیل  ک، رگ اه سیودا یی تنق یبیرا : عالج

ند تا بیدن  یرار مسهل نماکمسهالت سودا دهند و چند نوبت ت

وشیند و از اشیربه و   کن حیرارت جگیر   کیشود و به تسی  کپا

ه کی را یی نید؛ ز یق بود خیوردن فرما یه هرچه مومد خون ردیاغت

رادع طیال   یزیو اندر ابتدا چ. د االحتراق استیق، بصیخون رد

ه اسرب و روغن گل کاکو ح یامراحه حجرکاکند چون حینما

نید  کاد یی خته تا منع ازیز تر و آب عنب امثصلب آمیبه آب گشن

اهو کی ت بیه آب  یی و ز یداج امرصاص و گل ارمنیضا اسریو ا

ه در کی  ییزهایسرشته طال سازند تا از تفرح محفوظ ماند و چ

 .آرد یت مکه ورم را به حرکنند چرا کوحدت بود استصما  ن

و  ه مدمل درحهکار برند کبه  یزیباشد، چ ه متقرحکآن را 

درحه باشد چیون   اد و اتساعین متع و امم بود و مانع ازدکمس
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میسیو  و ماننید آن بیه روغین گیل       یایز و توتیداب ارزیسر

ا یییداج رصییاص، توتیاسییر  :ن مییرهم سییود داردیییو ا. ختییهیآم

جزو؛ شیادنج   یک کی، از هر یمیسو ، مردار سنگ، گل ارمن

دو جزء؛ نشاسته و صیمغ   یکمیسو  و آب مسان امحمل، هر 

وفته بیه میوم و   کاست  یوفتنکسه جزء، آن چه  یکهر  ،یعرب

او گیل   یند و حیوام یروغن گل مرهم سازند و بر ورم طال نما

 .زتر بمامندیا آب گشنیامثصلب  به آب عنب یارمن

ر صامحه یبه تدابه کاندر ابتدا باشد  یه ورم سرطانکبدانند 

ه عیالج  کی ه در باطن بود، احوط آن است کبه شود و سرطان 

ن ورم، یی ا ین اشیربه بیرا  یبهتیر . نند مگر به اصالح غتاکاو ن

ن یوتریکی و ن. لیوفر و امثیا  آن  یشربت بنفشه است و شربت ن

جو است و گوشت میرص و بزغامیه و بیره و     کشکه، آب یاغت

و . یرضراضی  یماه یصنیدارد  یزه ماویه بر سنگرکتازه  یماه

دو و جیو و بقلیه   کی هیا را بیا    ن گوشیت یه اکاحوط آن است 

ت بدان م یروف  یعنا یمضرت باشد و همگ یپزند تا ب یمانی

سیرطان   کتمکی و . برءیه متفرح نشود؛ النه اذا تقرح الکدارند 

ثر و به جیز دطیع دوا   کاست در ا کان دو شانه افتد مهلیه مک

 .ردینگ

 

 یاندر عرق مدن :ست و پنجمیمقاله ب
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ن بثره ظاهره شود پیس  یه نخستکآن است  یو. رشته یصنی

 یزیی ان او چیی رد و آبله زنید و سیوراخ گیردد و از م   ینضج گ

 یاهیل به سید و رنگ او سرخ مایرون آیب یکه به رگ باریشب

شیتر بیود و   یا بیشبر  یکد، ین رشته چون بر آیباشد و طو  ا

ت کی نید همچیون حر  کت کر پوست حریه اندر زکار باشد یبس

چون چون حجیاز   کگرم و خش ین علت در شهرهایرم و اک

شیتر افتید   ینه منوره بیه به مدکثر افتد و از آنکنه منوره ایو مد

 .بدان منسوب ساختند

ا یی  یه از خیون گیرم سیوداو   کاست  یسبب او، فضو  رد

هیا و گوشیت را بیه سیبب      بلیم سوخته حاصل شیود در رگ 

رده و اندر عروق متصقد گیردد  ک کان و خشیحرارت مفرط بر

ر نیاف افتید و   یی و ز یشتر در پایو او ب. و ب ورت رگ باشد

ثیرت تصیب،   کدن و یی نگوار ییک ار، غتا نیخوردن بس ینیریش

 .ن مرض استیه مصتاد نبود، محدث اکرا  یسکخ وصا 

ق و صیافن زننید   یه رگ باسلکد یبا ظهور، یدر ابتدا: عالج

آن موضع زمیو چسیرانند و   از جانب مخامف و بصد از ف د بر 

فیل  یلیه و اطر یخ هلیا و طبی یی میون و حیب دودا  یبه مطبوخ افت

ند و در یه درو سیینا و شییاهتره باشیید طبییع را بگشییاکییر یصییی

ن یه مرطبیه و اسیتحمام و تیده   یی وشند بیه اغت کب مزاج یترط

 کهیات و نمی  کار خیوردن و فوا یادعان مرطبه و از گوشت بس
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ز و آب برگ یبه آب گشن صبر ند و بر بثره علت،یسود منع نما

ده یه و گیالب جوشیان  کو اسییو  بیا سیر   . طال سیازند  یاسنک

ه آن موضع را بیه روغین گیل چیرب     کردن پس از آنکضماد 

ه و گیالب بصید   کو تخم مرو با سر. رده باشند نفع تمام داردک

افور و اسبیو  و کن و یو صندم. ندکز همان عمل ین نیاز تده

ه در آن موضیع بیود   ک یدو ردن، امتهابکر ضماد یگالب و ش

خ بیر  ین میرض را از بی  یی ا یاسین کع صبر به آب یو نق. بنشاند

درم و روز  یییکم درم دهنیید و روز دوم ینیید روز او  نی ک یمی 

 .میدرم و ن یکسوم 

ور دفع شده و ماده او منقلیع گشیت   کبامجمله، اگر بثره مت

سیزاوار آن    رد،کی ر، فهواممراد و اگر رشیته سیر بیر    ین تدبیاز

رنید و آن  یدرم وزن او بیود بگ  ییک ه کی ه پاره سیرب  کاست 

 کانید  کچند تا رشته بیه رقامیت اسیرب انید    یرشته بر آن در پ

ورم روغن گل و  یه بر نواحکد ین هنگام باید و دریآ یبرهم

د یی مکا گاو نهیاده و ت یمانند آن بمامند و آب گرم در مثانه بز 

ن بیادام  ند و اسبیو  و روغی یل فرمایا به آب گرم تنطیند ینما

د و یی برآ یند تا عضو نیرم شیود و رشیته بیه آسیان     یضماد نما

ه چون او منقطیع  کرا یه رشته گسسته نگردد زکاط ورزند یاحت

ورم عفنیه و دیروح    شود، اندرون سیو بیاز رود و در گوشیت،   

 .ندکه احداث یرد



 719 

ه آن را کیید یییر رشییته بگسییلد، بایاگییر بییه سییوءتدب: انتبییاه

ه میاده فاسید   کی میاده تیا    کافند در طو  به حسب مسیل کبش

ه در آن محل جمع اسیت و پیس   ک ید هر ددریبتمامه برون آ

 یگتارند تا ماده باد یهنه به روغن آموده اندر وکاز شق، پنبه 

ه جراحیت، بیه انبیات محیم     یی د و بصید از تنق یی گنده شده بزدا

 .وشندک

ن علیت اسیت،   یی ت میانع تومید ا  یاز آنچه به خاصی : دهیفا

لیه و آملیه و   یو بل یابلکی ه یی هل: مصجون دنبل است صیفت آن 

برابیر   ییک ز است هیر  یل، جمله شش چیل و دنبیتربد و زنجب

ا  دنید مصجیون   یی ت یختهب ه سه چندان فانیوفته و بکرند یبگ

ست روز میاده علیت را   یاند در ب و گفته. دو درم یسازند شربت

 .سازد یمستاصل م

 

 اندر جذام: ست و ششمیمقاله ب
ت ئی یه میزاج و ه کی در ذات  یدت بیاست در غا یآن، علت

و تصقد  ند در بدن تشنجک یسازد و احداث م یاعضا را فاسد م

ه بیه واسیطه غلبیه    کی و در اواخیر، گیاه باشید    . ا کراالشیمتی

زنید و زرداب  یاه گردنید وب ر یافند و سی کاعضا بشی  ،کیخش

د و چون یبرآ ید چنانچه از بدن مرده میبدبو از جراحت براال

شیتر افتید و   یل و تسادط در اعضیا ب کم شود، تاکتحمرض مس
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نید و آخیر بیه    ک یه از اطراف ابتدا می کن علت است یخاصه ا

 .گردد یم یسه منتهیرئ یاعضا

و . اسیت در بیدن   یصیناطب ین مرض، انتشار سودایسبب ا

لیه فیان عفنیت،    کامبدن  یامسودا اذا انتشرت ف: «یامقرش»دا  

ردیان  یامجید اوجبیت ام   یمامربع و ان اندفصت ا یاوجبت امحم

 .مت، اوجبت امجتامکاالسود و نحوها و ان ترا

 :د دو گونه استید آیه ازو جتام پدکد دانست سودا یبا

و نشیان  . و رفل خون حاصل شیود  یه از دردکآن: نوع او 

ن یی ثافیت اعضیا و ا  کبطالن حس اعضا است و غلظت و  ،یو

است وحدت  ه ماده او اسلمکرا ینوع با تسادط اعضا نباشد؛ ز

ه عنیید کییرا ییین عییدم تسییادط در ابتییدا اسییت؛ ز یکنییدارد میی

ل و کی ز به تاین نوع نیه اکتواند  یام میام و اطامت االکاالستح

و  ینی یآواز و پهین شیدن ب   یضا گرفتگیو ا. دیتفرح اعضا گرا

ن نوع یاست و ا یاز نشان و یختن مویگرد گشتن حدده و ر

صیاحب   یابه بودن روند به واسطه مشیز گوین« داء االسد»را 

ن علت مرا اسد را یثرت ودوع اکا به واسطه یاسد  یاو به رو

 .رد اگر در ابتدا بودین دسم زود عالج پتیو ا

ه از میره صیفرا حاصیل شیده     کی ه سودا کدر آن : نوع دوم

ل و کی از تا یچ حا  خیام یبه ه ن نوع،یو ا. محدث جتام گردد

. ردیعالج پتل کتسادط اعضا نباشد به سبب حدث ماده و مش
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رد نسیبت بیه   ین دسم زودتر عیالج پیت  یه اکاند  گفته یو بصض

ب یی تیر از سیود اسیت و عج    فیی ه صیفرا مط کرا یدسم او ؛ ز

ن باشید امیا بصید    یش از جراحیت چنی  یه در ابتیدا پی  کی ست ین

 .عسر عالج و برئه یجراحت الخلف ف

و چشیم بیه    یه رنیگ رو کی عالمات ابتدا جتام آن اسیت  

ف نفس و خشونت صیورت  یزند و ض یاهیل به سیما یسرخ

بد  ید و بوید آیعطسه پد یاریچشم و بس یدیدورت سرکو 

د و خلق ید و آب از چشم برآینه و سر آیو عرق از س ینیاز ب

شیان و بحوحیه صیوت و    یبد و عجیب و حسید و خیواب پر   

ل یی ها و رنیگ او ما  دن و شق شدن ناخنیو پاش یمو یکیبار

و ظهور غدد و بثور صلب به سواد و غلظ مبها و دبح صورت 

 .در اعضا همه از مقدمه جتام است

متصدده و مسهالت  یوشند به ف دهاکه بدن یبه تنق: عالج

. ش دهندیه آساین تنقیمابینند و فکسودا و استفراص به دفصات 

ه اسیتحمام  کمتوجه باشند و آن، چنان باشد  کیو به ازامه خش

انند و بیر بیدن   کچ ینیسرد وتر اندرب یها الزم دارند و روغن

 ینی یر زنان در بیه گاو به شکو روغن بادام و روغن مس. مامند

خ پیس از  یط و تمیر یدن نفع دارد و تسصیانند و بر بدن مامکچ

ض هرچیه  یه میر یی راالرر است و اغتیثکه کرد کد یاستحمام با

ر که از شی کی د داد چون حسو یامنفوذرتر بود شا عیتر و سر نرم
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 یها گاو سازند و جز آن از گوشتر ید و روغن بادام و شیسر

همییه  یرضراضیی یمبرشییت و مییاهیمییرص ن ور و زرده تخییمیی ط

چیون  . د ممنیوع اسیت  یی و هیر چیه سیودا افزا   . مناسب است

و . رنیب و ماننید آن  کسیود و عیدس و    کگوشت گاو و نمی 

نید و  کر گوسرند است اگر به همان ادت یار  یه، شین اغتیبهتر

 .دیشا یز میاگر با نان خود ن

 یرکی ع یه به سیبب سیودا  کآن یصنیه در نوع او  ک بدانند

گیر  یاق و دیی اسیت و تر  یه، گوشیت افصی  یی ن ادویبود، بهتیر 

 یصنی ی یو در نوع ران. نات استیه در دربادکن مشهوره یمصاج

متر متودیع اسیت   کبود، بهبود از آن  یصفراو یه از سوداکآن

رد یی ل دلیت گ که فساد دروح و تاکآن  ین برایکبصد از ابتدا؛ م

ه و یی ه دسیت از تطف کی رد، الزم است یپت ات اطامتیمدت حو 

نجا ماءامجبن با سفوف مسهل یه باز ندارند و دریب و تنقیترط

 .ت ارر داردیسودا به غا

فا  زننید از دسیت   یجتام، نخست رگ د یاندر ابتدا: هیتنب

پیس از آن رگ   یصنی یراست و چند روز راحیت دهنید بصیده    

هیا و   یاج شود از پایحتند از دست چ  پس اگر ایحل گشاکا

ند و اگیر در حلیق بحوحیه و    یهیا بگشیا   و پس گوش یشانیپ

ند یه در گردن اسیت بگشیا  کظاهر شود، رگ وداجان  یگرفتگ

 .رسد یب غشیه درکو آن مقدار خون بر آرند 
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 اندر سعفه: ست و هفتمیمقاله ب
د و یی د آیی پد یه در سیر و رو کآن، عبارت است از دروح 

. ند عند مسامات شیصور یع بدن ظهور نمایه در جمکگاه باشد 

ف یی م خفکن بثیور مسیتح  یه اندر ابتدا، نخستکد دانست یو با

شیود و   یپس از آن متقرح می  یصنید و بصده یآ ید میمتفرق پد

شود، به  ید و چون متقرح میآ یشه و سرخ میرکبه دروح خش

 .گردد یم یسصفه مسم

 :آن، دو گونه است

« سصفه رطب»د و آن را یبرآ ه زرد آب از آنکآن : نوع او 

نید و سیبب او فضیالت عفنیه و رطوبیات      یگو« ر پنجهیش»و 

 .شتر افتدیان را بکودکن نوع یفاسده است و ا

پس از آن اگر حاجت  یصنینند و بصده کفا  یف د د: عالج

ه رگ پس گوش گشیادن و  کاند  و گفته. دانند رگ جبهه زنند

ه از ف ید  کی و آنجیا  . دن نفع تمیام دارد یخون او بر سصفه مام

ف باشد، به حجامیت  یا ضصیبود  کودکمار یبود، مثال ب یمانص

نید و بصید از ف ید و اخیراج     یا ارسا  علق اخراج خیون نما ی

ه کی  ییزهایله و شاهتره طبع نرم سازند و چیخ هلیخون به طب

اء تفیه  یو اش. ندیظ و مفسد خون باشد منع فرمایمومد خون غل

د یی ه مفکی مرص بخوراننید   زرده تخم ه اسباناخ ویدو دلکه یو دل
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 .است

ار برنید و آن  که مناسبه به یاطل ه و اصالح خون،یپس از تنق

اغیت سیوخته،   کنج، یی رات زردچوبه، بادام تلخ، گلنار،: ن استیا

ل، جمله یا و دنبیاداد  ،یخ سوسن آسمانجونیمازو، برگ آس، ب

ن ه و روغی کساخته به سر یکنها به هم رسد باریا هر چه از ای

ان کی ودکه اندر ابتدا نفع تمام دارد خاصیه  کگر ید. ندیطال نما

سیاخته   ییک زردچوبه، پوست انار، مردار سنگ و حنیا، بار : را

ض بود، یه طفل مرکو آنجا . ندیه و روغن گل طال نماکبه سر

ند و خیون آن بیه سیصفه مامنید و     ینما کپشت گوش او را چا

نند و اگر بدن ر بخوراکسون و شیله و انیمرضصه را سفوف هل

اره بدهند و از جماع منیع  یند و حب ایباشد، ف د فرما یممتل

 .ندینما

ه بییه شییوره و یبییود شییب که سییصفه خشییکییآن : نییوع دوم

 یو سبب او، خلیط سیوداو  . د از آن جدا شودیسر یها پوست

 .خته به جلد مندفع گرددیه به رطوبت شور آمکاست 

له و شیاهتره  یلمون و هیه سودا، مطبوخ افتیتنق یبرا: عالج

ه و یی وشند به اغته و استحمام متوامکب مزاج یدهند و در ترط

مخت  است و  یه به امراض سوداوکر مربطه یجز آن از تداب

خیتن و  یتان بر سصفه رکو تخم  یآب گرم و مصاب تخم خطم

ن یریدو و بادام شکمرص و بط و روغن  یبه موم روغن و چرب
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ضیا بیه   ینفیع دارد و ا  لیوفر آن را چیرب داشیتن   یو بنفشه و ن

اگیر سیصفه   . ط فرمیودن سیودمند اسیت   یبارده تسص یها روغن

گیر  ید یزیی ا چیی ن آن را بیه آهین   یظ و صلب بود، نخستیغل

با آب  که و نمکبخراشند تا خون آموده شود و بصد از آن، سر

و پیس  . و اگر بر سصفه زمو چسرانند، بهتر باشد. صابون بمامند

: نید ین مرهم استصما  نمایا ودن،ا ارسا  علق نمیدن یاز خراش

ت یی ه و زکختیه بیه سیر   یوفتیه و ب کمردا سینگ و زردچوبیه،   

، از کو نمی  کزا: ابس را نفیع دارد یه سصفه ک ییدوا. بسرشند

شیته، میازو، زردچوبیه،    کجزو؛ گیوگرد، سیماب    یک یکهر 

ه و روغن گل کدو جزو به سر یکزراوند و مرداسنگ، از هر 

 .نندکطال 

و . نید یگو« یشیهد »ه آن را کی ه رطیب  است از سصف ینوع

گییاه علییت یه در پوسییت سییر در جاکییعالمییت او آن اسییت 

سیتاده  یا کها چیر  د و اندرون سوراخید آیپد یکها بار سوراخ

 .ه پوست را فاسد سازدکاست  یباشد و خاصه و

ه کی ن دسم و در نوع او  سیصفه رطیب آن اسیت    یفرق در

ادف ظیاهر  د ویامراس بود و در تقب آن، صد شوفک، میشهد

ده یشی کتیر    پوسیت  ه بر سیر درحیه  کد؛ بخالف نوع او  ینما

 یکه به مقدار چهار انگشت که گاه باشد کباشد مت ل چنان 

 .ده بودیم پوشیر آن ریدطصه باشد و ز
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ه و کا بیه سیر  یی ه را بیه آب صیابون   یشیهد  ن،ینخست: عالج

 کپا یوم و زرداب از اندرون یهنه رکند و به پنبه یبشو کنم

ده در آن پر یسائ یکپس از آن زنگار بار یصنیند و بصهده ینما

و  کره را خشی یگنده را بخورد و رطوبات و غ ینند تا اجزاک

 .سازد یفان

آن  یو و. نید یگو« رؤس االبره»ه آن را کگر یاست د ینوع

هیا ظیاهر    در ذات مسام، سیوراخ  یصنیها  یه در بن موکاست 

ه بیه  یشب یو از آن، رطوبت یشهد یها تر از سوراخ یکد باریآ

رنید و  یه مسیام آمیاس گ  کد و الزم آن است یآب گوشت براال

ا سیوزن  یی آن موضع استاده شود و درشت گردند گو یها یمو

 .است

و پیس  . نند و مسهل دهند چنان چه گفته شدکف د : عالج

ننید و  کموچنیه ب  یصنی یآن محل به منقاش  یها یه، مویاز تنق

ه از کر شرط زدن تا یند بییدن فرماکیو ممحجمه بر آن نهادن 

د و پس یه ماده علت است برون آکهمچون روغن  یزیچ یو

 یدیها به سر یه موکند چندان یه بشوکاز آن، موضع را به سر

پیس از   یصنیرد و بصده یه ماء املحم زوا  گیزند و رطوبت شب

ا به روغن گل مدبر سرشته طیال  یمیا و مرداسنگ و ادلیآن توت

ه کی ه برزنید تیا   که با سرکر روغن گل آن است یو تدب. دسازن

 .شود که خشکروغن بماند و سر
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ن یی و ا. عقد یصنیند یگو« عجز»ه آن را کگر یاست د ینوع

ح ینییوع، مشییابه بییه دمییل بییود و از ابتییدا سییخت باشیید و دیی 

نید و  یف غیتا فرما یی تا توانند گرسنه دارنید و تلط : عالج.ندکن

ه یی اسیف نطیو  سیازند و از تنق   ل و برنجیی لکخ بابونیه و ا یطب

 .ن عقد غافل نباشدییو تل یضرور

، دیروح  یو و. نید یگو« ینی یت»ه آن را کی گر یاست د ینوع

آن سیرخ بیود و در جیوف آن     یه بیاال کر صلب است یمستد

 .ر باشدیه به انجیشب یزیچ

ه ظاهر شود مشابه بثیور خیرد و سیرخ    کگر یاست د ینوع

 یسر پستان اسیت و از و ا یه گوئکل او کد شیبود و چنان نما

 .دیت خون براالیه به مائیشب یرطوبت

ب است به نوع ین هر دو نوع در سبب و عالج دریا: عالج

 .او 

آن  یو و. ندیگو« سصفه حمراء»ه آن را کگر یاست د ینوع

 یه چون سر را بتراشند، پوست سر سرخ شود و سرخکاست 

« نوسیجیام »نید و  کزنید و بیه میس، درد     یاهیبه س کیاو اند

رد؛ میلیظ اممیاده و   ین نوع متقرح شود دوا نرتیه اگر اکد یگو

 .فسادها

خ شیاهتره و  یاسیها ، طبی   یفیا  زننید و بیرا   یرگ د: عالج

نید  یپس از آن چهار رگ دطع نما یصنیمون دهند و بصهده یافت
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شرط زننید و   یشانیپ یصنیه یا بر ناصیند یبگشا یشانیو رگ پ

د یروغین بنفشیه و میوم سیر    ه از ک یروطیاگر مناسب دانند، د

چنید بیار    یو خبیاز  یسازند و آن را به آب خیالف و خطمی  

ا و صیدف  یی ف درکی  یپس از آن دیدر  یصنیند و بصهده یبشو

نید  یضه در آن داخل سازند و استصما  نمایب یدیسوخته و سر

 .ه نفع تمام داردک

د و یی د آیی پد یه سیصفه حمیراء در رو  کی گاه باشید  : دهیفا

ضیا  ینمیودن اسیت و ا   یشانیو رگ پ فا یز ف د دیعالجش ن

ن حجامیت  یگشادن و بر نقره و سیاد  ینیسر ب یصنیه یرگ ارب

ردن و ارسا  علق نمودن و اسیتحمام فرمیودن سیود دارد و    ک

ن ییی ت خوب اسیت جهیت تل  یردن به آب گرم به غاکباب کان

ه یی و بصد از ف ید و اسیها ، ادو  . یا در رویجلد، در سر بود 

 .ندیافته طال نمایر که در سصفه ذکه یدو

 

 اندر جرب: ست و هشتمیمقاله ب
ه بیا  کی گر و آن عبارت است از بثیور خیرد و سیرخ     یصنی

و جیرب،  . ح شود و گانه نهیند و گاه متقکد ابتدا یخارش شد

د و یی د آیها پد ن انگشتان و در رانیمابیها و ف شتر در دستیب

گر یه به دکاست  ید و او از امراضینما یگاه در تمام بدن رو

فساد خون است بیه مخاطیت    یو سبب حدوث و. ندکانتقا  
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و . زدیی ه بیه خیون آم  کی سوخته و بلیم شیور   یصفرا و سودا

ه گیرم و  یی ثیرت تنیاو  ادو  کسبب فساد خیون و احتیراق او،   

ه خون را فاسد سازد و در کن و جز آن یریشور و ش یزهایچ

نید جلید آن را   که پیس دبیو    یو عیروق سیاد   یکبار یها رگ

 .ان انگشتانی  میف، به تخ جهت ضص

شیه  یرکبود و خش که خشکآن یکی: جرب، دو گونه است

و گیاه  . دیی م و زرداب از آن برآیه تر باشد و رکآن دوم،. گردد

ه در کل شود و گاه باشد یاه سایه از جرب تر، خون سکباشد 

بان یه آن را صی کی ضیه مورچیه   یوان متومد شود مشیابه ب یآن ح

ثرت و دلت و حدت میاده،  کحسب  و بثور جرب تر به. نامند

ه صیفرا حیاد   کی باشد؛ مثال آنجا  یمختلفه ام ور و االعراض م

د باشید  یز سرخ رنگ و با درد و خارش شدیغامب بود، بثور ن

اه یخ بثور، سی یمتر بود و بکشتر بود و جمع یه سودا بکو آنجا 

ه بلییم  کو آنجا . امبرء است یرپا و بطید  ن جرب،یو ا. دینما

باشید امیا    کدرنگ و منبسط و آب نایر، باشد بثور سرت افزون

 .زدیخ کظه و خشیاز ماده غل کجرب خش

نید  یبود، به آب گرم استحمام فرما کاگر جرب خش: عالج

و آرد نخود به آب چیندر سرشته بر بدن مامند و به آب گیرم  

نید و بصید از   ید منیع نما یی افزا کیغسل دهنید و هرچیه خشی   

ده، ماءامجبن دهند تا بیه اسیها    ب در ماین و ترطییح و  تل



 731 

رد و کی د یی رات باکه به ینند و تنقکبرون آرد و اگر دانند ف د 

ه یی و پیس از تنق . د بودیب غافل نباین مسهالت از ترطیما بیف

واج و یی تخیم ر : ن دوا نفع داردیار برند و اکه طالبه یتام، ادو

، هیر  کشیته و نمی  کماب یده درم؛ س یکمیز زردآمو تلخ، هر 

وبنید و جملیه را بیه    کاسیت ب  یوفتنکی درم، هرچیه   ییک  یک

اب یآسی  یصنی یرده کنجد آس کتر سازند و به جیرات و  هکسر

ه و غسیل  یی رده بسرشند و اندر حمام بمامنید سیه روز متوام  ک

 .نندک

پیس از آن بیه    یصنی ینند و بصیده  کاگر جرب تر بود، ف د 

غامب بود،  یحسب غلبه هر خلط مسهل دهند؛ مثال اگر صفرا

ن دهنید  یران و افسنتیتره و مام اه و شاهیله زرد و سیخ هلمطبو

له یو سفوف هل. آرد ین مطبوخ، اصناف مواد جرب را برمیو ا

ع صیبر،  یو نق. ار شنبر مناسب استیو حب بنفشه و مطبوخ خ

و اگیر سیودا غامیب بیود، بیه      . هنه را مستاصل سیازد کجرب 

یم افیزون  مون و امثا  آن مستفراص سازند و اگر بلیمطبوخ افت

قون و شیحم حنظیل   یه از صیبر و تربید و غیار   ک یبود، به حب

ه کی ه، مرداسنگ یند و پس از تنقینما کساخته باشند بدن را پا

نقره و آرد عدس مقشیر و   یمایبرگ حنا و شحم حنظل و ادل

نید و  یه و روغین گیل سرشیته طیال نما    کشته به سرکماب یس

 .ته مضر اسکرد کد یه گرم را طال نبایزنهار ادو
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ه بیه رطوبیت و   کتفه است  یزهایه مجرب، چین اغتیبهتر

ه و ی؛ چیون اسیفاناخ  یل بیود؛ خاصیه در صیفراو   یی برودت ما

م؛ امیا بادنجیان و   یی مال یهیا  نرم و روغن یۀا ه و گوشتیدرع

ه کی انید   ز گفتهید مضر است و جماع نیسوده گوشت ص کنم

ه نفع دهید آن  کست یه بدن، عجب نیمضر است اما پس از تنق

 .بود یراممنیثکه کرا 

 

 هکاندر ح: ست و نهمیمقاله ب
ن علت از تنیاو   یه با او بثور نباشد و اکآن، خارش است 

هنیه و جیز آن هیر    کر یزده و پن کگنده نم یسود و ماه کنم

ه بصید  کی  یسانکضا یموس باشد عارض شود و اکیام یچه رد

شیتر  ینند و بدن را مامش ندهند بکاز جماع به آب گرم غسل ن

ه وجیوب غسیل بصید از    کی ست یو عجب ن. مرض افتند نیبد

رحمیه   – کن سبب باشد؛ مهتا امام مامیجماع در شرع به هم

 .در غسل الزم داشته کدم –ا  

ل دیوام او،  یب خلط و تصدیترط ینند وب راکف د : عالج

ب و یی ر و میاء امجیبن دهنید و پیس از ح یو  ترط     یماء امشص

نید نوشیانند و از   ک ه اخراج اخالط محتردیه ک یل، مسهلیتصد

نید و  ین باشید خیوردن فرما  یریه هرچه مومد رطوبیت شی  یاغت

آب  یه بیا دیدر  کاستحمام را الزم دارند و روغین گیل و سیر   
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دن خاصیه در حمیام   یی خته بر بدن مامیبوره آم کیرفس و اندک

 .نفع دارد و جماع مضر است

رمزجان را به واسیطه  یران و پیه پکگردد ح یالحق م یگاه

ه از کی  یصی یو دیوت طب  یزیی صف حرارت غرضصف جلد و ض

هم یر جلد است و هتا فی یه زکل بخارات ینها است تحلیشأن ا

 .عسرامبرء

وشند و استحمام و که در اصالح غتا کآن است  یر ویتدب

ه در حمام الزم دارند و هرچه حرارت کروغن گل و سر کدم

 .د نافع استیرا بزدا یرا دوت دهد و رطوبات فضل یزیغر

و مقصد و رحیم و دمیاص و جیز آن     ینیه در بکه کح: دهیفا

ان یی و آن چیه در م . افتد، در باب امراض آن اعضا گفتیه شید  

ه کی ح یو بیرا . افیت یر کشتر خواهد ذید، پینما یانگشتان رو

تیف داده و دطیران،    یمیان یشب : ن دوا نفع داردیدبل و دبر ا

رده کی درم در خردیه   ییک وفتیه و مقیدار   کبرابر نیرم   یکهر 

و . ختیه بردارنید و بمامنید   یم درم به آب عسل آمیا نید بردارن

ده و خردیه بیدان آمیوده    یتان بیه عسیل جوشیان   کحلبه و تخم 

 .برداشتن سودمند است

 یه به اطفا  افتید، اگیر صیب   ک یه و شرکجرب و ح: هیتنب

شیش   یند و بصضی یا ارسا  علق نمایسامه باشد، حجامت  یک

خراج خون، گل سرخ اند و بصد از ا ماه را هم حجامت فرموده
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ده و بیه  یوفتیه در آب جوشیان  کلوفر و جو مقشر یو بنفشه و ن

ه یی نرسیانند ودا  یکند و روغن بدو نزدیبدن را بشو یخ ویطب

ن دهنید و از جمیاص و   ینجبکلیه و شیاهتره و سی   یرا مطبوخ هل

و اگر دوازده سامه باشد، ف د و مطبوخ . ه باز دارندیه ردیاغت

 .ده داردیره خرفه فایان و شیادار شنبر و آب بیله و خیهل

 

 اندر حصف: ام یمقاله س
ه کی است و مشابه ذره جاورس  کیآن، بثور خرد سرخ شو

ار و خلش او چنان باشد ید با خارش بسید آیبر ظاهر جلد پد

ن، در یییو ا. نییدیگو کیخلیید و مهییتا شییو یا خییار میییییه گوکیی

ند یمتیر شیو  کنید و  کار یه عیرق بسی  کها  گرم و بدن یشهرها

 .ا سرد بدو رسدیگرم  یه هواک یر افتد، خاصه ودتشتیب

ف با خیارش  یه بر پوست، خشونت خفکاست از آن  ینوع

 .ظهور بثور یظاهر شود فقط ب کو درد اند

خ بابونه و یبصد از ف د و اسها  اخالط حاره، به طب: عالج

 یصنی یند خاصه در حمام و بصیده  یل و سبوس بدن را بشویلکا

و حنیا و   کضیا نمی  یگیل مامنید و ا   ه و روغنکپس از آن سر

و . دن و آرد جو و روغن گل طال ساختن نفیع دارد یه مامکسر

ثر امراض گرم جلید  کغسل به آب سرد، مانع تومد ح ف و ا

وفتیه و  کمیازو و زردچوبیه   : ن دوا سیودمند اسیت  یی است و ا
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زند و در حمیام طیال   یه آمکخته به روغن گل و گالب و سریب

پیس از آن بیه آب    یصنی یو بصیده   ساعت بدارند یکند و ینما

 .ندیسرد و سبوس بشو

 یه بیدن ممتلی  کاست  یحاجت به ف د و اسها  ودت: انتباه

 .است یافکه جلد کیباشد واال تز

 

 اندر قوبا: میکو  یمقاله س
ه در جلیید کی اسیت   یخشییونت یو و. نید یون گویی زکآن را 

ا یی باشید   یا سرخ میدرد و رنگ او  یظاهر شود با خارش و ب

 یره باشیید و ویییآن همچییون دا یثییر آن، درشییتکو در ا اهیسیی

 یزود گیترد و گیاه   یوادف و گیاه  یبود و گاه یساع یگاه

زد یی ر« ییی هیا   ه از میزمن، پوسیت  کی مزمن شود و گاه باشید  

ه از دیو بیا زرداب ترشیح    کی و گاه باشد  یهمچون فلوس ماه

ثافیت و مطافیت   کن همه به حسب حدت و خبارت و یند و اک

رد و بیه  یبامجملیه، سیرخ، زود عیالج پیت    . ابدی یماده ظهور م

 .ر به شود و سطبر باشدیاه، دیظ نباشد و سیت غلیغا

ه دوبا سه مرتبه دارد و عالج هر مرتبه جیدا  کد دانست یبا

دا شیده و در گوشیت   یی ه نو پکاما مرتبه او ، آن است   :است

ر در گوشیت  یتار که اندکآن و مرتبه دوم،. رده باشدکت نیسرا

ت شدت و غلظت بود و یه در غاکشد و مرتبه سوم، آنرده باک
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 .رده باشدکدر گوشت ارر تمام 

ل یی فیه زا یه خفیی ه در مرتبیه او  اسیت، بیه اطل   کتا : عالج

دار بیا آب دهیان    دندان روزه کا چریشود؛ چون روغن گندم 

ا میوم  یی میرص و بیط    یا چربی یی ه کا سریا میاث و یا آس یاو 

ره در یی ا صمغ آمیو و غ ینند کا صبر حل یرا یتکه درو کروغن 

ه کا حضض به سیر یده یه سائکله به سریا هلیرده که حل کسر

 .ار برندکها به هم رسد به  نیه ازکدام کگداخته هر 

زمو بیرو گتارنید و    یصنیه علق کر مرتبه دوم آن است یتدب

ه کند چنان چه اشق بیه سیر  یتر از او  استصما  نما یه دویاطل

ا یی ختیه و  یزردچوبیه بیه آب آم   نیدش و کا اشق و یرده کحل 

 یا میازو یی ه و روغن گل سرشیته  کوفته و به سرکدردمانا نرم 

 .ندیرده طال نماکه مخلوط کسوخته و صمغ به سر

اسیها ،   یو بیرا . ر مرتبه سوم، ف ید و مسیهل اسیت   یتدب

د داد چند نوبت و حمیام نفیع   یمون به ماءامجبن بایمطبوخ افت

خشین   یزیا به چیرو چسراند ه، زمو بیو بصد از تنق. دارد یلک

ه طیال سیازند؛   یی ه دویاو ادو یو درشت آن را بخراشند و باال

خ واشق و مقل و خرد  و زاج بیه روغین   یچون زراوند و زرن

ند یو اگر به دوا به نشود، آن را شق نما. ختهیه آمکگندم و سر

اده را یی حاد گتارند تیا گوشیت ز   ین بود پس دواکو اگر مم

داج و ماننید آن  یس از آن بیه میرهم اسیر   پی  یصنیبخورد بصده 
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 .بخشند یبهبود یصنینند کجراحت را نیز 

ده، هشیت درم و  یه سیر کی د یی د، بایی د آیه پدیآنچه بر خ 

خته بیر  یوفته و بکدرم، همه را  یکزج، یگوگرد، دو درم و مو

ان ظیاهر شیود، آب دهیان    کی ودکو آن چه در بیدن  . آن پاشند

ر مرتبیه او  گفتیه شیود    ه و هرچه دکا صمغ آمو و سریصائم 

د بسیت  یی ار باکه رادعه به یو بصد از زوا  دوبا، ادو. نفع دارد

 .ندکتا عود ن

ه ماده در بدن افیزون باشید، اگرچیه دوبیا در     کآنجا : دهیفا

به  یه مقدم دارند تا مؤدیمرتبه او  بود، ف د و اسها  بر اطل

 .گر نشودیآفت د

 

 اندر بثور صغار: ودوم یمقاله س
ه کی نیدارد و بداننید    یه متومد شود و نامیطوبت رده از رک

ز سیر باشید و اگیر میاده بیا رد      یاگر ماده او حاده بوده، بثره ت

 .رطب بود، بثره فراخ و منبسط باشد

ا حجامت اخراج خیون  یاگر ماده گرم بود، به ف د : عالج

ت داده یی لیه زرد تقو یه بیه هل کا نقوع فوایند و به مطبوخ ینما

ظیه بیود، بیه    یم سازند و اگر ماده رطوبیت غل باشند طبع را نر

 یه مقیو کله یق بود به مطبوخ هلیارج و اگر رطوبت ردیحب ا

بصیید از  ه باشیید،کییو هرچییون . ندیبییه تربیید بییود طبییع بگشییا
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و  یننید و دفلی  کد یی مکرده تکی تیر   ها بیه آب گیرم   خرده ه،یتنق

ه کی و آن را . ه طیال سیازند  کخته به سریوفته و بکسداب و مر 

ه و روغین گیل طیال    کزتر و سیر یگرم بیود، آب گشین  ماده او 

 .ندیفرما

 

 یاندر بثور مبن: و سوم یمقامه س

د و چنیان  یی برآ یشیان یو پ ینی یه بر بکد است یآن، بثره سر

ر است و چون آن را بفشیرند  یاز ش یا نقطه ییه گوکد ینما یم

 .دیه به روغن منجمد برآیشب یزیچ

اره و ماننید آن،  یی ه بدن و دماص به حب ایپس از تنق: عالج

رسنه و پوست کات چون آرد یرا به مجل یه بشورند روکد یبا

و اگیر  . ا و آرد بیادال یی مومیتخم مرص و اسیتخوان سیوخته و د  

ح یه، بیه    یکرسا، ید، دو ح ه؛ ایابد، خربق سرین نفع نیاز

تان و گیل سیرخ و   کا تخم یه ضماد سازند کهم سرشته با سر

ستر چیوب انگیور   کاهند، خاتر خو یو اگر دو. هکز با سریشون

 .ه ضماد سازندکبا سر

 

 لیاندر بنات الل: و چهارم یمقاله س
ه در هنگام سرما و ودت شب بیروز  کآن، بثور صیار است 

ه چون بخارنید،  کو خاصه اوست . د با خارش و خشونتینما
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د یی د آیدن درد پدیستد اما بصد از خاریبا یاگرچه خارش زمان

ن یل خوانند و سبب ایفتد، بنات املشتر ایه در شب بکو از ان 

ر جلید  یی علت، انقباض مسیام اسیت و احتبیاس آن چیه در ز    

 .است

ع و یه بدن بیه ف ید و اسیها ، در توسی    یپس از تنق: عالج

عالج،  یو باد کخ و دمیوشند به استحمام و تمرکه مسام یتنق

رفس و کی دن آب یی و مام. افتیه یه ضیبط  که در حکهمان است 

 .ه نفع داردکسر یدرد

 

 لیاندر ثال: و پنجم یمقاله س
ئیت اسیت و   یر امهید ام یالبت مسیتد  یآن، بثور صلب شد

. نیمفرد او رومو  است بامواو او بامهمزه بحسب اختالف امقوم

به گوشت  یصنیوس باشد که منک، آنیکی: چند نوع بود یو و

سوم، . ر باشدیه متشقق و بزرگ و مستدکدوم، آن. در رفته بود

باشد و  یکخ او باریخ بزرگ بود و بیسر م چون یه سر وکآن

چهیارم،  . نید یگو ین را مسیمار یاندرون بدن فرو رفته بود و ا

ه کی پینجم، آن  . ج بیود و آن را درونیا خواننید   کی ه دراز و کآن

وس ین را طرسی یی د و ایی م او را پاالیی و ر کح بود و چیر یمتق

 .نامند

ه در کی اسیت   یبلیمی  کظ خشیسبب تومد رومو ، خلط غل
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ا خلیط  یی ده باشید  یی گرد کافته و خشی یل یخرد تحل یها رگ

صت بیه ظیاهر بشیره    یه طبکب از سودا و بلیم کا مری یسوداو

 .مندفع ساخته باشد

ننده کار بود و خون غامب باشد، ف ید یل بسیاگر رام: عالج

نید بیه ماءاالصیو  و    یپس از آن نضیج میاده نما   یصنیو بصده 

میون و  یفتو پیس از آن جهیت اسیها ، مطبیوخ ا    . روغن بادام

ت در یییعنا یگییر مخرجییات بلیییم و سییودا دهنیید و همگیی ید

ه یو ادو. موسکید امیه مرطبه جیبه اغت. ندیب مزاج فرمایترط

هربا بوره خرنوب بیا  کبوره : ن استیند اکه رومو  را سادط ک

ه کی د یی و با. هکبیا سیر   کو نمی . دانیه  اهیا سی یبوره آس بمامند 

ره چرب یو بط و غمرص  یل را به روغن گل و چربیشه رامیهم

ه حیاره  یا ادویند یا دطع نمایه آن را ببرند کتوانند  یدارند و م

و . توعیات یره یح و اشیخار و شی  یو زرار کخ و آهیچون زرن

 .ه محرق و مسهل و مقطع بودکاست  یتوع، هر نباتی

نید  یگو« هیی حنط»و « هیعدس»ه آن را کل یاست از رام ینوع

ه، زرد و پهن بود و یدسو روحادث شود اما ع یشانیبر پ یوو

 .یل به سرخیل گندم باشد و دراز و ماکه، بر شیحنط

و  یروطی یار بیود و د یند اگر ماده بسی یه بدن نمایتنق:  عالج

ند بیه هیم   یطرج طال نمایزج و شیصمغ بطم و صمغ آمو و مو

 یه صمغ را در موم روغن بگدازنید و بیاد  کن نوع یسرشته بد
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و . ننید کبسرشند و اسیتصما    خته و در آنیوفته و بکه را یادو

زمیازو نیرم   کو . ه سیود دارد کت و بوره به سیر یبرکندش و ک

نیده  کخ بریه برو بندند چند نوبت تا از بکخته به سریوفته و بک

 .شود

 

 هیاندر بلخ: و ششم یمقاله س
ه زرداب از آن کی شه اسیت  یرکخش یامبثور ذ آن، دروح مع

اسیت   یخاصیه و باشید و   یثر، با خفقان و غشکد و در ایبرآ

ه کی مانید و از آن   یه گرداگرد او خورده شود و به سصفه ردک

دن یی ه از گزکی ار باشید  یو بس. ه نامندیشتر افتد، بلخیدر بلخ ب

 .ه عارض شودیال بلخیپشه خبثه و رت

ه و جیز آن  یی د از تنقیی ار آکی ه به یآنچه به سصفه رد: عالج

 بیه  یگیل ارمنی  : ه مخ وص استین اطلین است و ایا یتداو

شیود و   کخشی  ه درحهکل دوام تا آنیند بر سبیه طال نماکسر

ح ظیاهر گیردد و اگیر    یها فیرود افتید و گوشیت صیح     پوست

 کتر خواهند، زراوند گرد و زنگار و اشق و خرد  و نمی  یدو

عسیل میرهم    یه و دیدر کو روغن گندم و سیر  کو مقل و زا

تیا گوشیت   نید  ینما که حکند و باشد یسازند و  استصما  نما

د، بیه  یی د آیی ح پدیبامجمله، چیون گوشیت صیح   . دیفاسد بزدا

ده ینییدر و سییرکساوشییان و مرداسیینگ و یه از خونکیی یمرهمیی
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 .ساخته باشند مندمل سازند جراحت را

 

 اندر بطم: و هفتم یمقاله س
د و متقیرح شیود و   یی د آیه در ساق پدکاه است یآن بثره س

ره بیه مقیدار حیب    ن بثی یه اکو از آن. دیاه از آن برآیزرداب س

شیود   یر به مین مرض دین نام خوانند و ایامبطم بزرگ بود بد

ه از تمیام بیدن بیه    کی ه ماده  اش سیودا سیوخته اسیت    کرا یز

 .زدیر ین میساد

ء یپیس از آن دی   یصنی یننید و بصهیده   کق یف د باسل: عالج

ه نفس عضو، ارسا  یند به دفصات و پس از آن جهت تنقیفرما

د پیس بثیره   یی ند تیا خیون وافیر برآ   یعلق و وضع محاجم نما

رون آرنید و عقیب آن   یی افند و زرداب و خون فاسید او ب کبش

ران و یسیتر چیوب گیز و میام    ک یوم و خا یسیتر د کرند خایبگ

ه و کبیر و حنیا سیوخته بیه سیر     کخ یل و پوست بیزراوند طو

گیر عیالج،   یو د. ندیت مرهم سازند و طال نمایروغن ز یددر

 .افتهیر کثه ذیه در دروح خبکهمان است 

 

 اندر توته: و هشتم یمقاله س
د ید آیه در عمق خد و رخساره پدکآن، بثره متقرحه است 

و . ه در مقصد و فرج ظاهر شیود کشتر اودات و گاه باشد یدر ب
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 .ه با حدت بودکظ است یخلط غل سبب او،

ه کی نید تیا   یه حاده اسیتصما  نما یمرهم زنگار و ادو: عالج

ه بیه  کی ظاهر گردد و باشید   حیشود و گوشت صح یتونته فان

وشیند بیه   ک ا ، بیه انیدما    یند و بصد از افنا و استیبزدا کح

مراهم احمر اگر آنجا حرات باشد و اگر حرارت در آن نبیود،  

 .ار برندکمرهم اسود به 

 

 اندر داخس: و نهم یمقاله س
خ ناخن حیادث گیردد بیا درد    یه در بکآن، ورم گرم است 

خ یاگر ورم عام بود بر تمیام بی   و ید و ضربان و تمدد دویشد

ه به سیبب شیدت درد تیب    کار است یو بس. ندکفیاو، ناخن ب

 .زدین محل ریه درکاست  یظ دمویو سبب او، ماده غل. آرد

ل میزاج، آب  ینند و مسهل دهند و جهت تصدکف د : عالج

ا یی ه کسیبز و سیر   یجو و مانند آن نوشانند و اندر ابتدا، مازو

د هر یو با. ندیه طال نماکبیو  به سرا اسیه کآهن به سر کچر

رده باشند و انگشیتان در بیرف   کن ها را بر برف سرد یاز یک

ون بیه  ین عمل دارد و اگر وجع مفرط بود، بنج و افینهادن هم

ن شید و  کر وجیع سیا  ین تیداب یی ه طال سازند؛ پس اگر ازکسر

گیرم   یکنت نینمود، فهو اممق ود و اال روغن ز یصحت رو

ن هیم  یو اگر بید . ل رودیر آن نهند تا به تحلنند و انگشت دک
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نید تیا ورم پختیه    یتان و تخم مرو ضماد نماکدفع نشود، تخم 

است برون  یشود پس آن را به مبضع سردهند و آن چه در و

 .پس از آن به مراهم مدمله مندمل سازند یصنیآرند و بصهده 

ردن و انگشیت میؤوف در   کی ه طال بر برف سر یادو: دهیفا

سزاوار  یه افراط نمودن، ودتیه مبرده دوین و در اطلبرف نهاد

بیود و حیرارت او بیه شیدت نباشید واال       که ماده اندکاست 

اذا »هیتا امبیاب    یفی « شیارح امسیباب  »ما دیا   ک کجوز ذمیال

مزاجهیا و   یسیو ید امحیراره، فیامثلج   یره شدیسیانت امماده ک

ذ سید اممنفیا  یل و یی یلظ و منع امتحلیضمر حجمها و اال فانه ی

ره یی ه امدم و غیتصفن فیامصضو و  یف یزیتنفس امحار امصزیفال 

 «.موت امصضو بآخرهیسود و یمن اممواد ف

 

 اندر ابورسما: مقاله چهلم
و ترجمه او در . نندکموحده نون رابت  یبا یبه جا یبصض

آن  یو و. نید یز گویی ن را ام امیدم ن یالن امدم است و ایس یعب

ا یی جلید بیه واسیطه ضیربه     ر یی افد در زکبش یانیه شرکاست 

ان اسیت بیرون   یه در آن شیر ک ییح هوایسقطه پس خون و ر

ان اسیت جمیع   ین جلد و شریه مابک ییان او در فضاید از میآ

ه جراحت بیر  که و از آن جمله است آن یوسع فیشود ددر ما 

ان را ببرد پس اگرچه جلد ملحتحم یافتد و پوست شر یعضو
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نانچه باال گفته شد خون و ده بماند و چیان پارین شریکشود م

 .ر پوست جمع شودید و زیح از آن برآیر

ه و یت انبساطکبه حر که متحرکن ورم آن است یعالمت ا

ان، یان و هنگام انبسیاط شیر  یت شرکه گردد به تبع حریانقباض

ضا چیون بیه   یو ا. ورم پست شود و عند انقباض او بلند گردد

بازگشیتن  متیر شیود جهیت    کت یی نند، ورم به غاکدست غمر 

ت کی ه عنید حر کی ار باشید  یان و بسیخون از فضا به داخل شر

ن یده شود از آن محل و رنگ ایت شنکبقبقه و آواز حر خون، 

 .یباشد و بنفسج یورم بادنجان

ا و یی دابض چون شاه بلیوط و میازو و اداد   یزهایچ: عالج

م گرداند و فضا را تنگ کجز آن ضماد سازند تا موضع را مح

ند از آن چیه ورم  یفرما یلکزد و احتراز یر رمتکسازد و خون 

ء یمسیه شی  یحتر ان یو »: «شارح االسباب»و دا  . افدکرا بش

نیزف مین   یمیا  کنزف منه امدم عند انخراق امجلد یخرده فانه ی

 .«ر محمودهیعادبه غ یؤو  امیان و یامشر

 

به نادر یاندر بثور غر: میکمقاله چهل و 

 الوقوعه
 :آن، چندگونه است

خ بود؛ مانند غیدد  ید و سخت بیه خرد و سرکآن :  نوع او
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ل االمیم و  یدرخشنده دل یها کنو یدارا یصنیو مشرده امرؤس 

د و یی م ترشیح نما یی ر کاند کعسر امنضج باشد و از بثور، اند

االصیل بیزرگ    ه ذاتکو گاه باشد . ندیگو« االصل ذات»ن را یا

 .شود همچون دمل

مون طبیع  یمطبوخ افت نبود و به ینند اگر مانصکف د : عالج

و در ابتیدا، اسیبیو  و   . وشندکب مزاج یند و در ترطیرا بگشا

ه یی پیس از آن ادو  یصنیبر ورم نهند تا ماده جمع شود و بصده 

و چینیدر   یاسین کمنضجه چون تخم مرو و اسبیو  و اطراف 

ه کی د یی ند جهیت اتمیام نضیج و با   یبه روغن بنفشه ضماد نما

و بصید از  . ار برنید کی ده بیه  رکی ان یو چیندر بر یاسنکاطراف 

 ید اشیق بیه زرد  یا بیه تضیم  یی افند به آهن کنضج، ورم را بش

 .ضه سرشتهیب

درد باشید و   یه خیرد و سیخت سیرخ و بی    کی آن   :نوع دوم

موضع ظاهر شود و باز از آنجا پنهیان   یکدر  یصنیمنتقل بود 

 .ستدیل بایطو ید و زمانیگر آید یگردد و در جا

 .ار برندکور است به کمت یدمو یآن چه در شر: عالج

د یی در خسیار پد  یصیلب در رو  یه بثرهیا کآن : نوع سوم

« میشیل »ن نوع را یسرخ گردد و ا یاو مقدار درم ید و حوامیآ

ز است و مهتا اگیر در عیالج او   یند و ماده او خون فاسد تیگو

را مشیتمل   یور متصمق شیوند و تمیام رو  کبثور مت  نند،کر ید
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 .یرد یو ه. گردد

بثیور را   ه،یی گ زننید و مسیهل دهنید و بصید از تنق    ر: عالج

ان یی ه در مکی د و گیاه باشید   یافند تا ماده مجتمصه برون آکبش

ه آنچیه در  یی و بصید از تنق . دیی بسته برآ یبثره، عند امشق، خون

داج و میرهم رصیاص محیرق و    یه مرهم اسفکد یاست با یو

 .ندیمرهم خل استصما  نما

بیه دمیل خیرد بیر      هیبیزرگ شیب   یه بثرهاکآن: نوع چهارم

و خاصه . ندیگو« بثور ام داص»اصداص ظاهر شود و مهتا آن را 

و سرخ شیود   یکو بار یه پخته نگردد اما مسترخکاست  یو

 یثر امر میؤد کد و در ایایظ برنیر از خون غلیافند غکو اگر بش

 .شود به ناصور یم

نند و آرد ترمس و آرد که سر یفا  زنند و تنقیرگ د: عالج

ه و آب کرسینه و تخیم میرو بیه سیر     کآرد جو و آرد و  یبادل

 یو بیرا . ل رودیی ه بیه تحل کی نید تیا   یان سرشته ضماد نمایباد

 .دن نفع داردین صالحبت، موم روغن مامیین متع و تلکیتس

ه به بثور اصداص در پس سیرو  یشب یه بثرهاکآن : نوع پنجم

و فیرق در  . نید یبثیور امقفیان گو  »گردن عارض شیود و آن را  

رامصدد باشد و وجیع  یثکه بثور دفا کاص و دفا آن است بثور صد

متر مرتبع شود و سبب او خیون  کد دارد و بخارات از آن یشد

 .دینخاع درآمده احداث او نما یه در مجارکز بود یت
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نند و مسهل دهنید و بیرگ اسیبیو  و مسیان     کف د : عالج

نید و  یوفتیه و بیه مصیاب اسیبیو  سرشیته ضیماد نما      کامحمل 

 .انند و بر سر مامندکچ ینیر زنان در بیو ش روغن بنفشه

 

 اندر آبله فرنگ: مقاله چهل و دوم
نهیا  یر اکی تیب خیود ذ  کمیا سیلف در   که حکی د دانست یبا

بیه  یه مق یود از بثیور غر  کند یگو یم ین بصضیکاند و م ردهکن

انید   ردهکنها یان ایل بین به تف یمتاخر یماکن است اما حیهم

ز بصید از  ین مخت ر نیاست در ارید بسیه متضمن فواکو از آن

 .میردکان یبه آن را به مقامه مستقله بیر بثور غرکذ

 :ن چهارگونه استیا

سیر   یگران یو عالمت و. ه از غلبه خون بودکآن: دسم او 

دهان  ینیرین و شیها و ضربان شرائ است و امتال و انتفاخ رگ

و رقل اعضا و درد بندگاه  یرو ین خانه چشم و سرخیو گرا

بیودن و تیه او سیرخ نمیودن و      یل به سرخیها ما نگ دانهو ر

د یی خشونت در حلق و عظم در نبض و غلظت در دیاروره پد 

 .آمدن

نید بیه   ینند و در بیر آوردن خیون مبامییه نما   کف د : عالج

ا یی فیا   یق، ف ید رگ د یا با سیل یحل کدفصات و بصد از ف د ا

 بیود،  یه جوشش در سر و روکصافن نفع تمام دارد و آن را 
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 یو حاملیه را بیه جیا    یسودمند است و صب یشانیف د رگ پ

و بصید از  . ا هر دو سیاق یان دو شانه یند میف د حجامت فرما

ند بر تشرب آب یش دهند و مداومت فرمایف د چند روز آسا

واج و شیربت  یی مو و رب ریو شربت م ین و آب تمرهندیانار

دارد  یلی کده یو مطبوخ سنا فا. حا  یبه حسب تقاضا کزرش

و . ه بیر آبلیه نهنید   یوشند و ادوکه بدن ین بود به تنقکو تا مم

ه یشود و بیه خ ی   یآمت تناسل یصنیهرگاه جراحت در وجود 

ند، بیه میرهم شیادنه و ذرور انیزروت بیه سیازند و       کت یسرا

خ عنیاب هیر صیباح    یمصجون شاهتره موازنه سه مثقا  بیه طبی  

ر بیه  و اگ. سازد یم کست روز ماده او را خشیدن در بیخوران

ن طیال اسیتصما    یی نگیردد، ا  کور آبله خشکمرهم و ذرور مت

درم؛ مییز زرد آمیو    یک. ندشکل، ده درم؛ یزراوند طو: ندینما

ه کند و به سریشته، دو درم، همه را بساکتلخ، ده درم؛ سماب 

 .رده در حمام بمامندکند و به روغن گل حل یتر نما

 یزرد و عالمیت او . ه از صفرا عارض شودکآن : دسم دوم

و  یدهیین و تشیینگ  یو بییدن اسییت و تلخیی  یرو یو الغییر

و زبان و سیرعت نیبض و غضیب و     ینیب کیو خش یخواب یب

ش چشییم آمییدن و رنییگ یاالت زرد پیییییدییاروره و خ یسییرخ

ن جوشش با سوزش باشید  ینمودن و ا یل به زردیجوشش ما

 .ار رودیو زرداب ازو بس
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میو و آب  یل صیفرا، شیربت نیارنج و م   یجهت تصید : عالج

پیس از آن   یصنین دهند و بصده یجبکو سن ین و تمرهندیانار

ن یی نید و ا ینید و اال حجامیت فرما  ینبیود ف ید نما   یاگر مانص

 کیی له زرد، سیناء م یپوست هل: صفت: نجا نفع داردیمسهل در

 ییک و آمو بخیارا، هیر    یپنج درم؛ تمرهند یکو شاهتره، هر 

، عنییب یوفتییه، تخییم خطمییکم ینیی یاسیینکپییانزده درم؛ تخییم 

؛ عنیاب و  یدرم یکوفته و گل سرخ، هر کم یامثصلب، راوند ن

سیت  ین، بیا تیرنجب یر خشت یست عدد؛ شیب یکسرستان، هر 

. م گرم بنوشانندین یصنیر گرم یدرم، جمله را مطبوخ ساخته ش

ا، صیفراء  یدانیگ سیقمون   یکرر ساخته با کم یو آب تمرهند

 .آرد یسوخته برم

ز یی نجیا ن یافتیه ا یر کی ه در جرب ذک یقیع صبر به طریو نق

و اگر جوشش . د استیتره هم مف و حب شاه. االرر است لیجل

، دو درم؛ گیل مختیوم،   ید، گیل ارمنی  یی د آیو سر پد یدر رو

م درم؛ مرداسینگ، دو  یدانیگ؛ زعفیران، نی    میافور، نی کی ؛ یدرم

ند و آنچه یه طال نماکوفته به گالب و سرکمثقا ، همه را نرم 

انید،  یگوشیت در حیا  رو   سیازد و  کها را زود خش جراحت

ق یییو طر. ن اسییتینییدر، مییر و انییزروت و دم االخییوکذرور 

ض را بیه حمیام برنید و    یه نخسیت میر  کی استصما ، آن است 

 .ور بر آن پاشندکند و بصد، ذرور متیبشو یکها را ن جرحت
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و عالمیت او،  . ه بلیم عفین عیارض شیود   کآن : دسم سوم

بیو    یدیخیواب و سیر   یاریجلید و بسی   یدرد بندها و سرد

ل بودن و گیرد جراحیت،   یما یدیاست و رنگ جوشش به سر

نمودن و رطوبیت و زرداب روان شیدن از    کد و شوره نایسر

و دهیان آب آمیدن و سیر و چشیم گیران       ینی یجراحت و از ب

 .گشتن یمتاذ یسرد یزهایسرد و چ یبودن و به هوا

اره یی قون و حب ایند به حب اصطمخیه بلیم نمایتنق: عالج

نید و  یء فرمایبیار دی   یکا و مانند آن و هر هفته یو حب دودا

ختیه  یه درو عادردرحیا سیوده آم  کی امه کن و آبینجبکتیرغر س

ه عدس و گل سرخ و تخیم حلبیه و   کد یو با. باشند نفع دارد

رفس ممیزوج سیاخته   کی شحم حنظل در آب بجوشانند و آب 

و از روغن بابونه و روغن گل و روغن سیاق  . در حمام بمامند

سیازند و عادردرحیا و دسیط     یروطی یبیط و میوم د   هیگاو و پ

و اگر جراحت . زند و بر مفاصل مامندیده در آن آمیسائ یکبار

ن و یاالخیو  ندر و مر و انزروت و مرداسنگ و دمکشده باشد، 

و از هرچیه بلییم   . وفته بر آن پاشندکبرابر، نرم  یکصبر، هر 

: دن طیال نفیع دار  یی و ا. نید ید خاصه گوشت گاو منع نمایافزا

ندش، دو درم؛ زراوند مدحرجف دو مثقیا ؛ زردچوبیه، سیه    ک

همه را بسابند و  یزج، مثقامیشته، دو درم؛ موکماب یمثقا ؛ س

 .دو در حمام بمامندکه و روغن کبه سر
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و . دیی د آیه از خلط سودا پدکاندر آبله فرنگ : دسم چهارم

 یرگی یو ت یخیواب  یاست و ب یرو کیو خش یعالمت او گران

 کیبو  و خش یدیبدن و ددت و بطؤنبض و سر و یرنگ رو

ل به یار فاسد و رنگ جوشش ماکاالت و افیو خ ینیچشم و ب

ن میرض  یبر جراحت غامب نمودن و ا کیبودن و خش یاهیس

 .ر به شودید

گیر  یمیون و د ینید بیه مطبیوخ افت   یعالج اسیها  سیودا نما  

لیه مربیا   یحبوب مسهل سودا و مطبوخ و مصجون شاهتره و هل

ه درو کی  ین عسیل ینجبکمربا نفع دارد و تیرغیر بیه سی   و آمله 

رده کی ه بیه عسیل حیل    کی قرا یارج فیا ایبر باشد کخ یپوست ب

: ده داردیی ن طیال فا یی و ا. باشند بیه آب گیرم سیودمند اسیت    

دو مثیا ؛ سیفا     ییک فضه و مرداسنگ، هیر   یمایندش، ادلک

؛ زراوند ی؛ زردچوبه، درمیهنه، سه مثقا ؛ گوگرد، درمکتنور 

ه و کوفته به سیر کشته، دو درم، همه را نرم کا ، سماب دو مث

و اگر جراحت باشد، مرداسینگ و  . روغن گل در حمام بمامند

وفتیه بیر   کو گیل سیرخ و انیزروت نیرم      یندر و گل سرشوک

 .جراحت پاشند

ه بیدن  یی نمامنید و در تنق  یدیو  یان بود، داروکتا ام: دهیفا

ن یند خیورد، بید  ا حامله و دارو نتوایبود  یو اگر صب. وشندک

ن کست روز میاده آن را سیا  یه در بکند یمصجون مداومت فرما
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. یابلکی لیه  یپوسیت هل : صیفت آن : وسیته یسازد و به تجربیه پ 

پینج مثقیا ؛    ییک ل و شاهتره، هیر  یله، آمله، تربدف زنجبیهل

وفته و به کمون، سه مثقا ، همه را نرم یل، چهار مثقا ؛ افتیدنب

ه بیود  یی ه دو چنید ادو کی مش شی کا یت یست مثقا  فانیصد و ب

 .بسرشند تا دو مثقا  بخورانند

ب بود، بیه حسیب   که آبله فرنگ از اخالط مرکآنجا : دهیفا

ه کی و بداننید  . ردکی د یی ه ت رف بایه و اشربه و اغتیاو در تنق

 .نبود یف د در همه انواع نفع دارد اگر مانص

 

و  یاندر حصبه و جدر: مقاله چهل وسوم

 قایحم
ر کی ن امراض ذیات اگرچه ایدر مبحث حمه کد دانست یبا

رده کی ان یگر بید دیهمراه فوا یصنیز بمع ینجا نین دریکافته می

 .ما هو حقهکد به مقامه مستقله یآ یم

اورس بود که به مقدار کاما ح به، بثور سرخ متفرده است 

 یرد، نخست ورم گرد سرخ رنگ خفی کو چون شروع خواهد 

ث اسیت و بصیده   یی ص براغا دیر ید گوید آیامحجم در آنجا پد

ه نیه  کی اسیت   یو خاصه و. دیپس از آن دانه ظهور نما یصنی

شه گردد و پوست او همچیون  یرکه خشکند بلکم یپزد و نه ر

 .دیسبوس فرود آ
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ان کی ز آمده و آن را آبله و نیزیم و فتح نی، به ضم جیجدر

الن باشید و  که به ددر عدس کبثور بزرگ است  یو و. ندیگو

و . ا در بصیض آن ظیاهر شیود   یی ثیر آن  کدر اا یی ع بدن یدرجم

 یدیه در ابتدا سرخ باشد و عندامنضج بیه سیر  کست یخاصه و

 یصنی یمضاعف بیود   یه جدرکو باشد . ندکم ید و زود ریگرا

خیون   یه از جیدر کی و باشید  . گیر بیود  یبثره د یدر جوف و

 .ن، عالمت بد استید و ایترشح نما

ه کی رده اسیت  د بزرگ متفیرا، حباب سریقا، بر وزن غبیحم

اسیت   یرد و خاصه وکشمارش آن توان  یصنیاز دلت، اعداد 

و او . باشید  یتب باشد و عقل بر درار بود و نفیس دیو   یه بک

و بادآبلیه   کو خشیخن  کن انواع اسیت و آن را خیار  یتر اسلم

 .خوانند

و در . لیگفته شید بیه تف ی    ینها در حمیعالمت و عالج ا

شیه دور  یرکآن و خش ردنکی  کر پختن آبله و خشینجا، تدبیا

 .دیآ یل ساختن گفته میردن و نشان آبله زاک

د و تیب  یه هرگاه آبله برآکد دانست یبا: دن آبلهیر پزانیتدب

متیر شیود و نیبض و نفیس بیه حیا        کو تلواسیه   یدرار یو ب

ر یر خواهید پخیت و تیدب   یی ه ابله دکآمده باشد، بدانند  یصیطب

 یدیرار  یحرارت و بی و اگر با وجود ظهور آبله، . نندکدن یپزان

امیده باشید،   ین یصی یمتر نشود و نیبض و نفیس بیه حیا  طب    ک
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 .د شدیدن مشیو  نباینبود به پزان یکعالمت ن

با بنفشه و  کاممل لیلکه بابونه و اکدن آن است یق پزانیطر

جیا   یکا همه به یا سبوس گندم آن چه حاضر باشد ی یخطم

ر نهنید از  میار انید  یر دامین و جامیه ب  یاندر آب بجوشانند و ز

 یصنی یر آبله آب شود و برزد و بصیده  ین تدبیش و پس تا بدیپ

 .ردن آبله انجام دهندک کر خشیپس از آن تدب

د و هفیت روز بگیترد و تمیام پختیه     یهرگاه آبله تمام برآ

افند کا مس بشیآنچه بزرگ باشد به سوزن زر : نباشد، بنگرند

پس  یصنی نند و بصهدهیو آب او به خرده نرم بر چ یبه آهستگ

ا یخته یوفته و بکا برگ سوسن یا برگ مورد یاز آن گل سرخ 

اما در تابستان، . ندکر دامن دود یصند  و چوب گز سوده و ز

تر است و در زمستان، برگ سوسین   گل مورد و صند  صواب

ش گردد، گیل  یر یو اگر موضص. ردن بهترکر یو چوب گز تبخ

ند و بیر  یبسیا  نیاالخیو  ندر و صیبر و انیزروت و دم  کسرخ و 

ار آب باشد، بیرگ گیل   یو اگر آبله بزرگ و بس. ش افشانندیر

میار را بیر   یسوده با آرد ارزن با آرد جو در فراش اندازنید و ب 

ده شود، بیرگ سوسین را از   یو اگر پوست خراش. آن خوابانند

و  کنند و بر آن برگ خوابانند و بیرگ گیل خشی   کشاخ جدا 

گ نیرم خواباننید،   یی ر و اگر بر. بر خراش پاشند کمورد خش

 .دید آیروز پد یکباشد و نفع او در  یکسخت ن
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ه کی امیا آنجیا   . اب چاره نباشدکشود، از نم کر خشیاگر د

د یاب نشیا کی افته بیود، نم کا آبلیه شی  یی ده باشد یپوست خراش

و صیواب  . د داشتیدور با کد تا تمام پخته نشود و نمیرسان

ه عیدس سیرخ و بیرگ گیل سیرخ و چیوب گیز        کی آن است 

ننید و  کانیدر اف  کده اندر آب برزند پیس در آن آب نمی  یاشتر

رده بیر آبلیه نهنید و آن آب بیدور     کی زه نرم بدان تیر  کیپنبه پا

افور و صیند  سیوده   ک یبود، ددر یرسانند و اگر حرارت دو

د سیوده و بیرگ زعیرور و    یی و برگ ب. ندین آب حل نمایاندر

ش یی ر هکی و آبله را . نندکز و مرداسنگ سوده پرایداج ارزیاسر

 ینیش اگر در بیو همچنان ر. نفع دارد یافورکگرددف مرهم 

 کچون آبله خشی . ردکد یاستصما  با یافورکن مرهم یبود هم

 .ردکد یشه بایرکر ازامه خشیشده باشد، تدب

شیه آن  یرکه خشکی بیدان  : ردنکی شه دور یرکر سرخشیتدب

د؛ پیس هرگیاه آبلیه    یی د آیی ها پد شیه بر رکند یپوست را گو

شیه  یرکاگیر خش : شیه بمانید، بنگرنید   یرکخششیود و   کخش

 یا ه دطیره کد ینبود، با یچ تریر او هیباشد و ز یکبار کخش

ن یفتد و بهتریانند تا زودتر بکا چیزنند  یگرم بر و میروغن ن

نجید تیازه   کروغن  یصنیر پخته یار، روغن شکن یروغن بهر ا

تیر   رد، روغین پسیته  کی استصما  خواهند  یاست اما اگر بر رو

را یی د داشیت؛ ز یر پخت دور باید نمود و روغن شیا  بااستصم
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 کو اگیر خشی  . ماند یم ینجد نشان آبله در روکه از روغن ک

 یه آن را بیه آهسیتگ  کی باشد  یر او رطوبتیا اندر زیسطبر بود 

نند، پس یاستصما  روغن و رطوبت از تحت او برچ یبردارند ب

ا نیه  یی به پوست فرو رفته اسیت   یصنیه عمق دارد کنند کنظر 

 یایی میدارد، از صبر و زردچوبیه و مرداسینگ وادل   یقیاگر عم

و اگیر  . ز و اسرنج ذرور سازند و براشیند یده و ارزیم و سریس

سوده بر  کو نم یمانیعمق ندارد و با پوست برابر بود، شب 

گیر بیه   یشیه آرد و د یرکگر بیار خش یآن پاشند و بگتارند تا د

همچنیان رطوبیت    یر ویی اگیر ز : بردارند و بنگرنید  یآهستگ

نند و اگیر رطوبیت نبیود، بیه عیالج      کباشد، همان سا  عالج 

شه آرد به روغن چیرب  یرکگر بار خشیحاجت نباشد و اگر د

 .فتدینند تا بک

، آرد بیادال،  کخشی  یخ نی یب: ل ساختن نشان آبلهیر زایتدب

میز تخم خربزه و برنج و نبات و میز بادام و آرد جو، از هیر  

و . میرص طیال سیازند    ده تخیم یو به سر وفتهکنرم  یمقدار یک

ده، یا پوسی یی استخوان سیوخته  : ببرد یها از رو ه نشانکگر ید

هنه و سفا  نیو و تخیم خربیزه و نشاسیته و     کگوسفند  کپش

ده درم؛ حیب امبیان و    ییک برنج شسیته و آرد نخیود، از هیر    

 یخ نی یپینج درم؛ بی   ییک ل، هیر  یترمس و دسط و زراوند طو

ا یی خته به آب خربیزه  یوفته و بکست درمف همه را ی، بکخش
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ننید و  کاب بسرشیند و بیه شیب طیال     کشی کا به یبه آب بادال 

ند و یبدان بشو یدر آب بجوشانند و رو کصباح، بنفشه خش

 .دیار آکور است به کز هر آنچه متینت نیدر باب ز

گر چون حو  و ید یا آفتیه در چشم ماند کارر آبله : دهیفا

د، از آنچیه در بیاب   یی د آیی م پده به ارر آبله در چشی کجز آن 

ر یه غیا کی رد و آریار آبلیه   کی تیوان   کامراض چشم است تدار

ر نبیود،  یو آنچیه غیا  . ل شودیزا ین و فربهیباشد، در بدن سم

ه بیه  یه آریار آبلیه شیب   کی ار باشد یو بس. ردکد یه دفع بایبه ادو

ردن نفع کون ضماد یه بط و مرهم داخلیت باشد و آن را پیدشا

 ین طال برایو ا. دیار آکت گفته شد به یدش دهد و آنچه جهت

رنید  یبگ: ا بیر بیدن سیود دارد   یبود  یه بر روکازامه آرار آبله 

زنیید و ید سییازند و بییه روغیین گییل آمیمرداسیینج و آن را سییر

 یخ نی یض، آرد نخود، بی یمرداسنج مب: گریو د. ندیاستصما  نما

امبیان، آرد بیرنج و تخیم     هنه، دسیط، حیب  ک، استخوان کخش

ا به مصاب حلبیه و تخیم   یخته به آب خربزه یوفته و بک، خربزه

 .ندیتان بسرشند و طال نماک

را یخت؛ زید آمیه باین ادویرده درکد یمرداسنگ را پ: دهیفا

ق یی طر. دهید  ید، جیال می  یآرد و سر یم یاهیرده سکد نایه سرک

رطل مرداسینگ و هیم سینگ او     یکه کردن آن است کد یسر

زنید و  یگتارند و بر سر او آب ر یخته در ظرفیبه هم آم کنم
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ظرف را در آفتاب نهنید و چیون آب گیرم شیود آن را بیرون      

د آب یییزنیید و همچنییان تجدیگییر آب بییر آن ریاندازنیید و د

 .د شودیه مرداسنگ سرکد ینما یم
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 ه به لون تعلق داردک یاندر امراض: فصل دوم
 :ن ف ل، مشتمل است بر چند مقامهیا

 ضیاندر برص اب: مقاله اول
ه بیر ظیاهر جلید    کظ یاست غل یدیو آن، سر. یستیپ یصنی

. ردیشود و گاه او در بصض اعضا باشد و گاه تمام بدن را درگ

و . نید یگو« بیرص منتشیر  »را  یه عمام بود بر بیدن، و کو آن 

ن مرض، مستصسیر امصیالج؛ خاصیه آن چیه     یه اکد دانست یبا

شیود و   دن سیرخ یاما آنچه از مام. اد باشدیمزمن بود و در ازد

اض نباشید  یدامبید شید یه در آنجا روک یبا خشونت بود و مو

ا یی د یی و چون سوزن در پوسیت آن محیل خالننید خیون برآ    

ه کی ام نگرفته باشید، بداننید   کل به حمرت و استحیرطوبت ما

 .ر استیداپت

ه برص بیراق بیود و   کض و بهق آن است یفرق در برص اب

ند کشت ه مزمن گردد، غوص در عمق پوست و گوکهرچون 

ت یم شود تا اسیتخوان سیرا  کاند چون مستح ه گفتهک یبه حد

باشید و در   اضیی ل بیه ب یی د مایه در آنجا بروک یند و موک یم

تییر و  د و پوسییت آن موضییع، نییرمییید محییض برآیآخییر، سییر

عنید   یصنی ی –ر بدن باشید و در اواخیر حیا     یتر از سا سست
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نیرم   یرطیوبت چون سیوزن در پوسیت خالننید،     –ام کاالستح

گاه را بمامند ید ظاهر شود و خون نباشد و هر چند آن جایسر

 کق و تنی یاو رد یدیه سرکض یسرخ نگردد؛ به خالف بهق اب

هئیت افتید و دفصیه    یر امیثر مسیتد ک  نبود و در ایباشد و غا

ل گیردد و  یی زا یه بیه زود یه جامیظاهر شود و به استصما  اطل

د نباشید  یاشقر و هرگز سیر ا یاه بود ید سیه در آنجا روک یمو

چیون سیوزن در پوسیت     کتمکی و . اگرچه مزمن شیده باشید  

 .م شده باشدکخالنند، خون ظاهر شود امبته؛ هرچند مح

ه در پوسیت  کی د یی امتحان خالنند، با یه براکسوزن : انتباه

ه پوست آن محیل را  کخالنند نه در گوشت و آن، چنان باشد 

 یصنی یوشت جدا شود بصده شد به ابهام و سبابه تا از گکباال بر

ن پوست برداشیته بزننید تیا بیه گوشیت      یپس از آن سوزن در

 .ا نهیه خون دارد کقت جلد مصلوم گردد ینخلد و حق

نید بیه دفصیات و    یء فرمایظ، دی یه بلیم غلیتنق یبرا: عالج

ل میزاج،  ین استفراغات جهت تصدیرات و مابکمسهل دهند به 

النیج و  کلکن ار اسیت چیو  کن یه مخ وص بدکن گرم یمصاج

ه یی طوس بخورانند و از اغتیاق و مثرودیو تر کیدرص و مرم

هرچه مومد خون گرم بود چیون گوشیت دراج و امثیا  آن و    

 یهییا نیید و گوشییتیوانییات وحییش خییوردن فرمایگوشییت ح

د نمیود تیا   یرد و به توابل گرم خوشبو باکد یان بایوره برکمت
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ارده و طصیام  و بقو  بی  یات و ماهیو اجتناب از مبن. انفع باشد

ع آنچیه مومید   یی ه و جمکی شب مانده و فوا  یغتا یصنینه یشب

ه یی ن ادویو بهتیر . است و جماع ضیرر دارد  یبلیم بود ضرور

فیل اسیت و   یام نفیع دارد، اطر یی ر ایه در سیا کی ن مرض یدر ا

ن بیاب  یی ه دریی ه هندیی ادو یله مربا و بصضیو هل یگلقند عسل

ار گرفتن ین بسردن و خوکو اهل هند، ف د . االرر است لیعج

ه کی د افتید چنیان   یی ه مفکی ست یاند و عجب ن ردهکز یز تجوین

 .اند ف د را ز داشتهیجا در فامج یونانی یمحققان اطبا

ه جهیت طیال   که یل مزاج، ادویه و تبدیبامجمله، بصد از تنق

ه بیر چنید وجیه    یی ن ادویند و ایمخ وص است استصما  نما

 :است

ن و محمر و جاذب خیون باشید؛   داالسخایه شدک، آن یکی

اه، ید و سی ید و خرد  سرخ و خربق سریچون زفت و نفط سر

از عن یل و  یخ سرخ و بورق و پیو زرن کندش و آهکز و یمو

بر و مانند ان فیردا  کخ یز و پوست بیطرج و عادردرحا و شنیش

ند در یه بشیو کا بیه سیر  یی ند و به آب یاو مجموع استصما  نما

ردن کاه طال یو خون مار س. آتش یکزدا نیا در آفتاب یحمام 

 .ت نفع داردیبامخاص

خته یه آمکح به سریه مقشر و مقرح بود چون ذرارکآن: دوم

بوتر و تخیم تیرب   کن یج و سرگیکبکا و یو عسل بالدر و تفس
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و . ده باشیند یشکق یون و مانند آن به درع انبیون و فرفیو ماذر

د، یرص بزداه مقرح جراحت افتد و گوشت بین ادویهرگاه از

ه کی اسیت   یر، ودتین تدبیو ا. به مراهم مدمله آن را به سازند

 .خوف باشد یبود و جراحت آن محل ب کبرص است اند

ن سازند و از تنفر مردم باز دارد یه برص را رنگکسوم، آن 

، یمیان یشیب  : ن طیال مخ یوص اسیت   یی ار، اکی ن یو جهت ا

طرج، خبیث  ی، شی یخمیر، فیوه، گیل ارمنی     یشورج، میر، درد 

 یصنی یرت کی ه چنید  کل و وسمه طال سازند به سیر ید، نیامحد

و . مانید  یماه می  یکت یه رنگ او تا سه هفته نهاکچند مرتبه 

ن آن یه نخسیت کی د یی ار برنید، با کی ن دوا بیه  یی هرگاه خواهند ا

ن دوا یی پیس از آن ا  یصنی یند بصده یموضع را به آب مازو بشو

و  شیود، بیه آب زاج   که دوا خشی کی طال سازند و پس از آن 

 .ند دوا رایشب بشو

ه داص کی بیود و در مواضیع باشید     کهرگاه برص اند: دهیفا

 یو داص ودتی . ق به شودیو به تحقکنند کرد، به آهن داص کتوان 

 .ردیه مقرح انتفاع نگیه به ادوکاست 

ا در یی ه به ارر حجامت، در محل حجامیت  کگاه بود : دهیفا

ن داص و موضع داص، دروح برص ظاهر شود بصد از مندمل شید 

 یطرج به آب دثاء بیر یه فوه و شکو عالجش آن است . دروح

و . نید کل یی نید زا یخته طال نمایو اب مرزنجوش و آب بقم آم
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 .ندکن عمل یه همکمرداسنگ و فوه به سر

 

 ضیاندر بهق اب: مقاله دوم
د و در یی د آیی ه بر ظیاهر جلید پد  کق است یرد یدیآن، سر

ه زودتیر  یی ه مجلیی اطل ثر، مدور بود و دفصه ظاهر شود و بیه کا

 .د گفته شدیان او و برص، در برص سریو فرق م. ردیزوا  پت

نجیا  یتیر از آن ا  فیی برص گفتیه شید خف   یآنچه برا: عالج

ا تربید  یی و جهت اسها  بلیم، تر بد و شحم حنظل . بسند بود

 ینید و بیرا  یء فرمایدو بیار دی   یل دهند و در هر ماهیو زنجب

ردن و بیه  کی میداومت   یفل و گلقنید عسیل  ید هضم، اطریتجو

بر کخ یا بیه، ترمس یو پس از تنق. حمام عرق آوردن نفع دارد

طرج و عادردرحیا و تخیم   یخته طیال سیازند و شی   یه آمکبه سر

ه طیال نمیودن   کخته بیا سیر  یوفته و بکندش و خرد  کترب و 

میار در آفتیاب   یه بکی د یار برند، باکو چون دوا به . سود دارد

. شود از دست بمامنید  کدوا خشب آتش و هرگاه یا دریباشد 

 .تا دوا دور گردد

ه یی متیر بیود و بیه ادو   که ماده در بیدن  کار باشد یبس: انتباه

: ن دوا مجیرب اسیت  یی د و ایه نفع تمام حاصل آیتنق یه بیاطل

دو  ییک طرج، از هیر  یبر، شی کخ یال ، پوست بیعادردرحا، آطر

 مثقیا   یکه و عسل سرشته مقدار کخته به سریوفته و بکدرم، 
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ند پیس همیان   کساعت در آفتاب نشانند تا عرق  یکبدهند و 

ه بهیق اسیت آبلیه خواهید شید و      کی گر هرجیا  یا روز دیروز 

ت رب یی خواهد نمود بیه عنا  یزرداب ازو بر آمده صحت رو

 .اممصبود

 

 اندر بهق اسود و برص اسود: مقاله سوم
 :نمکان ین مقامه را به دو دسم بیا

ه چیون  کی اسیت   یصیه و و خا. اندر بهق اسیود : دسم او 

دن یی همچون سبوس جدا شود و بصد از مام یبمامند، پوست و

شیتر افتید؛   یام شباب بیه بهق در اکد دانست ید و بایسرخ نما

 .اهیخاصه بهق س

نند و جهت اسها  سودا، ماءامجبن و مطبوخ کف د : عالج

 یج دهنید و بیرا  یاه و بسیفا یلیه سی  یقون و هلیمون و غیار یافت

ه مومد خیون  که یند و اغتی، استحمام فرماب بدن و مزاجیترط

ه بیا  کاه بیه سیر  یه، خربق سی یرطب بود بخورانند و بصد از تنق

نیدش و تخیم   کا تخم ترب و دسط یت یبرکخ و زواج و یزرن

 .ندیر طال نمایجرج

اه یقیه، بهیق سی   یامحق یو آن فی . اندر برص اسود: دسم دوم

پوسیت   ید باشید و از و یه با خارش و خشیونت شید  کاست 

مقشیر   ین را دوبیا یجدا گردد و ا یدور هم چون فلوس ماهم
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 .ند و او مقدمه جتام استیز گوین

ار برنید میع   کی آن چه جهت بهق اسود گفته شد بیه  : عالج

 .ب اممزاجیترط یاده فیاالسها  و ز یدوه ف

 

 لف و نمش و برشکاندر : مقاله چهارم
د و آریار  یی گرا یاهیه رنگ جلد بیه سی  کلف آن است کاما 

و فرق . افتد یثر در روکن اید و اید آیا سرخ در آن پدی بودک

لف صاف بود بیه خیالف   که کن و در بهق اسود آن است یدر

ن بهق االسود و یفرق بیو بهما . خشونت باشد یه در وکبهق 

ا یی اه یر صیرف سی  یاما نمش، دطصه مستد. ن اممنش و امبرشیب

شیتر  ید و بیی د آیه درجلد بدن پدکاست  یل به سرخیاه مایس

ن، گاه همچون نقطه افتد و گیاه دراز باشید   یافتد و ا یدر رو

امیا  . ف دست پهن شودکه به مقدار کلف و باشد و کهمچون 

 یشتر در رویه بکمد است کا یا سرخ یاه یبرش، نقطه خرد س

ل بیه  یی ه اگر رنگ نقطیه ما کو جمهور اطبا بر آنند . دید آیپد

، برش خوانند و زند یاهیند و اگر به سیبود، نمش گو یسرخ

 .لف نامندکسان شده باشد، یکوسته و یاگر چند نقطه به هم پ

رد وخلیط سیوداء و   کی د یی ع انیواع، ف ید با  یدر جم :عالج

قون و میاءامجبن و  یمون و غاریاخالط سوخته را به مطبوخ افت

د بست تا یار باکه به یه، اطلید برآورد و بصد از تنقیامثا  آن با
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 .ندکباز عود ن

ه سودا در مصده جمع کآن  یکیلف دو گونه است ک: دهیفا

د و یی جلید برآ  یشود و بخارات خیون سیوخته از آن بیه رو   

ل بیه خضیرت و   یی لیف ما کنشان او فساد مصده است و میون  

و در . ت اوسیت یی ه مصیده و تقو یرش تنقیو تدب. صفرت بودن

ه کی و دوم آن . لم نفیع دارد یق و اسی ین صورت، ف د باسیل یا

ون تباه شود از امتزاج سودا و بخارات ان جلد و گوشت، خیم

ه کی را افتد  یسانکثر کن علت، ایند و اکاو به ظاهر جلد بروز 

ضیا بیه زنیان حوامیل و     یاشن مانده باشد و ایر به ایتب ربع د

و نشیان  . دیی د آیی شتر پدیشان بسته باشد بیض ایه حکآنان را 

و . بیودن اسیت   یاهیل بیه سی  یی ا سرخ مایاه یلف، سکاو، مون 

ن یی ه تمام بدن است چنان چه باال گفته شید و ا یر او، تنقیتدب

مثقیا ؛   ییک مون، هفیت مثقیا ؛ تربید،    یافت: صفوف نفع دارد

ار یی ن اختینجبکمثقا ، به دو نوبت به شربت سی  یکقون، یغار

و هرچه خون را صاف . ندکثر را پنج مجلس عمل کا. ندیفرما

 .د استیند و سودا بر آرد مفک

رند بیوره و فلفیل   یبگ: ه آنها سود دهده به همکه یان اطلیب

و ترمس و تخیم تیرب و    کزیگرد و تخم خربزه و تخم تره ت

و دسط و حب محلب و مییز بیادام تلیخ و     ینیندش و دارچک

 ییک رسا و خیرد ، جملیه را بار  یبق و حب بلسان و ایتراب ز
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و عنید اسیتصما    . ن طال سیازند یا مبن تین یرج تیساخته به ش

د یی مکن بیه آب گیرم آن محیل را ت   ینخسیت ه کی د ین دوا، بایا

ه کی و سزاوار آن است . ندکند تا زود ارر یند پس طال فرماینما

از دوابض چون آب مورد  یه بصضین ادویل مرض، با ایدر اوا

ه یی ه ادوکی ز مخلوط سازند جهیت آن  یو گالب و آرد عدس ن

امیا اگیر   . دیی زا یاده مید و علت زیگشا یها را م ز، دهن رگیت

بود، حاجت بیه امتیزاج دابضیات نباشید جهیت       مرض مزمن

 .ون ماده من بهکس

ه دابضیه طیال   یی بصد از زوا  مرض، تا چنید روز ادو : انتباه

 .ندکرد تا مرض عود نکد یبا

و . نید یخته ضیماد نما یبه عسل آم ینیوند چیر: گریطالء د

و . ا به خون خرگوش بمامنید ی یرنب به آب بادلکتخم : گرید

و . ا به خون خرگیوش بمامنید  ی یبادل رنب به آبکگر تخم ید

ا میز تخم خربیزه و تخیم   یز تر یخ زرد به آب گشنیگر زرنید

آب : گیر ید. ر طیال سیازند  یا بیه شی  یی ترب به زرداب مص یفر  

پیس از آن   یصنی یظ گیردد و بصیده   یمص فر را بجوشانند تا غل

جملیه  . ننید کزنید و طیال   یو دسط نرم سوده بدان آم ینیدارچ

د یی مکا تیی باب آب گرم کا انیاز استحمام  وره، بصدکه متیادو

 .ردکد یآب گرم استصما  با

ه جراحیت  کی اط ورزند یار برند، احتکه به یچون اطل: دهیفا
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 .نشود و اگر سوزش آرد، روغن گل بمامند

 

 النیاندر خ: مقاله پنجم
مید  کا یی اه یا سی یی و خا ، نقطه سیرخ  . او جمع خا  است

جم و از سیطح بیدن   باشد ذو ح یه بر جلد بدن و روکاست 

 یمومیود . باشد و گاه حوادث شود یافراشته بود و گاه مومود

ا رنیگ او  یی ه خا  باشد کو هم چنان آن خا  . نندکرا عالج ن

، متصیرض بیدان   یسرخ محض باشد مشیابه میون تیوت شیام    

ه حیاده در خیا  سیرخ    یی ه استصما  آهن و ادوکرا ینگردند؛ ز

نید بیر   ک یه دالمت می کرا یه گفته شد ضرر تمام دارد؛ زکرنگ 

ه اگیر بیه   کن وادع است و ظاهر است یه در اطراف شرائکآن 

ان رسید، نیزف خیون    یه حاده آفت به شیر یا ادوید یسبب حد

ه کی و بداننید  . سیت یمتر بود، محتاج بیه دوا ن کو آن چه . آرد

ه از رگ کی ا خون سوخته است ی یز خلط سوداویسبب خا  ن

ه از کی مثابیه صیمغ    د و در محل او محتبس شود بیه یرون آیب

 .درخت برآمده به موضع او چسرد

ات همیان  یر او از ف د و مسهل و استصما  مجلیتدب: عالج

تیر و   ظیه میاده او غلی  کی لف گفتیه شید و از آن   که در کاست 

ه کی د یی ه منقلع نگردد، بایه جامیل، است اگر از ادویعسرامتحل

 ه درکی نند و خون بسیته  ک یزخم یصنیاوند کآن را به سوزن ب
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پیس از آن بیه    یصنی یبرون آرند و بصده  یاست به آهستگ یو

هیا   ند تا خون بسته بتمامیه دور شیود و دهین رگ   یه بشوکسر

ند یزد و پس از آن، موم روغن استصما  نمایگر نریبسوزد تا د

 .ندکتا به 

 

 اندر خضرت: مقاله ششم
د بیه واسیطه   یی از جلید سیبز نما   یه موضصکآن است  یو

ضیربه   یه بر عضیو کن، چنان باشد یو ا. ر اویافسردن خون ز

افد که در آنجا است بشک یفیا سقطه و بدان سبب رگ میافتد 

ا از خیارج  یی د و بسیته گیردد   یبرآ یر پوست و خون از رویز

ق جراحت خون یافتد در پوست و رگ و به سبب ض یجراحت

د چنیان چیه بصید از    یی ر پوست جمع آید و زیایبه فراغت برن

 .ددگر یف د تنگ مشهود م

ا یی ا برگتیرب  یرنب کل، برگ یب و تحلیجهت تتو: عالج

و اگر . ندیه ضماد نماکا نطرون و سریخ و اشق یا زرنینه یپود

ع منجمد شده یه خون به جمکنند کند، نظر کت نیفاکن دوا یا

اونید تیا   کهیا ب  ا نه اگر منجمد نگشته، بیه سیوزن  یاست هنوز 

ننید تیا بتمامیه    ک یهم کد و ارناء برآمدن خون را پایخون برآ

ب را در آن میدخل  یو اگر منجمد شده باشد و تتو. دیبرون آ

سیازند   کجانب پوست را به مبضع چا یکه از کد ینباشد، با
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ده شیود پیس آن را بیه سیر     یه خون بسته دکو بردارند چنان 

پیس از آن در   یصنی یسوزن آهسته آهسته برون آرنید و بصیده   

 .ندیامبطم ضماد نما کده بمامند و نطرون و علیسائ کآنجا نم

د و هنیوز درد  یی د آیی ه بصید از ضیربه پد  کی خضرت : دهیفا

رد کی د یر نشاین تدابیاز یکیچ یباشد، ه یضربه و حرارت باد

 .ن نشودکه امم ساک

 

 اندر وشم: مقاله هفتم
اوند پیس  کها ب ه جلد را به سوزنکآن، عبارت است از آن 

ا جیز آن  یگندنا ا آب ی یاهیا سیند یل در ان پر نمایا نیسرمه 

ار عرب ین عمل در دید و ایا سبز نمایبود کا یبمامند تا عضو 

 یسییازند و فیی ینییت میییل زیو هنیید مشییهور اسییت و بییر سییب

 .زهاستین چیتر قت، مقبوحیامحق

ن یه نخسیت کد ینند باکل یه آن را زاکبامجمله، اگر خواهند 

پیس از آن   یصنی یبه نطرون و آب گیرم آن را بمامنید و بصیده    

ند و سه روز بدارنید  یرده ضماد نماکامبطم به عسل نرم  کعل

اب گییرم کییرده بییه نمکییو پییس از سییوم روز، ضییماد را دور 

امبطم به عسل نرم ساخته ضیماد سیازند و    کند و باز علیبشو

ن یی و اگیر از ا . ل شود ارر اویه بتمامه زاکنند تا ک یهمچنان م

از آن گتارنید و پیس    ید عسل بالدر بر ویدوا دور نگردد، با
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و . اوند تا اریر بیالدر بیه وجیه اتیم فروتیر رود      کها ب به سوزن

ن عمیل دارد و بصید از تقیرح و زوا     یه مقرحه همی یگر ادوید

وست من بیه، به مراهم مندمل سیازند تیا پوسیت نیو     یل پکتا

 .دیرو

 

 اندر بادشنام: مقاله هشتم
و اطیراف   یه بیر رو کی دورت اسیت  کل به یما یآن، سرخ

ه کی ام سرما و هنگام سرد و گاه باشید  یدر اظاهر شود؛ خاصه 

 .مع امقرح بود

پیس از آن جهیت اسیها ،     یصنی ینند و بصده کف د : عالج

ه میاده از نفیس   یی تنق یله دهنید و پیس از آن بیرا   یمطبوخ هل

و . ند بر عضیو میؤوف  یعضو، وضع محاجم و ارسا  علق نما

ن و اسیهل بیود،   کی ه نفس عضو اگر ممیه بدن و تنقیعقب تنق

 یار از ویخشن بخراشند تا خون بس یزیه آنجا را به چکد یبا

ضیا  ید و ایی نما یل و تقرح مکه نفع تمام دارد و منع تاکد یبرآ

ند یطال نما که نمکد یرده باشند، باکه عام و خاص یچون تنق

باشد،  ه خراش و درحهکمانده را بگدازد و آنجا  یتا خون باد

انجیتاب   یزها بیرا ین چینافصتر و. مراهم احمر و خل گتارند

ه صیابون طیال   کی مانده باشد در عضو، آن است  یه بادکخون 

شیود و خیون را میتاب سیاخته      کسازند و بگتارند تیا خشی  
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بیاز صیابون    یند و بصید از زمیان  یشد پس به آب گرم بشوکبر

ند و همچنان یشود به آب گرم بشو کند و چون خشیطال نما

 .دینما کد و جلد پایآ ه ماده بتمامه برونکنند تا کب

 

 اندر فساد لون: مقاله نهم
و آن، شش . ر گرددیرنگ بدن از آنچه بوده باشد متی یصنی

 :گونه است

صت، خلط فاسید مفسید املیون را بیه ظیاهر      یه طبکآن: یکی

 .دیجلد دفع نما

ه چون آرد جو و جز آن و تخیم تیرب و   یه جامیادو: عالج

را و بیوره و  یتکشاسته و رسا و تخم خربزه و بادام مقشر و نیا

 کنید تیا خشی   یزنید و طیال نما  یر آمیمانند آن نرم ساخته با ش

ند و همچنان یگرم بشو میپس از آن به آب ن یصنیشود و بصده 

 .دیآ یه به رنگ اصلکند تا یبه دفصات استصما  فرما

زد پیس  یی ه ماده در بدن افزون شود و با خون آمکدوم، آن 

 یشاهد فی یما کمون خلط غامب، بامضرور جلد متلون گردد به 

 .ردانیام

نید بیه ف ید و مسیهل بیه      یه بیدن نما ین، تنقینخست: عالج

ه اسیتصما   یی ه جامیی پس از آن ادو یصنیحسب حاجت و بصده 

 .ندینما
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د و بیه  یی د آیی پد یا مصده آفتی یا سررز یه درجگر کسوم، آن

و عالمیت او، وجیود   . دیی ر در رنیگ بیدن رو نما  یسبب او تی

ن اعضیا و ضیصف در افصیا  ظیاهر     یی از یوآفت است در عض

 .شدن

وره گفته شد بیه  کمت یآن چه در باب امراض اعضا: عالج

 .ندیحسب حاجت استصما  نما

ل و یطو یدر آفتاب برهنه ماند زمان یه عضوکچهارم، آن 

ت یه بییه سییراکییو و جهییش آن اسییت . اه شییودیجییه سیییدر نت

د یی اگر یپوست م یگتارد و بهس و یحرارت آفتاب، اخالط م

وره به عیرق و بخیار   کده بود، اخالط متیپس اگر اعضاء پوش

سوزد به  یم یبرهنه بود، اخالط در و ید و اگر عضویبرآ یم

اه یمانید و عضیو سی    یمالدات آفتیاب و در مسیام محتیبس می    

ه از م یادفت بیاد گیرم    کل است آن چه ین دبیو از. گردد یم

 .دید آیر در مون پدیتی

زمسیتان و زمیان سیرد آن     ر رنیگ در یی ه موجب تیکبدان 

ل بیه  یی ما یخیارج  یاز خوف سیرد  یزیه حرارت غرکاست 

د و یی نما یال می یبیه ظیاهر اسیت    یگردد و حرارت نار یباطن م

ه سیبب آن،  کی توانید   یو م. سازد یاه میپوست را سوخته و س

 .ثافت جلدکر پوست به واسطه یانجماد خون بود ز

ند و بصد یرماباب فکند و به آب گرم انیاستحمام نما: عالج
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 .ار برندکه به یه جامین در جلدف ادوییاز ح و  تل

آرد بیادال، آرد عیدس، پوسیت    : ه نفیع دارد کی صفت غمره 

ده، یل، اسیتخوان پوسی  یز، براده دندان فیده ارزیضه مرص، سریب

 یا به آب دثاء بریر یوفته به شکبادام تلخ، تخم ترب، نشاسته 

ه یی و امیمیره، ادو . دنی یا به آب برگ ترب بسرشند و طال نمای

و آن را . دنیی ند به مامکد یه بشره را صاف و سرکبه است کمر

 .ندیگو« روشو» یبه فارس

ر املون اتفاق افتید؛ چنیان   یمی یزهایه تناو  چکپنجم، آن 

 یر جیار یغ یصنید کار خوردن و اب رایره بسیچه نانخواه و ز

ن یل طی کی ه و اکدن و برشیرب سیر  ینوشی  یرمستصمل مدتیو غ

ره یی ه نیانخواه و ز کی د دانسیت  یو با. ثار نمودنکو  است ادمان

سییازد چییه از خییوردن و چییه از  یت مییون را زرد میییبامخاصیی

 .اند ردن هم گفتهکه نظر کدن؛ بلییبو

ر اسیت بیاز   ییند واز آن چه سبب تییل غتا نمایتبد: عالج

ار برند و از مضرات که به کز بود یدارند و هرچه م لح آن چ

 .ندیاحتراز فرما

جیان غیم و   یه طو  امراض و فقیدان غیتا و ه  کشم، آن ش

ر یی هیوا سیبب تی   یثرت جماع و شدت اوجاع و افراط گرمی ک

 .مون بدن گردد

وشیند و در فقیدان   کت یدر مقاسات امراض، به تقو: عالج
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ر یی ثکق یند و از اطصمه هرچه مومد خون ردیفزایغتا در طصام ب

ت و نخود و م برشیضه نیند چون ماءاملحم و بید بود بفرمایج

ند و بیه  یو در آنچه از غم بود، ازامه غم نما. ر و مانند آنیانج

جمیاع الزم   کثرت جماع، ترکو در . ندیح د  توجه فرمایتفر

در آن چیه از  . دیی است و آن چه در فقدان غتا گفتیه شید، مف  

د ید شیا یی هوا تبر یرد و به گرمکد ین امم باکیوجع باشد، تس

 .میات گفته آمدیچنان چه در حم

 کظ پیا یآن چه خون را از فضو  غلی : انواع مبردات: دهیفا

له مربا و آن چیه خیون را منبسیط و    یفل است و هلیند، اطرک

نده سازد، فلفل است وس عد و درنفل و زعفران و زوفاء کپرا

و آن چه خون را از باطن به ظیاهر  . ه در طصام بدهندکد یو با

ر گیاو  یشی  خ بیه یخیرد  و زرنی  : نستیردنف اکشد به طالء ک

نیدر، مییر،  ک، کیگییر، رونیاس، م ییط یو د. بسرشیند و بمامنید  

ار برنید غمیره و   کاز عن ل سرشته به یخته به آب پیوفته و بک

 .طالء
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 اندر حزاز: فصل سوم
ه بیه  یشیب  ییک ند و او، اجسام صیار باریز گویه نیآن را ابر

ر جراحیت و گیاه   ید به غیآ یه از جلد سر بر مکسبوس است 

 .بودمع امجراحت 

ث امصهید بیود او را بیه روغین     یف حید یآن چه خف: عالج

ند چیون آب  یه بشویاء جامیدو بمامند و به اشکبنفشه و روغن 

ه مخلوط کبه سر یخته به آرد نخود و خطمیچقندر و بوره آم

رسنه و ترمس به مصاب اسبیو  ممیزوج سیاخته   کا آرد یرده ک

جیا   ییک ا مییز خربیزه   یو سبوس و تخم خربزه  یا آرد بادلی

ه یی ن تنقیه نخسیت کی د یی و مزمن بیود، با  یو آن چه دو. نموده

 یصنیند به حسب غلبطه خلط و بصده یخون و بلیم و سدا نما

امجیال بیود    یه دیو کی  یزیند و چیپس از آن سر را حلق فرما

د ینه سریند؛ چون آرد نخود و حلبه و بوره و آبگیاستصما  نما

ن دوا یی ا یز زمیان ختیه و بصید ا  یه آمکزج به سریو خرد  و مو

و  یمزج چیون روغین بنفشیه و تخیم خطمی      یزیند و چیبشو

نند تا ک یند و هم چنان میها و مانند آن طال فرما را و مصابیتک

ره انگور یف غتا الزم شناسند و شیو تلط. ه بتمامه دور شودک

 .اند دن مومد خون عتب گفتهیبا روغن بادام نوش
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 و شفهاندر شقوق اطراف و وجه : فصل چهارم
 .و مب یو رو یدن دست و پایترد یصنی

 یه بود، چیون گرمی  یموجب شقاق اگر اسباب خارج: عالج

ه و ینف و غسل به آب دیابض چیون شیب   کم یمجفف و سرد

نید ماننید   ینات جلد استصما  نمایه ملکد یبا. ه و مانند آنیزاج

مرطبیه خاصیه روغین     یهیا  هیی ها و پ موم روغن و همه روغن

 یو اگر موجیب و . ه بطیان و پکیه مایو پ نجدکبادام و روغن 

ب یه در ترطکد یا بس، بایه بود، چون سوءمزاج یاسباب داخل

ه خلیط  ی، تنقیوشند به تشرب امبان و ادهان مرطبه و در مادک

ند یب، طال نمایل و ترطیو بصد از تبد. ند به مسهل مرطبینما

 ییی طال یهیر عضیو   یبیود و را  یه مرطیب و مییر  کی  یزیچ

 :مخ وص است

ه و نشاسیته و  یرطب و پ یاما در شقاق وجه، شمع و زوفا

ردن نفیع  کرا و مصاب بهدانه و روغن گل مرهم ساخته طال یتک

 .دارد

ه بیز  یی ه بیط و پ یدر شقاق مب، روغن گل و روغن حنا و پ

ل سوخته، جملیه بیه هیم سرشیته     یامبطم و شاخ ا کماده وعل

ضه یب یرونه پوست اندکد یاو با یو باال. نهادن سودمند است

ن یو ا. ر بداردیشدن ندهد و تا د که را خشیبچسبانند تا ادو
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و . نید کرا دفیع   یضه تنها بر مب نهادن، شیقاق میوذ  یپوست ب

 یامبطم و چربی  کت و علیا روغن زیوفته به عسل کمازو نرم 

 .ن عمل داردیبط هم

وفتیه و بیه روغین و    کنجد و بنفشیه نیرم   کدر شقاق بدن، 

 .د استیسرشته مف یچرب

ت حیل  یه در زک کن، زفت رطب تنها و علیدر شقاق ددم

وفتیه بیه هیم    کاز عن ل یا پیت پخته یز یرده باشند و در وک

 .االرر است عیسرشته بر نهادن سر

وفتیه و  کرا یی تکمیازو و   –پاشینه   یصنی ی –در شقاق عقب 

ل یی دن جلیی ه گداخته باشیند سرشیته مام  کبز  یخته و با چربیب

ارع کی وس فقیط و دنیه بیه روغین ا    و روغن سندر. امنفع است

رده کی جیا   ییک خته و میز ساق گاو و موم و روغن بنفشه یآم

و اگیر  . ن عمیل دارد یمیردار سینگ در آن سرشیته همی     یددر

میردار  : ن دوا نفیع دارد یی رده باشید، ا کی شقاق در گوشت ارر 

 یصنیظ شود بصده یه غلکت برزند یسنگ نرم سوده به روغن ز

ه شقاق را نخسیت  کد یو با. ننداکپس از آن چند دطره درو چ

پیس   یصنی یند و بصده ینما کدر آب گرم نهند تا نرم شود و پا

نگیاه   کرا از غبار و خیا  یه پاکد یو با. ندیاز آن مصامجه فرما

ه به موزه بروشیند و  کاط آن است یار، احتکن یا یدارند و برا

و  هیوا و آب   کآب سرد نرسانند و جمله شقاق را غبار و خا
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 .دارد سرد ضرر

شیور از سیر فیرود     ین رطوبتیه در شددکگاه باشد : دهیفا

 .دید و تر نماید و سرید آیپد ید و بدان سبب شقاق در ویآ

پیس از آن   یصنی ینند و مسهل دهنده و بصیده  کف د : عالج

نید و بیه آب   یه بجوشانند و بدان تمضیمض فرما کمازو و سر

اگیر از   و. نید یند و طیال نما یسماق و آب انار ترش سرمه بسا

سییازند و بییه آب انییار  یروطیییدو و بییادام و مییوم دکییروغیین 

خوش و آب سماق آن را دیوت دهنید و طیال سیازند سیود      یم

 .دهند

 یر دیدم خ یوص انیدر عقیب درد    یه زکگاه باشد : دهیفا

و سیبب  . ن نتواند نهیاد یه صاحب او ددم بر زمکعارض شود 

رض ن می یی زد از بدن و ایه بر ددم رکق است یاو خلط گرم رد

 .است به نزو  امماء یز مسمین

نید و  کو اگیر ورم  . ند و روغن گل بمامندیء فرماید: عالج

امیه آن را  که ایی ا بیه ادو یی ه بیه آهین   کد ید، بایم درو گرد آیر

م بتمامیه بیرون   یع سازند تا ریند و دهن جراحت را وسیبگشا

ه سرشیته بیر آن   کپس از آن حنا و مازو به سر یصنید بصده یآ

ثافت جلد زود پخته نشیود،  کگر به واسطه متانت و و ا. بندند

ه پختیه شیود و منفجیر    کقه آنجا بندند تا یه طریاز ام یدطصه ا

ماده بود،  یو افسردگ ل انفجار، جمودیو اگر سبب تصط. گردد
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و وجیع  . ردیق نهنید تیا زوا  پیت   یی ننید و داص عم کآهن گیرم  

 .لیبه تف  ز گفته شدیامصقب در آخر و جع اممفاصل ن
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 اندر قشف و تقشر جلد: فصل پنجم
ه گیاه  کی پوسیت اسیت و بیدان     یدشف، خشونت و درشت

هیا جیدا شیود     پوسیت  یدر جلد افتد و از و یه درشتکباشد 

 .درشت و ناهموار یهمچون پوست ماه

و . میون و میاءامجبن  یخ افتیننید بیه طبی   که بیدن  یتنق: عالج

وشت جیانوران  ه رطبه دهند چون گیب مزاج، اغتیجهت ترط

ت یی ر تیازه بیه غا  یدو و امثا  آن و تشرب به شی کرخوار و یش

 یارر دارد و دوام استحمام و مزوم دعیت و آرام و روغین هیا   

 .د استیدن مفیها مام یروطیسرد وتر و د

ن به واسیطه  یه عارض شود تقشر در ددمکگاه باشد : دهیفا

 ا از مالدیات یی ه یف صیوف یشود از جوارب و مفا یه متأذکآن 

 .خشنه یایاش

وفتیه و  کحنا، بلوط، گلنار، پوست انار، جوز امسرو، : عالج

 .ندیه بجوشانند و نرم ساخته ضماد نماکخته به سریب

جیدا   کخشی  ییک بار یها پوست یشانیه از پکو گاه باشد 

 .ندکخارش  کشود و اند

 یصنی یارجات و غراغر و بصیده  ینند به اکه دماص یتنق: عالج

 یروطیآن د یند تا نرم شود و باالیشوپس از آن به آب گرم ب
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ا آرد یی آرد عیدس، گیل سیرخ    : ن ضماد نفع داردیو ا. بمامند

 .رسنه و بادال و جو به آب زوفا بسرشند و ضماد سازندک
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 اندر سحوج جلد: فصل ششم
: و آن را چهیار سیبب اسیت   . ده شدن پوسیت یخراش یصنی

 .خشین  یزیی ا مالدیات چ یدرشت  یزیه برداشتن چک، آنیکی

ن یه امبتیه در سیر  کم استصماالن را کاسب خاصه  یدوم، سوار

نیرم   یزین چین و زیان سریه در مکآرد؛ خ وص  یخراش م

. فیش تنیگ  کاز میوزه و   یسوم، فشارده شدن پیا . ل نبودیحا

 یا به سیخت یبربندند  یسمان درشت عضویه از رکچهارم، آن 

 .شند و بدان سبب سطح جلد بخراشدکب

ار بیود و خیوف حیدوث ورم    یبسی اگر سحج جلید  : عالج

رده بیر سیحج گتارنید    که رگ زنند و خرده سرد کد یباشد، با

ه اطیراف  کی را یی ه سحج در اطراف عضیل نبیود؛ ز  ک یبه شرط

رده آنجیا گتارنید، در   کده شود و خرده سرد یعضل اگر خراش

و بصد از وضع خرده مبردهف میردار  . گردد ثر موجب تشنجکا

رده طیال  کی با گیالب حیل    یده و گل ارمنیسنگ در گالب سا

 یصنی یننید و بصیده   کند و اگر به روغن گل آنجا را چرب ینما

اب نموده بیر  یآس یصنیآس  یکپس از آن گل سرخ و آس بار

داج یه از میردار سینگ و اسیف   ک یو مرهم. آن پاشند نفع دهد

ضیه  یده بید و سیر یز و روغن گل و زردچوبیه و میوم سیر   یارز
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و . ه اریر تمیام دارد  یی ن درد و تصزکیو تسی د یسازند جهت تبر

ه ممیاس ارض  کی فیش  کهنیه  کچرم : ن عمل داردین دوا همیا

ن روغن گل بر سحج مامند و یند و نخستیاست بسوزند و بسا

ون وجییع، کور افشییانند و بصیید از سییکسییتر مییتکاو خا یبییاال

ا نیرم  یساخته و اداد یکستر شش بز و گوسرند و مازو بارکخا

 یدوکی و . االریر اسیت   عیردن سیر کخته طال یه آمکرده با سرک

ر ندارد؛ خاصه ید وجع نظیتبر یسوخته بر سحج افشاندن برا

فیش  کو اگر از میوزه و  . فش باشدکه به سبب موزه و کآن را 

ا بیه آب سیوده   یا ادادی یا گل ارمنیا مازو یآبله افتد، حضض 

و سیحج  . ند، شش تازه بز برو بندنید کو اگر ورم . ندیطال نما

رده و بیه  کی رد کی خ سیر  یی بیر   یهیا   سمان بود، مصابیاز ره ک

مخلیوط   یصنیار ی کیافور اندکخته و یا بنفشه آمیروغن بادام 

وب الحق که از رکن را یو خراش سر. نموده بر سحج گتارند

 یند و برهنه ساخته به هوایفرما یسوار کش و تریشود، آسا

الب سیرد  ه باشد به گکا هر خرده یتان کا خرده یسرد بدارند 

 . ساخته بر آن نهند

ش ران ک یصنین یه در عانه و حامبکسحوج و شقاق : دهیفا

پیس   یصنی یه بدن است از ماده و بصده ید، عالج او تنقید آیپد

سیتر حنیا   کل و خایی ه از روغین حنیا و دنب  کاز آن موم روغن 

گیر  یستر حنا نسبت بیه د که خاکد یسازند نهادن نفع دارد و با
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ه کی اکه از حکی  یروطی ین عمل دارد دیو هم متر اندازندکاجزا 

داج و مردار سنگ و روغن حنا سیازند و میر و   یاسرب و اسف

ختییه یوفتییه و بکن و مییردار سیینگ برابییر ینییدر و دم االخییوک

نیده  یشتر گفته شد در آیح امقطاط پیو تفر. د استیندن مفکپرا

 .دیآ یم
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 اندر امراض مو: ست و پنجمیباب ب
و درو چند . تصلق دارد یبه مو ینصیه به شصور کو جز آن 

 .ف ل است

 

 هیاندر داء الثعل  و داء الح: فصل اول
زد و فسیاد  یی بیدن بر  یه موکن هر دو علت است یدر ارر ا

ه اگیر بیا وجیود    کی نهما آن اسیت  یو فرق ب. دید آیدر جلد پد

همچون پوسیت میار    یک، پوست باریتقرح جلد و سقوط مو

نیید و اگییر یگو« هیییداءامح»ز از آن محییل جییدا شییود، آن را یی ن

ت بیه  یو انما سم». خوانند« داء امثصلب»پوست منسلخ نگردد، 

ن هیر دو میرض   یی ه اکی د دانسیت  یو با« ثره ودوعه ملثصلبکم

 یه در میو کش و ابو افتد و نادر باشد یسر و ر یشتر به مویب

 ین مرض از میاده رد یو حدوث ا. گر بدن هم عارض شودید

را  یرد و میو یی و  شصر درارگه در پوست و منابت اصکاست 

 یه نسبت بیه میاده داءامثصلیب دیو    یو ماده داءامح. فاسد سازد

ه داءامثصلب اسهل امصالج است که از آن است کامردائت است 

 .ل به شودکه مشیو داء امح

 یا صیفرا یا بلیم سوخته است ین امراض یه ماده اکاز آن 



 787 

وع بیه نی   ییک ا خون غلظ باسید، هیر   یمحترده  یا سودایحاد 

 :جدا گفته شود

ه از میاده بلییم   کی ه و داءامثصلیب  یی انیدر داء امح : نوع او 

آن محل است و تقیدم   یو نرم یدیعالمت او سر. حادث شود

ر یز و شور و ابازیت یزهایه سرد و تر و چیثار تناو  اغتکاست

 .ه مومد بلیم شور بودکگرم و مانند آن 

ج، ن، منضیجات بلییم دهنید و پیس از انضیا     ینخست: عالج

ه بیه اخیراج بلییم    کی ئیات  ینید بیه مسیهالت و مق   یه اونمایتنق

ه یی نند به غراغر منقکه سر یه عام، تنقیو پس تنق. اند مخ وص

ار برند و چون طال خواهند که به یپس از آن اطل یصنیو بصده 

از عن یل  یی ا به پین آن موضصر ا به خرده درشت یرد، نخستک

و جلید   یگر ماده دوو ا. بمامند تا سرخ گردد پس دوا بر نهند

د یی دن به خرده و عن ل سیرخ نشیود، با  یف باشد و از مامیثک

ن یه طال ایزنند و عقب آن طال سازند و ادو کلکه به استره ک

ون و عادردرحا به زهره گاو طیال  یا فرفیا و خرد  یتفس: است

ه حیاده  یی و اگیر از اطل . دن نفیع دارد یی وفتیه مام کر ینند و سک

ه از کی  یرات بمامنید و مرهمی  کی ه مرص ب یجراحت شود، چرپ

روغن گیل و میوم و شیاه بلیوط و آب بیرگ سوسین و زرده       

ابید،  ین کیو هرگاه تس. ندیمرص ساخته باشند استصما  نما تخم

د و به میرات بتراشیند   یبر آ ینند تا موکه اعاده یباز همان ادو
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 .گردد یرا تا دو یمو

 و عالمت او صیفرت . ه از صفرا حادث شودکآن : نوع دوم

ز و یاء صیفراانگ یو نحافت بیدن اسیت و تقیدم اسیتصما  اشی     

ا یی ه گوکی نید  یه پوست آن محیل چنیان نما  کاست  یخاصه و

 .ده باشندیاو چ یه موکاست  یریپوست طا

وشیند و  کب یی د و ترطیی ند و در تبریه صفرا نمایتنق :عالج

 یننید و پیس از آن بیرا   کد یی مکه گیرم ت که به سیر یبصد از تنق

ن گل بمامند و عقب آن جهت جیال  ه روغکمضرت سر کتدار

رنید  یق ومنیع تسیادط، بگ  یی عم یصنینه که مستیو دلع مواد رد

بنیدق بمصیه   : گیر ید. نندکت و به هم مامند و طال یگوگرد و ز

ه کور بیه سیر  کسیتر میت  کهمراه پوست او بسیوزند و خا  یصنی

د یی د، بایی ایبرن ین ددر میو یو اگر بد. خته طال سازندیهنه آمک

ح یا شی یی رده کی نجید حیل   کدن بیه روغین   ه شرط زنند و الک

ا روغین آس  یی د یی ا و حضیض بیه روغین ب   یی ف درکسوخته، 

د یی و سیبوس و بیرگ ب   یخ گیل خطمی  یخته بمامند و به طبیآم

 .ندیبشو

و عالمیت  . ه از سوداء محترده عارض گرددکآن : نوع سوم

بوسیت موضیع اسیت و تقیدم تنیاو  مومیدات       یمودت و کاو 

 .بودن یسودا و مزاج سوداو

ردن و نضج کآماده  یصنیئه یف و تهین به تلطینخست: جعال
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پیس از   یصنی یند و بصده یب مبامیه نمایوشند و در ترطکخلط 

ه، آنجیا را بیه   یی ند و بصد از تنقیآن به اخراج سودا رجوع فرما

ر و خیرس و جیز آن   یشی  یاز عن ل بمامند و به چربیر و پیس

ا و یفسی رنید گیوگرد و ت  یبگ: ن طال نفیع دارد یچرب دارند و ا

بیروج  یستر کو سم بز سوخته و خا یخ نیون و خرد  و بیفرف

ه کی هنه طال سیازند و بصید از آن   کت یبه آب ترب و ز یصمن

ن نفیع تمیام   ین روغین الدن و نیارد  یده باشند، تیده یسر تراش

 .دارد

 یو آن، نبیات . ندی، سراج امقطرب را گویبروج صمنی: دهیفا

انسیان   یاعضیا  ریو سیا  یه دست و پیا ک یل آدمکاست بر ش

 یت ویده اسیت و خاصی  ییی ها رو دارد و در وسط سر او برگ

رد و آن را یندف همان ساعت بمکه او را بر که هر کآن است 

گر را همیراه او  ید یوانیا حیه سگ کنند چنان ک یله برمیبه ح

خوانند بیه هیر    یخ او و آن را میردن بک یبندند بصد از خام یم

د از یآ ید و آن نبات برمیت آکه او به حرکه باشد تا ک یوجه

 .ردیم یوان میآورند و آن ح یخ پس آن را گرفته میب

 یو عالمت او، سیرخ . دید آیهاز خون پدکآن : نوع چهارم

 .گر عالمات غلبه دم ظاهر بودنیموضع است و د

ا زمیو چسیرانند و بیه    یی ننید  کرگ زنند و حجامیت  : عالج

محیل را بیه   پیس از آن آن   یصنی یوشند و بصده کاصالح خون 
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ر و یا بیه سی  یی از عن یل  یا به پیتر  یا به زوفایخرده درشت 

ون طال سیازند و هرچیه   یا و فرفیخرد  بمامند پس از آن تفس

 .گفته شد نفع دارد یدر صفراو

 .ند و آن، صمغ سداب استیز گویا نیا را رافیتفس: دهیفا
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 اندر انتشار و تساقط شعر: فصل دوم
 .ش و سر و ابرویر یدن مویشختن و پایآن عبارتست از ر

اسیت   یاز بخار دخان ید موین و تومیوکه تکد دانست یبا

هیم   یل دوام پی یشود و میدد او بیر سیب    یه در مسام منصقد مک

ضیان میاده   یا در دوام فیی رسد؛ پس هرگاه در انصقاد بخیار   یم

د و اسیباب  یی د آیی پد یافتید، فسیاد در میو    یو فتور ید ور

 :دیگفته آ ینوع به یکار است و هر یفساد بس

 یه در غتا نق ان افتد و بیدان سیبب بخیار   کآن : نوع او 

ند متومد نگیردد و بیه واسیه فقیدان میدد      کتومد  یه ازو موک

ه امیراض  کی ه در نادهیان  کی ابد چنان ی، تسادط در آن راه یمو

و . گردد یده باشند و به صاحب دق و سل مشاهده میشکحاد 

اض حیاده و دلیت   بدن است و تقیدم امیر   کیعالمت او، خش

 .غتا

ده و خیواب و  یی ه جیی ننید در خیوردن اغت  کع یتوس: عالج

 کو مشی  یلوفر و ابی یند و بنفشه و نیش و استحمام فرمایآسا

د یی و اسیبیو  و بیرگ ب   یانند و صبح و شام به آب خطمیببو

 .ندین نمایلوفر تدهیند و به روغن بنفشه و نیآن جا را بشو

د و بدان یمسام بگشاه جلد متخلخل شود و کآن : نوع دوم
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 یکیجلید و بیار   یو عالمیت او نرمی  . سبب بخار منصقد نشود

 . و سرعت انتشار آن است یمو

لیه  یبه روغن آمله سر و بیدن را چیرب دارنید و هل   : عالج

د باشد یر شدیا و مانند آن هرچه دابض غیو مازو و اداد یابلک

ا در یی به روغن مورد بمامنید و اگیر سیه درم الدن در شیراب     

 .ند و بمامند نفع تمام دهدیغن مورد حل نمارو

ثافت جلید  کو  کیه مسام تنگ شود از خشکآن : نوع سوم

میزاج   کیو عالمت او خش. متر رسدکبدان سبب  یو ماده مو

 یو الزم و. یاست و جصیودت و غلظیت و شیدت میواد میو     

ده شیود و زود  یی ندکشند به سهومت کرا ب یه چون موکاست 

 .دیبرآ

م بیه  یی و دا و خارجاً وشند داخالًکمزاج  بیدر ترط :عالج

و بیادام تلیخ و    یح ارمنی یروغن بابونه چرب دارند و اگیر شی  

ت سرشته بمامنید  یستر آن را به روغن زک وم بسوزند و خاید

 .نفع تمام دهد

ظ یه مسیام تنیگ گیردد از رطوبیت غلی     کی آن : نوع چهیارم 

 .نابودن کیاست و آرار خش یمو یکیو عالمت او بار. یبلیم

ر بدارند و جهیت  یند و در حمام تا دیاستحمام فرما: الجع

 وم و بیادام تلیخ بیر سیر بمامنید      یح و دیل رطوبات، شیتحل

ند موضیع  یخاصه در حمیام و بیه نطیرون و زهیره گیاو بشیو      
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ه آن چیه مقطیع و مجفیف رطوبیات بیود      یمؤوف را و از اغت

 .نندکشتر یخورانند و توابل گرم در غتا ب

د یی دن ممنیوع اسیت؛ النیه تز   یی مام ن نوع روغنیدر: دهیفا

 .د اممسام باملزوجهیب و تسدیامترط یف

د و میاده  یی ه مواد خبثه تحت جلد جمیع آ کآن : نوع پنجم

افتد؛ چنیان چیه در داء    یرا فاسد سازد و تسادط در مو یمو

 .ه گفته شدیامثصلب و داء امح

ه اسییتصما  ییینیید و اطلیه نمایییبییه حسییب مییاده تنق: عییالج

 . ندیفرما

شیود و آن را   یه رطوبت بیر جلید مسیتوم   کآن : ششمنوع 

 یسادط گردد و عالمیت او نرمی   یمترهل سازد و بامضرور مو

ت میاده موجبیه   یی فکیجلد است و حا  مزاج و رنگ جلد بیه  

 .ف بودنکیمت

ند از آن چیه در  یت مسام نماینند و تقوکه ماده یتنق: عالج

 .افتیر که ذیداء امثصلب و امح

 باعث انتشار گردد فه و درحهه سصکآن : نوع هفتم

و سیهومت نفیوذ    ل میاده سیصفه و درحیه   یتحل یبرا: عالج

هیا   و مصاب یو خباز ینه محلله چون خطمیمل یزهای، چیمو

و . نید یمناسبه استصما  نما یها یروطیها و مراهم و د و روغن

طیع  منق یه از سصفه و درحه جلد اصلکاست  ین عالج، ودتیا
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افته باشید؛  یدر مسام راه ن ینشده باشد و بصد از اندما ، بستگ

منقطیع گشیته،    یه اگر مسام فاسید باشید و جلید اصیل    کرا یز

 .ردیعالج نرت

نید جهیت   یگو« علت نصامه»ه آن را کاست از انتشار  ینوع

ه با وجود انتشار کآن است  یو و. ثرت و دوعش مرنصامه راک

پوست  ییه گوکد یان نماملمس چن ی، پوست سر از نرمیمو

م یها چنان مال یاند و مو دهیندکاو  یها یه موکاست  یریطا

ن یی د و ایی شم است و رنگ بشیره زرد نما یا ابریه گوکگردند 

 .شتر افتدیعلت، عقب امراض حاده ب

دن سیر زود زود الزم دارنید و روغین آس و    یتراشی : عالج

ن روغین  دیشی کق یو طر. میآمله و الدن و حب امیار بمامند دا

و  کیور در آب بجوشانند اندکه حب متکحب امیار آن است 

بییرو  یوبنیید و آب دییدرکپییس از آن برآورنیید ب یصنیییبصییده 

گیران بیر آن    یزیی ا جز آن بگتارند و چی یافشانند و بر سنگ

گیر آن اسیت   یق دیو طر. نند تا روغن جدا شودکنهاده بخش 

 .فرشندینجد بجوشانند و بکوفته در روغن که حب را ک
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 اندر صلع: فصل سوم
 یسر محو شود فقط بیدون میو   یاعام یه موکاو آن است 

خوخت افتید، عیالج   یه سامم بود؛ پس اگر در سن شکاصداص 

ن سن بودف عالج او همیان اسیت   یش ازیرد اما آن چه پینرت

ه اسیباب  کی را یی ه در انتشار گفته شد میع مراعیات سیبب؛ ز   ک

گیردد صیلع از    یعارض می  یانتشار و صلع واحد است و گاه

 .است یو کگران بر سر و عالج او تر یزیدوام برداشتن چ

 لصن یو امنساء ال»: هکگفته « شفا»در « یخ بوعلیش»: دهیفا

میزاج   یل امی یی میان الن میزاجهم  یثره رطوبتهن و ال امخ ی کم

 .«هم امرطوبهیتحلل فیامسناء و ال
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 اندر تشقق شعر: فصل چهارم
 یه میو کی مضرات او آن است و . ها یافتن سر موکش یصنی

ه بیه انتشیار   کد و باشد یرونق نما یماند و ب یباز م یدگیاز بام

 .بوست استین علت، غلبه یو سبب ا. انجامد

هیا   یمیو  یبود و تشیقق در بصضی   کاند کیاگر خش: عالج

و  یه در گرمی کی نیه  ین ادهیان مل یند آن را تدهکت یفاکباشد، 

شیه و ماننید آن و   مصتد  بود؛ چون روغین بیادام و بنف   یسرد

تیان و  کو تخیم   یه چون مصیاب خطمی  یمرخ یها دن مصابهیمام

ن یمیاده باشید، نخسیت    یمفرط بود وذ کیو اگر خش. امثا  آن

 یصنی یند و بصیده  یمون طبع را بگشاینند و به مطبوخ افتکف د 

ند باطنیا و خارجیا و در   یه استصما  نمایه وضصیپس از آن ادو

ه زنهیار  یی سیاده بیود، تنق   کیشو اگر خ. ندیب مبامیه فرمایتط

ن یی وشیند و ا کب یی د و بیه ترط یافزا یرا م کینند چون خشکن

 .متر افتدک
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 اندر نموسه: فصل پنجم
سر را بیه   یا تمام موید گویه سر چرب نماکآن است  یو

ا دسیتار بیر سیر    یی اله کی اند و چیون   ردهکخ چرب یروغن زرن

رت ثی کن علت، دسومت و یو سبب ا. نهندف تمام ملوث شود

 .شصر است یغتا

فالت یارجیات و اطیر  یه مصیده و دمیاص، ا  یی تنق یبرا: عالج

ل یی و منظیف و مز  یبدانچه مجل یند گاهیدهند و سر را بشو

بیادام   یاوساخ دسمه بود چون نوشادر و سبوس تخیم خطمی  

بدانچه دیابض مسیام و میانع خیروج      یتلخ و امثا  آن و گاه

. و ماننید آن  خ آس و بلوط و جوز امسیرو یبخار بود؛ چون طب

 .دن نفع تمام داردینت به آب غوره در هم زده بر سر مامیو ز
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  یاندر ش: فصل ششم
ه کی ه یی ن ف ل مشتمل است به ادویو ا. یمو یدیسر یصنی

د یودت سیر  یه بکد شدن ندهد و آن را یبرآرد و زود سر یمو

ه خیون بیدن   کی د دانسیت میادام   یی و با. اه سازدیشده باشد س

باشد و هرگاه  یاه میس یز و مزج است، مویظ و تیچرب و غل

د؛ پیس اگیر   ینما یم یرو یدر مو یدید، سریگرا یت میبه مائ

صیت  یه و ضیصف طب یی زیت خون ضصف حیرارت غر یسبب مائ

ر ینید از تیدب  ک یباشد چنان چه در سن مافوق شباب ظهیور می  

ت یو اگر سبب مائ. نکرممیب غین شین چنیمبراست و ازامه ا

د یی جوانیان را پد  یچنیان چیه بصضی    حادث باشید  یخون امر

د شیدن  یرا زود سیر  یو آن چیه میو  . ردکد ازامه او توان یآ یم

ل سازد، مزوم اسیتفراص  ید شده باشد زایندهد و اگر ناودت سر

ردن کی متر کء و ف د و جماع یخلط بلیم است خ وص به د

ظ گردانید  یل سازد و غلی یه هرچه خون را به مرار مایو از اغت

ه درو کی ا یی نید تنیاو  نمیودن؛ چیون دال    ینما ا  بلیم یو است

خ یوامکی ات و یگیر مشیو  یباشید و د  ینیخرد  و فلفل و دارچ

بیه   یو چرب داشتن مو. ن عمل داردیمامحه و توابل حاره هم

ه حار دابض پخته باشیند، چیون سینبل و    یه درو افاوکروغن 
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ره و امثیا   یخه و درنفل و عود و د ب امزریفقاح اذخر و سل

 یطوس و مصجون بیالدر و مربیا  یاق و مثرودیترآن و خوردن 

ات و حموضیات و  یی و مبن. ت اریر دارد ین باب به غایله دریهل

ثیرت  کثیرت حمیام و   کافور و کهات و استصما  گالب و کفوا

نهیا طامیب   یب اسیت و احتیراز از  یغم و هم، از مسیرعات شی  

 .است یشباب را ضرور

دن شیدن ندهیید و  یرا زود سیر  یه میو کی  یصیفت مصجیون  

لیه،  یاه، ده درم؛ بلیلیه سی  یهل: ل سیازد ید شده را زایت سرناود

پینج درم؛ فلفیل، دوم درم و    ییک ر، از هر یر و طبا شکندر ذک

م؛ صیند   یو ن یدرم یکل، گل سرخ و وج، از هر یم؛ زنجبین

ختیه،  یوفته و بکسه درم، همه را  یک، هر یاسنکد و تخم یسر

 .سه درم یشربت. مربا بسرشند یابلکله یبه عسل هل

نید واز  یز گویی ن« یمصجون جیاودان »مصجون بالدر را : انتباه

ننیدف  ک ین مصجون را شش ماده در جو دفن میه ظرف اکآن 

مشیهور  « ایانقرد»ات به یز خوانند و در دربادنین« ریدواء امشص»

ا در یی ب انقردکیی ه ترکی ه نام بالدر است و چون کرا یاست؛ ز

نجیا ضیبط   یدرور اسیت  کمختلفه مت ینات به نسخه هایدرباد

 .میننمود
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 یعیدر محافظت شعر تا به حال طب: فصل هفتم

 بماند
ه حیرارت  کی هاسیت   دن روغین یی د، مامیار آکن یآن چه بد

ف و دبض درو باشد؛ چون روغن الدن و روغین میورد و   یمط

و سییصد و تخییم  کیق و سیینبل و م ییطیاوشییان و شییقایپرس

آن هیر  ا و میازو و امثیا    یرفس و تخم چیندر و آمله و ادادک

و . نها باشد نفع دارد و روغن الدن، انفع اسیت یه از اک یروغن

ختیه  یهیا آم  ن روغین یاگر پوست درخت صنوبر بسوزند و بید 

 .ت سود دهدیند به غایاستصما  نما

د، یی ند و محافظیت نما یرا بیدان بشیو   یه موکاز غسوالت 

 .اه است و آب جیندر و آب ترمس و آب آملهیله سیآب هل
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 ل شعریدر تطوان: فصل هشتم
ر کییزنییان اسییت، ذ ی، سییربلندیمییو یه درازکییو از آن 

ار را آن چیه در ف یل   کی ن یی طامیب ا . ان اسیت یی ن بیتر اواهم

ه بدان مالزم باشد تا از آفت انتشیار  کد یمحافظت گفته شد با

، آس، گل سرخ و بیرگ آزاد  یمو یو جهت دراز. م ون بود

خته یه و بوفتکاوشان هر چه برسد یدرخت و مر و آمله و پرس

ع آملیه در سیر اندازنید و بیرگ     یی ردن سر به نقکو بصد از تر 

 یه درو دیبض و گرمی  کی هیا   ع روغنیدو و جمکنجد و برگ ک

هیا را بیه آب چینیدر     ین موید نخستیه باکبود سودمند است 

و اگیر در  . ار برندکه به ین ادویپس از آن ا یصنیند بصده یبشو

ننید بهتیر   کط مخلیو  یصنی یار یی خرد  هیم   یآب چیندر ددر

 .باشد

درم؛  یجیو مقشیر، سی   : ندکرا دراز  یه موک یصفت روغن

آمله، پنج درم، هر دو را در آب جوشانند تا مهیرا شیود پیس    

ضیا، الدن،  یزنید و ا یند و ن ف وزن او روغن بنفشیه آم یبراال

دو هیر  کی و برگ سمسیم و بیرگ    یسه درم و آب برگ خطم

سیوزد و روغین   دو درم داخل سازند و بجوشانند تا آب ب یک

 .ن روغن چرب دارندیبماند و سر بد
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 اندر انبات شعر: فصل نهم
ه و یی ، هرچه در داءامحیدن مویانیرو یه براکد دانست یبا

 یوم  یستر دکا خایهنه کت یو ز. افته نفع داردیر کداءامثصلب ذ

ح یی بان بیا ذرار  و روغن. د استیدن مفیو زبدامبحر سرشته مام

ق او یی طر. ش ارر تمام داردیبرو و را یخته در برآوردن مویآم

 یهیا  اسیت سیرخ و نقطیه    یوانیی ه حکح یه ذرارکچنان است 

را اممقیدار و  یی ثکرنید  یتر اسیت بگ یکاه دارد و از زنبور باریس

ند و ینما که خشیآنها جدا سازند و در سا یها سرها و دست

ه یی اود ییک ح بیود،  یی ند؛ پیس اگیر سیه درم سیحق ذرار    یبسا

آتش اخگر گتارند تیا   ین و ظرف را باالزند بر آیبان ر روغن

. ش و ابرو بمامندیظ گردد پس فرود آرند و به ریه روغن غلک

و عنبیر اضیافه    کمسی  یو اگر بصد از فرود آوردن ظرف ددر

ن عضو یه نخستکن دواست یت اینندف بهتر باشد و از خاصک

 یپیس از آن میو   یصنی یسیازد بصیده    یم یزخم یصنیرا منتفط 

 .اندیرو یم

ت یی وبنید و بیه روغین ز   کا ناسیوخته ب یه دانه سوخته ایس

اه یو اگر سی . را زودتر برآورد یبسرشند و بر ابرو بمامند تا مو

پس از آن روغین الدن   یصنیند بصده یده طال نمایدانه بآب سائ

 .ندکن عمل یبمامند هم
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 اندر حلق شعر: فصل دهم
 خ، هر دو رایده و زرنیآب ناد کبتراشد، آه یه موکه یادو

اده باشد زود عمل یز کآه یرند و بمامند و اگر ددریبرابر بگ

سازند جهت عیدم   یضه داخل میب یدیسر یددر یو بصض. ندک

حردت و صدف سوخته و زبدامبحر سوخته و گچ سیوخته بیا   

نها مشیهور  یق استصما  این عمل دارد و طریخته همیخ آمیزرن

 .است

ن یی را از عانیه  یه میو کی ن است یمردان را سزاوار ا: دهیفا

ه کی ست و باشد یاز مضرت ن یه خامکرا ید زیزها حلق ننمایچ

عانیه   یدن مویند و تراشکم کبه آفت بزرگ انجامد و شهوت 

 .شهوت نفع تمام دارد یب و افزونیدض یبه استره در سطبر
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 یدر منع انبات مو: ازدهمیفصل 
ا مخیدر و  یدن بازدارد، ییرا از رو ید دانست آن چه مویبا

ا یی ختیه؛  یه آمکون بیه سیر  یران و افکخ شویودف چون بمبرد ب

ا و شیب بیه آب   یی مومیز و دیده ارزیمسدد مسام بود، چون سر

ت مانع انبات بود، چون خیون سینگ   یا بامخاصیرده؛ کار یخ ی

 .ضه مورچه و جز آنیپشت و ب

ن یبگتارند، نخست یه مانع انبات بر عضویهرگاه ادو: انتباه

ا به نوره حلیق  یبه موچنه  یصنینند کآنجا بر یها یه موکد یبا

را به استره تراشند و  یو اگر مو. ند و عقب او دوا بمامندینما

بصید امنتیف او    یطلی ی»: اند ند؛ مهتا گفتهکچ ارر نیدوا مامند، ه

 .«یامحق بامنوره دون امموس
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 د شعریدر تجع: فصل دوازدهم
دف یی ار آکی ن یو آن چه بد. یردن موکانبوه و درهم  یصنی

و میازو و میردار سینگ و آرد     ه مقبضه است چون سیدر یدوا

رغیوه  . زمازو و رغیوه ملیح و ماننید آن   کحلبه و برگ سرو و 

ا بیه  یی ب دریدر یه در نواحک کف نمکملح، عبارت است از 

 .ن جمع شودین سنگیزم

 

 ق شعریدر ترق: زدهمیفصل س
 ستر چیوب که در نوره خاکد یبا. یساختن مو یکبار یصنی

ه کی  یگلومه سیازند و آن را بیر محلی    یصنیزند و غلومه یرز آم

جا نهاده ندارند  یکگردانند و  یمصتد  هم یخواهند در زمان

ه بیر عضیو   کپس از آن نوره  یصنیتا پوست را نسوزد و بصده 

و تخیم   یند و آرد جیو و آرد بیادل  یمانده باشید بیه آب بشیو   

 کزامه ضیرر آهی  ضا ایدهد و ا یاریق یخربزه بمامند تا به ترد

 .دینما

 

 در تسبط شعر: فصل چهاردهم
هیا را راسیت دارد و در هیم شیدن ندهید، آن       یآن چه مو
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 یم گرم بیر میو  یبه آب درهم زنند و ن یوپانکه روغن کاست 

بیه   یند، بصید از زمیان  ین را استصما  نمایم و هرگاه ایمامند دا

 .ز نفع داردیند و روغن شبت نیآب گرم بشو

 

 د شعریدر تسو: فصل پانزدهم
ه مسوده ادسیام اسیت؛   یو ادو. دیسر یردن موکاه یس یصنی

ه در کی ق و جیز آن  ین و شقایچون روغن الدن و آمله و افسنت

وبند و میر  کوفه درخت جوز نرم بکش: گرید. نات استیدراباد

نند کان یرطل بر یکگر، مازو ید. ندیخته استصما  نمایبدان آم

، کپیانزده درم؛ نمی   یکر و روسختج، ه یمانیرا و شب یتکو 

ر سیازند  یی وفته همه را به آب گرم خمکهفت درم همه را نرم 

سیرد   کمردار سنگ و آهی : گرید. بندند سه ساعت یو بر مو

ند هیر سیه   یگو« یگل ملتان» یه به هندک یرده و گل سرشوک

بربندنید و   یند و بیه آب سرشیته بیر میو    یبسا یکرا برابر بار

ننید و سیه   کم کی ه بیه پارچیه مح  او نهاد یر باالید انجیبرگ ب

پیس از آن بیه آب    یصنی یپاس بدارند بصیده   یک یصنیساعت 

ند و عقیب آن روغین بمامنید تیا دفیع مضیرت دوا       یگرم بشو

گیل، سیه    یو بصضی . ند و اگر روغن آمله باشد بهتر استینما

ب کی ح یه مر  ییک  ییک و میردار سینگ، هیر     کح ه و آهی 

گیر امیا   یا دیی د باشی  یننید ملتیان  ک ید نمیسازند و در گل د یم
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جیوز  : گیر ید. زنید یآم یرده مکسرد نا کهمان عمل دارد و آه

 .ندیسرو در شراب بجوشانند و خضاب نما

را به آب  ین مویرد، نخستکهرگاه خضاب خواهند : دهیفا

 یصنی یسازند بصده  کمو دور شود و خش کند تا چریگرم بشو

 .پس از آن خ اب گتارند

 

ض ییو تبر یر و تحمیدر تشق: فصل شانزدهم

 شعر
نج یشراب و رات یند، حناست و دردکرا اشقر  یآن چه مو

رده و زعفیران فقیط   کی خ مخلوط یبه هم سرشته و شب و زرن

. یو زرد یان سرخیاست م یو شقرت، رنگ. ن عمل داردیهم

و آن چیه  . نیدش اسیت  کند سیصد و  کرا سرخ  یو آن چه مو

د سازد، خرء خطاف است و پوسیت خشیخاش و   یرا سر یمو

وفته بیه زهیره گیاو    کافور و تخم ترب و گوگرد نرم کاح و تف

ن یی ها را به گوگرد بخور دهنید بصید ا   ین مویسرشته و نخست

د شیود  یسر یه موکچند مرتبه تا  یصنیرت کدوا گتارند چند 

ختیه خضیاب   یه آمکند و بیه سیر  یبسیا  ییک و اگر بنوماش بار

 .ندکد یسر یند موینما
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 ریر امراض اظافاند(: ست و ششمیب)باب 
ن بیاب،  یی و ا. ر، جمع اوسیت یند و اظافیظفر، ناخن را گو

 :مشتمل بر چند ف ل است

 در برص االظفار(: اول)فصل 
ه به ناخن ظاهر شود همچون برص، و کاست  یدی، سریو

 . دیر ناخن درآیه زکظ فاسد بود یغل یسبب او، رطوبت

ه یی ن ادویی نند اگر حاجیت باشید و ا  کاستفراص بدن : عالج

خ یستر سیم، بی  کاالنباط، خا کز زفت، رطب، عل:ضماد سازند

ه به هم سرشیته  کح و دبق به سرییا، ذرایخ، تفسیزرن: گریبز، د

ا یی ه سرشیتاه  کترمس و جوزامسرو به سر: گرید. بر ناخن نهند

وفته بیه  کتان کتخم حلبه و تخم : گرید. ه بمامندکسر یبه درد
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 . نندکعسل طال 

 

 الظفاردر صفره ا(: دوم)فصل 
 . ناخن، دلت خون است و غلبه صفرا یسبب زرد

ل صیفرا  یی ننید و تقل که طیال  کر و سیر یی تخیم جرج : عالج

 . ندینما

 

 اندر وجمع االظفار(: سوم)فصل 
نید و انیار   یوفتیه طیال نما  کبرگ مورد و برگ سیرو  : عالج

هیا بیا    ها و شحم ده به شراب پخته ضماد سازند و مرهمینارس

 . بگتارندن گاو ین بز و سرگیسرگ

 

 جذام و تعقف االظفار(: چهار)فصل 
نیده شیود و   کظ وایه نیاخن غلی  کی آن، عبارت اسیت از آن  

همچییون  کیت خشیییییخ او و در غایمجتمییع گییردد خاصییه بیی

زه از آن جیدا  یی زه ریی ه چیون بخراشیند ر  ک)ده یاستخوان پوس

ه از کییحییاد اسییت  یاو، خلییط سییوداو یشییود و سییبب فییاعل

 . احتراق حاصل شود

میون و  یننید و مطبیوخ افت  که سودا، ف د یتنق جهت: عالج
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موس اصیالح خیون   کید امیفه جیه مطیمانند آن دهند و به اغت

نه و مییز سیاق گیاز و میوم روغین و      یمل یها ند و روغنینما

سییخت و جییز آن  یزهییایچ. نید یون ضییماد فرمایییمیرهم داخل 

ه کی ر او آن است یابد و تدبیبامضرور تصقف و غلظ در آن راه 

ه بیط و امثیا    یی ان و پکیه مایسازند به استصما  پ ناخن را نرم

. ت ظفر نفع تمیام دارد ین صالییاند دفل فقاع در تل آن و گفته

ارد ببرنید تیا بیر    کد را به یبامجمله، چون ناخن نرم شود، زوا

 . دیبرآ یصیل طبکش

 

 در تشقق االظفار (: پنجم)فصل 
ه در طیو  نیاخن افتید از    کی افتن ناخنان و شقاق کش یصنی

ز درو ظاهر شیود، آن را اسینان امفیار    یا نیطرف سر او و شظا

بوست است و اجتمیاع سیودا در   یند و سبب شقاق، غلبه یگو

 . بدن

ن و امثیا  آن  یامجی  وشند و به میاء کب بدن یدر ترط: عالج

تیان و  کمرص و بیط و مصیاب تخیم     یند و چربیه سودا نمایتنق

ه با کسر یو درد کش و نمیه و سرکحلبه ضماد سازند با سر

نید و  یوفته طال نماک کو نم کیا م طینجد کعن ل و روغن 

ه کم بیه سیر  یی دن و دایی ه مامکوفته به سیر کنرم  کحرف و نم

 . دن سود داردیشوئ
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 در تقلع االظفار(: ششم)فصل 
 :ن را دو سبب استیو ا. نده شدن ناخنکبر  یصنی

انگشتان افتد از فیرط رطوبیت    یه در سرهاکاستخرا : یکی

خ جدا گردد و عالمت او نیابودن درد  یسبب ناخن از ب و بدان

 . است

ل اسیترخا بیود   ینند از بلیم و هر چه مزکه بدن یتنف: عالج

 . ار برندکبه 

ه فاسد سازد اصو  و منابیت  کن محل یدوم، حدت خون ا

د و عالمت او امم و دلیق  ید آیاظفار را چنان چه در داخس پد

 . است

نید اگیر   یق حجامیت نما نند و بیر سیا  کف د صافن : عالج

ق زننید اگیر در نیاخن    یمرض در ناخن دست بود و رگ باسل

وشیند بیه شیربت    کن حیدت خیون   کیو در جمله به تسی  یپا

 . عناب و امثا  آن

 

 در انتفاخ و خارش اظفار(: تمفه)فصل 
ده یرسنه جوشیان که با کا به آب عدس یا یبه آب در: عالج

 . ندیجا ضماد نمایکا یر جدا جدا یند و زفت و انجیباشند بشو
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 در رض االظفار(: هشتم)فصل 
 . وفته شدن ناخنانک یصنی

در ابتدا برگ آس و برگ انار ضماد سازند و بصد از : عالج

 کیه بیز و انید  یی ت بیا پ ین شود، آرد گندم و زکه درد ساکآن 

 . ندیرنب ضماد نماک

ا عارض شیود، عیالج   یان انگشت یه در مک یجراحت: دهیفا

ه بیر آن  کی ند یبر آن بندند و بفرما یلیخرده ن هکآن است  یو

نیدر و انیزروت   کضیا میر و   ینید و آن را بسیته دارد و ا  کبو  

ه در کی نیدن سیود دارد و درحیه    کپرا ساخته بر درحیه  یکبار

 . ندیعشره گو ین افتد، آن را به عربیددم

هیر گیاه نیاخن فاسید شیود بیه سیبب        : ر ادالع اظفیار یتدب

خ یه زرنی کد ینند باکه آن را بر کآن و خواهند ا جز یجراحت 

رت یی بکا زفیت و  یی نید  یر و روغن بادام تلخ طال نمایو جاوش

ون یی ن بیه ضیماد داخل  یت طال سازند و اگر نخسیت یخ و زیزرن

ه مقلصیه بیر   یی ن ادویی پیس از آن ا  یصنینند و بصد کناخن نرم 

ند تا نیاخن  یند و پس از انقالع، محافظت نماکنهند، زود جدا 

 . دیج نروک

 

 هیدر طلق(: نهم)فصل 
ه کی  کابیر  یصنی یه ناخن هم چون طلق کاست  ی، مرضیو
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د و یه جدا شود سریه الیوبند، الکب یه ودتکسنگ است  ینوع

و سیبب او، دلیت خیون و تجیر     . سار گرددکنبراق و سهل اال

 . رطوبات است

ع رطوبات، ما االصو  و گلقنید  یف و تقطیتلط یبرا: عالج

رده کی مخلوط  یصنیا ین یریا روغن بادام شیند ن دهینجبکو س

نید و زوفیا   یه نمایمون تنقیو بصد از ظهور نضح، به مطبوخ افت

ه تازه بر ضماد سازند ین و پیریرطب و حب محلب و بادام ش

 . ه هر چه مرطب بود سود داردیو از اغت

 

 در موت الدم تحت الظفر: فصل دهم
ده شیدن شیصبه   ر ناخن و سبب او، گشایمردن خون ز یصنی

 یا به سیبب یر ناخن به واسطه ودوع ربه بر ناخن یاست ز یرگ

 . گرید

خ سیرخ  یپخته و به زرن یآرد و زفت با سرطان نهر: عالج

رده ضیماد  کمخلوط  یصنیار یفختج یون به میوفته با فطراسامک

ند و گیاه گیاه تخیم    ینند و به مثلث هر روز چند دفصه بشیو ک

دن کیی دارد و امت یاص و م ردن سیود  کی ه طال کر و سریجرج

د اسیت و دیا    یی ت مفیی ناخن به دهن ساعه بصد ساعه بیه غا 

الن : کل ذمیزیوم دفصات یل ک یؤو م ه ف: «شارح االسباب»

 «حللین و یلینضج و یجتبه من امصمق و ما امفم یامم  
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اسیت از امیراض اصیو  نیاخن در      یه نوعکداخس : انتباه

 . باب اورام گفته شد

 

 

 

 

 

 

 

 در امراض متفرقه : و هفتم ستیباب ب
 :مشتمل است بر چند ف ل. ن بابیا

 بانیدر قمل و ص: فصل اول
بان، جمیییع صیییوابه و ینییید و صییییدمیییل، شیییرش را گو

ده بیه  یچسیب  یصنی یزان و منظیوم  ید آویاست سر یزیچ صوابه،

ه میاده  کی د دانسیت  یی و ببا. نید یضه شرش گویه آن را بک یمو

را به ظاهر جلد صت آن یه طبکاست  یشرش، فضو  رطب رد

د و در عمیق  یی ایند و او به واسطه غلظت از مسام بیر ن کدفع 

ل یجلد محتبس ماند و در آنجا عفن شیود و بیه دمیل مسیتح    
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ه کی سان را افتد کشتر ین علت بیگردد و از مسام سر برزند و ا

نها جمع ماند و در غسیل  یدر ابدان ا کنند و چرکمتر کغسل 

ر، میاده را  یی ا خیوردن انج ضیند و ایر نمایض تاخیجنابت و ح

 . نندکبه ظاهر دفع 

ه بدن را به ف د و کد ید، باید آیار پدیه بسکآن جا  :عالج

ه جلد، بیه  یپس از آن جهت تنق یصنینند و بصده ک کمسهل پا

زج و گیاو سرشیته   یو مو یند و برگ دفلیآب شور غسل فرما

و بیرگ   یوهکی نیه  ید است و به طبخ چیندر و پودیمف ییطال

اب زود زود یی د ریی ترمس شستن بدن سود دارد و تجدسرو و 

 . زها استین چیتر تان نافعکر و یدن حریو پوش

آن اسیت   ینید و و یه آن را دمقام گوکاست از دمل  ینوع

ا یی ه گوکی د یی   بیود و چنیان نما  یده و غایه در مسام چسبک

ا یی آتیش   یو هر گاه بیدان گرمی  . ده استیآماس یمو یها خیب

ور سیر خیود بیر    کمت یها زند شرشیر ا آب گرمیآفتاب رسد 

 . افرازند و بجنبانند

ن دوا یی ه گفتیه شید و ا  کی ز همان اسیت  ین دسم نیعالج ا

شیتن  که در ک ییبه مبامیه و دوا: ن مورد استیمخ وص به ا

ه حیل  کت دارد بصرامضیب و نوشیادر در سیر   یبان خ وصیص

منع تومد امقمیل   یملف د ف»: «یاالدسرائ»نند و بمامند و دا  ک

 « میر عظیبان تاریاص و
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جلید   یبه سیو  یه رطوبت را باذن ا  تصامکصت یطب: دهیفا

گیردد عیرق و    یق بود متومد می یاگر رطوبت رد  د،ینما یدفع م

ط تر بود، متومد یو اگر غل کشود چر یظ بود، متومد میاگر غل

گردد ح ف و اگر رطوبت به ظاهر بشره منیدفع نشیود و    یم

ند دا امثصلب و اگر مختلط گیردد بیه   ک یر جلد بماند تومد میز

نید دوبیا و سیصفه و اگیر مخیتلط      ک یه تومد میدیرطوبات صد

نید  ک یه را و تومید می  یی وانینشود مستصد شود دبو  صیورت ح 

 . دمل
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 ثرت عرقکدر : فصل دوم
 :او به حسب اسباب متنوع است

شود از مطصوم، رطوبیات   یبدن ممتل یه ودتکآن : نوع او 

 یف« امف و » یف« بقراط»ما دا  کند کدفع صت به عرق یرا طب

ون بصید امنیوم مین    یکی  یر امتیثکامصرق ام»: اممقامه امرابصه منه

بدنه من امییتا   یآن صاحبه تحمل عل ید  علین یر سبب بیغ

 « حتملیر مما یثکام

ه حاصیل شیده باشید از    کی ه امیتال متقیادم   کی آن : نوع دوم

و امیتال   ثرت عرق شیود و عالمیت ا  کاخالط در بدن موجب 

ل عیرق  کی ثیرت ا کاخالط است و با وجود خلو مصده و عیدم  

 . آمدن

سیبب بیود،    یه مطصیوم ودتی  کی آنجا : عالج نوع او  و دوم

ه کاضت نفع دارد و آنجا یو ر یند و گرسنگیل طصام فرمایتقل

نید بیه حسیب    یه خلیط نما یامتال متقادم اخالط سبب بود، تنق

 . مراعات سبب و مزاج

ف شیود و مسیام   یو ضص یه مسترخکس ه ماکآن : نوع سوم

د عاجز آِد و عالمیت او آن اسیت   ید و دوت از هضم جیبگشا

ه در دوت فتور افتد و ضصف در بدن روز بروز ظاهر شیود،  ک

 . ستفرص بامصرق مواد صامح بود فقطیخاصه اگر ما 
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نیید و مسییام را بنیید سییازد، کآن چییه حییبس عییرق : عییالج

 ند شربا و طال و غتایاستصما  نما

و  کز خشی یرند برنج و سیماق و گشین  یبگ: ر مشروباتکذ

 .نندکتر  عدسو عناب و در آب

ا بجوشییانند و آب او بییه دفصییات بنوشییانند و شییربت   ییی

 . خشخاش نفع دارد

 ییک ز باریی داج ارزیاسیف  یمازو بیا دیدر  : ه حابسهیر طلکذ

 یگل ارمنی : گرید. زند و بر بدن بمامندیساخته به روغن گل آم

سیاخته و بیه    ییک رده و بارکی ر یب تیدب و مردارسنگ به گیال 

ا و یی نید و میورد و گیل سیرخ و گلنیار و اداد     یگالب طال نما

ده یا گالب سیائ ین به روغن گل یاز ا یکندر، هر کحضض و 

ن به روغن به سودمند است و آب یردن نفع دارد و تدهکطال 

 یهیا  افور و همیه مصیاب  کی رم و آب غوره و صیند  و  کمف ام

د اسییت و یییدن مفیییو بهدانییه مامسییرد چییون مصییاب اسییبیو  

د و یا و موم سریه از روغن بنفشه و بادام و غبار آسک یروطید

 . دینما یبط و مرص سازند دفع عرق م یا چربیمیز ساق گاو 

 کسه اسیت و گوشیت نمی   یند، هرکه حبس عرق ک ییغتا

 . ظ بودیسود و گوشت گاو و امثا  آن هر چه غل

نیرم و   یهیا  شاخ یصنیرم است؛ کرم، علوج کمف ام: دهیفا

ه کست یزیرم، چکه مف امکاند  گفته یبصض. سبز درخت انگور
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 . چدیپ یبر درخت انگور م

اضیت و مالدیات   یت و رکی حر یاریه بسی کی آن : نوع چهار

ثرت عیرق گیردد و عالمیت او    کحرارت هوا و جز آن باعث 

 . وجود سبب است

ند و عالمیت  کصت ماده مرض را دفع یه طبکآن : نوع پنجم

ام بحیران افتیادن و   یی ثرت عیرق در ا کاست و  یوجود حماو 

ن یی ه مضر است مگیر ا کرد کد ین عراق را حبس نشاین چنیا

 . ه خوف ضصف افتدک

ه مبیاس  کی ل باز داشتن عیرق آن اسیت   یاز جمله ح: دهیفا

نند و یخوش بنشی  یبروشند و به هوا کخن یصنیار خوش یبس

د و اگیر  یی ر آشتینند بک که هر چند پاکرا ینند، زکن کعرق پا

 یصیفت روغنی  . سیتد یننید بیاز ا  کن کبگتارند هم چنان و پیا 

با روغن گل بجوشانند تا  یآب برگ موردتر و آب به: حابس

ها بسوزد و روغن بماند پس در پشت و مفاصل بمامنید و   آب

و گلنیار و گیل سیرخ و     کبرگ مورد خش اگر مورد تر نباشد،

رند و یرده بگک یجمله در آب برزند و آب صاف یمص فر و به

زند و بجوشانند تا ینجد آمکا یچهارم ح ه از روغن گل  یک

ه بجوشیانند  یی ن ادویه با اکوفته کم یروغن بماند و اگر مازو ن

 . تر باشد یدو

هربا هیم  کند، برگ مورد، گلنار و که حبس عرق ک یذرور



 821 

 . نند و بر بدن پاشندکچون غبار 

میانع   نید و بیدن را دیوت دهید و    که حبس عرق ک یروغن

، یب، آب بهیه در زمان گرم حادث شود، آب سکگردد  یغش

نجیید، جملییه برابییر بییه آتییش نییرم کا یییگییالب ، روغیین گییل 

 . ماند یبجوشانند تا روغن باد

 . ز گفته شدیات محرده نیر حبس عرق در حمیاز تدبیجزو

ر عیرق آورنیده   یها به تیداب  ه در درمانکار باشد یبس: دهیفا

شود تا عند حاجیت بیه    یرده مکر کذنجا ید مهتا دریحاجت آ

. زهیا دور دارنید  ین چیی ثرت عرق را ازکعمل آرند و مبتال به 

ر یآورد و از تیداب  ید دانست هر چه مفتح مسام بود عرق می یبا

بیاب بیه آب گیرم و    کاضت و انیه، استحمام است و ریخارج

ه و روغین  کسیر  یرفس و گالب و ددرکضا آب یامثا  آن و ا

روغن با بونیه تنهیا    کتمکدن و یر بدن مامخته بیگل به هم آم

خته و روغن غار و بلسان و روغن سوسن و آب یا با بوره آمی

ه، تشیرب  یی ا زراوند از جمله مصردات اسیت و از داخل یترب 

خته و شربت یآم یاسنکاست به آب  یا بزورین ساده ینجبکس

 که زردین عمل دارد و تناو  نخود آب و دلیگل و بنفشه هم

بیود در تابسیتان    یت سیرد یی ه در غاک یل است و آبین دبیاز

 . دن او از مصردات استینوش
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 یدر عرق الدم و عرق الدمو: فصل سوم
د و یی عرق خیون صیرف آ   یه به جاکعرق امدم، آن است 

ن یی د و سبب ایه عرق مختلط با خون آکآن است  یعرق دمو

مرض، حدت و ردت خون است به مخامطت صفرا مع ضیصف  

 . هکدوت ماس

نند و مسهل دهند به حسب احتما  دیوت و  کف د : عالج

اسر حدت او بود بنوشاند چون نقیوع  کن خون و کهر چه مس

 یو زرد آمیو  یز و عناب و توت شامیو گشن یاسنکو  کزرش

ترش و دانه انار و شربت آمو و عناب و سیماق و امثیا  آن و   

دیابض چیون پوسیت     یزهیا یه، چیه و تطفیپس از ح و  تنق

ماس و برگ طرفا و جوز سرو و جفیت بلیوط بیه آب    انار و آ

ه آن چیه  یی م سیازد و از اغت کند تا مسام را محیدمقم طال نما

 . ار برندکافته به یر کمیلظ و مبرد بود و بارها ذ
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 نیاندر هزال و سمن مفرط: فصل چهارم
ر شود و از حد اعتدا  ید دانست هر گاه احوا  بدن متییبا

م مسیتصد  ید، بیه آفیت عظی   یی ط گرامفر یا به فربهی یبه الغر

 . دیا گردد چنان چه گفته یم

 نیدر تسم: دسم او 

 . فربه ساختن یصنی

رامورد اسیت، سیرعت انفصیا     یثکه در بدن مهزو  کآفتاب 

چیون   یو خیارج  یو بیدن  ینفسان یتکو حر یاست از هر امر

 یایت و مالدات اشی کو جماع و حر غم و هم و حمام و سهر

ضا مهزو  مسیتصد  یو ا. گرم و سرد و امثا  آن یهواصلب و 

ات عصنفه را به سیبب غلبیه صیفرا و    یباشد مر حدوث حم یم

ه منفصیت گوشیت در   کی را یی ها، ز شدت احتباس خون در رگ

 . یخفیما ال کار است یبدن بس

 :اسباب هزا ، شش گونه است

تحلیل نرسید   یمتر خورند و بدان سبب بد  ما ک، غتا یکی

 . اهدکو بدن ب

ت مطافت، یف خورند و از غایت مطیه غتا به غاکدوم، آن 

: اند د، مهدا اطبا گفتهیاید و بدن بهره نیل بایشتر تحیزودتر و ب

 .«ختار من االطصمه اغلظهاین بدنه ید تسمیریمن »

فاسد و نامطبوع خورند و خیون فاسید    یه غتاکسوم، آن 
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 صییت آن را جییزو بییدنیطب د و جهییت فسییاد،یییاز آن حاصییل آ

 . نسازد

د و بیدان سیبب   یی د آیه در اعضا سو مزاج پدکچهارم، آن 

 . ندکمتر جتب کغتا 

ه در جگیر و  کی باشید، چنیان    یه در احشا آفتی کپنجم، آن 

د یی سده افتد و بدان سبب غتا به اعضا چنیان چیه با   قایماسار

د و از جگر سودا جتب ید آیا عظم در طحا  پدینافت نگردد 

و بدان سبب دوت جگر سست شود و میزاج او فاسید   د یننما

د و اعضا را بهره نرسید  یرو نما یع غتا فتوریگردد و در توز

رم متومد شیود و هیر چیه    کا در مصده و روده ید یچنان چه با

ب تمیام  یشد و بدان سبب اعضا را ن ی کخورده شود به خود 

 . نرسد

 ثیرت کشتر افتد از غموم و همیوم و  یل بیه تحلکششم، آن 

ون کر سی یاضت بییاضت، ریاضت و سرعت آن و سرعت ریر

وره وجیود آن  کن اسیباب میت  یی از یکند و عالمت هر یرا گو

 . سبب است

ننید از آن چیه در محیل    کن ازمه سبب مهزمه ینخست: عالج

ه و یی ور است و بصد از زوا  سیبب، اشیربه و اغت  کمت یکهر 

و جهیت  . نید بیه حسیب حاجیت    یه مسمنه اسیتصما  نما یادو

غتا به اطراف و ظاهر بدن، بیه حمیام رفیتن و بیه آب     جتب 
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هیا مرطبیه    گرم بدن شستن نفع دارد و بد از اسیتحمام روغین  

 یر او جلید را مسییترخ یی ثکه تکی را یییل اممقیدار؛ ز یی بمامنید دل 

نیرم   یهیا  ن باب، جامیه یس بمطلوب و دریم کسازد و ذم یم

ات یییدن و عطریوشییکون کدن و بییه آرام و سییرور و سی یپوشی 

دن و بیا  یی حیال  گتران  یصنی یمباح  یش و بازیبه عدن و یبوئ

دن به شرط دلیت جمیاع اریر تمیام     یجا خوابیکمصشوده دمربا 

 یدوکی مقشیر و مییز تخیم     یبا دیال : مسمنه یایر اشکذ. دارد

و آب  کشکوبند و به روغن بدام و آب کن هر دو نرم بیریش

 . ندیل نماین برزند و میریانار ش

بجوشیانند و   ییک در آبیب ن ز هر دو را یعناب و مو: گرید

ند و بصد  از آن میز بادام و خشخاش و مییز تخیم   یصاف نما

وفتیه اضیافه   کهمیه را تفیت داده و نیرم     یدو و صمغ عربی ک

ان کیی بجوشانند و روغن بنفشه و روغن ما کیند و باز اندینما

زند و بجوشانند تا همچون حلوا شیود و پیس گیالب    یفربه آم

وغین جیدا شیود و آب حلیوا     سیانند تیا ر  یبر آن پاشیند و بخ 

 . بخورند و آن روغن بر بدن بمامند

نید  کر را جتب ینند تا شکرتر ید در شینخود سر: گرینوع د

 کشی کرند و بیرنج و  یست درم ازو بگیسازند و ب کپس خش

، ده درم همیه را  کده خشی یی ده درم و نان م یکهر  جو گندم،

رده کن یریره مانند و به دند شیر پزند حریخته در شیوفته و بک
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 . چند تا نفع ظاهر شود یند روزیل نمایم

ام ینوبر،   ن، خشیخاش بنیدق، حیب   یریمیز بادام شی : گرید

وبنید و بیه روغین    کحب امسمنه و حبه امخضرا همه را نیرم ب 

ر گداخته مخلوط سازند و صبح و شیام  کگاو بسرشند و به ش

 . به ددر دوت بخورند

و ن بهتیییر از آن مشیییهود نگشیییته یه در تسیییمکیییگیییر ید

د و سیرخ و تخیم خشیخاش    یسیر  یتیو در : االرر است بیعج

 ینی یل، درفه، دارچیپنج درم، حب اممحلب زنجب یکد هر یسر

دان، جوزجنیدم  یی حب امسمنه، بوز: سه درم یکهر . و شقادل

ا دو درم، مییز  یی درم، زعفیران ده   ییک  یکو حب امقلقل هر 

دو  یم مین، جیوز هنید   یبندق مقشیر، نی   من، یکن یریبادام ش

ت یی ف برداشیته دو مین، فان  کی من، عسیل   یکر، آرد برنج استا

نجید  کم من، روغن یرا نیتکمن،  یکد یر سرکش من، یکد یسر

ده اسیتار و   ییک م من، آرد بادال و آرد بادال و آرد نخود هر ین

زند و بر آتش نهنید تیا بیه    یوبند و به عسل رکت بیه فانکد یبا

وفته و کران زعف یه سوایگر ادویزد پس فرود آیند و دیهم آم

زنیید و زعفییران را در یختییه در آن آمیاسییت ب یختنیییآن چییه ب

زند و به آتش نیرم گتارنید و   یر درو آمکنند و شکگالب حل 

فچیه بگرداننید تیا    کزنید و بیه   یبر کانید  کنجد انید کروغن 

زنید و  یه مصجیون آم ین را به آن ادویهمچون حلوا شود، پس ا
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پنج درم بخورنید   زند و هر روزیفچه زنند تا جمله به هم آمک

نید و در حمیام درنیگ    یاسیتحمام نما  یو بصد از آن بیه زمیان  

 . نندکن

ه کییه ییید اسییت و اغتیییر بییرنج مفیات و شیییییحلوا: گییرید

چیه و  یلیه و پا کم و یسه و حلیار است هر کن یمخ وص بد

بیاب سیاخته   ک کبکان و کیور مسمنه چون بط و مایگوشت ط

 . وس باشدمکید امیو امثا  آن هر چه مرطب میلظ و ج

ه کی را یت هضم واجب دانند، زیدر تناو  اطصمه، رعا: انتباه

د سیبب  یل میلظات با د ور هضم مبطل مق ود است و مزکا

ه اسیت رقیل   یی ن اغتین وت گوشت بره و بزغامه بهتیر یو در

ت مورر است یر غتا به غایثکسازد و تیندارند و بدن را فربه م

ت مصیده  یی غتا رعابامجمله، چه در دوا چه در . به شرط هضم

ه اسیتصما   یی ه و اغتیدانند و به حسب اجتماع او ادو یضرور

 . ندیفرما

 لیدر تهز: دسم دوم

مفرط خطیر   یه در فربهکد دانست یببا. الغر ساختن یصنی

 .اممسن اممفرط یر فیار است، متا داموا الخیبس

 یکیی ه در سمن خیوف و دیوع دارد هفیت اسیت     کآفتاب 

ف، دوم یی هیا و تجو  رگ یمیتال ق نفس داتیل بیه واسیطه ا   یض

ا یی د   یختن ماده به فضیا یته به واسطه امتال و رکو س یغش
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ق امجیرم بیود و چیون    یی ه ردکی افتن رگ بزرگ کدماص سوم ش

چهیارم  . دیی رد و خون بتمام از بدن برون آیافد امتحام نگکبش

هیا و   و امثیا  آن بیه واسیطه انضییاط رگ     یخفقان و تب رد

سبب مزاج و روح فاسد شیدن   مروح و بدان یعدم نفوذ هوا

امرجل فلقله نضج  یاما ف: پنجم، عقم. و عفونت حادث گشتن

ق ر یب فیا خت اصل امقضیثره رطوبته و الن املحم کاو  یاممن

 یاممیرا فلقلیه نضیج اممنی     یفم امرحم و اما فی  ی ل امیال یو 

ارجل و  یه بمنینزمق امیضا و اممزاحمه اررب بفم امرحم فال یا

 « ن بضیط امثربیعلقت تسقط امجن ان انزرق و

ثرت رطوبیات، و  کذرب و اسها  به سبب  هفتم، شم، فامج

ه کی شیود تیا    یافته نمیه به مردم فربه افتد زود کضا امراض یا

 یه عند امحاجت به اعضیا یم نشود و هم چنان ارر ادوکمستح

و از آن  یق منافیت و مجیار  ید جهیت ضی  ید رسی یتوان یه نمیآم

رد یه امراض فربهان به شدت باشد و عالج دشیوار پیت  کاست 

و  یار عاجز و محتاج بیود و بیه تشینگ   کفربه در هر  کتمکو 

 . ردکصبر نتواند  یگرسنگ

ل غیتا و  یی ف مسهل و مدرات دهنید و تقل یبهر تجف: عالج

نید و عیرق   یل نیوم فرما یی ابس و تقلیثرت تصب و استحمام ک

ن شیبت و دسیط   گرم و محلل چون روغی  یها آورند و روغن

ا یی و انقرد یمیون کل دوام و مصجون یفالت بر سبیبمامند و اطر
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خیوردن   که گیرم و خشی  یی و همه ادو کا و دوا املیو سنجرن

د یی ش نابودن مفین سخت و به آسایدن بر زمینفع دارد و خواب

است  ین گفته شد مخامفت او ضروریاست و هر چه در تسم

تیر از همیه    ین بیاب دیو  یی خوردن در یو گوشت افص کو نم

نند یحمام نشی  یه در هواکابس آن است یدواست و استحمام 

 یرید نیه بیر سی   یبا ینند و حمام بر گرسنگکو آب استصما  ن

 . از مسمنات است یریه حمام بر سک

ان، سیداب و  یی نانخواه، تخیم باد : ندکه بدن الغر ک یسفوف

و بیوره   کچهارم درم، مرزنگیوش خشی   یکهر  یرمانکره یز

میسیو  دو درم،   کا می کدرم، چوب م یک یک از هر. یارمن

 . مثقا  بدهند یکخته و هر روز یوفته و بک

: چهیار دانیگ   ییک میسیو  و سیندروس، هیر     کمی : گرید

 ییک انیا، هیر   یم درم، زاج، زراونید گیرد و جنط  یمرزنجوش ن

 کمی : گیر ید. ختیه دو دانیگ بدهنید   یوفتیه و ب کم، یو ن یدانگ

خیوردن بیدن الغیر     ه چند روز ناشیتا کدرم با سر یکمیسو  

 . دن ارر تمام داردیشکار یبس یند و تشنگک
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 جلد سر در تشنج: فصل پنجم
افتید در   بوسیت تجمیع و تشینج   یه از افیراط  کی گاه باشد 

 . دا شودیها همچون آنها پ ان اجزا متشنجه راهیپوست سر و م

ع یاره   دوکنند و روغن بنفشه و کاستفراغات  کتر: عالج

گر مرطبات بیر سیر مامنید و در    یر زنان و دیدو و شکاهو و ک

زنید و  یر بر سر ریچند بار آب گرم و ش یانند و روزکچ ینیب

ه کی ر دارند و دسیتار چنیان بندنید    یسر به بخار آب گرم و ش

 . ندکها را درست  نجکش

نباشید   کیجلد سر، خش ه سبب تشنجکار باشد یبس: دهیفا

 کن را تیدار یت و ایخت بستن دستار بود از سن طفومه سکبل

 . ردکل توان کمش
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 جلد جبهه در تشنج: فصل ششم
ا خیارش و  یی د یی د آیی پد تشینج  یشیان یه در پکی گاه باشد 

مقدم  یثر افتد و سبب او، امتالکن در سرما ایحمرت جلد و ا

 . قیدماص است از خلط رد

ده تخییم مییرص و یننیید و زوفییا و سییرک ه دمییاصیییتنق: عییالج

دو و بادام ساخته باشیند ضیماد   که از موم و روغن ک یروطید

 . ندینما

 

 م الراسیدر تعظ: فصل هفتم
اح یه رطوبات و رکآن  یکی: بزرگ شدن سر دو نوع است

ه کدروز سیر  یصنی یاسه سر جمیع شیود و شیوون    کر یظ زیغل

سته گیردد و  دبائل امراس، منفسخ و گس یعبارت است از ملتق

 . دید آیپد یسر بزرگ یاجزا یبامضرور در بصض

ه محلیل و  کی  یزیی دا گشته چیه عظم درو پکآن جا : عالج

ند چون حب امرشاد به یاح بود ضماد نمایملطف رطوبات و ر

 یصنی یار یی رده و زرد چوبیه بیه روغین بیدام تلیخ      کی آب مت 

نییدش و زعفییران و  که صییبر و کیید یییمخلییوط نمییوده و با 

 . انندکبچ ینیبمرزنگوش در 

دحف اسیت   یه باالکان پوست سر و صفاق یه مکدوم، آن 
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د و بیدان سیبب آنجیا    یی گرد آ یان صفاق و دحف رطوبتیا می

درد باشد و هم رنگ بیدن   ید و ملمس نرم بود و بیمتورم نما

 . ر من بغیامرطوبه غ کالن ذام د،ینما

ه ضیماد سیازند و   کپوست انار و جوز و سرو به سر: عالج

ت یی ه مائکافند از آن جا کن منتفع نشود، پوست را بشیبداگر 

ت بتمامیه،  یی را به دفصات برون آرنید و بصید از اسیتخراج مائ   

 . ندیجراحت را به مراهم مندمل نما

ننید و  کف یی اف خفکصفاق بود، ش یت باالیاگر مائ: دهیفا

افته شود کق زنند تا صفاق شیاف عمکر صفاق باشد، شیاگر ز

ض یشیق عیر   ییک بیود،   کت اندیاگر مائ ه باشدکو هر چون 

ارتر بود یار بود دو شق متقاطع و اگر بسیاست و اگر بس یافک

 . سه شق متقاطع

 

 ه اصابعکدر انتفاخ و ح: فصل هشتم
ف ودیت صیبح و شیام    یه در هنگام سرما و خرکگاه باشد 

ده گردند از جهیت احتبیاس فضیو  در    یانگشتان بخارند و دم

 . شت افتدیبدن را ب ین حامت صفراویآن، و ا

شیور   یایی ل ماده به آب دریح مسام و تحلیتفت یبرا: عالج

 یا بیه آبی  یخ شیلم یا به طبیخ چیندر یاب آب به طبکا به نمی

ده یرسنه و ترمس جوشانکا عدس مقشر و یرنب کر و یه انجک
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در همان بدارند و بمامند و  یند و زمانیباشند انگشتان را بشو

ن دیدر منقطیع   یند و اگیر بید  یاد نمار در شراب پخته ضمیانج

قطصهیا و  یامبخیره و   کبیرد تلی  یفانیه  »زند؛ ینگردد آب بنج بر

 «ه امحادره عنهاکسن متعها وحدتها و امحیک

 

 در تقرح القطاط و حمرتها: فصل نهم
هیو مقصید   »و : «امشیارح »ند و دیا   ینشستگاه را گو. دطاط

 که ذمی بمنزمی  یف من امدواب و من االنسان امموضع امتیامرد

بیه   کاکا اصطیثرت استلقا که از کد دانست گاه باشد یبا« هیف

ده یپیس از آن خراشی   یصنی یفراش نشستگاه سیرخ شیود بصید    

ماران ین در بیه و ایرد افد و متقرح شود به درحهکگردد و بش

 . ثر افتدکناتوان ا

ه آنجا سرخ شیده باشید   ک یهنگام یصنیدر او  امر : عالج

ا و گیل  یی ن بود و حضیض و اداد کند اگر ممیا فرمااستلق کتر

نید و  یگر روادعات طیال نما یو مازو و گلنار و جز آن د یارمن

رده باشند که بر برف سر که کآنجا را تر دارند به گالب و سر

ت یی مار را از غایب یصنین نباشد، کاستلقا مم که ترکو آن جا 

 یرا روزه آن کی د یی از خفتن بر پشت چاره نباشید، با  یناتوان

چند بار بگردانند بر پهلو و نشستگاه را در هوا گشاده بدارنید  

ر او یی گ نرم زیاورس و رکد و یضا برگ بیرد و ایارف گکتا ت



 833 

بگسترند و او را از فراش درشت و سیخت دور دارنید و هیر    

داج و امثیا  آن  یآرد، به مرهم اسف ده شود و درحهیگاه خراش

 . ندگر مجففات به سازید
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 در صنان : فصل دهم
د و سیبب او   یی آ یبید از بیدن آدمی    یه بیو کآن است  یو

جلد و از آن است  یت آن به سوکعفونت اخالط است و حر

شیود و   یاده می یآن ز یات مشوشه، بوکه بصد از جماع و حرک

ت میاده  یه بامخاصی کی  یزیی ر در غسل جنابت و تنیاو  چ یتاخ

ت و حلبیه و  یی حلتت دهد چیون  کفه را به ظاهر بدن حریحر

خ انجدان و برگ او و خرد  و مانند آن از موجبیات  یر و بیس

ده باشید  ین پوشی کشیتر ظهیور او در امیا   یو ب. ن علت استیا

ه از تمیام بیدن   کن و باشد یتیر خ یش ران و زکچون بیل و 

ز عفونیت  یی د و سبب عفونت بیراز و بیو  و عیرق ن   یبد آ یب

 . اخالط است

ن کینند و جهت تسی ک کرا پابه ف د و مسهل بدن : عالج

ن دهند و ینجبکل مزاج، اشربه مبرده و سیحدت اخالط و تبد

ه پخته بخوراننید  کج به سریاهیج و طیه مناسبه چون فراریاغت

 . زانندیو از آن چه ممد اوست و باال گفته شد برره

ه ظاهر کند و آش یم گرم غسل فرمایه، به آب نیبصد از تنق

شب و برگ سوسین   یا نسخه ا دریح است و شبت یآس صح

ا آب یی ا گیالب  یی ب یند به آب سیر طال نمایو صند  و طباش
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دن نفیع  یی ن منتنیه مام کگر امیا یه در بیل و دین ادویصرف و ا

رده و بیه گیالب مربیا سیاخته و     کی ده یدارد و مردار سنگ سر

رده بدارند و به ودیت  کافور به گالب ادراص ک یا و ددریتوت

ند و بمامند طال و اشق، صند  یاا به آب بسیحاجت به گالب 

د، پوست ترنج، مرزنجوش، شاه سفرم، اشنه، گیل سیرخ،   یسر

ختیه  یوفته و بکنرم  ی، جمله را مساویمانیو شب  کسنبل س

ثف جلد و مانع کدر بیل بمامند و هر چه دابض مسام بود و م

دن او سیود دارد و مردارسینگ فقیط بیه آب     یی عرق اسیت مام 

ه در کی گیاه باشید   : دهیی فا. الرر اسیت ا عیردن سرکده طال یسائ

ر پستان عفونت افتید و  یر ددم و زیا زیان انگشتان یمیابن و م

 . و عرق شور یثرت فربهکواسطه 

وشیند و از  کل یی رگ زنند و مسهل دهنید و در تهز : عالج

ه، آن یی گیرم و بصید از تنق   یند خاصه در هوایات منع نماکحر

ل یی منیدفع و زا و فضیله   کند تیا چیر  یجا را به آب گرم بشو

ارف جلد و انسداد مسام، کپس از آن جهت ت یصنیبصده . شود

ند در آنجا تا مانع ترشح عرق و فضو  یآب سرد استصما  نما

عیرق و   یزیی عنفه گردد و زور عرق نفع دارد و هیر گیاه از ت  

ده بر نهنید  ین مواضع جراحت شود مرهم خل و سریماده در ا

ه کی  و رطوبات درحه کرند تا چیه بشوکن به سریو اگر نخست

ه کی پس از آن مرهم عرق  یصنید بصده یمانع اندما  است بزدا
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 . ار برند بهتر باشدکر شد به کذ

ه در پوست سرنتن افتد بیه سیبب خلیط    کگاه باشد : دهیفا

ه از دمیاص بیه   کی ه یی د از بخیارات دهن یه در آنجا گرد آکدسم 

خ ین مرض به مشاید و آن خلط عفن گردد و ایپوست سر برآ

 یماده امصفونیه فی   یه یثره امرطوبه امتکم کثر افتدکو اطفا ، ا

منیع  ی یه امتی یی زیابیدانهم و ضیصف امحیراره امیر    یامصفونه فی 

 . ابدانهم یامصفونه ف

ه موافیق، بیرگ سوسین و مردارسینگ و     یبصد از تنق: عالج

ا و پوست درخیت صینوبر و جوزسیرو سیوخته و ددیاق      یتوت

از بیود  یی ر و پیه درو سی کی ند و از غتاینما ندر به شراب طالک

 . ندیاجتناب فرما

: نید که خوردن آن عرق تمام بیدن خیوش بیو    که یر ادوکذ

دار، و هیر واحید    رفس آب زرد آمیو و انیوش  کی خه یابهل، سل

 ید است بیه دیدر مصهیود بخیورد و بیرا     ین باب مفین در ایاز

ده سیود دارد و  یی رده مامکی در آب حیل   یمانیشب  یعرق پا

 یصنی یه از آس شیرلده  کی  یا آبی یی ا بیرگ طرفیا   یسوسن برگ 

ن یز به همیف دست نکن عمل دارد و عرق یرند همیع اره گ

 . روش به شود

 در فساد االطراف بامبرد: ازدهمیف ل 

مفرط، دسیت و   یدن سردیه از رسکد دانست گاه باشد یبا
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و . اه شود و همچون ابدان مرده گیردد یپا مترهل و متصفن و س

ثیر مین   کامقو  بفساد االطراف الن ضرر امبرد بها ا انما اخت 

شافها کو مدوام ان یزینبوع امحار امیریر امبدن امبصدها عن یسا

 . و مالداتها املبرد

ظیاهر شیده    یبیود که کی  یهنگیام  یصنیدر او  امر : عالج

افتیه و متیورم نگشیته،    یباشد و بس اما فسیاد و عفونیت راه ن  

گیرم   یگر روغنهایو د یزدت و زنبق و رایبشتابند و روغن ز

 یاهیو سی  ین سبزیکد آمده باشد میبمامند و اگر ورم پد یکن

ل و بابونه و شبت و سبوس یلکخ ایه به طبکد یرده باکظهور ن

ح و نمیام و مرزنگیوش    یرنب و شی کن امحنطه و شیلم و یو ت

تان هر چه به هم رسد اطراف را در آن گتارنید  کحلبه و تخم 

د اسیت و  یی ز مفیگرم فقط ن ید و آیبا خ گرمیند و طبیو بشو

هیا بمامنید و عیدس     خ، رونین طبیبصد از بر آوردن اطراف از

 .وفته به شراب بجوشانند و بر آن گتارندکنرم 

رده باشید  کظهور  یاهیا سی یاگر بصد از تورم اطراف سبز

پس از آن  یصنیق زنند و بصده یه در آن موضع شرط عمکد یبا

ه کاده دارند و خون بر آمدن دهند تا در آب گرم گتارند و نه

بیه آب و عسیل و    یرون آرند و گیل ارمنی  یستد پس بیخود با

ا بیه آب  یم گرم یبه شراب ن یه طال سازند و بصد از زمانکسر

 ه درحهکند تا یچند مرتبه بشو یصنیرت کچند  یه روزکو سر
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 . دیشود و در محل شرط گوشت برو کخش

ه کی د یو تسود عفونت در اطراف افتد، بااگر بصد از تخضر 

ه بسرشیند  کرنب برزند و به روغن گاو و مسکبرگ چیندر و 

ه گوشیت گنیده و   کی نند تا ک ین ضماد میو آنجا گتارند و هم

ح و سامم یمجاوره صح یاه شده سادط شود و اعضایسبز و س

ه اسقاط کن عمل از استصما  آس بهتر است اما آنجا یماند و ا

ز است ین نباشد، ناگرکد ممیر حدینه اطراف به غمتصف یاجزا

اط ین احتیکند مکن یگر اجزا تصدیاز استصما  آن تا فساد به د

ده یی ع یب و عیروق بر   یایرد هنگام دطع تا شیطا کد یبا یلک

ا بیه آس بیه   یی گنده به دوا بود  ینشود و بصد از سقوط اعضا

ه الزمیه  کی ز آن پردازند به استصما  مجففات و ج عالج درحه

 . ب گفته شودیعالج دروح است و عنقر

ف ل دوازدهم در سیوختن از آتیش و آب گیرم و روغین     

 گرم و جز آن 

 :او مشتمل است برچند دسم

 .حرق النار یف: قسم اول
ف باشید و آبلیه   یی ته شود به آتش و خفخهر گاه بدن سو 

وشیند  کد موضع و دفع مضرت حرارت یه در تبرکد یرده باکن

رده بر آن گتارند و که خرده به برف سرد کچنان باشد  نیو ا

ردن نفع که مبرده طال یو جمله ادو. گر نهندیچون گرم شود د
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رده و عدس پختیه  که حل کبه آب و سر یدارد چون گل ارمن

« نوسیجیام »ه از دوده و صمغ ساخته باشند و دا  ک یاهیو س

امنیار و   حیرق  یعل یاذا حل اممداد بامما و طل»: «امتاسصه» یف

د و یی دن در تبریی ضیه مام یده بیو سیر « ه نفع من ساعهیعل کتر

د اسیت  یی ردن مفکی ر طیال  یر ندارد و جیرات با شین نظکیتس

 یختیه بیر رو  یده تخم مرص بیه هیم آم  یروغن گل و سر: گرید

عیدس مقشیر و گیل سیرخ     :گیر  یپنبه بر نهنید و بچسیبانند د  

جیو و   پیس از آن بیه آرد   یصنی یبجوشانند تا مهرا شود بصیده  

ند همان زمیان  یزند و طال نمایده تخم مرص و روغن گل آمیسر

به آب جوشانند  یو خباز یبرگ خطم: گریه سوخته شود دک

رتر میرهم  یز و ب گشین یی ده ارزیوبنید و بیا سیر   کو در هاون ب

 . سازند و به خرده نهاده بر نهند

تیاو    یصنی ید بود و اعضیا را منیتفط   یه احتراق شدکآنجا 

باشید و   یو دیوت دیو   ینند اگر بدن ممتلی ک زده سازد، ف د

زد و میرهم  یی گیر میاده آن جیار نر   یند تیا د یر نمایف تدبیتلط

ن نشیود  کن مرهم درد سایند و اگر بدیداج استصما  فرمایاسف

 . مرهم نوره به عمل آرند

ه بیه  کی نید آن اسیت   یه آبلیه گو کی سبب وجود نفاظ : انتباه

و از اطیراف  ت از خون جدا شود یمائ یا خارجی یسبب داخل

ر پوسیت منیدفع گیردد پیس بامضیرور      یی عروق بر آمده بیه ز 
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 . تید به حسب مقدار مائیپوست جدا شده بر آ

: عمییل مییرهم نییوره دارد یصنییین عمییل یه همییکیی یمرهمیی

و آرد بیرنج و   یانیدران  کسیتر نمی  کان، خاکیی ما یستر پاکخا

ضیه و  یده بیند و بیه سیر  یر، هر چهار بیه هیم بسیا   یده ارزیسر

خت  برماد امرجل یو انما »ار برند کزند و به یآمروغن بنفشه 

ه حیاده  یی اعضائها رطوبه بورد یالن ف یکامدجاج، بخالف امد

 «امتاعه

 حرق الدهن الحار یف: قسم دوم
مراهم که ذکر یافت در سوختن آتش در سیوختگی  : عالج

کنید و ایین دوا مخ یوص بیه ایین       روغن گرم نیز کفایت می

ری زیت و سیریده آمیزنید و در   مورد است سریدۀ بیضه به دد

 . شیشه انداخته بجنباند تا یکسان گردد و طال نمایند

 فی حرق الماء الحار: قسم سوم
ا میاء  یی ه میاء امرمیاد   کی د یی رده باشد باکه آبله نکتا : عالج

رده بر نهنید و آن  کزند و خرده سرد یتون مملح بر عضو ریامز

ه میرهم  یی از تنق و بصد. ار برندکچه در حرق امنار گفته شد به 

ستر جو است بیر  که، خاین ادویند و خاصترینوره استصما  نما

ب اهیل  یی ه طکی « یلده تقفی کحارث بن »ضه سرشته و یزرده ب

ه که و آمه و سلم هر یا  عل یصل« ا  رسو »ه بود در عهد کم

زد و بیر  یی ضیه م یر را بیه زرده ب یسوخت رماد امشیص  یبه آب م
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 . نهاد یم

 اق من الصواعقاالحتر: قسم چهارم
 . ار برندکآن چه در حرق امنار گفته شد به : عالج

زد و آنجیا  یی زد و بیه ابیر آم  یی ن خیه از زمی کی دخان : دهیفا

نید بیه هبیوط و    کرده ناز  گردد و ابر را پاره کسب کبرودت 

 کاکه و اصیط یت دوکه از حرکن یمشتصل گردد به دوت تسح

خواننید و  « درع»د آن را یآ یه ازو بر مکحادث شود پس آواز 

« بیرق »گیردد آن را   یمی  یجهید و زود منطفی   یه ازو مک یرشن

ت بیه  یه به سبب ارضکور باشد کف دخان متیند  و او مطیگو

ه بیر هیر چیه    کی اسیت   یره خود باز پس شیود و خاصیه و  ک

ه در آن کی ت یی ند به واسطه نارکست یبگترد آن را بسوزد و ن

گر یو د یه آدمب او بیاز مه یزیاست؛ اما اگر دورتر افتد و چ

ر آن یوانات برسد و بدن بسوزد، آن چیه نگاشیته شید تیدب    یح

سازد، چنان  یامفور آن را منهدم م یاست و اال بر آن چه افتد ف

 . چه ظاهر است

صیاعقه  « کرناتک» کهزار و صد در ملیکدر سنه : تیاکح

تمام پوسیت او سیوخته شید و بمیرد و بیه       یلیافتاد مت ل، ف

وانیات و میردم   یگر حیم افتاد و دیخار عظه افتاده بود ک ییجا

ه به به مسیافت  ک یب او بودند سالمت ماندند و شخ یه درک

مه نشسته بود، به مجیرد افتیادن   یر پرتاب از آنجا در خیت یک
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نه و یسی  یل بیه سیو  یل حمایمر او بر سبکصاعقه از گردن تا 

ه از تیابش  کی د آمد و حیا  آن  یپد یبارگیکپشت آبله سوزان 

رد و مسیهل  ک یده و هر چند ف د مین نرسیبد یبیسچ آیاو ه

افیت  و بیه   ی یبیرد نفیع نمی    یار مکه مبرده به یخورد و ادو یم

 . شتافت یما  اصلکهمان عارضه بصد از سه سا  ب

 االحتراق من الشمس یف: قسم پنجم
ر یه شخ  نرم پوست در آفتاب سخت گرم سی کگاه باشد 

 . ند و بدان سبب پوست او بسوزدک

 . ندیه استصما  نماکو مرهم سر یافورکمرهم  :عالج

 االحتراق الجلد من عسل البالدر یف: قسم ششم
ه از خیون  کی نند تیا زرداب  کشرط زنند و حجامت : عالج

ه بیه  کی ضا ماده حاده ید و ایرون آیجدا شده به سب احتراق ب

رده مسیتخرج شیود و   کی ل یواسطه حردت و امم بدان جانب م

ار برنید تیا   کی ه بیه  کسر یصنیم خل پس از آن مره یصنیبصده 

 . گردد کخش یبه زود درحه

 االحتراق اللسان من النوره  یف: قسم هفتم
انیدر   کآه یاریه به واسطه خوردن پان و بسکار باشد یبس

 . امهندوستان یر امودوع فیثکما  هو کآن، زبان سوخته شود، 

و روغین   نندکبه مصاب اسبیو  و امثا  آن مضمضه : عالج
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بمامند و اگیر روغین آنهیا موجیود      یبادام و روغن جوز هند

ه زبان به نشود کدن همان عمل دارد و تا ینان خائینبود، میز ا

درشت و سخت و خیوردن   یزهایدن چیپان نخورند و از خائ

 . زندیز پرهیشور و ت یایاش
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 الجراحات یزدهم فیفصل س
 :ن، متضمن است بر چند مقامهیا

 ان ادسام اویاندر جراحت و بمقامه او  

ه احتمیا   کی ر مخوفه و اعضا یر جراحات مخوفه و غکو ذ

 . انجامد یت مکجراحت ندارد و به مجرد وصو  جرح به هال

ه در کی نید  یه جراحت، تفیرق ات یا  را گو  کد دانست یببا

ح یه بصید از تقی  کی را یرده باشد، زکم نیگوشت افتدر و هنوز ر

ر یی بیر تفیرق ات یا  غ    یگردد و بصض یم یممس به اسم درحه

ننید و االو  مشیهور و ادسیام    ک یز جراحت اطالق می ین یمحم

ر یامشیفاه، غیا   یط، مستویر، بسیبکر، یصی: ن استیجراحت ا

ر نافیت، جراحیت   یی ب، نافیت بیه بیاطن، غ   کی منف ل اممضه مر

 .امراس، جرات امبطن، جراحت امص ب، جراحت امصرق

د، مهلیت ندهید و نشیان    ه اگیر د  مجیروح گیرد   کی بدان 

م کی جراحت او، اختالط عقل است و گرده و مثانه و امصیا، ح 

جراحت دماص دارد و بر آمدن بیو  بیه جراحیت مثانیه و بیر      

نید و جراحیت جگیر،    کآمدن براز بیه جراحیت روده دالمیت    

د سالمت هم دارد و جراحت ع یب و  ین امیکمخوف است م

دیوت و  ر رنیگ و سیقوط   یطرف عضله، مخوف است و از تی

م کتوان دانسیت و جراحیت شی    و اختالط عقل و تشنج یغش
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ا اسیها   یی ا فیواق  یه به باطن نافت بود مخوف است و تهوع ک

ه نافت بیود مخیوف   کنه یس ینه و فضایالزم دارد و جراحت س

است و نشان او خروج هواست از آنجیا و جراحیت حجیاب،    

صیده  ق نفیس خاصیه اوسیت و جراحیت م    یمخوف است و ض

ه جیز  ک یمخوف است و برآمدن طصام الزم آن است و جراحت

 . شتر داردید سالمت بین اعضا افتد امیدر

 یه مسیتو کی ط و آن یر و بسی یدر جراحیت صیی  : مقامه دوم

 ر نباشدیامشفاه بود و غا

 یه از عوارضی کی آن اسیت  . طیند و بسی یر، خرد را گویصی

وء گر چون درد مفرط و ان باب میواد و سیوء میزاج و سی    ید

ه چییون کییامشییفاه آن اسییت  یباشیید و مسییتو یب خییامکیییتر

وندد و ف یل  یبه هم پ یکاو ن ینارهاکنند کجراحت را جمع 

 . نماند

ه نظیر  کی ر او آن است ین باشد، تدبیه چنک یجراحت: عالج

امفیور آن را   یتازه و خون آموده فی  یصنیاست  یاگر طر: نندک

ب او نهیاده بیه   به هم چسرانند و دو رفاده مثلثه به هر دو جان

د یناره به هم چسیب کن بربندند چنان چه هر دو یراس یرباط ذ

: ار سختیار سست و نه بسیه نه بسکنند کاط یو در بستن احت

نخواهنید   ییک جراحیت ن  یهیا  نیاره که در سست بستن کرا یز

ضیا احتیراز   یوست و در سخت بستن، خوف تورم است و ایپ
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ن از اجسیام  ا جیز آ یی  یا میو یی ند تا در جراحیت روغین   ینما

فتد و اگر افتاده باشد نخست آن را برون آرنید بصیده   یبه نیغر

از آن  یزیی ه اگیر چ کی را یپس از آن جراحت بر بندند، ز یصنی

 . وره اندرون بماند، مانع ات ا  و االمتحام گرددکمت یایاش

ا سیه روز بیر آن گتاشیته باشید     یی نبود و دو روز  یاگر ط

ض یخشین عیر   یزیی بیه چ  نیه نخستکد یاورده بایم نین ریکم

ق یی باطن جراحت را بخراشند تا خون آموده گردد پس بیه طر 

 یاج امی یی ر احتیام من غیرلثه ا یفانها تبرء ام»: ور بر بندندکمت

 «استصما  دوا

 ر بودیر و غایبکه کدر جراحت : مقامه سوم

ه اگیر آن را  کی بزرگ بود و عمق داشته باشید چنیان    یصنی

 ید امیا در دصیر و  یبه هم چسیب نارها که کنند هر چند کجمع 

 . ماند کیاواک

ه زرور ملحیم  کی ن  جراحت آن اسیت  ین چنیر ایعالج تدب

درو پاشند و جهت منع ان اب ماده، گرداگیرد جراحیت بیرد    

ز طیال  یا گشنی یاسنکن به آب یب و صندمکاست مر ییه دواک

ده فقط بر رفیاده پاشیند و   یسائ یکبار کند و صند  خشینما

. ه مانع بر آمدن خیون جراحیت نگیردد   کندند رفاده چنان بر ب

د من سسیت گتارنید و   یامرفا یابس علیتر ام ند  امیو انما »

ه تیا اطیراف جراحیت در    کنفع سخت بستن از غور آن است 
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وندد و دوا ملحم ین است به هم پکتا مم یصنین کدصر مهما ام

افسیرده شیود و    ییک است ن یدر و کرابت ماند و آن چه چر

 که چیر کد و سود سست بستن دهن آن، آن است یبه باال گرا

ه عضیو  کن غرض صواب آن است ید و هم بدیبه فراغت بر آ

ه دهن جراحت فروتر بیود و دصیر او   کمجروح را چنان دارند 

دید   یانی »: «نوسیجام»ند و دا  کالن یبامطبع س کباالتر تا چر

ه و فوهتیه عنید امفخیتا    کیان وره هند امرکرا یثکابرات جرحا 

ان امقصیر فیوق و امفوهیه اسیفل و     کی ه ی بت امفخت ن یب بان ن

ون امفوهیه  یکی قا یره تصلیف و غکدد علقت امساعد و ام کتمک

هنه آمیوده انیدر   کهنه به روغن که پنبه کد یو با« اسفل یابدا ام

و زرداب آن  که چرکنند تا ک ید همیجراحت گتارند و تجد

ر برنید  اکی امتراج روغن بیه   یسازد و اگر پنبه فقط ب کرا خش

گیردد بیه ذرورات و    که جراحت پاکبهتر باشد و پس از آن 

نند و ذرور مراهم ملحمه در کاند عالج یه گوشت بروکمراهم 

اننیده  یملحم، رو یرده شود و مصنکر کل ذیف ل دروح به تف 

ار کی ه مدملیه بیه   یی دن گوشت ادویگوشت است و بصد از روئ

لیه و  یهلح سوخته و برگ سوسین و  یبرند چون مرداسنج و ش

امیتع   یه مجفف بی کمازو و گلنار و صبر و زردچوبه و جز آن 

نید و  ک که سیطح جراحیت را خشی   کند یبود مدمل، آن را گو

ما  انبیا،  کشیه بیر آن افتید و تیا اسیت     یرکسخت سازد تا خش
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 . ندیگر آفتاب نمایمخافظت از م ادمت و د

ه مدملیه هیر چیه    یان و زنان را از ادوکودکجراحت : فادده

ح سیوخته و  یار برند چن مرداسنج و شکف بود به یفیسرامتجی

نید چیون   یف اسیتصما  نما یامتجف یجراحت ابدان صلبه را دو

 . مازو و گلنار و صبر

 بکمقام پنجم اندر جراحت مر

ب کی مر یا عرضی ی یه به همراه جراحت مرضکاو آن است 

د یا درد شید یی ا ورم یی ا امتال بدن یباشد، مثال سوء مزاج بدن 

ا یی  یا رگی یی سته بود کا استخوان شیهمراه بود  یصنیار یبه او 

 .ا گوشت فاسد گشته باشدیده شده یبر یع ب

ن بیه  یه نخسیت کی ن جراحت آن است ین چنیر ایتدب: عالج

وشند بدانچه مناسیب او  کازامه امراض وادصه و اعراض حادره 

 . ند چنان چه گفته شدیجراحت نما کبود و بصد از آن تدار

ه کنند و آنجا که یل و در امتال تنفیج تبددر سوء مزا: دهیفا

ا عضیو ورم  یی ده شیده  یبر یا رگ و پیسته باشد کاستخوان ش

رگ و  کور اسیت تیدار  کمیت  ییک رده بدان چه در محل هر ک

 ییک رده بدان چیه در محیل هیر    کا عضو ورم یده شده یبر یپ

ن کینید و در شیدت وجیع بیه تسی     ینما کور اسیت تیدار  کمت

 یرد افنیا او ضیرور  یفسیاد پیت   ه گوشیت کوشند و در آنجا ک

ون و بنج و یه مخدره چون افین درد، ادوکیدانند اما جهت تس



 849 

انیار   ییک ردن نفیع دارد و اگیر   کخ امفاح و مانند آن ضماد یب

ت درد را یند، بامخاصین در شراب بجوشانند و ضماد نمایریش

فرونشاند و هر گاه ازامه ورم هم مطلوب باشد انیار تیرش در   

ردن کی سیاختن و جیدا    یفیان  یار برند و براکشراب پخته به 

و عنیب   یاسین که اطیراف  کی د یی گوشت فاسید از جراحیت با  

وبنید و بیه روغین گیاو و روغین بنفشیه       کب یامثصلب و خطم

سیادط   یاهیسیتد و سی  یه فسیاد با کی ند تا یزند و ضماد نمایآم

رد و فسیاد از  یل پیت یه مزاج جراحت تصدکگردد و بصد از آن 

زنگار گتارند تیا گوشیت فاسید را     رد مرهمیت تودف گیسرا

 . سازد کبخورد و از اجزا مسوده پا

 مقامه ششم اندر جراحت امراس

سیته  کز شیی ه ازو استخوان سیر ن که بر سر افتد ک یجراحت

 . ن و شجاج جمع اوستیند به فتح شیگو« شجه»گردد، آن را 

ه از صبر و کسته باشد دزور ملحم کاگر استخوان ش: عالج

نند و اگیر  کا ساخته باشند پراین و ادادیم االخوندر و دکمر و 

اسیتخوان   یهیا  زهیی ه رکی سته باشد واجب است کاستخوان ش

پس از آن بمیراهم بیه سیازند و     یصنیسته برون آرند بصده کش

د و یی نما یور بیا وجیود امحیام، جبیر عظیام هیم می       کذرور مت

 . خوانند« عامه»ه به دماص رسد آن را ک یجراحت

 راحت امبطنمقامه هفتم اندر ج
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رده باشد، پیس هیر   کنامند اگر به جوف سر « فهیجا»آن را 

عیالج آن   د،یی م رسید و روده و ریرب بیرون آ   کگاه زخم بر ش

فیورا روده و ریرب را بیه درون بیاز      یصنی یه در حیا   کاست 

دن یی م را بدوزنید و اگیر درون بیاز گردان   کگردانند و جلد شی 

ا روده بیاد  هیو  یامده باشد و به واسطه مالدیات سیرد  یسر نیم

ا یی ند یهب ه شراب گیرم آن را بشیو  کد یرد و اندر نشود، بایگ

ه نفیخ او  کند تا ید روده نمایمکرده تکتر  اسنفج به شراب گرم

او سرد سازند پس  یز و صند  حوامیل شود و به آب گشنیزا

او را گرفته بردارند چنان چه پشت او خم  یها یها و پا دست

ود بیه خیود در نیرود، اعانیت     شود و روده اندر رود و اگر خ

میار بیه   یمت و هنگام برداشیتن ب ینند به دست به رفق و مالک

ه طرف مجروح نسیبت بیه طیرف سیامم     کد یور باکت متیفکی

م بیود و  کشی  یه زخم بر پهلیو کن آنجاست یبرداشته بود وا 

و انحفیاض جانیب    یان باشد حاجت به ارتفاع جانبیاگر در م

ه بصید  کی سر بود بهتر آن است یه حمام مکگر نباشد و آنجا ید

از زوا  نفخ در ودت مصتد  به حمام برند و در آنجیا اطیراف   

ن ییی او را گرفته و بردارند تا رجوع مصا اسهل شود به سبب تل

ه دهیان  کد، الزم است یایها در ن لهین حیحمام و اگر بد یهوا

نند تیا روده بیاز گیردد پیس جلید را      کگشاده  کیجراحت اند

 . بدوزند
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نند کآن را ندر  یه به زودکد ید بایهر گاه ررب بر آ: دهیفا

د و یی ایسیر ن یدن میی ابید و اگیر زود گردان  یر در آن راه یی تا تی

د، یی د آیی درو پد یاهیا سی یا سبزیل در هوا بماند یطو یزمان

اه اسیت آن را ببرنید و   یه آن چه سبز و سکرش آن است یتدب

اند هر چنید  ل در هوا بمیطو یه اگر ررب زمانکبرآنند  یبصض

بامجملیه  . ردکی د یاز آن دطع با یاه نگشته باشد ددریسبز و س

بیزرگ از   ین هیر رگی  ید نخسیت یی هر گاه ریرب را خواهنید بر  

شیم  یابر یکه در آن باشد آن را به رشته بارکن و آورده یشرائ

پیس از آن   یصنی یر نگشته بصده یه متیکسخت بربندند از آنجا 

ه او  ببرند و بصد از دطیع،  ک توانندیره را ببرند و میمتی یاجزا

شیم بدوزنید و مق یود از    یابر یکاو به رشته بار یها سر رگ

ها بسته نشوند به سیبب دطیع، خیون     ه اگر رگکن آن است یا

د و یی د و احیداث آ،تیاب نما  یی م جمیع آ کند و در شکالن یس

مصتید    یو نرم یم بدوزند در سختکه از آن پوست شکرشته 

نید و  ک البت باشد پوست را پیاره  د امیه اگر شدکرا ید، زیبا

 . ه گسسته گرددکتواند  ین میامل دیشد

 مقامه هشتم اندر جراحه امصضل و جراحه امص ب

گیر اعیراض   یه شیدت درد و د کی در مقامه او  گفتیه شید   

 .است ید الزمه ویشد

 یه آن را روزکی د یی ن اعضا افتید با یه برک یجراحت: عالج
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محفیوظ مانید و   چند ملتحم شیدن ندهنید تیااز حیدوث ورم     

ه در تیورم  کی را یی ند، زکه ورم نکت بر آن گمارند یعنا یهمگ

ه کر آن است یت است و تدبکدماص و هال ع ب، خوف تشنج

ت کند تا آب سرد ع ب، خوف تشنج دماص و هالیاط نمایاحت

 یند تا آب سرد و هیوا یاط نمایه احتکر آن است یاست و تدب

ار گیرم بیود   یه بسی کی و روغین  سرد و آب گرم و روغن سرد 

ن درد مشییو   کیبدان عیوض نرسید و در ابتیدا بیه جیز تسی      

ا یی ا روغین گیل   یی ت یی ه روغین ز کنگردند و آن چنان باشد 

نند و خرده بدان آموده بر زخم گتارند کم گرم ینجد نکروغن 

باشید و تمیام    یل به طرف گرمی یه ماکد یم گرم بایو روغن ن

ا روغین  یی ت االنفاق یز زن روغن چرب دارند و ایعضو را بد

میار  یآس و گل موم روغن سیازند و بیر زخیم نهنید و اگیر ب     

ن میوم  یز دریون نیفرف یمزاج و صلب املحم بود، ددر کخش

د امرطوبت چون زنیان و  یروغن داخل سازند و در امزجه شد

ت سرشته بیر  یز کساخته و با اند یکامبطم بار کان، علکودک

 یند و روغنی یتون را گویه زانفاق غور. دن نفع داردیزخم پاش

 . ت االنفاق نامندیرا ز یه از آن بر آیند وک

رسینه و  کنید، آرد بیادال و نخیود و    کهر گیاه ع یب ورم   

ار ترش نباشد سرشته ضماد یه بسکن ینجبکترمس و جو به س

ندر توبا  کن مرهم بر نهند ید بود ایند و اگر حرارت شدینما
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 یمقیدار  ییک ز هیر  ه، و زاج اکت، میوم، سیر  ینحاس، دنه، ز

هیر ا در  یمتر باشد و همه ادوکت یرند و زاج به غایمناسب بگ

 کیی انداختیه   یگ سینگ یی نید پیس در د  یغ نمایه سحق بلکسر

ن میرهم بیر زخیم    یی سان گیردد و چیون ا  یکبگردانند تا همه 

آن نهنید بیه    یت آموده باالیه و زکگتارند دطصه صوف به سر

ه دارند تا عضیو  د بود و از عفونت نگایه حرارت شدک یشرط

ند یفاسد نشود و اگر سر جراحت تنگ بود دهیان آن را بگشیا  

ه کی د یی در آن نمانید و موجیب عفونیت نگیردد و با     کتا چر

ند خاصیه اگیر   یجراحت ع ب را در شب و روز دوبار بگشیا 

در ع یب افتید،    رنجه دهد و هر گاه تشینج  یو وجصص یمتع

دطیع   یرا بیه زود ده شیده  یشی که ع یب  کی سزاوار آن است 

من ماند و بصد از یا کض از هالیند تا دماص از تشنج و مرینما

ننید  کد یی مکآن بیه روغین ت   یدطع ع ب، آن جا و بیه نیواح  

پشیت و گیردن  و سیر را بیه      یها خاصه روغن بنفشه و مهره

 . ان چرب سازندکیه مایبط و پ هیروغن بنفشه و پ

 اندر جراحت امصرق: مقامه نهم

ان و خیون از آن  یا شرید بود یزخم افتد ورهر گاه بر رگ 

ه حیبس  کی وشند و بدانند که به حبس خون کد یروان گردد با

ل باشید و از آن  کدن بیزرگ، مشی  یی ان بیزرگ و ور یخون شر

 یانیان سر آسان بود و نشان خیون شیر  یان خرد چون شریشر



 854 

جهیش   یصنی ینرگ بود و به دفق  یق و ارغوانیه ردکآن است 

ق حیبس  یی شیتر آرد و طر یدن او ضیصف ب متر بر آمی کد و یبرآ

ه اندر رگ مجروحیه  که خرده در گالب و سرکخون آن است 

ند تا مانع یامبرد طال نما یه دویدر آورند و باالتر از زخم، ادو

ها بنید شیود و آن چیه در     رگ یها ان اب خون گردد و دهن

ن بیود بیاالتر   کرد و اگر ممیاست بسته گردد و غلظت پت یو

 یمتوسط تیا مجیار   یبه ع ابه بر بندند بستناز محل مجروح 

ه سیخت بسیتن درد   کی ست یده نیوندد بالوجع و پوشیبه هم پ

ند و سست بستن، حبس نتوانید  کآورد و ماده را از باال جتب 

نباشید   یبود و مانص یه بدن ممتلکرد فاال شد اموسط و آنجا ک

شیند بیه   کن به جانب مخامف یه خون را نخستکبهتر آن است 

ردن و کی ستد و صمغ بالدر ضیماد  یحجامت تا زود باف د و 

وره پزان همیان  کتنور  یصنیه از اتوان سبو پزان کسوته  کخا

وفتیه  کنج نر یدن و راتیساخته پاش یکزمان بر آورده باشند بار

 . ندن به حبس خون مخ وص استکپرا 

ن و صبر و میازو سیوخته و   یآرد گرسنه و دم االخو: گرید

ر یی وفتیه و بیه حر  کن یا و جبسیغبار آس رده وکه سرد کبه سر

ضه بسرشند و پشم خرگوش بیدان آمیوده   یده بیخته را به سریب

بوت فقیط در جیرح نهنید    کنسج عن کگرید. در جرح گتارند

ندر به آب کن و انزروت و یصبر، دم االخو یصمغ عرب: گرید
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 . ندیصمغ طال نما

ان باشد، چیون دوابیر   یه اگر جراحت به شرکد دانست یببا

ه تیا  کی ند بلینگشا یا ه تا به هفتهکد یآن گتارند و بر بندند با

و آنجیا  . دیی ش دارند تا گوشت برویده روز و عضو را به آسا

ا یی رده که نوره سیرد نیا  کد یه خون بند نگردد، باین ادویه ازک

 . م داص داردکن دوا حیساخته در جرح نهند و ا یکبار کزا

ه کی وشت و پوسیت  ه گکد ید بایاین هم مطلب بر نیاگر از

ننید از رگ و  کجیدا   یرگ مجروح است بیه آمیت آهنی    یباال

ر بردارنید و بیه رشیته    یپس از آن رگ را بیه صینان   یصنیبصده 

ه مجروح است کابرشم هر دو طرف رگ بربندند پس از آنجا 

آب  که چییون آهیییییاوکه یییننیید و ادوکببرنید و از هییم دطییع  

سیازند و   سیاخته در آن پیر   ییک و جز آن بار کده و زاینارس

د و به هر طرف جراحت یه گوشت بروکند تایبربندند و نگشا

 . منطبق گردد

ذهب « یوکم»ن نباشد، داص دهند به که دطع رگ ممکآنجا 

ننید تیا بیه عمیق     کق یی رده باشند و داص عمکه به آتش سرخ ک

ه اگر داص به عمق کرا یجراحت رسد و مطلب حاصل گردد، ز

 یزیی چ یاو بیه ادنی  ف آرد و یشه ضیص یرکجراحت نرسد خش

 . از او  مبتال سازد یتر یسادط گردد و به آفت دو

ب که مرکاست  ییافت، دوایر که باال ذکصمغ بالط : دهیفا
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ردن بر جراحت منیع  که همچون بلوط باسزند و او را ضماد ک

ب او دو گونیه  کیی االرر است و تر ید و دوینما یالن خون میس

وسیت گیاو سیازند    ه از پکی ش یا سریه رخام کآن  یکی: است

ه صیبر، میر و   کی دوم آن. زند و بلیوط ماننید حیب بندنید    یامیب

جیز   یک یکهر  یو انزروت و صمغ عرب کن و علیاالخو دم

وفتیه بیه آب صیمغ    کن ف جیز همیه را    یکهر  کبسد و زا

 . ط سازندیبسرشند و بال یعرب

گیر دارد و  ید ید و دبض منفصتی یه، با وجود تبرکسر: انتباه

د و اسیتصما  او  یی اص است و به عمق در آه غوکآن آن است 

الن را ینید سی  ک یم مقام داص است، مهتا دطع میدر جراحات دا

 . ه باشدکاز هر موضع 

 استخوان در آن باشد  یایه شظاک یاندر جراحت: مقامه دهم

اسیتخوان   یزهیا یننید تیا ر  کزراوند مدحرج ضیماد  : عالج

ند بیه  وشی کپس از آن بیه امتحیام جراحیت     یصنیده بصده یبرآ

ده یرده و پوشی کمخلوط  یصنیار یندر و مر به عسل کاستصما  

زه استخوان در جراحت بیود، امتحیام صیورت    یه رکست تا ین

ده فاسید شیده   یه در جراحت استخوان پوسی کو آن جا . نبدند

 . نجاستیگوشت ا یباشد، نشان او فاسد و ترهل و استرخا

ننید و  کور امه دکه یا به ادویگوشت گنده را به آهن : عالج

ه کی را یند، زیار نفرماکد، آهن را یسر آیاو م یه به دوا افناکتا 
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ع یب و عیروق رسید و آفیت      یایه به شیظا کآۀن گاه باشد 

ه گوشت فاسد دور شود به آهین  کباممله بصد از آن . گر آردید

ده را یه اسیتخوان پوشی  کد یبا دا گردد،یا به دواو استخوان هوی

مبیردن  »ا بیه  یی ببرنید   یزیی و چ دنیتراش آمت یصنی« مجرد»به 

ح ظیاهر شیود و   یه اسیتخوان صیح  کسوهان بخراشند تا  یصنی

« مثقیب »ا یی اره  یصنی« منشار»اگر تمام استخوان گنده بود، به 

ردن است دطع سازند، چنان چیه در  کسوراخ  یبرا یه ابزارک

آن  یده برون آرند به جیا ید و چون استخوان بریدروح گفته آ

رده کی مقدار استخوان مسیتخرجه مرتیب    به یوانیدطع شاخ ح

 . بگتارند
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و  کنشوب النصل و الشو یف: فصل چهاردهم

 ره یغ
ه آن را با زنبیور بیه   کد یان و مانند آن بخلد، بایکهر گاه پ

پس از آن  یصنیشند و بصده کب یکانبر سر بار یصنیزبان اردو 

رد ینند تا امتحام پیت کساخته در جراحت پر  یکندر بارکمر و 

ان با استخوان درآمده باشد، او را راست سازند اگیر  یکاگر پ و

شند کپس از آن با زنبور به ودت ب یصنیج شده باشد و بصده ک

س برو گتارند تا او را جتب یسنگ میناط ده نشود،یشکو اگر 

ان، بیا  یکی جراحت و نیابودن پ  یه به سبب بستگکند و آنجا ک

ند تیا  یراحت بگشاان را نتواند گرفت، دهان جیکبردن زنبور پ

ان را توانید گرفیت و اگیر خیار و اسیتخوان و      یکی ه زنبور پک

 کشیند و اگیر انید   کنه و امثا  آن بخلد، آن را با زنبیور ب یآبگ

ل نتیوان بیر   یی ن حیده برون آیند و اگیر بید  یاوکبود به سوزن 

خ یاز نرگس و اشق و بی یه چون پیمرخ یزهایه چکد یآورد، با

احت گشاده شود و تا شب بیه  ند تا جریبه عسل ضماد نما ین

 یزهیا یجراحیت چ  ن و اتسیاع ییی د و اگر بصد از تلیبرآ یآسان

نج و زراونید ضیماد   یی االنبیاط و رات  کجاذبه چون زفت و عل

 . شدکسازند، زود بر
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 القروح یفصل پانزدهم ف
نیید و یح را گوی،  جراحییت متقییه درحییهکیید دانسییت یییبا

ت ا  گوشیت اسیت، خیواه سیبب تفیرق از      تفرق ا  جراحت،

ر و جییز آن، خییواه یه بییود چیون زخییم شمشی  یی واردات خارج

ح بثیور، و ادسیام   یه چون انفجیار خیراج و تفتی   یحوادرات بدن

 . دیگفته آ یبه نوع یکار است و هر یدروح، بس

 هیبسط در درحه: نوع او 

بیود   ه مانع اندما ک یباشد از عوارض یه خامکاو آن است 

د به شراب و یخورده بود با بوده و درحه کو اگر رطوبت اند

ف و بصیده  یند جهت جال و تجفیامصسل آن را بشو ه و ماءکسر

 یآن دیدر  یهنه در آن پر سازند و بیاال کپس از آن پنبه  یصنی

نجد آمیوده بگتارنید تیا بیه سیبب      کا یهنه به روغن گل کپنبه 

درون  یصنی یه از انیدر  کی نشود تا ت، دهان جراحت بسته یدهن

تیر   از آن پنبیه  یبسته نشود و هیر روز دیدر   یصنید یایفراهم ن

ن درحیه  ین چنی ید و در ایند تا زود فراهم آیمتر نماکرده را ک

 یه خیوف افنیا  کی ار نبرنید  کی ف بیه  یامتجف یه دویف ادویخف

د و اگیر درحیه   ینما یضا منع اندما  میاست و ا یرطوبت اصل

د و در ابیدان نیرم باشید، از مرداسینگ و     بیو  کبزرگ پر چیر 

رده باشیند  کی ب یی ت ترتیی ه و زکه هر دو را به سرکزردچوبه 
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نهیا تنهیا بیه    یاز ا یکیچ یند و هیمرهم سازند و استصما  فرما

 . ه ضرر داردکار نبرند ک

ن یی ننید در کاده یی به ابدان صلب بیود، ز  ن درحهیه اکآنجا 

د چون مازو و گلنیار و شیب و   ف باشیامتجف یدوا آن چه دو

خیت، و  ید آمیبا کت اندیا و برگ سوسن و زنگار به غایمیامق

رامتصیب بیود چیون    یثکه کاست  یسکمراد از ابدان صلبه، هر 

ف یی ر بود، در تجفیگر و امثا  آن و اگر درحه غا زرگر و آهن

شیود   که در غور او جمع است خشی ک ینند تا رطوبتکمبامیه 

ار برنید  کی آن زرورات و مراهم ملحمه به پس از  یصنیو بصده 

ه مبادا دهن درحه بسته شود و غور او کند یاط تمام نمایو احت

ه پنبیه بیه روغین چیرب     کاط آن است یهم چنان بماند و احت

د و تیا  یی ساخته بر دهان جراحت نهاده دارند تا منع امتحام نما

دصر آن پر نشود وب ه سطح جلد برابر نگردد، پنبه مدهنه بیه  

له اندر یبرند و اگر دهن درحه تنگ بود، مراهم به فت یار همک

ه دهیان او  کی ند یت اهتمام نماین درحه به غاین چنینند و درک

 . اط گفته شدیق احتینبندند و طر

ثیرت اجتمیاع   که مجففات به سیبب شیدت غیور و    کآنجا 

ه کی ه در اسفل عضیو در آنجیا   کد یرد، باکرطوبات ارر نتوانند 

د یی ن راه بتمامه برون آیند تا ماده ازیق نمات غور است شینها

 . دیعمل نما یکو دوا ن
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سیاخته در سیه    ییک مردار سینگ بار : صفت مراهم ملحمه

پیس از آن فیرود    یصنی یظ شود بصده یت برزند تا غلیچندان ز

نیدر و زفیت   کن و دنه و یاز انزوات و دم االخو یآرند و ددر

ن ذرور یو بهتیر سان گردد یکند تا یرده حل نماکدر آن اضافه 

 . ن استیندر و دم االخوکملحمه، صبر و مر و 

 بکمر در درحه: نوع دوم

گر چون وجمع و سیواد محیم   یه با عوارض دکاو آن است 

همیراه بیود    یصنیار یب و جز آن کیالن فضو  و سوء تریو س

بیر   یالن فضو ، ان یباب میاده اسیت از عضیو    یو مراد از س

 . درحه

وشند از آن چه مناسب کن به دفع عوارضات ینخست: عالج

ز گفته شده و بصید  یب نکاز آن در جراحت مر یاو بود و ددر

 . پردازند از زوا  عارضه، به مصامجه درحه

 عسر اندما  در درحه: نوع سوم

ت یر خوب شود و در غاید یصنیر نیز شود یه دکآن  یصنی

زده سبب اسیت و بیه حسیب هیر سیبب      ید و آن را سفساد بو

 :دارد یو عالج یعالمت

 یرد و بدان سبب عضویه خون در بدن دلت پتک، آن یکی

ون کی ه موجب امتحام و باعیث ت کرا یرد، زیه رفته و جود نگک

مه و در یر محیغ یه در اعضاکاعضا خون است و از آن است 
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دد و عالمیت دلیت خیون،    ر مندمل گیر ید خ درحهیابدان مشا

و  کاو خشی  یو صفرت بیدن اسیت و درحیه و حیوام     یالغر

 . ل امحمرت بودنیورم دل یب

 یرا آهسیته آهسیته بیه دسیت همی      گرد اگرد درحه: عالج

نید و چیون از   ید نمایی مکنند و تکتر  مامند و خرده به آب گرم

  نند،کد بس ید آیپد یو انتفاخ در عضو ید سرخیمکو ت کدم

و  کگیر دمی  یه اگر با وجود ظهیور انتفیاخ و حمیرت د   کرا یز

ار گیرم  یضیا بیه آب بسی   یند و اکند، مق ود باطل ید نمایمکت

جیتب و از  یثیر ممیا   کحلل ایالنه  کندید فرمایمکه تکد ینشا

ه زفیت  که هر چه مومد خون بود بخورانند و مرهم اسود یاغت

 گییاو سییاخته باشییند ر و میییز سییاقکنج و شیییییت و راتیییو ز

 . نبت املحمیجتب امدم و یند فانه یاستصما  نما

ه خون فاسد شود و بیدان سیبب گوشیت از آن    کدوم، آن 

م و یی ه عضیو متقرحیه بیود بیه ر    یون نگردد و آن چه ن بکمت

د و عالمت او فسیاد میون و سیحنه اسیت     یاستحامه نما کچر

ر مزاج جگیر بیود، رنیگ بیدن     یپس اگر موجب فساد خون تی

د بود به حسیب بیرودت و حیرارت میزاج     ا زری یزید ارزیسر

ر مزاج سررز بود، رنگ بدن به یجگر، و اگر موجب فساد و تی

 . دید آیل باشد و نمش پدیما یاهیس

 یصنید و بصده ینند تا خون فاسد برآکن ف د ینخست: عالج
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وشیند از آن چیه در   کپس از آن به اصالح مزاج جگر و سررز 

 . ور استکمت یکباب هر 

سو مزاج گرم در بدن و عضیو متفیرح افتید و    ه کسوم، آن 

ه بیدان رسید   کی  ییف سازد و بدان سبب غتایدوت او را ضص

رد و آن را کی مل ت رف نتوانید  کدوت عوض در آن به وجه ا

و  یل بییه گوشیت نتوانیید سیخت و عالمییت او سییرخ  یمسیتح 

 . است و شدت وجع سوزش درحه

ند و به حسب یه بدان عضو مناسب بود بگشاک یرگ: عالج

ه به عمیل آرنید و   یر مبرده و مطفیحاجت خون بر آیند و تداب

ه از کی  یداج و مرهمی یار برند چون مرهم اسیف کمرهم سرد به 

طیال   ه و مردارسنگ و زردچوبه سازند و گرداگرد درحیه کسر

 که بیر درحیه نهنید صیند  خشی     کرفاده  یازو گتارند و باال

 . ده بدارندیسائ یکبار

ه سو مزاج سیرد باعیث ضیصف دیوت عضیو      کهارم، آن چ

میودت رنیگ اسیت و عیدم آریار      کمووف گردد و عالمت او 

 . حرارت

ه گییرم دهنیید چییون ییین مییزاج، اغتیجهییت تسییخ: عییالج

ر خیوردن  یی ز و انجیا توابل گرم و امثیا  آن، و میو  یاملحم  ماء

نیید و مییرهم ید نمایییمکنفییع دارد و عضییو را بییه آب گییرم ت 

ت سیاخته  یی نج و دنه و شیمع و ز یفت و راته از زکقون یباسل
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ن و یندر و دم االخوکه از مردارسنگ و کباشند و مرهم اسود 

ب یی ق ترتیی نید و طر یرده باشند استصما  نماکانزوروت مرتب 

ت یی رده در زکی  یکه مردارسنگ را بارکمرهم آسود آن است 

ه یی گیر ادو یپیس از آن د  یصنی یه گردد بصیده  یبجوشانند تا سا

 . زندین آممسحوده در آ

تر مضصف دوت عضو مووف گیردد   ه سو مزاجکپنجم، آن 

نیرم بیود و زرداب و    ه گوشت درحیه کو عالمت او آن است 

 . ار باشدیرطوبت درو بس

ه یی نند و اغتک کله و تربد و مانند آن بدن را پایبه م: عالج

ند و یج مشوبه و مطنجنه و جز آن غتا فرمایا هیناشفه چون ط

رنید میردار   یبگ: صفت آن ند،یف استصما  نمایامتجف یم دومره

ننیید و گلنییار و مییازو و کب یییت ترتیییه و زکسیینگ و در سییر

ا همیه  یی میزردچوبه و نحیاس سیوخته و اسیرنج و شیب و دل    

 . زند و مرهم سازندیساخته به هم آم یکبار

، موهن دیوت عضیو شیود و    که سو مزاج خشکششم، آن 

و بیدن   درحه کیمت او خشمت رف شدن بر غتا ندهد و عال

 . متر بودنک کاست و رطوبت و چر

نند گرداگرد کد یمکم گرم و روغن بنفشه تیبه آب ن: عالج

هییا و  رهییینیید چییون حریمرطییب فرما یزهییایو غییتا چ درحییه

ه یی م برشت و ماننید آن و ادو یضه مرص نیچرب و ب یشروباها
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مرص و بیط   یرسنه به چربکد ف چون آرد جو و آریل امتجفیدل

 . ره بر درحه گتارندیو غ

ا انیدرون آن گوشیت سیخت    ی ناره درحهکه بر کهفتم، آن 

وندد پس اگیر  یباشد و بدان سبب هر دو طرف درحه به هم نر

د یدرا یب بدان باشد، به نظر میا دریآن گوشت بر دهن درحه 

ل یی چیون م  یمتی آ یصنی ی« مجس»اما اگر در غور درحه بود به 

ه بیر  کرا در آورند، مصلوم شود « چون مجس یصنیافت یتوان 

 . سرد یسخت م یزیچ

بخراشیند تیا   « مجیس »ن بود، بیه سیر   که ممکآنجا : عالج

ننید و اگیر در   کتر بود به آمیت آهین دطیع     ظید و اگر غلیبزدا

امه حیاده چیون   که ید، به ادویغور بود و به آمت آهن نتوان بر

او بیه   یسیازند و بصید از افنیا    یفیان  یکد بر یکون و دیفلدف

 . اند به گردانندیه گوشت روکمراهم 

اسیتخوان گنیده و فاسید بیو و      ه در دصر درحهکهشتم، آن 

د یی ند و منع انیدما  نما کالن یم سیبدان سبب زرداب از آن دا

شیود و   ییک در ظیاهر ن  یه درحه گاهکو عالمت او آن است 

ق بید  یی د ردیم آرد و صید یی ند و رکدت بصد از چند روز مصاو

ل یی ه چیون م کن درحه است یبود از آن روان گردد و خاص ا

 ینند، تا به استخوان رسد به واسیطه ترهیل و اسیترخا   کاندر 

ل به استخوان مسموع گردد یدن میه آواز رسکگوشت و باشد 
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ط اسختخوان اسیت  یه محک یه غشائکاست  یرین بر تقدیو ا

 . ان ماندیباشد و استخوان عر فاسد گشته و جدا شده

ه حیاد بیر   یی افند آن موضع را تا استخوان و ادوکبش: عالج

سازد و هر گاه به استصما   یآن گتارند تا گوشت مرده را فان

ل سازد، باممله، چون فاسید محیو   یشه را زایرکه حاد خشیادو

ز یی ت یزیی ه گنده باشد به چکد آنقدر ید آیشود و استخوان پد

ند و اگر تمام اسیتخوان فاسید   یده دور نمایراشا به سوهان خی

 یوانیاو شاخ ح ینند و برون آرند و به جاکباشد بتمامه دطع 

پیس از آن میر و صیبر     یصنیبه مثل او ساخته گتارند و بصده 

 . نند جهت انبات محمکند و مازو و مانند را پراک

ه بیه اره  کی آن  یکیی  دطع استخوان به دو وجیه بیود،  : دهیفا

ه کی همچون اره شیانه گیردان باشید ببرنید دوم آن      هک یکبار

ردن اسیت  کی ه ابیزار سیوراخ   کی « برمیه »گرداگرد استخوان به 

ا یی ه بصیض آن مت یل   کی  یطیور  بیه  یدر پ ینند پکها  سوراخ

ه کی هیا   ز روابیط یی پس از آن به آهین ت  یصنیبصض باشد بصده 

ه کند و بردارند و اظهر است یها است جدا نما ن سوراخیمابیف

ه فاسد باشد واجیب امقطیع اسیت و در    کاز استخوان ره ددر 

گر یا اره به گوشت سامم و دیه سر برمه کند یاط نمایدطع احت

سیر عظیم گفتیه    کاط در یی ق احتیی ح نرسد و طریصح یاعضا

 . شود
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ه کث بود و بدان سبب خون ی، عفن و خبه درحهکنهم، آن 

ل ید مسیتح یز فاسد گردد و به صید یه آن عضو رسد نیبه ن ب

درحه اسیت   یاهیابد و عالمت او سیون نکشود و عضو رفته ت

مجیاوره   یه گشاده باشد و فساد و عفونت او به اعضاکو آن 

 . ندکت یزود سرا

ند به حسب خلط فاسد، مثال اگیر در  یه بدن نمایتنق: عالج

او زرد و رطوبیت زرد   یمتعه و حیرارت بیود و حیوام    درحه

اه و یدرحیه سی   ید داد و اگر حوامیمسهل صفرا بال باشد، یسا

ل یی د نباشد مسهل سودا و اگیر ما یسخت باشد و حرارت شد

ل باشد، مسهل بلیم و اگیر بیا   ید سایم سریبود و ر یدیبه سر

ه ف ید در  کی د دانست یرد و باکد یدرد و حمرت بود، ف د با

ب اخالط است و میتا  که خون، مرکرا یهمه حا  سود دارد، ز

ل میزاج  یشود و در جمله به تصد یه هر خلط میه او تنقیاز تنق

 . بود یوشند بدانچه مناسب خلط ردک

و  یو برگ خطم یاسنکسقوط گوشت فاسد، اطراف  یبرا

سیمن و رغین بنفشییه در آن    یوبنید و دییدر کعنیب امثصلیب ب  

ند و بصد از سقوط گوشت مرترهل، مرهم یزند و ضماد نمایآم

فاسید گوشیت    یاجیزا  یتا باد ندیه استصما  نماکزنگار و مس

ح ظاهر گیردد آن زمیان   یبتمامه دور شود و گوشت سرخ صح

 . به مراهم منبته به گردانند
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گیاه  یه گوشیت آن جا کی افتد  یدر عضو ه درحهکدهم، آن 

پیس بیه    یباشد همچیون ابیدان مستسیق    یمترهل و نرم و رد

ه موجیب انیدما    کی ف یی ثرت رطوبت و وسیخ، تجف کواسطه 

 . ست به ح و  نرسدا

نهند تا گوشت مترهل  نه بر درحهکامه و مسکه ایادو: عالج

ن ظیاهر گیردد پیس بیه میدمالت بیه       یح متی یدور شود و صح

 . گردانند

م درحه را یه داک، رگ بزرگ باشد ه در درحهکازدهم، آن ی

 . تر دارد و بدان سبب اندما  صورت نبندد

ل یند و تصید یون بگشیا یی ند و به مطبوخ افتمنکف د : عالج

 ه بیر درحیه  کی ور کند و بصد از ف د و اسها ، رگ متیغتا نما

صیرض  ینند و انما توخر ف د هتا امصرق مما کز ف د یاست، ن

 .من تصرضها اوال عند امتال امبدن ماهو شرق من امقرحه

زاج نید می  یه اسیتصما  نما که و مراهم یه ادوکدوازدهم، آن 

 :فتد، مثالیموافق ن آن به مزاج درحه

به  یار رویو بدان سبب ماده بس یرده شود در گرمکافراط 

رد و عالمیت  کی عضو آرد و دوت عضور ت رف در آن نتواند 

ه حمرت و امتهاب یه به استصما  ادوکن آن است یافراط تسخ

 . اده شودیو ورم ز

ارنید و میراهم سیرد بیه     برند بگتیار مکه به که یادو: عالج
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 . ار دارندک

و بدان سبب دوت عضو سسیت و   یا افراط شود در سردی

و . د و مت یرف بیدان نگیردد   یف شود و جتب غتا ننمایضص

 . یو سخت یاهیو س یبودکاست به  الن درحهیعالمت او م

 . ندیمرهم اسود استصما  نما: عالج

و عالمیت او آن   دیی ه باکی  یرده شود در جالئک یا د وری

نرم مترهل اسیود   یبود و گوشت رد کپر چر ه درحهکاست 

 . ندیاستصما  نما

د و عالمیت او آن  یی ه باکی  یرده شود در جالئک یا د وری

نرم مترهیل در آن   یبود و گوشت رد کپرچر ه درحهکاست 

 . خته باشدیآو

ه از رنگیار و  ک ه چون مرهم اخضریامتنق یخ دویادو: عالج

رود در  یا د وری. ار برندکعسل و مانند آن ساخته باشند به 

، رطیب مترهیل و   ه درحیه کد نشان او آن است یه باک یفیتجف

 . د بودیر ام دیثک

ه از گلنار و مازو سیاخته  کامقبض  یمرهم مدمله دو: عالج

 . ار برندکباشند به 

تع وحدت، جلد گوشیت  ه به مک یزیار برده شود چکا به ی

ن گوشیت گداختیه   یسازد و بستن ندهد و ا یرا گداخته و فان

ند و یافزا یرا جها  اطبا زرداب پنداشته  و متا در دوت جال م
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ان زرداب و یی ه مکی گیردد پیس الزم آمید     یتیر می   ادهیمرض ز

د تیا از خطیا بیاز دارد و فیرق آن     یرده آکگوشت متاب فرق 

ق و سرخ و بیا درد  ید اگر ردیآ یبر م ه آن چه از درحهکاست 

ه گوشت میتاب اسیت و اگیر زرد و    کد دانست یو متع بود با

 .تر شود عیشتر بود و درحه هر روز وسیحرارت ب

هیا   ند و میرهم ینما که در استصما  است ترکه یادو: عالج

 . ار دارندکچ حدت و متع نبود به یه درو هکنرم ی

شید و بیدان سیبب میاده بیر      با یه بدن ممتلکآن : زدهمیس

 یرسد و مندمل شیدن ندهید و عالمیت او امیتال     یهم درحه

ن نیوع  یی الن او، و ایثرت رطوبت در درحه و سکبدن است و 

ثیرت  کبیه خیاطر    یصنیثره و ضرها کند، میرا درحه و ضره گو

 ن شدن آنکیچر

لیه و تلطیف   ینند به مطبیوخ هل که بدن ین تنقینخست: عالج

نید  یام فرمایی د ه تمام به مصامجه درحهیند و بصد از تنقیغتا نما

 . فیامتجف یه دویبه ادو

 یه دیو کی نید  یعسر امندما  را گو نه، هر درحهیردیخ: انتباه

هته امقرحیه  »: «شرح امف و » یف« نوسیجام»امفساد بود فقا  

ران یی خبدنه و هیو   یر انها حدرت علکتیاو  من  یمنسوبه ام

 «بیامطب

 در ناصور: نوع چهار
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 یصنی یمتقادمیه   ه درحیه کز آمده بدان ین مهمله نیآن، به س

وم انفجیار او چهیل   یی ه منفجر شیود و از  کهنه عسر اندما  ک

ق یی ه عمکاست  یو خاصه و. روز بگترد آن را ناصور خوانند

در امقصر بود و از هر چه جوانب او  عیق امفم و وسیامیور و ض

الن یم از آن رطوبت سی ید بود و دایباطن گوشت سخت و سر

 کستد و خشیالن بایه از سکمر دهد و گاه باشد کند و درد ک

د و بنید گیردد و بیاز    یی ه دهین او فیراهم آ  کی شود و گاه بود 

و راسیت   ید و جیوف ناصیورگاه مسیتو   یالن نمایند و سکسر

 . ج چنان چه مسمار داخل نشودکو گاه مصوج و  یبو

ند و نشیان  کت یه ناصور تا استخوان سراکگاه باشد : هدیفا

ابنید و  یننید صیالبت در   کل انیدر  یی ه چیون م کآن است  یو

ل به صفرت باشد و گاه به یف و مایق و مطیله، ردیرطوبت سا

ل در آرنید درد  یی ه چیون م کی ع ب رسد و نشان او آن است 

ل بیود  یما یدیف به سریق و مطیله ردید آرد و رطوبت سایشد

ل در آرنید  یه چون مکه به رباط رسد و نشان او آن است و گا

د یق و سیر یی چ محسوس نشود و رطوبیت رد یدرد و صالبت ه

ه خیون  کی د رسد و نشان او آن است یل باشد و گاه به وریسا

ان رسید و  یند و گاه به شیر کالن یر اممقدار ناصور سیثکظ یغل

ل باشید و آن  یق اشقر سایه خون گرم ردکآن است  ینشان و

ظ میزج  یه رطوبیت غلی  کی ه در گوشت بود نشان او آن است ک
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ه آن را کی ل باشد و ناصور گوشیه چشیم   یدر سرخ رنگ ساک

نه گاه در غشا رسد یند گاه به مقله رسد و ناصور سیغرب گو

ه در هیر  کی اسیت   ین مرضی یی بامجمله ا« نوسیجام»اه کما حک

 . ه افتد آن را فاسد سازدک یعضو

متصدد باشد و  یرا دهن هاناصور  یکه گاه کد دانست یبا

ا هیر  یی رده کی ه چند جا سیر  کناصور است  یکه کعالمت آن 

ه بیر  کی  یه اگیر رطیوبت  کحده است آن است یواحد ناصور عل

ه ناصیور  کی د دانسیت  ید ا افواه متصدد متفق املون بود بایآ یم

زرد و از  یواحد است و اگر مختلف االموان بود میثال از دهنی  

هر واحد ناصور جداست و اصیل   هکد توان دانست یگر سرید

 . حده استیعل یکهر 

گشتن از  کشدن زرداب و پا کن جهت خشینخست: عالج

سیتر درت انگیور و در آن   که خاکی را به گیالب   ، درحهکچر

شیور   یایتر خواند به آب در یند و اگر دویخته باشند بشویآم

رده کی خ و نوشادر مخلوط یزرن که بدو اندکا به آب صابون ی

هنه به شراب تیر سیازند   کند و بصد از شستن، پنبه یباشند بشو

ن و یه از انزروت و صبر و میر و دم االخیو  کو به ذرور اصفر 

نیید و در درحییه یون و زعفییران سییاخته باشییند آالییینییدر و افک

هیا نییز    نینند تا بیه شیود و اگیر بید    ک یگتارند و هم چنان م

فاسید را از   افند و گوشیت کشی . ابید ین یبهبیود  یصنی ینگردد 
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نید تیا گوشیت سیرخ     یه حیاد بزدا یا به ادویاو به آهن  ینواح

ار برند و بدانند کپس از آن مدمالت به  یصنیظاهر شود بصده 

ت صصب است خاصه اگیر در دیرب   یافتن ناصور به غاکه شک

 . ف باشدیشر یا عضویع ب 

 هیاندر دروح ساع: نوع پنجم

ارد و یی ن شیه بیزرگ  یرکه مجتمع نبیود و خش کاو آن است 

ن رطوبیت  یی م متشرح باشد و ازو و ایز دایرطوبت و زرداب ن

ز فاسید سیازد و   یح رسد آن را نیچون بر جلد و گوشت صح

ه خفقیان آرد  کی است مشده عفونته و باشد  ن درحهیتب الزم ا

 . ن استیه از جمله ایو دروح بلخ

ل، آب ینند و مسهل صفرا دهند و جهت تصدکف د : عالج

پیس از آن   یصنی یخوراننید و بصیده    ین و آب تمر هنید ینارآ

ن شیود و  کخمر چند بار طال سیازند تیا حیدت او سیا     یدرد

ا و ییینیید و پییس از آن توت کت نیسییرا یفسییاد او بییه حییوام 

نقره و تراب نحیاس و   یایمیاغت سوخته و ادلکمردارسنگ و 

ا بیه  یی ه کران نرح سیاخته وب ه سیر  یتراب بوته نحاس و مام

و  کنید، و غیتا آش غیوره و سیماق و زرشی     ینماشراب طال 

 . اسباناخ به گوشت مرص و بزغامه سازند

ه چون کستر مانند که خاکاست  یزیتراب نحاس چ: دهیفا

ار کشه گران به ید و آن را شیآ ید میمس را بگتارند بر آن پد
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ه و اندما  دروح و منع انتشیار  یف و تنقیبرند و او در تجف یم

راب بوتیه نحیاس عبیارت اسیت از بوتیه      االرر است و ت دیشد

 . گتارند یه مس در آن مکن یگل

 لهکدر دروح متا: نوع ششم

نیید و مسییهل صییفرا دهنیید و بییه شییربت  کف یید : عییالج

 ند وزمو گردا گرد درحهیل نمایا آب انار تصدین ساده ینجبکس

ا خرده به آب میورد  یچسبانند و عضو را در آب سرد گتارند 

رده بر آن نهند و شراب کتر ساخته وب ه برف سرد ا گالب ی

عیدس  : د اسیت یی ن ضیماد مف یی ه ممزوج نفع دارد وا کبه سر

برگ حمیاض و   مقشر، پوست انار ترش، تخم گل، برگ مورد،

ند و برگ مسیان  یه ضماد نماکخته به سریوفته و بک، یگل ارمن

ردن کوفته به گالب طال کتون نرم یامحمل و آرد جو و برگ ز

برگ حماض بیه شیراب پختیه و اگیر      کتمکند است و سودم

ز دطیع عضیو متقیر    یی ت یا بیه دوا ید یها به نشود به حد نیبد

 . گر و به د  نرسدیند تا ارر فساد او به عضو دینما

ه کی  یه از خیون سیوخته سیوداو   کی در دیروح  : نوع هفیتم 

 . رده حادث گرددکصت به ظاهر بدن دفع یطب

بار ظاهر شود بصیده  ک ن بثوریه نخستکعالوت او آن است 

اه و یشیه آرد سی  یرکند و خشکم یپس از آن سردهد و ر یصنی

ه درد کی شه داص و خاصه اوست یرکاملون همچون خش یرماد
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 . افتد یشتر در رویند و بکمتر ک

قون و یمییون و غییاریننیید و بییه مطبییوخ افتکف یید : عییالج

ن سیفوف  یی ند و در نفیض سیودا ا  یامجبن اسها  سودا نما ماء

مییون و اسییطو یاه و افتیو سیی یابلکییلییه یهل: ر اسییتاالریی یدییو

ختیه  یوفتیه و ب ک یهنید  کج و گاوزبان و نمیخودوس و بسفا

ند تیا  یسفوف سازند و بصد از ف د و اسها ، ارسا  علق فرما

شد و پیس از آن میراهم احمیر    کخون سوخته از نفس عضو ب

ت سیاخته باشیند   یی ه و زکه از مردارسنگ و زردچوبه و سرک

 . ندیاستصما  نما

ن بثره سرخ ظاهر شیود  یه در جلد نخستکگاه باشد : دهیفا

دیرار سیازد و    ید آرد چنان چیه بی  یگردد و امم شد پس درحه

 یر حجیاب یی ه زکی ه محترده است یظه دمویسبب او بخارات غل

ت، حجیاب را  یی ن گردد و از غلبه نارکه بر دحف است متمک

 . دیبسوزد و برون آ

ه کی نه کظیه مسیت  یبر آمیدن ابخیره غل  جهت سهومت : عالج

 یزهیا ینید، چ ک یرده و عزم خروج مکسب کت یاو نار یبصض

نجیید کوفتییه و بییه روغیین که کیی یاسیینکنییه چییون اطییراف یمل

نید  کد بخار و درد نیند تا زود بر آیده باشند ضماد نمایجوشان

نید  یاضیافه فرما  یآرد جیو و خطمی   ین ضماد دیدر یو اگر در

ن درد و انیدما   کیتس یاز آن برا پس یصنیو بصده . بهتر باشد
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ا و برگ حنیا  یگتارند و مردارسنگ و توت یافورکمرهم  درحه

اسیت و اسیتحمام    ییک ن یل به روغن گاو سرشته مرهمیو دنب

ظیه و سیهومت خیروج او و    یل ابخیره غل یتحل یسود دارد برا

 . ن جمله استید رطب ازیمکت
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 اندر سقطه و ضربه : فصل شانزدهم
 :او چند گونه است

ورم گرم و تب و تفرق االت ا  و نزف  یه با وک، آن یکی

 . چ نباشدیخون ه

نید چیون مییاث و گیل     کم که عضو را محک یزیچ: عالج

ا و برگ سرو و صبر و میاش مقشیر بیه آب آس    یو اداد یارمن

امشرط نفیع   نند معکامفور حجامت  یند و اگر آنجا فیضماد نما

 . تمام دهد

 . همراه بود یصنیار یز یورم گرم و تب ن هکدوم، آن 

ا محیاجم نهنید و گیل سیرخ و عیدس      ینند کف د : عالج

نید و  یثا و صند  و فوفیل ضیماد نما  یو مام یمقشر و گل ارمن

به حسب حرارت تب، مبردات دهند و ماش و بیرنج و نخیود   

ت عضیو،  یند و بصد از زوا  تب، جهت تقویو عدس غتا فرما

م ینی  یکو گل مختوم، از هر  یمنق کمز و وفه و  یکوند، یر

خته از دو درم تیا چهیار درم بیه نقیوع نخیود      یوفته و بکجزو 

 . ه در او  گفته شد به عمل آرندک یبنوشانند و ضماد

سر و وهن و کدن، در یخام  خوردن و مام یائیموم: دهیفا

ت درد ضیربه و سیقطه   یخلع نفع تمام دارد و مع هتا بامخاص

 . سازد ین مکرا سا
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 . ه بر سر افتدکسوم، آن 

 یبیه زود  بیر سیر افتید،    یهر گاه سقطه و ضربه دو: عالج

پس از آن بیه حقنیه    یصنیحل و بصده کا ایفا  ینند از دکف د 

ه طبع را نرم سازند و گالب و رغین گیل   کنرم و به نقوع فوا 

ه در هم زده بر سر مامند و بیرگ آس و گلنیار و   کسر کو اند

عود نیرم   که بجوشانند و اندکسر یپوست انار در آب و ددر

ره بیا  یی و د یب امزر  کند و سی یزند و طال نمایرده در آن آمک

و چییون سییه روز از ودییوع ضییربه . ن عمییل داردیشییراب همیی

امدماص  یقوی ییتتیبگترد، میز سر مرص خورانند، فانها مع ما 

 . قطع امنزف امصارض من حجبهیو 

افتد و بیدان   نه و صدریا ضربه بر سیه سقطه کچهارم، آن 

 . افد و نزف خون آردکاز اندرون بش یسببب رگ

اجیزا   ،کاوشان و می، خون سیهربا، گلنار، گل ارمنک: عالج

ا نقیوع  یی دو درم بیه آب خرفیه    یختیه شیربت  یوفته و بکبرابر 

ون اضیافه  یی م نخیود اف یسماق و اگر ضرورت شیود مقیدار نی   

ر در بیدن  ا تنها دهند، در حا  خون را بیاز دارد وا گی  یند ینما

 . ق بردوا مقدم دارندیامتال بود ف د با سل

 . منشق سازد یه بر مصده وادع شود و رگکپنجم، آن 

هربیا بیا گلقنید سرشیته     کنند و بسید و  که بدن یتنق: عالج

ا، گیل سیرخ،   یی نید، اداد ین ضیماد اسیتصما  نما  یی خورانند و ا
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پینج درم، زعفیران صیبر و     ییک آس و سینبل، از ره   کیم ط

درم به آب مسان امحمل طیال سیازند و    یک یک جوزسرو، هر

 . وفته بر مصده نهادن سود داردکب و به خوردن و یس

 . ه سقطه و ضربه بر جگر افتدکششم، آن 

میسیو  و   کپینج درم، می   ییک ونید و فیوه، هیر    یر: عالج

مثقیا    ییک ختیه و  یوفته و بکسه درم،همه را  یکر، هر یطباش

ن دوا یی بدهنید و ا  نینجبکو بیه سی   یاسین کبه گالب با عیرق  

 ییک د، گل سرخ و گیل بنفشیه، هیر    یند، صند  سریضماد نما

م درم، یافور نی کی ، یآرد جو، هفت درم، زعفران درمی  پنج درم،

به گالب و روغن گل ضماد سازند و اگر جراحیت نبیود گیل    

دو  ییک هیر   ینی یو دارچ کیسرخ گل، پنج درم، سنبل م یط 

ا یییروغیین گییل درم، آس سییه درم، الدن دو درم، الدن را بییه 

نید و  یزند و ضیماد نما یحل سازند و جمله را به هم آم یریخ

اسیت و   ییک و مورد اجیزا برابیر ضیماد ن    یمیاث و گل ارمن

 . م داردیعظ یا جالب نفصیوند یخوردن ر

 . ه بر عضله افتد و آن را منفسخ سازدکهفتم، آن 

نید و بصید   یافته ضماد نمایر که ذکن رادعات ینخست: عالج

ل و یی لکخ بابونه و ایبه طب ستد،یخون از ان باب باز اه کاز آن 

نییه و یو پود یابس و بییرگ خطمیی ییی یتییان و زوفییا کتخییم 

نیه  یرطیب و پود  یند و آرد جو و زوفیا یل نمایمرزنگوش تنط
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 ضماد سازند یوهک

ه در کی فسخ عضله، عبارت اسیت از تفیرق ات یا     : دهیفا

وسط عضله افتد، خواه تفرق در طیو  بیود خیواه در عیرض     

 . جا بود خواه چند جا یکخواه 

ه سقط و ضربه بر ع یب افتید و بیدان سیبب     کهشتم، آن 

 . گر متباعد گرددیاو از بصض د یبصض اجزا

ن دو نفیع  یی نید و ا ینات درد طیال نما کن، مسینخست: عالج

صیبر و  : میسیه درم و نی   ،یآرد ماش، ده درم، گیل ارمنی  : دارد

ران و گیالب و  م، به آب بایو ن یدرم یکهر   ،کزعفران و س

ند و بصید از آن  یا سوسن بسرشند و طال نمایروغن گل  کاند

ه درو ارخیا و  کی  یزیی سیتد چ یختن بر ع یب با یه ماده از رک

ل رود یه در آنجا باشد به تحلکار برند تا ماده کل بود به یتحل

ل اسیت  یلکو بنفشه و ا ید خطمید تضمیار آکن یو آن چه بد

 . وانن روغن نرگس و شبت و ادحیو تده

ه وادع شود سیقطه و ضیربه بیر مف یل و آن را     کنهم، آن 

 . دیدر آن نما یند و احداث وهن و ورکسست 

ده بیر  یسیائ  یکروغن گل بر مف ل مامند و آس بار: عالج

ه یه امکمصتد ، و بدانند  یآن گتارند و به ع ابه بربندند بستن

ن جا بر نهیاد یکوفته کند و خرما هر دو یدنبه گو یه به پارسک

ن باب نفع تمام دارد و ازمیه صیالبت مف یل و    یو بستن در ا
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 . دینما یم یا و ماندگیاع

ه از سقطه و ضیربه، امتیوا و صیالبت در    کگاه باشد : دهیفا

 . دید آیع ب پد

نید  ین صالبت بود ضماد نمایل امتوا و ملیهر چه مز: عالج

و  یخ خطمی یا بی یی ا مقل به آب گداخته یون یچون مرهم داخل

 یون به دردیفخت سرشته با اشق و ودنه و فرفیبه م تخم مرو

به حسب دیوت و ضیصف صیالبت     یکرده هر کت ممزوج یز

 . ار توان بستکبه 
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ه او را به ک یسکر یاندر تدب: فصل هفدهم

و . ا به چوب زده باشندیانه یتاز یعنیاط یس

ر پوست از هم متفرق یبدان سب  گوشت او ز

 . شود
تا اجزا گوشت هم به  یا به پاینند به دست کپخش : عالج

تیان  کرند و خرده یند و بصد از استواء محم، بگیخود بنش یجا

ه کی چنید و هیر چیون    ینند و بر آن محیل مضیروب پ  کو سرد 

ردن کی داج طیال  یخرده گرم شود، متبد  سازند و میرهم اسیف  

د عضو نفیع تمیام   یق و تشدید و تورین درد و تبرکیجهت تس

رند یه بصد از استوا گوشت، بگکت ن عالج آن اسیدارد و بهتر

رده باشیند  که همان محظه از گوشت او جدا کپوست گوسفند 

د یی شیدن آ  که خشی کی چنید و تیا   یو بر آن عضو مضیروب پ 

ن یش من ساعه حکان اخت جلده امب»: «نوسیجام»بدارند، دا  

ثیر مین   کجلد، نفصیه ا یموضع امضرب ممن  یوضع علیسلخ فی

ه بیه  کی و آنجیا  « لهیوم و می یاضرب ف یبریانه  یحت یل شک

ه کی د یرد و محتبس گشته، بایر پوست بمیسبب ضرب خون ز

ن و امفجیل  یلی یالن امخبیر  »نید؛  یمیز نان و تیرب ضیماد فرما  

 «یجلیحلل و ی
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و  یسر و الخلع و الوثکال یف: فصل هجدهم

 یالوهن و الواه
 :مشتمل است بر چهار دسم: ن ف لیا

 سرکدر: دسم او 

استخوان بیه نظیر    یستگکان است و شستن استخوکش: آن

شتر بیود امیا اگیر تفیرق     یاو ب ید اگر تفرق در اجزایدر آ یم

تیر جیدا شیده     کگر انید یدیکی متر بود و اجیزا اسیتخوان از   ک

ه چون دست بر آنجا مامنید ارتقیاع   کباشند، نشان او آن است 

در او  امر عضو را : عالج. و انخفاض محسوس شود به ممس

م تا هر دو سر استخوان یمال یا به گونه ینصی یشند به نهجکب

گیاه ا  یرا بیه جا  یننید آن را و هیر جیزو   کد و راست یبرابر آ

د بیه ع یابه بربندنید    یی آ یأت اصیل یوبرند و چون عضو به ه

د یالن امیربط امشید  » یو سیخت  یه متصد  بود در نرمی ک یبستن

را یی ثکر دابل ملیتا و یغ یق اممسام و اممجاریجصل امصضو ضی

ضیطر  یمیوت امصضیو و تصفنیه و     یعند ابطا امحل امی  یودیما 

ضیبطه  یحفظ اممجبیور و ال  یدطصه و امربط امرخو ال  ینت امیح

دن یشکاز اآن به  یو اگر بصض« یصیل امطبکش ینحبر علی یحت

دن مبامییه  یشی کمصتد  راست نشود، هم چنان بگتارنید و در  

 . م است در آنیم خطر عظینند و بکن
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ل بیه حسیب عضیو    یی ه ع یابه طو کق بستن آن است یطر

چنید  یسته است در پکه شکن از آنجا یرند و نخستیسور بگکم

پس از آن بیه طیرف بیاال     یصنیسه مرتبه بصده  یصنیرت کسه 

سیر  کگر بسیتانند و بیاز بیر نفیس     یهم چنان روند و ع ابه د

نید  یچان فرود آینه پیرت پس از آن به طرف پائکچند چهار یپ

ه از کی ن نیوع  یز بندند بدیبه سوم نم بود، ع ایسر عظکو اگر 

دن یی چیاسیت پ  یع یابه اومی   یه منتهیا کعضو از آنجا  یباال

اسیت   یت ع یابه ریان  یی ه نهاکی نند و تا اسفل امصضو کشروع 

تیر   مکی ه ع ابه بر نفیس عضیو مح  کد دانست یند و بایفرود آ

چند و بر مادونها نرم تا غتا باز ندارد و ع ابه همواره ید پیبا

د و عرض و پهنا ه یابه  یپست نشا ید و بصضبلن یباشد بصض

نه و پهلیو  ید، چنان چه ع ابه سیسور باکها به مقدار عضو م 

ش و ع یابه سیاعد و   یم و بی کی ا یی د یی وجب با یکبه عرض 

اس و یهتا امق یا چهار انگشت و علیداس، مقدار سه انگشت 

و پسیت بیود و    کاواکی ه کی هیا، هیر چیا     بصد از بستن ع ابه

و برابر شود و  یه تمام عضو مستوک یبه نوع ها گتارند رفاده

زه کیب و فراز نماند و ع یابه و رفیاده نیرم و پیا    یچ جا نشیه

د، بیه تختیه   یی ب نرسد و بصد از وضع رفایباشد تا عضو را آس

ره یی نید و جب یگو« ریجبیا » یها را بیه تیاز   ن تختهیبربندند و ا

د و یی مفرد اوست و تخته از چوپ نرم چیون چیوب انیار و ب   
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ن تختیه  یکملزم گردد م یکد ساخت تا نی  آن و همواره باامثا

ظ و یغلی  کیشود اگیر انید   یسر وادع مکه بر نفس کرا از آنجا 

د نهیاد تیا   یی پردارند بهتر است و تخته از هیر چیار جانیب با   

 . دیور نماکمخافظت مس

من بیودن از ورم،  یر فارص شوند جهت ایچون از بستن جبا

ف طبیع را نیرم   یی مسیهل خف  نبیود و بیه  ینند اگر مانع کف د 

ن غییتا، مییزوره  ینیید و بهتییر یر فرمایف تییدبییینیید و تلطینما

در جیالب   یمثقا  گل ارمن یکمرص است و وردن  یها چوزه

 یپارسی  ییایسور نفع تمام دارد و مومکجهت استقامت عظم م

 . االرر است عیز سرین

د یی ا سیه روز نبا یی ش از دو روز یر را پیه جباکنون بدان کا

نید و میادون   کار یافتد چنان چه درد بسی  یضرورتگشود مگر 

ن صیورت  یی ه درکی د آرد یا خیارش شید  یی امرباط سرخ شیود  

ند و یه باشید عضیو را بگشیا   کی گشادن الزم است هیر ودیت   

ابید و اگیر خیارش    یمار راحیت  یه بکدر هوا بدارند تا  یزمان

نید  یل نمایی ه مفرط امحرارت نبود تنطکم گرم یرنج دهد آب ن

ن شود و بصید از  کل رود و حدت سایه تحلتا رطوبت متاعه ب

ه تیر  کها را در گیالب و روغین گیل و سیر     استراحت، ع ابه

ه عضیو را  کی ره آن اسیت  یی رده باز بربندند و نفع گالب و غک

ه کی ه را باز دارد و گاه باشد کاکدوت دهد و فضالت متاعه ح
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زد و بیدان  یی ها بر خ ر گردد و پوستیرنگ جلد و گوشت متی

ن بیود،  یی ند و هیر گیاه حیا  ا   یه بند بگشاکد یسبب حاجت آ

ننید و  کت یی فاکد بست و به ربیط ع یابه و رفیاده    یتخته نشا

د یی گر پدیه هفت روز بگترد و درد و جز آن عارضه دکآنجا 

ه در کی د یی ل شیود، با یی به زایضا از عضو حرارت غرید و ایاین

تیر   مکی بیه نسیبت سیابق مح    یصنینند ک یها سخت بستن ع ابه

زو  و احفظ یدا ضبط ملمجبور من ان یربط امشدالن ام»: بندند

ن یه و امیورمن انیدر  کهتا امودت من امح یمع ح و  االمن ف

ا پینج روز  یره نباشد گشود مگر بصد از چهار روز یصورت جب

د یییر بایظ تییدبید نمییود و تیلیییییو اضییماده جبییر اسییتصما  با

رهیا   یصنی یهرا گتاشیته  ین ودت تمیام اغیت  یدر یصنی کفرمود

 ید داد جهیت اسیتوار  یی ظیه مزجیه با  یه غلیی هیا اغت رده و تنک

سه و بطیون گیاو و امثیا     یچه و هریا یهل و کسته، چون کش

 . د استیز مفیضه مرص نیآن، و زرده ب

ت است، ع ابه یه هنگام انصقاد دشکدر اواخر مرض : دهیفا

ه کرا ینند زکتر  ه بندند سستکد بست و در هر بار یسست با

دهید   یون شدن نمکُازد و مت یمت را منضیط یسخت بستن دش

ه بر ع ابه و رفاده خون ظاهر کت آن است یو نشان انصقاد دش

ه کی د خواه به تشیرح و میادام   ین خون به نزف آیشود، خواه ا

الن »: ندهنید  یت دیو کت سخت نشود، هرگز عضو را حریدش
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سیو  کله عن موضصهن و هم چنان عضو میه تزعجه و تزکامحر

ه اع یاب و عضیالت سیخت    کندارند ره نهاده یو ت یکرا بر 

ه کی بل: دیی ان نمایت ع کشده همان سان بماند و عضو از حر

ه کی د داد تیا  یی ت باکی حر کانید  کام انید کبصد از ظهور استح

د یی در برداشتن تخته شتاب نبا کتمکد و یرو نما یلکصحت 

ن که ممکرا یه استخوان بسته شده، زکرد اگر چه گمان افتد ک

وز کی باشید و بیدان سیبب عضیو      م نشدهکت محیه دشکاست 

 . م داشتیه او را داکر یج گردد از نابستن جباک یصنی

ر بسیته دارنید و   یست روز جبیا یا بیه ده روز کار باشد یبس

ه در کی ن احیوط و اصیواب آن اسیت    یکنرسد، م یچ مضرتیه

گشوده باشند تا اگر در مون جلد و حیا  محیم    یم یچند روز

ه کی د یی گو« رهیصاحب ذخ»د و او پردازن کابند به تداریر ییتی

ه عضو که ترسند کد نهاد مگر آنجا یش از پنج روز نبایتخته ب

سیته  کنید و هیر چیه عضیو ش    کبزرگ تومد  یا آفتیوز شود ک

د یی شیتر با یها ب ن رفادهیکست مید بیرتر بایبزرگتر بود، تخته د

زان نباشد و اگر ید داشت تا عضو جنبان و آوینهاد و گوش با

د بست اگر چه روز او  یافتد زودتر با یخوف در نابستن تخته

 . باشد

د بیا هیم مگیر در سین     یی سیته بیاز نرو  کاستخوان ش: انتباه

آن  یه بیر حیوام  کی ست ین نیر اطفا  جز ایت پس در غیطفوم
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امتحیام دهنید از    یزیی چ یصنی ی یسور بیاذن خامقهیا محیام   کم

م دارد کی سته را محکت و آن را شید همچون دشیعضروف برو

نید و  که صاحب او از هر چه خون را مطیف  ک پس الزم است

ه و یی ات دوکی زد چیون حر یی ل دهید برره یی ت را تحیماده و دش

 . گرم و امثا  آن یجماع متصبه و خشم و هوا

همیراه بیود،    یصنی یار یی سر، ورم که با کد دانست آنجا یببا

نید  یرده طال نماکسرد حل  یع ارها یه نرد را در بصضکد یبا

ل شیود و اگیر آن را   یه آماس زاکد تا و هم چنان نابسته بدارن

دو بیار   یه روزکی د بست و هر روز بلیت نرم بایببندند به غا

ه ورم دور شیود پیس بیه عمیل آرنید آن چیه       کد گشود تا یبا

وفتیه شیده   کسر، گوشیت هیم   که با کسر است و آنچا کر یتدب

وفته شده شرط کگوشت  یصنیه بر محم مرضوضه کد یباشد با

ل محفظ ماند کند تا از فساد و تصفن و تازنند و خون برون آر

ه رفیاده و تختیه را از   کد یسر مع امجراحت بود باکه کو آنجا 

جراحیت را برهنیه دارنید و     یصنیگاه جراحت دور دارند، یجا

ه کی  یلکها بر گتارند و بندند بر شی  او رفاده و تخته یبه حوام

م فی  ییطیال»: «االسباب و امصالمات« صاحب»موافق بود و دا  

ورب یا و یفم امجرح عند شفه امصل یشد ع ابه علیامجرح بل 

 یل  یم یاعل یورب امیو  یعند شفه امسفل یاسفل و اخر یام

ره را سیخت  یی و ع یابه و جب « دیخرج عنه ام دیه امدوا و یام
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د بست تا از درد محفوظ ماند و بیر دهین جراحیت، پنبیه     ینبا

صابت هوا پناه د و هم از ورم و اکدارند تا زرداب بم یهنه مک

 . دهد

 یان همیروز در م یکا ید هر روز یها را با ها و رفاده تخته

ر کی ه ذکند به حسب حاجت و جرح را به مرهم و ذرور یگشا

ند و اگر خوف حدوث ورم شود، رفاده بیه  یفرما کافت تداری

جراحت نهنید تیا    یرده و سرد نموده حوامکتر  ه و گالبکسر

میرهم از جراحیت دور دارنید     ت،ن حامیآماس باز دارد و در ا

م عفونت نباشد و اگر جراحیت بیزرگ   یخاصه در تابستان تا ب

 یاو ضیرور  یه گتاشیتن تختیه بیاال   کباشد  یا در محلیباشد 

آن تخته  یه هر دو طرف جرات رفاهده نهند و باالکد یبود با

ب نرسید و میرهم در آن   یه به جراحت آسی ک یگتارند به نوع

اب از آن توان برآمد، پس ع یبابه بیر   م و زردیتوان آورد و ر

سرد و گیرم بیه زخیم نرسید و      یچند تا مگس و هوایتخته پ

ه مر کد یند باکالن یسور، مجروح خون سکه از عضو مکآنجا 

ساخته بیر جراحیت پیرا     یکن و صبر باریندر و دم االخوکو 

نند و اگر بدن پر خون بود، از طرف مخامف رگ زننید و اال  ک

ا به ربط جهت مخامف و امثا  آن تا اریر دوا  ل سازند آن ریما

 . اسرع باشد

زد امیا  یی خ یهیا از و  شیند و شیاخه  که اسیتخوان ب کی آنجا 
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  ر پوسیت بیود،  یی امیده باشید و در ز  یافته برون نکپوست را ش

د یآ یه چون دست بر آن گردانند ازو آوازکنشان او آن است 

زه یی ار ریه اسیتخوان بسی  کی  یهمچون آواز خشخاش به شیرط 

 یاجزا عضو شیاهد و  یو بلند یباشد و اال احساس پست شده

ن بیه رفیق   یه نخستکسور آن است کن مین چنیر ایاست و تدب

خود نشیانند از دسیت و    یور را به جاکمت یایج، شظایو تدر

ارد و اگیر  یی د نیپس از آن نرم بربندند تیا درد شید   یصنیبصده 

ح د آیید و بیه اصیال   یزد و درد شید یی از استخوان بر خ یا پاره

افند، پس اگیر  که آن موضع را بشکد یند بایننش یدست به جا

ده و برون آرنید  یشکها را  ن شاخها از استخوان جدا بود، آنیا

و اگیر  . دیی ند چنان چیه گفتیه آ  یوسته باشد، دطع نمایو اگر پ

هیا بیرون آرنید و بصید از      زهیتمام ر زه باشدیزه ریاستخوان ر

 . پردازندسر کر یاصالح او، به عالج جرح و تدب

ه نمد نرم کسوره آن است کاستخوان م یایح دطع شظایطر

ه از یه و بر آنجا گتارند تیا شیظ  ینند به اندازه شطکرا سوراخ 

نمید   یل بیاال کهم بر آن ش ید پس پوستیسوراخ نمد برون آ

ز برون آرند و دست برنهند و فیرو  ین نیه را ازیگتارند و شظ

ه برسید و او را از  یشظ نشانند به رفق چنان چه منشار به اصل

تیر   فیز و مطیو ت یکد باریار، اره باکن یاصل ببرند و جهت ا

 . سازان باشد از اره شانه
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ابیزار سیوراخ    یصنیبرمهن »مجبران، استخوان را به  یبصض

ند چنان چه در دیروح  یها زده طو سرس دطع نما ردن سوراخک

ه کی ن اسیت  که ممکرا ینبود، ز ین از خطر خامیگفته شد، و ا

ه کی ف یا شیر یسر برمه از استخوان در گترد و به عضو سامم 

ه کیین آن اسییت یییاط دریییت رسییاند و احتیییب او بییود اذیییدر

ر استخوان دارند تا سر برمه از انیدازه بیرون   ینرم ز یا صفحه

ه دطیع بیه   کی از خطر نباشد، بامجمله، تا  یز خامین نینرود و ا

 . ندیار نفرماکد برمه را یسر آیمنشار م

انید چنیان    نهیاده  یسور را مصتادکانجبار هر عضو م: هدیفا

سیت روز  یدر ده روز بسته شود و استخوان پهلو در ب ینیچه ب

ا چهیل  یی روز  یو استخوان ساعد و آن چه بدان مانید در سی  

ا یی ه در سیه میاه   کی روز و استخوان ران در پنجاه روز و باشد 

گیترد   ه چون مصتاد انجبیار در کچهار ماه بسته گردد و بدانند 

 :نباشد یو عظم بسته نشود، از دو حا  خام

ت یه منیع انصقیاد دشی   که ماده فاسد در آنجا بود ک، آن یکی

ه آن موضع را به ناخن بخارند بیه  کر او آن است ید و تدبینما

ه گرم شود و میاده  کف دست بمامند تا آن محل کج و به یتدر

رد و خیون  یل پتیه در آنجاست تحلکف یبد و خون فاسد ضص

شیها  یگیر ر ید و دیی ت نماید و انصقاد دشی یبدانجا آ یصامح دو

 . ق به سازدین طریز بدیعسر امبر را ن
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د و یشیا  یه در انجبیار نمی  کد یبه ودوع آ یه عملکدوم، آن 

خیتن  یسیور ر کار بر عضو میآن ادسام است، چنان چه آب بس

ت کی ام حرکش از استحیو بند را زود زود گشادن و عضو را پ

ا سییخت بسییتن و یییل یییسییار و رقیو ع ییابه بد یییدادن و رفا

تومید شیود وق ابیل     یف از ویی ه خیون مط کف یمط یها طصام

ن جمله اسیت  یز از ایل غتا نیت نباشد خوردن و تقلیتصقد دش

ه گفتیه شید   کن همه یماندن ا یاستخوان در عضو یها و پاره

و ازامیه   ک، تریر ویانجبار است و تدب یریاز اسباب بطو و د

ه دلت غیتا و مطافیت   کپس از آن آنجا  یصنی سبب است بصده

ه میلظه دهند و جهت جتب غتا بر عضو یاو سبب باشد، اغت

 . نندکد یمکسور تکم

ر یییمییزاج، د کو خشیی یاسییتخوان مییردم صییفراو: انتبییاه

ه کی نجاسیت  ینان میزج نباشید و از ا  یه خون اکرا یبندند، ز یم

هیر  و امثیا  آن   کصی کچه و یسه و پایسور امصظم، هرکطصام م

ه اسیتخوان  کی گاه باشد . اند چه غلظ و مزج باشد مقرر ساخته

مانید و   یسته چون بسته شود، تصقد و صالبت در آنجا بادکش

ثیر اعمیا  منیع    کت و اکی ا دهید و از حر یه آن تصقدا اذکباشد 

تا ندهید، از  یی ب به مفاصل باشد و اگر اید، خاصه اگر درینما

 . است یضرور ز ازمه اویاست ن یئت الزم ویه دبح هکآن 

ب امصهده بیود  یاگر آن تصقد متحجر نشده باشد و در: عالج
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ه دیابض و عاصیر   کی ه یسرب با ادو یا ه دطصهکد یبه انصقاد با

ه بیه  کی م بندنید تیا   کی ه محیبود بر آن گتارند وب ه رباط دو

د امصهید بیود از   یی ل رود و اگر متحجیر شیده باشید و بص   یتحل

هیا بیر     هیا و میرهم   وغین ها و میزهیا و ر  یه چربکد یانصقاد با

ل بیه آب گیرم نفیع    یی ه تصقد نرم شود و تنطکصالبت نهند تا 

و  یرنید مبنی  ین سودمند اسیت بگ یین ضماد جهت تلیدراد  وا

گیرم   یهیا  ر و اشق و مقل و مانند آن و به روغنیدنه و جاوش

زنید و اسیتصما    یت آمیی ند و نیه نب یبط و مرص حل نما یو چرب

نید بهتیر   یآنها داخیل نما  یها درد روغن یند و اگر به جاینما

 . تیر امزکباشد خاصه ع

ا بصید از  یی ج بسیته شیود   کی  یصنیوز کاگر استخوان : دهیفا

نند و راسیت بندنید،   که آن را بشی کوز گردد و خواند کبستن 

ر کی ه در تصقید ذ کی نه یه ملیه نخست به ادوکر او آن است یتدب

دن یی مامت یروغن ز یافت آنجا را نرم گردانند و دنبه و دردی

و در آبزن نشستن و دنبه گداخته و میز پسته و مییز بیادام و   

ن ییی ردن در تلکی ر ضیماد  یی د انجیی میز پنبه دانه و میز تخیم ب 

ت نیرم گیردد،   یت و تصقد ارر تمام دارد بامجمله، هر گاه دشیدش

رده کی نند و راسیت  کعضو را جنبش دهند و اسیتخوان را بشی  

ننید چنیا چیه    کت یعار یو اگر جراحت شود آن را ن. بربندند

د یی نند چنان چه باکار باشد چون عضو را نرم یگفته شد و بس
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ن یی نند و اکه بشی کی آن  ید بیآ یشند خود به خود به جا مکو ب

د، زنهیار  یسر آیعظم م یق استواین طریه بدکاسلم باشد و تا 

سته کو چون ش. ر آفاتیسکامت یستن نشوند، الن فکش یدر پ

 . وزه نگرددکه باز کاط ورزند یبر بندند و احت

 در خلع: دسم دوم

گییر یه در آن بییا دکییه اسییتخوان از حفییره کییاو آن اسییت 

بیه توسیط آن بیه هیم      یصنی ی یانجیب است به مکاستخوان مر

د و عالمیت  یی اند مف ل بتامه از آن حفره برون آ افتهیب کیتر

و  کر شود و در مف یل مییا  یل عضو متیکه شکآن است  یو

ت بندگاه باطل گیردد و چیون   کفاحش ظاهر شود و حر یگو

ه مشیابه او باشید   کی گیر جانیب   یعضو مخلوعه را به هضیو د 

دا باشید در طیو  و د یر و اسیتقامت و     ینند تفاوت پکاس ید

ن، اما اگر خلیع در مف یل بیازو و ران باشید     کاعوجاج و تم

الن »ن یل است جهت عیدم ظهیور تفیاوت بی    کمصرفت آن مش

ه االعوجیاج  یظهر فیو ااالبط  یدخل فیراس امصضد اذا انخلع 

ات و ال کع امحرینا و ال امنتور و ال امیور و ال فقد جمیظهورا ب

ه خلیع مف یل   یی ن االخیت و دیس عل  ینیه و بی  یر مخامفیه ب یثک

 «کامور

حده اسیت  یعل یریو تدب یبامجمله، خلع هر عضو را عالمت

ه کی  یلی کر عیالج  کی د بصید از ذ یچنان به نوع جدا جدا گفته آ
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 . واع راع انیمشتمل است جم

نبیود و ترسیند    یمنخلع شود و مانص یهر گاه عضو: عالج

خیت،  یه ماده بیه سیبب امیم بیه جانیب آن عضیو خواهید ر       ک

ه بدان عضیو مت یل باشید و    ک ینند خاصه رگکنخست ف د 

در جالب دند و گالب بخورانند و طبیع   یمثقا  گل ارمن یک

ا یو آب مبالب  ین و تمرهندیار شنبر و ترنجبیرا به فلوس خ

ند و غتا مزوره به روغین  یخته بگشایر آمکه با شکبه آب فوا 

ه کنند کند تا از تب و آماس محفوظ ماند پس نظر یبادام فرما

، ا بیه درحیه  یی ب به جراحت به آماس کا مریط است یخلع بس

ب بود نخسیت درحیه و جراحیت و آمیاس را عیالج      کاگر مر

ه اگر خلیع در بنیدگاه   پس از آن خلع را خاص یصنینند بصده ک

بیاز   یبیه جیا   یه به آسیان کبود  یبزرگ بود اما اگر در عضو

باز برنید و بیه جراحیت و ورم ملتفیت      یدرد، به جا یشود ب

 . نگردند

ه آن عضییو را بییه کییبییاز بییردن آن اسییت  یر بییه جییایتییدب

ج یبجنبانند راسیتا و چریا پیس بیه تیدر      کاند کاند یآهستگ

 یه چیون بیه جیا   کی باشید   اریند و بسی ینشی  یشند تا به جاکب

ه به محل خیود دیرار   کنند که بدان مصلوم کند ک یند آوازیبنش

ه عضو به موضع خود رود آن را بربندنید  کافت و بصد از آن ی

ند و ید آرد، بند بگشاید، اما اگر از بستن درد شدیایتا باز بر ن
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ه بیه خقیه   کی د یاط و نشیا یی عضو را هم چنان بدارنید بیه احت  

ه آنجا گرم شود و آمیاس  کم باشد یه بکرا یبر بندند، ز کخش

بیه آن   یه مییاث و گیل ارمنی   کتر آن است یند پس اومکد یتوم

ند و سرد ساخته بربندند یبرگ مورد بسرشند و خرده بدان آال

اسیت و ع یابه را    ییک ن یز ضیماد یی و آرد جو به آن مورد ن

 . چندیاده نریرت زکد بست و از سه چهار یسخت نبا

ز جیدا  یی سر و خلع، گوشت و پوسیت ن ک هر گاه در: دهیفا

ه آن گوشیت و پوسیت بیازد شیده را ببرنید و آن      کد یشود با

رده داص دهنید تیا اسیتخوان را    کی ت گیرم  یرا به روغن ز یجا

را بیر   یمیرد  یه در زمیان کی انید   فاسد نسازد، چنان چه آورده

بیاز شید و    یافتاده و پوسیت و گوشیت از و   یدوش او سنگ

خود باز نهیاد   یت و پوس را به جااستخوان بازو برهنه گوش

و ببست، پس آن گوشت گنده شیده و بیدان سیبب اسیتخوان     

 . نمود یتر از خلع رو یدو هم تباده و سبزگشت و آفت

ه به حسب هر عضو مخ وص است بیه  کعالمت و عالج 

 یه بیه پارسی  کی  کدر خلع ف: نوع او : دیآ یجدا گفته م ینوع

ان گشیاده مانید و   ه دهی کی نید و عالمیت او آن اسیت    یمنه گو

 . گر نباشدیدیکها برابر  دندان

رد و اگر چه دهان بیاز  یه سر او بگکند یاز فرما یکی: عالج

ب، منیه را  یی ند و منیه را سسیت دارد و ط  یشتر بگشیا یاست ب
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 یبجنباند و به چ  و راست برد و بیه جیا   یگرفته به آهستگ

 ب و منیه او را بیه  یی ند طبیمار نشیبنشاند و اگر از پس پشت ب

نشیاند بهتیر باشید و     یشد و به باال آرد و به جاکخود  یسو

ه نخست به حمام برند و روغن بنفشیه بیادام   کآن است  یاوم

پس از  یصنیزند تا عضو نرم شود و بصده یبمامند و آب گرم ر

 . ندینش یق آسان به جاین طریباز برند و بد یآن به جا

 یمیت و چنبر گیردن، و عال  یصنی: در خلع تردوه: نوع دوم

 . ظاهر شود و دست به سر نرسد که آنجا ماکآن است 

 . برند و ببندند یرده به جاکآن را به دست راست : عالج

 ین بنیدگاه یی دوش و ا یصنی یتب، کدر خلع م کنوع سوم

رفتن او آسیان بیود و عالمیت او     یه بر آمدن و به جاکاست 

ابنید اگیر بیه    یر در یمسیتد  یه در بیل نتیو و بلنید  کآن است 

ج بیود و مخیامف دوش   کی ند و سرودش یگشت تفح  نماان

چ یسیتد و بیه هی   ید و موفق آن دست از پهلیو دور ا یگر نماید

د و دسیت بیاال   یو درد شید  یحا  به پهلو نرسد مگر به سخت

رد یاو بگ یدست و بازو. ردکت دشوار توان کنتوان برد و حر

نید و مهیره   کگر دست در بیل افین از دیانیب و انگشت میطب

مار یرود و اگر ب یوان بازو بدان بردارد به دوت تا به جااستخ

ند و دست در بیل خیود  که بند جدا شود دوت کهمان محظه 

چنید   یه روزکامفور، اما آنجا  یند فینش یدر آرد، مهره به جا
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ه بیه حمیام برنید و    کد یبا گتشته باشد و مف ل سخت گشته،

ه بیر  کند یازند تا نرم شود پس بفرمیروغن و آب گرم به آن ر

ه صیلب  کی ا از پنبیه  یا پشم یروهه از پوست کپشت خسبد و 

ب پاشینه  یی پیس از آن طب  یصنی ینبود در بیل او نهند و بصهده 

شد تا بیه  کخود  یروهه نهد و دست او را به سوکخود را بر 

 . رود یجا

 یب دیو یآسی  ین مف یل بی  یدر خلع مرفق، و ا: نوع چهارم

 یبصد از خلیع بیه دشیوار   از جا در نرود و  یصنینگتارد  یجا

رود، و عالمت او ظاهر است هم به حس ب ر و هیم   یبه جا

 .به ممس

ف دست را گشیاده دارنید و سیاعد او    کند تا یبفرما: عالج

میار  یشیند تیا ب  ک یدن آن میشکرند و نگاهدارند و بخالف یبگ

رود و دست  یند و چون به جاینش یده نشود و او به جایشک

 . ه اعتدا بر دوش برسد، بربندند ب

 . در خلع بندگاه ساعد و انگشتان دست: نوع پنجم

شیود و   یل درسیت همی  کشند تا شی ک یبه رفق هم: عالج

 . د پس بربندندیآ یاستخوان به جا

 کن مهلی یی و ا: پشت و گیردن  یدر خلع مهرها: نوع ششم

 . سازد یه نخاع را فشرده مکرا یز: است

ق دسیت درو  او را به هر دو زانو بردارنید و بیه رفی   : عالج
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ر مقیرر  ین تیدب یی پشت ا یجهت خلع مهرها« بقراط»و . مامند

ا یی ل یی عل یبیه انیدازه بیاال و پهنیا     یا رند تختیه یبگ: هکرده ک

ا یی آن تختیه   یه آن و بیاال یشب یصنیسازند بدان مانند  یانکدو

ل را بیه حمیام   یی نرم اندازنید و عل  یچبوتره بستر یصنیان کد

ض یند میر ین آرند و بفرمااو نرم شود پس برو یبرند تا اعضا

م دوبار بیر  کا فوطه محی ید و دستاریه نماکیم تکه بر شکرا 

تیف  کان یناره آن را از بیل برون آورند و مکچند و ینه او پیس

 یض از بیاال یمیر  یرند و هر دو پایگر بگینند و دستار دکبند 

نیار  کنید و  یهاسیت بنید نما   ه بین ران کی زانو بر بندند و آنجا 

نیاره را  کهیاون بیود هیر دو     ل دستهکه بر شک یدستار به چوب

 یه تا به دوت به سوکند یم سازند و بفرماکها مح ن چوبیبد

ننید  کف دست برآن مهره نهنید و دیوت   کشد و هر دو کخود 

ه کی قیه اسیترداد مهیره گیردن آن اسیت      یرود و طر یتا به جا

بمامند تا بیه   شند و مهرهکض را به دفا خوابانند و سر او بیمر

و ضماد دوی از ماش و گل ارمنی و صبر و مییاث  . رودجای 

 . و زعفران و گالب و زرده تخم مرص سازند

و عالمت ب . یصنی سرین: در خلع مف ل ورک: نوع هفتم

رآمدن بندگان ران آن است که اگر به سوی  انیدرون منخلیع   

شود، پای مووف نسبت به پیای دوم درازتیر گیردد و زانیو و     

نگردد و بییومیه ران، برامیده و آماسییده     بندگاه بن ران دو تو
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و اگیر  . نماید؛ زیرا که سر استخوان در بیاومه ران آمیده باشید  

انخالع به طرف برون رود، پای متکور کوتاه بیود نسیبت بیه    

دوم و بییومه ران در مییاک رود و هیم در برابیر او آماسییده     

 .نماید، زیرا که سر استخوان ران از آن جانب آمده باشد

پییای را بکشییند و راسییتاو چرییا بجبنایننیید تییا سییر : جعییال

استخوان به جای آید پس نگهدارند و ضماد گتارند و ببندنید  

بگیرند و نواری نرم و یک سر نوار همچون رکیبیی سیازند و   

پاس او را در آن رکاب کنندو آن نوار بر ساق و ران او بندند 

ل و سر دیگر بر سر دوش او نهند و به سوی پشیت و زی بیی  

او در آورند و بند کنند تا پای نتواند کشیید و مهیره رانیت از    

 . جای بر نیاید

 

 یصنی زانو: در خلع رکبه : نوع هشتم

بیمار را بر کرسی نشیانند و میردی دیوی ران او را    : عالج

نگاه دارد و دیگری دست در بیلهای او افکنید و نگیاه دارد و   

میرد او را   دیگری استخوان ساق او بگییرد و بکشید و آن دو  

نگاهدارند و بر باالی می شکند و طبیب ، دسیت بیر بنیدگان    

دارد تا چون استخوان برابر جای خویش آید و خود بیه خیود   

 . ببیندند و ضماد گتارد( یصنی فورا)به جای نشیند، د رحا  

 . در خلع کصب؛ یصنی شتامنگ: نوع نهم
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و  بکشند تا به جای رو و اگر تما از جای برون آیید : عالج

زود به جای نرود، باید که چوبی به زمین فرو برنید محکیم و   

بیمار را بیارند و به دفا بخوابانند چنان که این چوب میان هر 

دو ران او باشد و کرباسی بدین چوب بندند تا چیون پیای را   

بن ران از چوب اذیت نیابد پس ددم او بگیرنید و بیه   . بشکند

ه دارد تا که بیه جیای   دوت تمام بکشند و کی مرد دیگر کشید

آیدف پس ضماد گتارند و بربندند و بند، چنان بایید کیه بیه    

 . کف پای فرود آید و بر باالی شتامنگ بند کند 

بندگاه انگشیتان پیای کیه از جیای بییرون آیید، بیه        : فایده

انگشتان و هیر گیاه    یبندها کشیدن به جای باز شود همچون

آن جا بمانید   یوارو ناهم ین سختیکباز شود م یبندها به جا

 کافیت تیدار  یر کی ه در عیالج آمیاس صیلب ذ   ک ییبه داروها

 . ندینما

 یدر ور: دسم سوم

اسیت در مییت    یون مثلثه و به آخر تحتانکبفتح و او و س

 یهمزه است و وری  یتحتان یه به جاکح آن است یعام و صح

ه اگر کرا ید اما نه بتامه زیه استخوان از مف ل بر آکآن است 

ه در کی د خلع خواند و عالمت او آن است یبر آ یجابتامه از 

ثیرت و دلیت خیروج    کد بیه حسیاب   یی د آیپد کیاواکمف ل 

 یمحسوس گردد و بصض یگر نتو و بلندیمف ل و از جانب د
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 .امتصتر ن بود از آن عضو معکات ممکحر

متر برآمده باشد، روغن گیل  ک یاگر استخوان از جا: عالج

ر آن پاشیند و بیه اعتیدا  بیر     وفته بکبمامند و برگ مورد نرم 

نید و اگیر   یضیه طیال نما  یبیه زرده ب  یبندند و میاث و خطمی 

تر ضماد سازند چون بیرگ اریل    یه دویشتر برآمده باشد ادویب

و  یو گیل سیرخ و گیل ارمنی     کد و سیو برگ سرو و برگ ب

ل و صند  سرخ، و اگیر بیا ورم   یلکو ماش و ا یا و خطمیاداد

ضیه  یده بیل و مییاث بیه سیر   یفوف ا ویبود ماش و گلنار و اداد

 . ندیطال نما

  یدر وهن و وه: دسم چهار

نید و آن، آن  یآ یمصن یکبه  یصنیاند،  ن هر دو مترادفیو ا

اسیت از   یط ویه محی کی  ییی ا چیه یه بیه اسیتخوان و پا  کاست 

الحیق گیردد    یوفتگکگوشت و رباط و جلد و جز آن، درد و 

و عالمیت او آن  د یی ا بیر آ یی بلییزد   یه استخوان از جاکآن یب

 کدا بیود و میع ذمی   یی پ یوفتگکی ه در آن عضیو درد و  کاست 

ات کحر ین بصضیکن باشد در هر جانب مکات ممکع حریجم

 . دشوار یآسان بود و بصض

نجیا  ید ایی ار آکی ف بیه  یی خف یآن چه به عیالج و ری  : عالج

 . دیت نمایفاک

ه ورم خواهید افتیاد   کو وهن ترسند  یهر گاه در ور: انتباه
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پس از آن به عیالج او   یصنینند بصده کف د  یبه زوده کد یبا

 . پردازند

ه از مقیدار  کی افتید   یه بیه مف یل حیامت   کگاه باشد : دهیفا

د و یییدرازتییر گییردد بییه سییبب ان ییباب رطوبییات زا  یصیییطب

ن عضو، زودتیر منخلیع   ین چنیاع اب و روابط و ا یاسترخا

 . گردد

د یی زان نمایه عضو آوکمف ل آن است  یو عالمت استرخا

آن را  یزیی مار خود بیر چ یا بیو چون آن را از دست بردارند 

لیف و بیاز چیون    کر تیی باز گردد به غ یصیند به ددر طبکم یدا

اسیت   یضا خاصه وید و ایرجوع نما یبگتارند به ددر عارض

به مثابیه   کیاواکن یه اکد و باشد یدا آیپ کیاواکه در مف ل ک

 . ه انگشت در آن توان درآمدکبود  یی

را در آن سو گرداننید تیا بیه مسیتقر      یعضو مسترخ: عالج

دیابض   یمقیو  یزهایئت بدارند و چیند و به همان هیخود نش

ه مسیخنه  یا و امثا  آن به ادویمشدد چون ماز و و گلنار و اداد

ب سازند کدستر مریجندب یو مجففه چون دسط و اشنه و ددر

ا یی ئیت بدارنید بسیته    یند و عضو را بیه همیان ه  یو ضماد نما

رد و یه اسیترخا زوا  پیت  کی نابسته آن چه ممناسیب دانید تیا    

ن مرض، جوز امسرو و ابهل و همیه  یرد و در ایمف ل دوت گ

 . ند نفع داردیآن چه در فتق ضماد نما
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ه یلکل یر مسموم به سبیدر تدب: فصل نوزدهم

 قه احتراز از آن یو طر
ند یفرما یامحا  د یزهر خورد، ف یه شخ کهر گاه بدانند 

م گیرم  یه دوت زهر در بدن منتشر گردد و آب نی کاز آن ش یپ

ند و اگیر  ک یهم یار نوشانند تا دیه بسکنجد با مسکو روغن 

ا نیم در  یی بیوره   ید شبت بجوشانند و دیدر یایبه فراغت ن ید

 یخته بدهند تیا دی  یراممقدار آمیثکنند و روغن کخ آن حل یطب

تر باشید  یز با شبت بجوشانند دوین ید و اگر جوزامقیتر آ تمام

بیه   یه دی کی د داد یی شیتر با یدهنید ب  یدی  یبامجمله هر چه برا

سیت  کارد دوت زهر را خود خواهد شیفراغت آرد و اگر هم ن

ر تازه خاصیه از گیاو   یرده شود شکبه حسب مدعا  یو چون د

ر در ابطیا   یه شکرا یه تواند خورد زکباشد بخورانند هر ددر 

د بیه  یی آ یز دی یی نر یدوت زهر ارر تمام دارد و اگر خوردن شی 

ر یم شی کی ه و روغین گیاو گداختیه ح   کباشد و مس یکت نیغا

تر است و مصیاب  یر اومیه از شکاند  ه گفتهکدارد در دفع زهر بل

ر و یی بکاق یی ه بط گداخته سیودمند اسیت و تر  یتان و پکتخم 

ن مختوم یاق طیاالرر است و تر عیطوس و امثا  آن سریمثرود 

ه از کی ند و آنجیا  ک کز زهر پاامفور داده شود مصده را ا یاگر ف

 ید داد و دی یی خ و روغین با یی د ید آین گرم حرارت پدیمصاج

ه ک یرید فرمود و دطصا موسوم را خفتن ندهند و به هر تدبیبا
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ق یی ال یدار دارنید و اگیر طصیام خواهید، غیتا     ین باشد بکمم

نید و  کطصام بر آن زهیر غلبیه    یاریر تا بسیم سکبخورانند ش

 . مصده یجهت امتالد یآسان آ یه دکباشد 

ع اجنیاس  یی شامل جم یلکاست  یرین همه گفته شد تدبیا

 . سموم را

ه کی د یت آن زهر اطالع شود بایا شخ یت یهر گاه به نوع

ت آن یی اما مصرفیت نوع : ندینما کاز آن چه مضاد او بود تدار

ا از یی ه زهیر از ملتهیاب و حیادات اسیت     کی ه بداننید  کاست 

ز یافور و گالب و گشین کبه  مخدرات پس اگر از ملتهبات بود

نید و اگیر   یه سرد و دافیع سیم بیود مصامجیه نما    کو مانند آن 

ر و جیز آن  یگیرم نیافع چیون سی     ییزهایمخدرات باشد به چ

ت زهیر علیم شیود میثال     یه به شخ کند و آنجا یفرما کتدار

گیر، پیس آن   ید یزیا چیون یا افیه مردار سنگ است کبدانند 

ل ینند چنان چیه بیه تف ی   کچه مخ وص بدان باشد استصما  

 .یا  تصام گفته شود انشا

دام زهره خیورده از چنید وچیه تیوان     که کاستدال  بر آن 

 :ردک

ه هر چه خورده کثر آن است کند و ایه دهند ببوک، آن یکی

 .دیآ یاو از دهن م یشود بو

ه آن چیه  کی نند و اغلیب آن اسیت   ک یه نظر بردکدوم، آن 
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د و بیر آن  یی بیرون آ  یدر د نگتشته بود یخورده باشند و مدت

 . افتیز توان یاست ن یه در دکچه از بو 

ع یی ه نظر بر اعراض گمارند، مثال اگر متع و تقطکسوم، آن 

ا مانند یماب مقتو  یا سیخ یه زرنکد دانست یو می  آورد با

و حمیرت   یاالت اسیت و اگیر امتهیاب تشینگ    کاز ا یزیآن چ

رده کی احداث ثرت عراق کدهان و  یچشم و بو یوجه و زرد

ون و یی اسیت مثیل فرف   کگیرم و خشی   یزیه چکتوان دانست 

و رقیل بیدن و زبیان و رقیل      و خیدر  امثا  آن، و اگیر سیبات  

و  کسیرد و خشی   یزیی ه چکی د دانسیت  یی رده باکدا یاطراف پ

ون و بنج و مانند آن و اگر سقوط دیوت و  یمخدر است مثل اف

د و سقوط و توانر نفس ظیاهر  مفرط و بتو  و عرق سر یغش

ه زهر داتل است و به جوهر خیود ضید   کنموده توان دانست 

 . مزاج انسانست

افتد و حدده او منتقلب گردد  یهر گاه به سموم غش: دهیفا

نباشد و دوا سود ندهید   ید خالصیچشم او برود ام یاهیو س

د و یی ها سرخ باشد و زبیان بیرون آ   ه چشمک ین ودتیو همچن

احیوا    یگردد نشان بد یشود و عرق سرد جار نبض ساژدط

میت دانسیته در عیالج    یده، غنین مرتبیه نرسی  یه بید کبود و تا 

 . شتر استید نجات بیه امکپردازند 

ت یی اکاز اعضیا ن  یدر عضیو  یه از هر زهرکد دانست یببا
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ت یی ه به حسیب او در تقو کمخ وص است پس واجب است 

ثال اگیر اضیطراب   ت او سامم ماند میوشند تا از اذکآن عضو ب

ند و اگیر در  یا حقنیه نیرم بگشیا   یی در اسفل بطن بود به شافه 

ردیان  ینید و اگیر   یم فرماکن شی ییم تلیه مالیمصده باشد به ادو

ه مخ وص است به جگر بدهنید و اگیر   که و اشربه یافتد ادو

ت د  یی رده بیه تقو که به د  ضرر کآرد بدانند  یخفقان و غش

ت یی آرد به دمیاص ضیرر آرد بیه تقو    ند و اگر تشنجیمبامیه نما

ب و حمیرت آرد  یی از بیدن مه  یوشند و اگر در موضیص کدماص 

گردد اما بیه   طحلب و صند  سرد نموده آنجا گتارند تا خدر

ن حمیرت  یه اکسه دورتر بود و آنجا یرئ یه از اعضاک یشرط

 یف باشد، زنهیار ضیماد  یا شریس یب به عضو رئیدر جلد در

ظیاهر   یند و اگر از شرب زهر سیرد ید بر آن استصما  نماسر

 . آن را گرم سازند یشود در عضو

ن یی ه هیر جیا ا  کی قه احتراز از خوردن زهیر آن اسیت   یطر

خییوف باشیید خییود را از آن صییحبت دور دارد و از اشییربه و 

را یی زد زیز بود بررهین و تیریار ترش و شور و شیه بسکه یاغت

ن کگردد و تا مم یر محسوس ممتکزها ین چیه طصم زهر درک

ن ین چنی یی ه در آن خوف بود نخرود وا گیر در ا کباشد طصام 

بیود   یمحل خوف حاضر شود و طصام آنجیا خیوردن ضیرور   

ه در کی را یی ر بیود و گرسینه و تشینه نیرود ز    یم سکه شکد یبا
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ار کار و زهر نابه کانیز یطصم دارو یو تشنگ یحامت گرسنگ

در خلیو اریر زهیر زود در    ضا ینشود و ا کده بود و مدریپوش

ه مصده و رگهیا از  کگترد در رگها و به د  رسد به خالف آن 

ابید و ودیت آن   ین ودیت زهیر را ن  یی ه در اکبود  یطصام ممتل

سته شود خاصه اگر طصام، مضاد آن کد و شینخست بر طصام آ

ش از طصیام و بصید از آن بیه    یزهر باشد و اندر محل خوف پی 

ه دفیع مضیرت سیم    کی  هیی ه ادوکحسب فرصت واجب است 

برند تا اگر چه زهر خیورده شیود عمیل او     یار همکد به ینما

ن مختیوم و ماننید   یاق طی یطوس و تریف باشد مثل مثرودیضص

نیه و آب جیوز و بیرگ    یو پود کا نمی یی ر و فنیدق  یآن و انج

 ییک د است چیار مییز مقشیر،    ین دوا مفیسداب سود دارد وا

د یر سیف یی سدس جیزو انج  یکوفته و سداب هر ک کجزو، نم

ر شود به ددر حاجیت بیا شیربت    یه دوا در آن خمکآن مقدار 

 .سداب بدهند



 919 

 

ه و سموم یه سمیان ادویاندر ب: ستمیفصل ب

 بمعه عالمات و معالجات آن
 یو بصضیی ینبییات یو بصضیی یاز آن مصییدن یه بصضییکییاز آن 

 . دیا ردهکر کن ف ل به سه دسم ذیاست، ا یوانیح

 ات یدر مصدن: دسم او 

ه کی ثیر آن اسیت   کماب اگر زنیده خورنید، ا  یس ینصیبق یز

د، امیا آن چیه   یی فورا برون آ یصنیه در حا  کرا یند زکضرر ن

م صد و مقتو  بود خوردن او درد باطن و ورم تین و میی    

 . زبان و رتژدل و حبس بو  آرد ید و گرانیشد

ها  نیند و هم بدیفرما یده دیآب عسل و بوره نوشان: عالج

چنید   یصنی یرت کدرم مر به آب عسل چند ند و سه یحقنه نما

. ده داردیها و مر فا ر و مصاب تخمیمرتبه بدهند وبصد از آن، ش

است و آن چه  یه مناسبه ضروریه و اغتیت د  به ادویو تقو

بق زنیده در  ید نفع دارد  و اگر زیدر شرب مردارسنگ گفته آ

در آن  د و اخیتالط عقیل و رقیل   یو درد شد گوش رود، تشنج

و . انجامید  ته و صرعکه به سکار است ید و بسید آیجانب پد

ننید تیا   کل رصیاص در گیوش   یی ه مکی ر اخرا و آن اسیت  یتدب

 . ماب بر آن بچسبد و برون آورندیس

ند و غیده  کاز خوردن مردار سنگ بدن آماس : مردار سنگ
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دهان و رقل زبیان و   کید و دومنج و خشید آیم بر آن پدکمح

ه منجیر  کی ده و روده ظاهر شود و گاه اطالق آرد به افیراط  مص

 . و جراحت امصا گردد به تشنج

نید چنید   یفرما یر و شیبت و بیوره دی   یی خ انجیبه طب: عالج

طبع را بگشاند و سیه   یمرتبه و به جوارش مسهل و حقنه دو

د یی درم مر و دو درم سنبل به چهار نوبیت دادن بیه عسیل مف   

ه و ادرار یی ا بیه ادو یض به حمام یو تصر یمرن لیاست و زنجب

 ییک بو  سود دارد و غتا، نخود آب به گوشت مرص سازند و 

م درم فلفل به عسل عرق آرنده است و تخیم  یون و نیدرم فرف

ن و مر، اجزا برابر به مقدار دو مثقیا  بیه آب   یرفس و افسنتک

 . دینما یرفس ادرار بو  مک

ه کی د یی د آین اعراض پد، همایاز خوردن و: براده رصاص

 . از مردار سنگ و عالجش چون عالج مردار سنگ است

زبییان و سییرفه و فییواق و   یدیخییوردن او سییر: داجیاسییف

حلق و زبان و درد مصده و اخیتالف عقیل    کیخشونت و خش

 . آرد

نید و جهیت اسیها ،    یفرما یر دیبه آب عسل و انج: عالج

بیه عمیل   ا به آب عسل دهند و حقنیه حیاده   یربع درم سقمون

نید و منیع خیواب و    ین ادرار بیو  نما یآیند و به شربت افسنت

نید  یمیرگ میوش گو   یه بیه پارسی  کی . ه نفع داردکخوردن مس
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 . دهان آرد کیخوردن او دومنج و اختناق و خش

د بیه عمیل آینید و    یی ار آکی آن چه در اسیفنداج بیه   : عالج

ره سیبوس  یتیر و شی   یه و آب خطمی یی مصاب یایامصسل و اشی  ماء

 . ند به عالج سحج پردازندکدا یگر سحج پبدهند و ا

بیق  ین هیر دو مثیل اعیراض ز   یی اعراض ا: کشنجرف و ش

 . نها اسها  افتدین ازیکمقتو  بود م

ده یی چیرب فا  یند و شیوربا یام نمایبق دیر زیبه تدب: عالج

 . دارد

زنگیار، خیوردن او تیب و سیوزش حلیق و       یصنی ی: زنجار

 . نندکحادث  یجراحت مصده و د

 . ار برندکد به یخ گفته آیه در شرب زرنآن چ: عالج

، درد یو کخوردن نخامیه آهین و چیر   : ده آهن و خبثابر

ر تازه وافر نوشانند تا یش. م آردکدهان و درد ش کیسر و خش

وسییته یه دهنیید و پکننیید پییس روغیین گییاو و مسیی کاسییها  

ه کد به سیر یمرطب چوب و روغن گل و بنفشه و ب یها روغن

د داد تیا هیر چیه    یی س بایگ مینیاط خته بر سر نهنید و سین  یآم

ر اسیها   یپیس از آن تیدب   یصنی یبصیده  . دیی نده بود جمع آکپرا

درم  ییک ه هیر روز  کی د یی ه بیدان حاجیت آ  کی ند و باشد ینما

چرب به روغن گاو  ید داد و پس از آن شور بایبا یسیمیناط

 یه آهن در مصیده اسیت، دی   کند و تا کد تا اسها  ید خورانیبا
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 . نفع تمام دارد

ار سییحج و یبسیی کخ و آهیییخییوردن زرنیی: و نییوره خیزرنیی

دهیان و اسیها     کیم و خشی کد شی یجراحت روده و درد شد

گیر اعیراض   یو عسر بو  و سرفه و برد اطراف آرد و د یدمو

د و یی بق مقتو  و آب صابون و زنگار افتدا حداث نمایه از زک

 . م مقام خوردن نوره استیز دایدر حق ن کدرآمدن غبار آه

ه و روغین  کو جالب به روغن بادام و مسی  آب گرم: عالج

 یصنی ید و بصیده  یی چند مرتبه دهند تا آ یصنیرب کگاو و چند 

از تخیم   یگند و بیرنج و دیدر   کشکجو و  کشکپس از آن 

و عسل سود دارد و بصید   یتان با عسل بخورانند و آب خبازک

 . د استیچرب مف یه و امصبه و شورباکر تازه و مسیاز آن ش

ه منجر بیه  کد ینان، سرفه شدیخوردن ا: یمانیزاج و شب 

 . ندکسل بود احداث 

ه با دنید دهنید و شیربت بنفشیه در آب     کر و مسیش: عالج

م برشت یجو به روغن بدام خورانند و زرده تخم مرص ن کشک

 . ندیه اسباناخ غتا فرمایمرص فربه و دل یو شوربا

خییوردن آب سییرد بییر نهییار و بصیید از حمییام و : آب سییرد

 . تسقا و فساد مزاج جگر آردجماع، اس

 . نار دهندیو شربت د کم و دوا املکرکدوا ام: عالج

 در نباتات: دسم دوم
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شنده است و خوردن او، ورم مب و زبیان و  کحاد و : شیب

و سقوط دیوت آرد و اگیر    و صرع و دوار یتواتر نفس و غش

 . باشدابد به دق و سل مبتال یاز آن خالص  یآدم

ار یند و مثلیث و روغین بسی   یفرما یبه تخم شلیم د: عالج

خ شاه بلوط ید و طبیا نفع حاصل آید یبا یرات دکدهند و به 

فقیط حیل    کم دانیگ مسی  یا نی ی کدرم دوا اممس یکه درو ک

طوس و فادز یر و مثرودیبکاق یرده باشند سودمند است و ترک

م یعظی ه اریر  کی ادیات  یمجرب است و از جملیه تر  یوانیهر ح

ه آن را کی  یوانیی بر و روغن گاو اسیت و ح کخ یدارد پوست ب

 . ل امنفع استیند جلیگو« ش موشیپ»

زبان و بو  امدم و اعراض  یاهیخوردن او س: درون امسنبل

 . آرد  سرسام

و . ا روغن گیاو و بنفشیه  یند به آب صصتر یفرما: یعالج د

ر را بیا دوص گیاو و   افوکی افور به گالب و درص که یبصد از تنق

ره آِد پیس  یار و مصاب بهدانه و اسبیو  و آب انار و شیآب خ

ل در آن آب ماننیید صییند  ییینیید و میییز نارجینما یآب صییاف

نید و  کل یی امفیور زا  یفی  یند، حردت و گرمیند و طال نمایبسا

ش ین گاو می یردن سود دارد و سرگکد و سرخ طال یصند  سر

ه کی انید   د، گفتیه یی م برآکشه همان ساعت از کدن یده مامینازان

ننید و آنجیا   کشود به دوص غسیل   کارر تمام دارد و چون خش
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ن یبید  بود، یو مستصد عفونت باشد و آماس دو یه بدن ممتلک

نند و مسهل دهند تیا بیدن از   کد ف د یرد و بایر زوا  نگیتدب

محفوظ مانید و در جملیه حیا ، ف ید      یدگکیتر یصنیدن یفک

 . دینما یم مده دارد و زود ازامه وریفا

 . ح بودیاعراض او مثل اعراض ذرار: زجیمو

 . ح باشدیمثل عالج ذرار: عالج

 . تناو  او، سوزش و متع و تب دق آرد: سداب

 . ده داردیاق فایو حقنه تر یبصد از د: عالج

هیا، سیوزش حلیق و مصیده و      نیی خوردن ا: یا و دفلیرافس

در و نفیخ  وجه و احتباس بو  و براز و ورم زبان و درا یسرخ

 . آرد ینفس و غش یم و تنگکش

جیو   کشی کند و یر تازه غرغره فرمایبه ش یبصد از د: عالج

ه و عسیل بیه   کدسیتر بیه سیر   یبه روغن گیل نوشیانند و جندب  

د است و یت مفیز به خاصیت سود دارد و تخم سداب نیخاص

 . ه نافع استکر و مسیش

خوردن او اسها  و خناق و خفقان و میی   : ضیق ابیخر

 . م آردکحردت بو  و باد در شو 

رتیر بیا عسیل دهنید و     یه و روغین و پن کر و مسیش: عالج

چرب مرص فربیه خوراننید و بیه ربیوب دیابض دفیع        یشوربا

 . ندیم فرماکد شیمکند و به ارزن گرم تیاسها  نما
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 . اه بودیخاصه اگر س: آرد خوردن او سرسام: دستریجندب

آرند و عقب او شیربت   یستان دخ شبت و سریبه طب: عالج

ب و بیه و  فیادزهر   یر خیر و آب سی  یمو و دوص تیرش و شی  یم

 . است یاق ویمو تریدهند و حماض و اترج و م

نه و اسیها  خیون   یخوردن او درد اندرون و درد س: عن ل

 . آرد

ر به آهین تیف   یه دابض و شکره خرفه و آب فوا یش: عالج

آن چه مانع اسها   م برشت بدهند و جملهیداده و تخم مرص ن

 . خون بود و مصاب بهدانه نفع دارد

 . خوردن او، ورم زبان و درد مصده و روده آرد: دشر برنج

د یح در دسم رامث گفته آیل ذرارکر ایآن چه در تدب: عالج

 . ار برندکبه 

ه خیوردن او اسیها  مفیرط و    کی گیاه باشید   : ینی یراوند چ

 . اضطراب آرد

ب یه دهنید و رب سی  که و مسر تازیند و شیفرما ید: عالج

ختن و یردن و آب سیرد بیر سیرر   کی و به و به آب سرد غسل 

 . ر و فادهر سودمند استیبکاق یتر

ر گیاه  یی متی یها و میزهیا  خوردن روغن: ها و میزها روغن

 . و حرارت آرد یان و غشیه غثکباشد 

ره یمو و شی یند و شربت میفرما یر تازه دهند و دیش: عالج
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 . خرفه نوشانند

هیر  : اه و تربید زرد یقون سیدش و آب دثا امحمار و غارنک

د و یشد یان و دیند، غثیزها افراط نماین چیگاه در استصما  ا

 . و عرق سرد آرد یخناق و غش

ضه بیه  یبه حقنه حاد طبع را فرود آرند و آنچه در ه: عالج

ر یاق و فادز هر و آب گرم و شی یند و ترید استصما  نمایار آک

ببیود و بهنیوز در مصیده     یزمان خیوردن دیر   سود دارد و اگر

 . ندیمدد نما یباشد به د

و غیور   زبیان و خیدر   یو گرفتگ خوردن او، سبات: ونیاف

 یکیق نفیس و تیار  یدن جلد و عرق سرد و ضیچشمها و خار

شینده  ک ید و ددر دو درم از ویاو از دهن آ یچشم آرد و بو

 . بود

ند و یفرما ید کبت و ترب و عسل و نمخ شیبه طب: عالج

طیوس دهنید و   یاق و مثیرود  یند و تریبه حقنه حاد طبع بگشا

وفتیه بیود   ک ینی یه درو دارچکی ت به آب عسل یاگر نباشد حلت

د اسیت  یدستر مفیاق اربصه و عادردرحا و جند بید داد و تریبا

 یوفته مقدار بنددکت و ابهل نرم یدستر و فلفل و حلتیو جندب

دن و روغین دسیط در   ید ستر بوئین سود دارد و جندبدیخوران

 . دن نافع استیسر بدن مام

 . خته خورند الدواستینجد آمکه به روغن کون یاف: دهیفا
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چشییم و  یو سییرخ از خییوردن او، او  دوار: جییوز مارییل

و چون غامب شیود اخیتالط   . دید آیچشم پد یکیو تار سبات

 . شنده بودکازو  یمثقام در عقل افتد و

ده یی چیرب فا  یون اسیت و شیوربا  یمثل عالج اف: عالج او

 . دارد یلک

بیارد   اعراض او مثل اعراض جوز ماریل و سرسیام  : بروجی

 . د الزم داردیشد ه و سباتکو ح یرکو  بود و دوار

گل و گالب به  ند و روغنیه فرمایو حقنه تنق یبه د: عالج

ن و صیصتر بجوشیانند و   یه بیر سیرگتارند و افسیت   کسیر  کاند

 . ر سود داردیاق و شیتر

ق نفس و یف دهان و ضکزبان و  یخوردن او استرخا: بنج

 . ه آردکو ح انیذهاب عقل و هت

ه کر و روغن بادام و مسیخ انجیر و طبیش یبصد از د: عالج

بار بدهنید  کن یا و مصاجیو سنرناق یو تر کو مثلث و دوص خن

 . هر چه به هم رسد

 و سیدر  ار خوردن او دواریزتر، بسیگشن یصنی: زبره رطبک

د م یی ز آیگشین  یارد و از تمام بدن بو و بحه ام وت و سبات

ند چهیل  یم رطل است از جرم او اما آب او گویار نیمقدار بس

 . دیبه تبر شنده بودکدرم 

ا روغین  یی ت یی خ شیبت و بیوره و روغین ز   یبه طبی » عالج



 918 

پیس از آن   یصنی ید و بصیده  یی آ یزند و بدهند تا دی یسوسن آم

و گوشت مرص  کمبرشت به فلفل و نمیضه تخم مرص نیزرده ب

 . و فلفل خورانند و مثلث سود دارد ینیفربه به دارچ

ود مخلیوط بی   یصنی یار یگر یز تر با بقو  دیاگر گشن: دهیفا

 . م همان زهر داردکند و اگر با زهر بود، حکمضرت ن

وفتیه خورنید غیم و    کاگیر آن را  . اسبیو  یصنی: بزر دطونا

و تمیدد و   نفس و سقوط دوت و نبض و خیدر  یرب و تنگک

 . آرد و تمام بدن سرد شود یغش

 یخ شیبت و بیره دی   یا بیه طبی  یی به آب گیرم و عسیل   » عال

ره یه تخم میرص و جیدوار بدهنید و شی    اق و زردیند و تریفرما

 . خرفه با چهار تخم سود دارد

است از عنیب امثصلیب    یه نوعکد دانست یبا: عنب امثصلب

ن نوع بید  یر بود و ایاه و برگ او مثل برگ جرجیه گل او سک

خیون و اسیها     یزبان و فواق و د کیباشد و خوردن او خش

 . ندکه منجر به سحج شود احداث ک یمخاط

سیون و میرص   یر و عسیل و ان ی، خوردن شیصد از دب: عالج

 . ده داردیفربه و بادام تلخ فا

 یار خوردن او خنیاق و دیومنج آرد و و  یما بسک یصنی: فطر

و سیرخ و همیه    یبود و طاوسی کاه و یده و سیسر: انواع است

ه پاد زهر باشد و سر خ زهر باشید و  کد یانواع بد بود مگر سر
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ه کی ب اشیجار  یی ا دریخ هوام سورا یهم چنان آن چه در نواح

ق یبامجملیه خیوردن فطیر، ضی    . ه دارد باشد بد بودیت دویفکی

م و میی  و فیواق و   کنفس و عرق سرد و نفیخ مصیده و شی   

 . آرد یغش

 یهند کا نمیخ تخم او، بوره یا به طبیبه آب ترب : عالج

ن عمیل  ین همی ینجبکبه سی  کآرد و نم یزند و بدهند تا دیآم

ر بیه  یا انجیستر چوب انگور کا خایامه کب، آیاز د   دارد و بصد 

ا و یاق اربصیه و سینجرن  یی ه و ترکسر کو اند کآب گرم و نم

به آب سداب هر چه به هیم رسید بدهنید و     یمونکو  یفالفل

نید  جیداور و حقنیه حیاد     یصند  و گالب بر مصده ضماد نما

 . نفع دارد

 واناتیدر ح: دسم سوم

زش دهیان و  و خیوردن او سیو  . ز اسیت یی گرم و ت: حیذرار

ب و تب ید و حردت بو  و ورم دضیمثانه و می  و درد شد

 . آرد یو اختالط عقل و غش

ر و شبت یخ انجیا به طبینجد کبه آب گرم و روغن : عالج

ق یند و به جهت مثانیه، ف ید بیا سیل    یو بوره چند نوبت فرما

ه از آب جیو،  کی ها نوشانند و حقنه  ر تازه و مصابیند و شینما

ند و یمرص و بط ساخته باشند استصما  نما یچرب مبه و برنج و

ه روغین بیه خیوردن و    کی انید   چرب خورانند و گفته یشوربا
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بار بیا مثلیث   کن فادزهر او است و حب صنوبر صیار و یمامد

ره و زرده یی ه و غکر و بنفشه و روغین و مسی  ینفع دارد و انج

ده تخیم میرص   یه روغن گل و سفکد ید است و بایتخم مرص مف

 . ندیانند و آرد جو و عسل ضماد نماکل چیدر احل

اسیت از سیاالمندرا    یه نیوع کگوشت وزعه : وزغه و حربا

شنده است و اگر در شراب افتد و از هم جدا گردد خیوردن  ک

ه آفتاب کد در سر مصده آرد و گشوت حربا یو درد شد یاو د

ضه آن اگر خورده شیود  ین عمل دارد و بیز همیپرست است ن

 . شدکب

د به عمل آرند یار آکح به یهت وزغه، آن چه ذرارج: عالج

نجد و خرنوب و دنید هیر سیه برابیر     که کد یو جهت حربا با

ده اسیت و  یی ر تیازه مف یرند و به روغین گیاو بدهنید و شی    یبگ

ضیه حربیا   یدن و به حمام رفتن سود دارد و عالج بیروغن مام

گرم بر سیر   کنند و روغن بر بدن ماند و نمک یه دکآن است 

 . ه و جنطانا خورانندکد و مسگتارن

م مثیل  کد مصیده و ورم شی  یخوردن او درد شید : ساالمندرا

استسقا و احتباس بو  و ورم زبان و زوا  عقیل آرد و بصیض   

 . اه و عفن گرددیمواضع بدن س

و  یاق افصی یی ننید و تر ک کم را پاکو حقنه ش یبه د: عالج

 صه و عسیل و حیب  یا میانج یامبطم و رات کطوس و علیمثرود
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 . ت نفع داردیصنوبر به روغن ز

رنیگ و   یمیودت و زرد کخوردن او ورم بیدن و  : ضمادع

 . طصام برود یها براشد و آرزو و دندان یآرد و مو یغش

اضیت  یند  و مسیهل دهنید و ر  یفرما یبه آب گرم د: عالج

ردن و به حمام رفتیه و عیرق آوردن و بیه آبیزن درآمیدن و      ک

م و کرکی و دوام کوا اممسی ن نفع دارد و دیروغن در بدن مامد

 . د استیره مفیمقدار دو مثقا  به ش یخ نیسصد و ب

 کهفتیه هیال   یکازو بصد از  یمقدار عدس: یزهره سگ آب

 . سازد

ه یی ر مایی و پن ینی یانا و دارچیر تازه جناطیروغن و ش: عالج

ف یی ن و تلطیخرگوش خوردن و روغین بیادام در بیدن مامید    

 . ر نمودن سود داردیتدب

دهیان و   یبوود و تلخکزرد و  یاز خوردن او د :وزیزهره 

 . دید آیچشم پد یزرد

: اق بدهندین تریند و ایفرما یبه روغن و آب گرم د: عالج

برابر میر ن یف    یکگل مختوم، حب امیار و تخم سداب هر 

مثقا  بدهند و بیه   یکخته یوفته به عسل آمکجزو همه را نرم 

 . ندیضه رجوع نمایعالج ه

از او  یمتیواتر آرد و خالصی   یردن او غشی خو: یزهره افص

 . سر گرددیبه دشوار م
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نجید بدهنید و   کرده و روغین  کی ه گیرم  کروغن مس: عالج

ر و یبکاق یند و فادزهر و تریعقب او آب گرم نوشانند و فرما

 . طوس خورانند و غتا ما املحم سازندیو مثرود کدوا اممس

و وجه و ورم  ید و زردیرب شدکخوردن او : عرق دواب

 . آرد یالن عرق بدبویخناق و س

ن مختیوم دهنید و زراونید و    یاق طینانند و ترک ید» عالج

 . مدرم به آب گرم خورانندین یکهر  یاندران کنم

ه در مصیده فاسید شیود و تیرش گیردد و      کگاه باشد : ریش

نید   کضیه  یه هکی چش سر مصده آرد و باشید  یو پ و دوار یغش

 .شدکب

خیوردن و روغین    یننید و فالفلی  ک یل دبه آب عس: عالج

ن و گلقنید و گیالب   یبر مصده مامد کین و بادام و م طینارد

 . نفع دارد

و عرق سرد و  یر در مصده بسته شودو غشیه شکگاه باشد 

 . نافض آرد

 یا مقیدار بیادل  یی هنیه  که کم مثقا  به سریه نیر مایپن: عالج

بیه آب   رفسکخ تخم ین با طبینجبکنه و سیا آب پودیت یحلت

 . ند به آسب عسلیفرما یعسل دهند تا بگتارد پس د

ر را در مصده یر خورند شیا دبل شیه اگر باال یر مایپن: دهیفا

نید آن را بگیتارد و   یر بسته باشید و تنیاو  نما  یبندد و اگر ش
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اشیامند نخسیرند مهیتا    یر بیه شی کی ه چیون  کی تر آن است  یاوم

د یی ر نبایشی  چ غتا بر سیر یخوردن او به شب ممنوع است و ه

افته مع یر کشتر ذیخوردن و تجبن مبن و دم در امراض مصده ب

 . دید زوایفوا

ا مثانه یا روده ینه یا سیهر گاه خون صرف در مصده : خون

اعضیا و   یو سسیت  یجامد و بسته گردد خناق و سیقوط غشی  

 . اطراف و ضصف نبض آرد یسرد

 یر و میز خرگوش با مقدار درمیستر چوب انجکخا: عالج

نه و یدر سی  رده بدهند پس اگر جمیود کره حل یه به شیر مایپن

ند و اگیر  یند و اگر در روده باشد حقنه نمایفرما یمصده بود د

ه به ح ات اممثانه مخ یوص اسیت بیه    که یدر مثانه بود ادو

 . ار برندک

شیب بیرو    یصنیند یل گویامل کسم یه به تازکسرو  یماه

ه کی ضیه آرد و باشید   ی  او تاسیه و ه ه تناوکگتشته گاه باشد 

 . شدکب

دهنید و گیل    یره بیا ع یاره بهی   ینید و شی  یفرما ید: عالج

 . ده داردیمختوم فا

بسیازند و بخیار آن    که گرم برختیه و خنی  کان یگوشت بر

و فقدان عقل  یم زهر دارد و خوردن آن غشکمحتبس ماند ح

 . ضه داردیو ه
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پیس از   یصنی یبصده  ینند به دک کنخست مصده را پا: عالج

و  کب و گل مختوم دهند و دوا اممسیره به آب به و سیآن ش

ور است سیود دارد واز خیواب و حمیام    کضه متیآن چه در ه

 . ندیمنع نما

و  خوردن او نفث امدم: یائیخرگوش در یصنی یارنب بحر

 . نه آردیربو و عرق بد بو و درد مصده و س

پیس از آن   یصنی ید و بصیده  نی یفرما یبه آب گرم دی : عالج

ن و حمام نفع تمیام  ینجبکنوشانند و س یو خباز یخ خطمیطب

نید و  یق نمایماند ف د با سیل  یباد ینه ددریدارد و اگر درد س

 . شربت خشخاش و شرب عناب خورانند

ه طیرف دم او بخیورد درد در روده او   کی  یسک: یوهکگاو 

 . دید آیپد

و پسیته و فنیدق و   ند یفرما یبه آب گرم و روغن د: عالج

ل زهیرج  یم دمم فین یه مصده به دیر بخورانند و بصد از تنقیانج

د یی طیوس مف یاق فاروق و مثیرود  یپخته سود دارد و تر یبه م

ه یی ر ادویی ن غتا آش و گوشت برده اسیت بیه غ  یاست و بهتر

 . حاده
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دن مار و یدر معالجه گز: میکست و یفصل ب

 یلکل الیسب یگر جانواره زهردار علید
ز حسیاب  یی ار اسیت و از ح یه ادسام مار بسی کد دانست یبا

میار   کست چون ملی یخارج است و بصض آن را هرگز عالج ن

ور که در مطوالت مشیروحا میت  که تاج بر سر دارد و جز آن ک

ق ننمود و بیه داعیده جامصیه    یر آن الکن مخت ر ذیاست و در

 . رده باشدکتفا کد ایار آکه در دفع سموم به ک

 :قه دفع زهرها بر شش وجه استیره طکبدانند 

را بیر افیرزود    یزیه حرارت غرکدهند  یزیه چک، آن یکی

رد و زهیر  یی صت دوت گیو احشا را دوت دهد و بدان سبب طب

 . و جز آن یر و مصبت بربریبکاق ید چون تریرا دفع نما

رون آرنید تیا زهیر    یتن ب یها رطوبت یه به زودکدوم، آن 

 ینده شودو به اعضاکر بدن پراه به صحبت او دکابد یب نکمر

 یصنی یاسیت و بصیده    یل رطوبات دی یق تقلیسه رسد و طریرئ

جامصه امنفع اسیت در   یپس از آن ف د و اسها  و ادرار اما د

ار نتیوان  کی ه همیه جیا بیه    کع ادسام سموم بخالف ف د یجم

 . بست

ت بیدان  یه بامخاصی کی  یقایه ادزهر آزموده و ترکسوم، آن 

دن یی چون گوشت تمساح جهیت گز زهر مخ وص بود دهند 
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 . یدن افصیجهت گز یتمساح و گوشت افص

بود  یوانیه ضد مزاج آن حکخورانند  ییه دواکچهارم، آن 

 . ه ضد مزاج گژدم است و امثا  آنکچون انگزد 

ت آرد که اخالط را به حرکنند ک یه دوا و عملکپنجم، آن 

نید و  کپوسیت اف  یل تموج به سیو یصت زهر را بر سبیپس طب

ن و جز آن یا به دویه مصرده یق به ادوید همچون تصریدفع نما

ه کی ه گیاه باشید   کی را یست زیاز خوف ن یر خامین تدبین ایکم

 . سهیرئ یت زهر به اعضایدهد بر سرا یاریت اخالط کحر

ن یی د و ایه منع انتشار زهر نماکنند ک یریه تدبکششم، ان 

ند و از یاه به مجرد مسع عضو ملسوعه را دطع نمکچنان باشد 

ه کی گیر آن  ین بیود پیس داص دهنید د   کتن جدا سازند اگر مم

باالتر از موضع مسع عضو را سخت بر بندند و بر محیل مسیع   

ه بیر آن  کی گیر آن  یند دکه مخدره گتارند تا زهر تجاوز نیادو

ا شیرط زننید   یی ر شیرط  یا به غیامشرط  نند معکمحل حجامت 

د و یی ق برآیی رن طیا زمو چسبانند تا زهر بید یحجامت  یفقط ب

دن عضو ملسوعه بیه دهیان جهیت    کید و میبه جانب تن نگرا

 . د و اسان استیقه مفیت طریجتب زهر به غا

ر بود از طصیام و دهیان را   یم سکه شکد ینده را باکم: انتباه

بخورد و دهن خود  یه مختکند بلکره مضمضه ید و به شیبشو

ز آن پیس ا  یصنیا بنفشه چرب سازد و بصده یرا به روغن گل 
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نیدازد  یه دهن بردارد آب دهن بکدن آغازد و هر زمان یکدر م

 . تا ذات او و دندان او از آفت محفوظ ماند

دن جیانوران  یی ه گزکی بیه  که مفرده و مریر ادوکدر ذ: دهیفا

را سیخت   یدن افصی یی ر او گزیه، شی یالغ: زهر دار را سود دهد

تخم تیرنج مقیدار دو مثقیا  ضید      یصنینافع است بزر االترج 

خ انجیدان  یوانات است رمره پنجنگشیت و بی  یح یمه زهرهاه

ر و بندق یحلب بلسان و بادام و انج. پادزهر همه زهرها است

وفه خرزهره و برگ او و کر و زراوند و شیانا و جاوشیو جنط

قون ی یوم و دردمانیا و غیار   یر و راسین و د یو جرج ینیدارچ

تیازه  ه کی بار درخیت چنیار    یصنیهمه نفع دارد و رمره امدمب 

ب االرر اسیت و بطیون و مصیده ابین عیرس      یبرآمده باشد عج

نمیوده   کان ساخته و خشیز بریرده به گشنک کرا سو پا یصنی

ره و یبا ش یخ موش دشتیزنده و طب یخ راسویسود دارد و طب

االرر  بیو خون سنگ پشت او سررز و عج یخ سرطان نهریطب

ردن و کیین بییز سییوخته خییوردن و ضییماد   یاسییت و سییرگ 

ز مانید  یه شونک یا رهیوس و تخم باد آورد و حرف و زیرمادک

خ پودنییه یدر آب او و طبیی یر و پلرییل و بیزر حنیید دیود  یو سی 

 . ردن و خوردن نفع داردکضماد  یوهک

ت یدن همه جانروان زهیر دار  و سیم  یه گزک یادیصفت تر

ز تخیم هیزار اسیرند و    ید است شونیار را مفکان یه زیتمام ادو
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درم،  ییک  ییک انا زراوند گرد، هیر  ینطدو درم ج یکره هر یز

ه هفیت داروسیت   کم درم جمله را ین یکد و مر هر یپلرل سر

انیدر   یرومی  یمقیدار ادلی   یزند شربتیخته به عسل آمیوفته بک

 . ره دهندیش

، یتخیم شیلیم دشیت    کخش یحب بلسان زوفا: گرینوع د

ون یسییون، فطراسییامیاه دار پلرییل وج انید، پلرییل سیییپلرییل سییر

چهیار درم سینبل و فقیاح     ییک ه و بزر مبنج هیر  ریاسارون، ز

ه چهیارده دارو اسیت   کی شیش درم، جملیه را    ییک اذخر، هر 

 . یروم یمقدار بادل یزند شربتیخته و به عسل آمیوفته بک

 ییک  ییک ون و مر، هیر  یاالرر است، اف بیه عجکگر ینوع د

سیه   ییک ل و زراوند مد حرج هیر  یخ زراوند طویم بیدرم و ن

ه پختیه و  کی ر یی هر پنج دارو به آب جرج درم، سداب دو درم

نند و به عسل بسرشیند و  کرده بود تر ک یف برداشته و صافک

ه بر محیل مسیع نهنید سیود     که یادو. ره دهندیمثقا  به ش یک

ر پخته و خیام بیه   یش: گرید. نندکا ازرق طال ید ینفط سر: دهد

 یبیار ینیه جو یدستر با ع اره پودیروغن گاو بر نهند و جند ب

ا یی با زهره گیاو فقیط    که و نمکا سریا بو  سوده یرد ا گوگی

 کر به نمی یا سیه کر و چوپ انگور به سریستر چوپ انجکخا

نیه  ید و نریخاصه سیر  یگر مرص خانگیوفته همه سود دارد دک

افند و بیر آنجیا گتارنید و    کنه بشیرند و زنده او را سیبود بگ
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ن بیز همیه   ینهنید و سیرگ   یگیر یمتر شیود د کاو  یچون گرم

 یه بیه تیاز  کی را  یمیار  یدگیها را سود دارد مگر گز یدگیگز

 کده و بیه نمی  یت جوشیان یی ند و زفیت در روغین ز  یصما گو

ننیده  کرا وداص  یدن افصی یی نید نیافع اسیت گز   یخته طال نمایآم

 . است

ا یی ه یی هر گاه محل مسع جراحت آرد به استصما  ادو: انتباه

دهنید  مت دانند و او را اجازه ملتحم شیدن ن یخود به خود، غن

باشید   یه مسع از عضیو کد و آنجا ید چنان چه بایتا زهر براال

ر گتشته سود ندهید  یا تدابین نبود که دطع او و بستن او ممک

رنیید تییا یگییاه را بییه اسییتره برگیآن جا یه حییوامکییالزم اسییت 

ه طبیع  کی ه یی نند و به اطلکد پس مصامجه یزه بر آکیاستخوان پا

ز آن هر چه مناسیب  بروج و جیزهر بگرداند و بفسراند چون 

ا به زفت و روغین  یا داص نهند آنجا آهن تفته یبدان زهر باشد 

 . دهیت جوشانیز
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دن یاندر معالجه گز: ست و دومیفصل ب

 لیل التفصیسب یوانات علیح
 :دیگفته آ یبه نوع یکهر 

دن او درد و حمرت یدر متع عقرب و عالمت گز: نوع او 

د در آنجیا و اگیر   یو صالبت موضع است و احساس درد شید 

ع و یآرد و اگر بر ع یب افتید صیر    یان افتد غشیش بر شرین

 . آرد صداع

امفور بیاالتر از محیل میتع بیر بندنید و زهیر را        یف: عالج

خ بابونیه و  یا بیه طبی  یا به محام و به آب گرم یند به دهن کبم

 یند و بندق هنید یبسوس و برنجاسف و سداب عضو را بشو

نند و بر آن محیل گتارنید   که یند و درهاون صالیدر دهن بخا

تیان و  کا گیوگرد و تخیم   یی نه و آرد جو به آب سداب یو پود

وفتیه و بیه روغین    کر یا سی یدستر یا جندبیامبطم  کوعل کنم

ه به هیم رسید و روغین    کدام کند هر یت سرشته ضماد نمایز

ره یت و عادردرحیا بیه شی   یر و حلتیبق بمامند و سیون و زیفرف

اق اربصه و یره و تریه شیاود یکت به یحلت یا مثقامید بخورانن

شراب به سیود   کا مقدار آن رب جوز با اندیر یا و سیسنجرن

 یرید است و اگر تیدب یدارد و عرق آوردن و به حمام رفتن مف
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ند بهتر است و بصد حمیام  که همان عضو ملتوعه عرق کنند ک

انید   گفته یخوردن و بصض یطصام ددر کات است نمیاز مجر

ند متع عقرب ضرر نرسیاند پیس   یل نمایترب و بادروج اگر م

نند و کفه یسار بود خوردن ترب و با دروج وظیه عقر بکآنجا 

ند چیون تخیم   یبود احتراز نما کاز آن چه مفتح مسام و مسام

 . رفس و امثا  آنک

ه او کی را یی ز: ندیگو« جراره»ه آن را کاست از گژدم  ینوع

شید و زهیر او گیرم بیود و     کن یمی چون راه رود دم خود بر ز

نید و روز دوم و  کم کی ه بگیزد درد  کاست آن روز  یخاصه و

د و یی بو  خون آ یاماسد و به جایند و زبان بکسوم درد غلبه 

صیت آرد و  یردان و حبس طبیو خفقان و  ید و غشیرب شدک

 . سازد که هالکباشد 

پس  یصنیند و داص دهند عده کنخست به محاجم بم: عالج

دسیتر  یبیون و جندب ید فریایسر نینند و اگر داص مکف د از آن 

ه طیال  کو سیر  یاو بیه گیل ارمنی    یبر موضع متع نهند و حوام

و  یب و بهی یر تیازه و رب سی  یه خوردن شی کند و بدانند ینما

دو و آب جیو و آب طیر   کی ن و یاریی و خ یاسنکاهو و کره یش

افور سیود دارد  کب به آبر سرد و درص یخشقوق و پوست س

ب ترش نفع تمام دهد و اگر درد یافور به آب سکثقا  م میو ن

رده و دوص تییرش دهنیید و کییه سییرد کییبییود آب فییوا  یدییو
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اجزا برابر نرم  کز خشیب ترش و گشنیطرخشقوق و برگ س

ها بیه روغین گیل     وهیف در دهان اندازند و آب مکوفته سه ک

نید و  یرد حقنیه نما یم باد گکرده تا سر بنشاند و اگر شکسرد 

و  یاسین کر زبیان بزننید و بیه آب    یی اماسید رگ ز یب اگر زبیان 

 . ندین غرغره نماینجبکس

ه کی د یی نید با کژدم جراره چون به محیاجم بم کزهر : دهیفا

ننید  کن نیه اگر چنی کرا ینند زکان محجمه پنبه ندف زده پر یم

د یچ وجیه نشیا  یدن او به دهن به هکیشود پس م کهال  ندهکم

 . ه شدگفت یلکه در مصامجه ک یطیمگر به شرا

 یاز زخیم او آماسی  : در متع زنبور و مگس عسل: نوع دوم

ه سیر  کاست از زنوبر  یند و نوعکصصب تومد  یسرخ و درد

هیا باشید و چیون او     رهیی دا یاه بود و در تن ویاو بزرگ و س

 . شدکه بکد آرد و باشد یبگزد امم شد

ه درد کی ز بخورانند یف گشنکفورا سه  یصنیدر حا  : عالج

و  یو خطمیی یخ بردارنیید و آب خبییازیییاز  یافیبنشییاند و شیی

تیر   هکند و خرده به سرینج طال نماکاکخرفه و عنب امثصلب و 

ن حر به یره سرد ساخته بر آن گتارند و طیرده و به برف  غک

ا یی ه کا آرد جیو بیه سیر   یی ره کافور به سی کا یا طحلب یه کسر

افور کی  که و اندکزتر به سریا آب گشنیه کوفته به سرکنجد ک

ن و آب انار تیرش  ینجبکب و سیردن نفع دارد و رب سک طال
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ز و دند بیه آب سیرد   یاهو و گشنکو  یاسنکار و آب یو آب خ

باشید   یا بدن ممتلی یالن بود کد است و اگر زنبور یخوردن مف

نیافع   یخته طیال یه آمکرد و گل خانه زنبور به سرکد یف د با

 . است

 . دش او آنجا بمانیزنبور عسل چون بگزد ن: دهیفا

ن مگیس در آن محیل   یر زنبور باشد و مامدیمثل سا: عالج

 . درد بنشاند

ار یمورچه، و انیواع او بسی   یصنیدن نمله یدر گز: نوع سوم

ابیان انیدمس   یده و در بیی ن بصکه امیا کی اند  است و چنان آورده

 کابنید هیال  یه چیون آدم را ب کی مورها هستند به مثابیه گیرگ   

 . سازند

مورها همچیون عیالج زنبیور    دن یبامجمله عالج گز: عالج

 . است

ار یانیواع او بسی  : بیوت کال و عنیدن رتی یی در گز: نوع چهار

ه به مثابه پروانیه بیود   کاست  ین ادسام او م ریاست و بدتر

مییودت و کحمییرت و  کدن همییه آنهییا ورم و انییدیییو از گز

خیاص اسیت    یخضرت ظاهر شیود و هیر نیوع او را اعراضی    

اه یه افتد و از سی کو ح کدن حمرا او درد اندیچنان چه از گز

د اخیتالف بطین و   یبدن و رعشه و از سف ید و سردیدرد شد

ه بر پشت او خطوط بیراق بیود   که یبکوکه و از کح کدرد اند
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د و یبود درد شد کنا یه موکبدن و از زرد او  یو سست خدر

 . ندک کرعشه و عرق و انتفاج بطن عارض شود و هال

ا یی و  موضیع مسیع را بیه دهیان     ا: هکعالج همه آن است 

پیس ازآن در   یصنی یند جهت جتب زهر و بصیده  کمحجمه بم

نید  ینید و اسیتحمام فرما  یآب طال نما کآب گرم گتارند و نم

ه هیر  کم دارد و سزاوار آن است یده عظین درد فاکیه در تسک

 یر و نوره و دلیستتر چوب انجکا خایمحظه در آب گرم نهند 

 یضیماد  کنید و میر و نمی   ینما وفته بیه آب گیرم طیال   کنرم 

 . ستیکن

اه دانیه و تخیم   یا و سیفوف از سی  یاق اربصه و سنجرنیو تر

 . رده سودمند استکت به آب گرم حل یا حلتیرفس ک

اطیراف و   یدن او سیرد یه از گزکبوت کاست از عن ینوع

 . دید آیم پدکب و تمدد و انتفاخ شیره بدن و انتشار ضیدشص

ره یز بیه شی  یسیصد و شیون  ه سیداب و  کی ر او آن است یتدب

 . د استیق به حمام مفیاق و تصریبدهند و خوردن تر

وتاه دارد کها یاه بودو پایه سکبوت است کاز عن: گرینوع د

اه گیردد و سیم   یه افتد و آن مح سکدن او مطبقه و حیو از گز

 . بوتکر عنیاو گرم بود به خالف سا

وخ نند به چند دفصه و بیه مطبی  که ف د کر او آن است یتدب

رنید و بیه   یند و گوشیت فاسید آن را بگ  یصت بگشایه طبکفوا 
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 . ندیه عمل نمایمصامجه دروح رد

بیوت مصیروف بیه فهید و او بیر      کگیر از عن یاست د ینوع

وز، یی  یصنی یند یگردد و مهتا فهد گویجهد  و او را م یمگس م

 یردن بیر رو کی د یوزپلنگ در صی یچون  یصنید یممشابهه ام 

 ید  نطقیه و یخرد و سف یهایرا پابوت کن عنیپرد و ا یصد م

 . و عرق سرد افتد کاکح یدن ویاه باشد و از گزیل به سیما

ه درو که که حضض و روغن گل و سرکرش آن است یتدب

 . ندیده باشند طال نمایرفس جوشانکخ یب

او دراز باشید از   یه دسیت و پیا  کی بوت جهنده کعن: دهیفا

ز عارض شیود  بو  و برا یو دشوار یدن او درد مصده و دیگز

 . شنده بودکن بد و یوا 

اسیت   یوانیی ال حیال اسیت و رتی  یمثل عیالج رتی  : عالج او

 . بوتکمشابه به عن

ه سیام ابیرص و چلراسیه    کی رپاسیه  کدن یدر گز: نوع پنجم

الن رطوبت فاسید ظیاهر   یدن او دلق و تب و سیاز گز: ندیگو

او  یهیا  ه دنیدان کی را یی باشد ز یمیشود و درمحل متع درد دا

 . ماندآنجا ب

ن چنیان  یی د و ایی هیا بیرون آ   ه دندانکنند ک یریتدب: عالج

ر یی ا حریشم برو مامند یا ابریستر بمامند که روغن و خاکباشد 

رده آنجیا  کی ر یستر را به روغن خمکشند و پس از آن خاکبرو 
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ل نشیود بیه   یی ر زایبیود و بیدان تیدب    یمیگتارند و اگر درد دا

و سییبوس ه درکییو آب گییرم  یییکن یدنیکیینیید مکدهییان بم

 یال سود دارد و اگیر دیدر  یاق رتیزند و تریده باشند ریجوشان

چند و بر محل متع بگردانند و راسیتا و چریا   یارد برکر بر یحر

رده کی زه یی د و صیوف ر یشند دندان زود بر آکش و پس بیو پ

رده کی در آن حیل   یه صمغ عربیکزند و به آب یبه اسبیو  آم

پیس از آن بیه    یصنی یه و بصد یخته آنجا گتارند زمانیباشند آم

د و نشیان بیرون آمیدن    یه دندان به زود به در آکرفق بردارند 

موضیع   یبیود کنید و  که تب مفاردت کاو آن است  یها دندان

 . الن باز ماندید از سیبرود و صد

سیت مشیابه   یو او جانور: دن سیاالمندرا یدر گز: نوع ششم

دن اه و گیر یوتاه و سردمش سکدارد و دم  یرباسه و چهار پاک

تیر از سیام ابیرص بیود و      تر و پهن باشد وآن بزرگ یکاو بار

ار بیود و  یی ان نوشیادر ب کی اه باشد و دریابلق زرد و س یمون و

ارگر نشیود و از  کی ه در آتش نسیوزد و سینگ بیدان    کند یگو

ح و مضیرت زهیر او آن   یی جمله سموم دنامه است ماننید ذرار 

ث همچون آتش در باطن احیدا  ید و حرارتیه درد شدکاست 

ن گیردد و  یا سینگ یی ند و آماس گرم آرد و زبان بسته شود وک

اه یدن او سی یی گاه گزیه جاکشود و باشد  بر اعضا افتد و خدر

 . فتدیه عفن شده بکگردد و باشد 
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نسیت و  یخ گفته شد عالج ایآن چه در مصامجه ذرار: عالج

خیوردن سیود دارد و    یائیی و در یه سنگ پشیت صیحرائ  یخا

 . د است یردن مفکخوردن و ضماد  خ ضفدعیطب

ن یه بییدترکیید دانسییت یییبا: یدن آدمیییییدر گز: نییوع هفییتم

دن روزه دار یییه گرسیینه بییود و از گزکییهییا آن اسییت  گزنییده

 . دید آیپد یرد یها حا 

ه کستر چوب انگور و سیر کت در موم گداخته خایز: عالج

ا میرهم آسیود   یان و عسل یخ بادیه با پوست بکرسا و سریا ای

و  یا آرد بیادل یساخته باشند  یت و موم و چربیدنه و ز ه ازک

دام کی و عسیل هیر    کاز و نمی یی ا پیه و روغن گل کآب و سر

نیید و اگییر ورم ظییاهر گییردد  ید ضییماد نمایییسییر آینهییا میاز

م دارد و تخم شبت سوخته و یده عظیردن فاکمردارسنگ طال 

ا یی ت یی روغین ز  که و اندکرنب و سرکستر کوفته با خاکنرم 

 . نافع است یینجد، طالکروغن 

وانیه گیردد   یز دیوانه بگزد و او نیه سگ دکرا  یآدم: دهیفا

ن ینچنی یدن ایه از گزکرا یاز صحبت او اجتناب واجب دانند ز

وانیه و آن را  یدن سیگ د یه از گزکد ید آیآدم همان حامت پد

دن یی ه در گزکی همیان اسیت    یر ویل توان و تدبکمش کتدار

 . دیوانه گفته آیسگ د

 وانه نباشد یه دکدن سگ یدر گز: هشتمنوع 
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از و یی دن مردم گفته شد سود دارد و پیهر چه از گز: عالج

از و سیداب و  یی و پ که بیا نمی  کو عسل و نطرون و سر کنم

ه بیر آن  کاست و سیر  یکن یو بادام تلخ و عسل ضماد یبادل

رده بر نهادن نافع است و که تر کا صوف به سریختن یمحل ر

تر اسیت و  یننید امیو  که اضیافه  کدر سیر روغن گل  یاگر ددر

خته آنجا گتاشتن و بستن و از پس یه آمکنطرون به سر یددر

د است خاصه اگیر ترسیند   یت مفیردن به غاکهر سه روز تازه 

 . وان بودیه سگ دک

وز و جراحت چنگیا   یر و یدن پلنگ و شیدر گز: نوع نهم

 یامخی  کینان از رهنیا یه دندان و چنگا  اکد دانست یبا: نانیا

ه نخسیت بیه محیل جراحیت     کی ست پس صواب آن اسیت  ین

پیس از آن   یصنی ید بصیده  یمحجمه گتارند تا ماده زهر برون آ

ند و پس از آن جراحیت را  یرسا و عسل ضماد نمایزراوند و ا

رسا و خبیث فضیه و   یند و از پوست نحاس و ایه بشوکبه سر

به مصامجمیه   یت مرهم سازند و بر نهند و بادیموم و روغن ز

 . ندیام نمایروح دد

ر را یخ او زخیم شی  یرا بجوشانند و بیه طبی   یاگر چا: دهیفا

ند و هم ازامه سیم  که مصا هم به کتش آن است یند، خاصیبشو

 . دیآن نما

ه کی  یا یو نهنیگ و میاه   یدن سیگ آبی  یی در گز: نوع دهم
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 . وسج استکمصروف به 

ا نطرون یه یو پ کات و نمیشند پس جامکعالج زهر آنها ب

میرص و بیط و مطلیق     یبیر جراحیت گتارنید و چربی    به عسل 

 . ه و روغن گل سود داردکها و مس یچرب

د دانسیت  یبا: راسو یصنیدن ابن عرس یدر گز: ازدهمینوع 

 . نده شودکدن او زود در تن پرایه درد گزک

نید وا  یرسینه ضیماد نما  کا آرد یر خام و یا انجیر یس: عالج

فیورا درد   یصنیگ رگوشت را سو بر آن محل گتارند ر حا  

 . م دهدیبنشاند و سود عظ

وانه گردد و یه دکابن عرس، همچون سگ گاه باشد : دهیفا

وانیه  یدن ابن عرس دیوانه شود و مصامجه گزیه را بگزد دکهر 

 . ابدیر کوانه ذیه در عالج سگ دکهمان است 

ه از کی ار باشد یبس: گربه یصنیدن هر یدر گز: نوع دوازدهم

د و آن محل سیبز و سیخت   ید آیب پدصص یدن او دردهایگز

 . گردد

از و یی شند به امت اص دهن با محاجم و پکزهر او ب: عالج

ردن و کی نجد به آب ضیماد  کا یاه دانه ینند وسکنه ضماد یپود

ر کی ه ذک، به همان عالج عام ید است و بادینه خوردن مفیپود

 . رد به حسب حاجتکد یشد با

 مون یدن گرگ و میزدهم در گزینوع س
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ره گفتیه شید در نیوع    یآن چه جهت عض پلنگ و غ: الجع

مون یم یدگیوفته بر گزکدرهم  کاز و نمیار برند و پکنهم به 

 . نهادن سود دارد

ست همچیون  یور ، و آن دابه ا یدگیدر گز: نوع چهاردهم

د و عیالج او همچیون   ید آیه چون بگزد جرات پدکسوسمار 

 . نندکه یعالج دروح رد

دن یه از گزکاراند ینده بسیوانات گزیح در بحر و بر: دهیفا

ه جیتب  کی نها اعراض بد ظاهر شود و عالج همه آن اسیت  یا

ند و تا ودت خالص شدن جراحت را اجیازه منیدمل   یزهر نما

نات زهیر  کاق و وفیادزهر و جیدوار و مسی   یشدن ندهند و تر

 . ل دوام و در غتا و شراب مراعات بجا آرندیدهند برسب یهم

بیود مثیل    ین جانوریدن دمله امنسر ایگزدر : نوع پانزدهم

روان  یع مجیار یی دن او خیون از جم یی مورچه بزرگتر و از گز

 . دیها برآ خ دندانیه از چشم و بک یشود حت 

اهو و صییند  سییرخ و خرفییه و  کییفییادزهر و آب : عییالج

ر یا شیر گاو یت و شیند و حلتیده طال نمایطحلب بر محل گز

دو و همه آن کار و آب ین مختوم و اسبیو  به آب خیبز و ط

 . ندیره استصما  فرمایادات و غین دهد از ترکیچه زهر را تس

و او سرخ رنگ بود : یدن ضفدع بحریدر ز: نوع شانزدهم

ه کی  ید است و زهر او بد بو بود و هیر جیانور  یپل یو جانور
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د، یی نید و از درو بیدو بجهید و اگیر نتوانید گز     کند د د او یب

ار اسیت و مضیرت او   کان یز زین دن اویاو دم زند و دم یسو

 . شدکه آماس آرد بزرگ و زود بکآن است 

رده شیده  کاد یال یاق بزرگ و آن چه در عالج رتیتر: عالج

 . ار برندکبه 

 . دید آیآماس نرم پد یو نهر یبر کدن غویاز گز: کغو

 . سرد است یمثل عالج زهرها: عالج او

و او بییه  نیدن ذواالر بصییه و االربصیییییدر گز: نییوع هفییدهم

د دارد و از هر یگوش خزنده مصروف است و چهل و چهار پا

ش توانیید رفییت و هییم از پییس و یسییت و دو وهییم از پیییسوب

انگشت بود و آن چه بیزرگ   یکاو به ددر از  یدرازا یشتریب

ه یشیب  ید و حامتیدن او درد شدیوجب بود و از گز یکباشد 

 یزیی صیت، چ ید و طبید آیق نفس پدیبه وسواس و ترس و ض

 . ن خوردن خواهدیریش

وبنید و بیر آن محیل گتارنید و     کهمیان جیانور را ب  : عالج

رسینه اجیزا   کبر و آرد کخ یانا و پوست بیل و جنطیزراوند طو

ا و دوا یاق اربصیه و سینجرن  یی امصسل بخورانند و تر برابر به ماء

 . د استیردن مفکه طال کو سر کسود دارد و نم کاممس

ه دنیدان  کی د دانسیت  یی با: دن میوش یی در گز: نوع هجدهم

دن آن میوش آمیاس در   یی هیا زهیر دار بیود و گز    موش یبصض
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ا یی بیود  کد وآن موضیع  یی نید و درد نما کعضو آرد و جراحت 

ند که فاسد شود و فساد او درون سو سر کاه گردد و باشد یس

 . گر اعضا را فاسد سازد همچون ناسوریو د

 ه در دفیع کی  یریشند به امت یاص و تیدب  کزهر را ب: عالج

ند و اگر آن جا شرط ید بود استصما  نمایال و ضماد مفکزهر ا

شند و به فساد کر یرون آرند بهتر باشد و اگر دیزنند و خون ب

و  ینید بیه ف ید و مسیهل و دی     یل رطوبات فرمایسر نهد، تقل

 . داده باشد یادرار و فادزهر م

لب ک یسگ را به تاز: وانهیدن سگ دیدر گز: نوع نوزدهم

و بیه سیگ و گیرگ و    کی است جتام مانند  یرضند و آن میگو

فتیار حیادث شیود و    کر و شیا  و راسو و روباه و اشتر و یش

ه را بگیزد او  کی وانه هر یوان دین حیوانه سازد پس ایآنها را د

ن یه اکرده نشود و آز ان ک کز بدان بال مبتال گردد اگر تدارین

ن یی لب متصارف گشیته و ا کلب امکشتر افتد به یعلت سگ را ب

 :دیده گفته آینوع به سه فا

هیر  : دن اویوانه و امتحان گزیدر عالمت سگ د: ده او یفا

م خورد ک یزیوانه شود، همه احوا  او بگردد و چیگاه سگ د

ند بلرزد و بترسد و آب نخرود و تشنه بمانید  یو هر گاه آب ب

ختیه دارد و عامیب   یو چشم او سرخ بود و زبیان  از دهین آو  

نده بود و سیر  کد و گوش افیآ یتر ینیبزد و از یریم کف ناک
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ده یشی ک یان پایرده پشت بر آورده و دم در مکش نگون یدر پ

د و بیه سیر در   یی و رفتن او مثل مستان باشد و چند ددم بیر آ 

وار و بیر درخیت و جیز آن حملیه آرد و آواز او     یی دو بیر د یآ

امتحان آن . زند یهمچون آواز گلو گرفته بود و سگان ازو بگر

وانیه، بیر چنید وجیه     یر دیی ا غیوانه است یسگ د یدگیه گزک

نهیاده   یمیز چار میز بیر جراحیت نهنید و سیاعت     یکی: است

پس اگر میرص  : ش مرغان اندازندیپس از آن پ یصنیدارند بصده 

ه کی ده دوم آن یی وانیه گز یرد سگ دیا خوردو بمیآن را نخورد 

د یی ه از جراحیت پاال کی  ینان به رطیوبت  یا هکت یصنی یا پارچه

ل یی رد دمیی ش سگان اندازند اگر سگ بخورد و بمیند و پیالایب

ه آب سیرد بیر بیدن آن    کی وانه باشد سوم آن یسگ د یدگیگز

ده یی وانه گزیاگر عقب او بدن آن گرم شود سگ د: زندیس رک

 «ر خاصۀیهته عالمه غ»: خیباشد و دا  ش

و جیز آن بیر    یکیه به سبب تیار کاز آن ه گاه باشد : انتباه

ر یی ا غیی وانه بیود  یه دکده اطالع نبود یگزصورت و حا  سگ 

قه امتحان مردوم شد پس هر گاه سگ بیزد  یه طریوانه بنا علید

نید تیا اگیر    یامتحان فرما یت او اطالع نشود به زودیو بر ماه

 . ندیآن نما کامفور تدار یوانه بود فید

وانیه  یدن سیگ د یی ه از گزکی ان احیواالت  یدر ب: ده دومیفا

 یصنی یلیب  کوان یی گیر ح یا دیلب کام لبکهر گاه : دینما یرو
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س کی رده نشود، آن ک کوانه بگزد و چند روز بگترد و تدارید

د چییون یییآ ید میییییپد یصیییر طبیییفاسیید غ یرا سییخت حییامت

 کیو اختالط عقل و خشی  کیبد و اندوه و خشمنا یها شهیاند

 یینیید و از روشیینایآشییفته ب یهییا و خییواب یدهییان و تشیینگ

ندامها سیرخ شیود و خاصیه    دوست دارد و ا ییزد و تنهایبگر

ستن آغازد و هر گیاه  یش گردد و به آخر، گریه رکاست  یرو

زد یی ند و از آن بترسید و بگر کا  سگ درو توهم یند، خیآب ب

گیردد و باشید    کافتد و هال یند و عرق سرد و غشکاد یو فر

ه آواز سگ کشود و باشد  کها هال ن حا یش از ظهور ایه پک

 یا سیگ یی  یوانیی د و از بیو  او ح ا آواز او منقطیع گیرد  یند ک

اه بیود و در  یسی  یق و گیاه یی د و بیو  او رد یی برون آ کوچک

شیود و   کردن و طبع او خشی کمحل، حبس گردد بو   یبصض

نیه  یخیود در آئ  یض گردد و هیر گیاه رو  یدن مردم حریبرگز

نید و بیدان   کمالحظیه   یند، نشناسد و صیورت سیگ در و  یبب

 . ز بترسدینه نیسبب از آئ

را بگزد بصد  یسکوانه یه چون سگ دکثر آن است کا: انتباه

را بصد از شیش   ید و بصضید آیر در احوا  پدیهفته تی یکاز 

ز یی ه بصید از هفیت سیا  ن   کی اند  گفته یماه پا چهل روز و دوم

ن نیزد  یکست میاطبا درست ن ین دو  نزد بصضیند و اکظهور 

اند رابت است چنان چیه در عیده    ردهکه مشاهده کاهل تجربه 
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ظاهر شید و   یبارگیکوره کرات متیرا تی یش شخ ین درویا

ر تمییام داشییت و آب یییتمییام هییوش او بییه جییا بییود امییا تح 

د اما چون د ید خیوردن   ید یآوردند م یخورد اگر آب م ینم

 یصیات نیاطب کی افتیاد و حر  یم در بدن او میرد تالطم عظکی یم

خت و از آرار یر ین میوزه آب بر زمکزد و  یرد و نصره مک یم

دن سیگ از خیاط   یی ردنو گزکب جن یان حمل به آسیاو اطراف

اد آوردنید و  یی رد بیه  کی ر تفح  ینان رفته بود اما چون فقیرا

ر تفحی   یی نان رفته بود امیا چیون فق  یدن سگ از خاط رایگز

ده بیود و گفتنید   یی ن را گزیوانه ایه سگ دکاد آوردن یرد به ک

از  شیه آواز یم و میتا اند یده بیود یی جگر آن سگ بیه او خوران 

و . د آمید یی نون بصد از چهار سا  اریر او پد کاو رفته و ا  خاطر 

مه روز به همان حامیت بیوده   یر تا نیس از ودت ظهور تیکآن 

 ییک رده و کم او دم کهوش شده و ش یپس از آن ب یصنیبصده 

زده یی ه را آدم سیگ گ کهر : هیتنب. چشم او فرو نشست و بمرد

ن یی پیس خیورده ا   یسکا ید آمده باشد بگزد یر درو پدیه تیک

د دانسیت  یی ن مرض مبتال گیردد و با یز بدیشخ  بخورد او ن

د یی سیار برآ یوانه بگزد و از آن محیل خیون ب  یه را سگ دکهر 

رفتن ادرب و هم چنیان  یخون به خود اسلم بود و به عالج پت

مین گیردد از   یند اکه دهند و چون بو  یادیه تریاگر آن را ادو

ده از آب ترسید دبیو    یی اند چون سگ گز دن آب و گفتهیترس
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 . ندکعالج ن

را سیگ   یسی که کی هر گاه بداننید  : در عالج او: میده سیفا

ا سوار تا عیرق  یاده پا یمار را بدوانند پیه بکد یده بایوانه زگید

ه در آن کی ند و جراحت اجازه به شدن ندهند و ادیل میدت   ک

ه محیاجم بیر   کی د ید داد چهل روز است و بایمندمل شدن نبا

نید تیا زهیر    کاده چنان چه مصلیوم اسیت و بم  سر جراحت نه

تر بود تا رطوبیت  ینند اومکد و اگر جراحت را فراختر یبرون آ

ه در ابتید ااز  کد و آنجا یز برآید و به تبع او زهر نیتر پاال فراص

افند و کگیر بیاره آن را بشی   یخطا جراحت درست شده د یرو

از و یر و پیز با سیه نکر و سریر و جاوشیه مقرحه چون سیادو

ش یی ن میرهم ر یی نید و ا کش یی ند تیا ر یوفته ضماد نماک کنم

ر یو نوشادر دو جزو، جاوش کجزو نم یکزفت، : ننده استک

ه بگتارنید و جملیه را بیه هیم     کر را در سیر یسه جزو جاوشی 

ا  گتارنید  کی ا یتر خواند دوا یار برند و اگر دوکزند و به یآم

نید  ینما یمی از تفرح، روغن گاو استصما     ون و بصد یچون فلدف

نید و در  کت ید و هیم ازامیه سیم   یفاسده را دور نما یتا اجزا

ر و یی ند خاصه هنگام انتشار زهر و ظهور تییاسها  مبامیه نما

ه نفیع  کی سیرطان   یاق اربصیه و دارو یر و تریبکاق یوسته تریپ

رده کی ان یاند جگر همان سگ بر دهند و گفته یم دارد همیعظ

ننید  کاف یدستر شیو جندب خوراندن سود دارد و اگر ماهودانه
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 . ستیانا نیچ دارو چون جنطیه هکاند  و بنهند نفع دهد و گفته

ح دسیت  یی ذرار: جناستیه نافع درکح یصفت مصجون ذرار

جزو  یکجزو و عدس مقشر  یکرده ک کده سر او پایو پا بر

سدس جزو و  یکهر  ینیو زعفران سنبل درنفل فلفل و دارچ

دو دانیگ   یکها سازند هر  رصوبند و به آب دکهمه را نرم ب

درص  در حمیام برنید و در آبیزن بیو       یکهر بامداد  یشربت

ند و نخوداب از گوشت مرص فربیه خوراننید و اگیر از پیس     ک

ه عدس در آّ بجوشیانند  کد ید باید آیش در مثانه پدین دوا پیا

ه بنوشیانند و  کا مسی یی خ او بستانند و بیه روغین بیادام    یو طب

 . روغن گاو بخورانند

 ییک انیا، هیر   یو جنط یسرطان نهر: د استیه مفک یسفوف

سه درم، گل مختیوم ده درم،   یکنه هر یندر و پودکپنج درم، 

ه مشیربه بیه   کاند  خته دو درم بدهند و گفتهیوفته و بکهمه را 

 یا بردیدح یی فتیار سیازند   کس از پوست کظرف آب آن  یصنی

و  رنید در درون یفتار را در گکه از چوپ بود پوست کخاصه 

خیورده باشید و اگیر     ین آب می یس بیه همی  کی برون آن و آن 

فتیار  کوانه سازند و آن را به پوست یمشروبه از پوست سگ د

د اسیت و از  یی ت مفین همیه بامخاصی  یی و ا. بروشند بهتر باشد

 . دن به آب باز داردیترس

لیه  یور از آب بترسید و نخیرود، ح  کمت یهر گاه آدم: انتباه
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له آن ینگردد و ح کهال یاز تشنگ د داد تایرد  و آب باکد یبا

سر او را در مشربه گتارنید   یکرند و یزه دراز بگیه ناکاست 

ه کی گر در حلق او و آب بفرستند در حلیق او چنیان   یو سر د

هیا و   سیرد و دیرص   یرهایهیا و شی   ند و مصیاب یآب را نب یو

بامجملیه  . دهنید  یفرو نشاند هم یه تشنگکع بارد یما یغتاها

زود  یو تشینگ  کیوشند تا به سیبب خشی  کد یدر ترطب و تبر

ه سیگ  که همان ودت کند ین گویمجرب ینگردد و بصض کهال

س را کی خته آن یبه آب آم یوانه بگزد خون آن سگ را ددرید

ه اهیل تجربیه   کی ن همیه  یند بامجمله، اکبنوشانند زهر او ارر ن

ه کن بسند نموده از اصل عالج ین به همیکرد مکاند توان  گفته

ه تیا اسیتخوان آن   کی بر آنند  ید ماند و بصضیز نشاگفته شد با

د کیی ن راه تایی نید و از کسگ به آبیر تیر نشیود زهیر او اریر ن     

شیند و در آونید   کوانه بگیزد آن را ب یه چون سگ دکاند  ردهک

اوند و آن آونید  کق بین را عمیم بود اندازند و زمکه محکگل 

 انید تیا   آب بیدو نرسید و گفتیه    کدر ان نهند و بوپشند به خا

ه نفع تمام کماشه  یکد و هر روز ید خورانیبا کشش ماه مش

 یبهبیود  یصنی یدارد و تا سه ماه زخم را اجیاره فیراهم آمیدن    

 . د دادینبا
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 در طرد الهوام: ست و سومیفصل ب
 . ردن حشراتکدور  یعنی

خ سوسن بیا  یما از دود شاخ گوزن و سم بز و ب یصنی: هیح

شد و اگیر در راه گیتر او   کزد و خرد ، ما را بیعادردر حابگر

رد در کی رد و اگر آن را با نوشادر در آب حل یناره گکگتارند 

ند و آب ک یخانه را رها م یصنیبگتارد  یخانه مار اندازند جا

رد خاصه اگر نوشادر یدهان روزه دار اگر در دهان مار افتد بم

 . در دهن باشد

خ و یگوسیفند و زرنی   کصه و پشیگژدم، اگر م یصنی: عقرب

  را  ه یی گر ادویه را بگتارند و دیرند و پیه بز راستا راست بگیپ

د  و یی ایژدم بیر ن کنند کژدم دود کبدان بسرشند و نزد سوراخ 

ا آبیر گیرم او بیر آن اندازنید     یژدم نهند کاگر پوست ترب بر 

ن عمیل دارد و آب دهیان   یرد و برگ بیا دروج و آّ او همی  یبم

شد کژدم افتد بکبر باشند چون  یروزه دار خاصه اگر محرور

 ید و اگر گژدمی یایترب بر سوراخ او نهند بر ن یا و اگر دطصه

 . زندیگران بگریرا بسوزند د

ننید و در خانیه   کتر  ، اگر حنظل در آبکیک یصنی: ثیبراغ

گییوگرد و بییرگ  یزد و از بییویییرد و بگریییبم کیییکبراشییند 

نید، تمیام   یطال نما یه خارپشت بر چوبیخرزهره ماند و اگر پ
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ث یی شیه امبرغ یحش یصنیواشه کیکاه ید و گیبر آن جمع آ کیک

رد و آّ سیداب و  یی شیده بم  خیدر  کییک اگر در بسیتر پاشیند،   

 . دن سود داردیو خرنوب پاش کخس

از دود سبوس و چوب صینوبر و تراشیه او   : پشه یصنیبق، 

س و از دود بیرگ  یرزد و هیم چنیان از دود اشیق و دلقید    یبگ

و و از دود مقیل و گیوگرد و شیاخ    و بیرگ سیر   کمورد خش

زد و اگیر بیرگ سیرو و چیوب     ین و اسرند بگریگوزن و سرگ

سرو در فراش نهند پشه از آنجا برود و اگر بدن را به روغین  

 . بمامند امم او نسرد

زد و در یی از دود بیرگ چنیار بگ  . چوب خوره یصنی: هیارض

د باشد، ارضه نمانید و اگیر هیدد سیوخته در     یه هدک یا خانه

 . رندینه ارضه اندازند همه بمخا

رد و اگیر  یی نیدش بم کخ و یمگس، از دود زرنی  یصنی: ذباب

اندازند تمام مگیس   یا در آب و در ظرفینند کر یخ در شیزرن

 . ن عمل داردیاه همیخ خربق سیرد و طبیافتد و بم یدر و

 . زدیسداب بگر یاز بو. راسو یصنی: ابن عرس

را از آنهیا   یکیو اگر  رزدیبگ کزا یاز بو. موش یصنیفار، 

اخته سازند و بگتارنید همیه    یصنی یا خ ینند کپوست جدا 

د و یی و خبث امحد کزند و اگر مردار سنگ و خربق و سیبگر

ر مصجییون سییازند و یییرنیید و بییه خمیبییترامبنج و زعفییران بگ
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خانه اندازنید از   یها نجکها و تمام  ها ساخته در سوراخ غلومه

ن یر همی یی و سیم امفیار در خم   رنید یخوردن او همه موشان بم

 . دیایسر نیه آّ خوردن آنها را مک یعمل دارد به شرط

ا یی س بیر سیوراخ او نهنید    یاگیر مینیاط  . میوره  یصنی: نمله

ا زفیت و انگیزد در   یی ا زهره گیاو  ینند کگوگرد و دطران دود 

 . زدیخانه آن پاشند، بگر

 یو اگر ع اره خطمی . زدیر بگریزنبور، از دود گوگرد و س

 . دیایت در خود بمامند زنبور گرد نیو ز یب خبازبا آ

ن یتاب افتد، اگر افسنتکه در جامصه و ک یرمک یصنی: سوس

و پوست ترنج در صندوق پارچیه   یبارینه جویز و پودیو شون

 . فتدیاندازند سوس در آن ن

و  کمی  کن و منیاز ، می  که در مساکسزاوار آن است : دهیفا

اسیو نگاهدارنید و در   طاووس و بط و خارپشت و گیوزن و ر 

نه و درمنیه  یت و غار و خربق و پودیح و حلتیخانه، ش یحوام

سیتر  کاسیت از خا  یا طناب پارچه یه نوعک یلیا مندیبراشند 

ت آمیوده در خانیه   یی به دطران و حلت یسمانیچوب صنوبر با ر

خ ید و از دود چیوب انیار و بی   یی بدارند تا خروج حشرات نما

 یهیا  نیاخن  یصنی یاظیالف   و یسوسن  و بارزد و سرو و میو 

جانوران و مقل و زفت و انگزد و بیرگ غیار، همیه حشیرات     

اه دانیه و دنیه و شیاخ بیز     یون و سی یزند، خاصه از دود افیبگر
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از خیود دور   ییو ودت شب شیمع و روشینا  . و گوگرد یوهک

 . دارند تا هوام آنجا متوجه گردند

خربیق سیگ و   : هیوانات چهار پایه داتله حیر بصض ادوکذ

خانق اممنر، پلنگ . رده بدهندکه یتصب یزیشد در چکگ را بگر

شید بیادام تلیخ،    کشد خانق امیتئب گیرگ و شییا  را ب   کرا ب

م را یثیر بهیا  کشید خرهیزه و بیرگ آزاد درخیت ا    کروباهر ا ب

 . شدکب

ر کی داص و ذ یصنی ی، کیر منافع کدر ذ: ست و چهارمیف ل ب

 نند که عالج آن را به داص کها  یماریب

 یهیا  ه در رطوبیت کی ه منفصت داص آن اسیت  ک د دانستیبا

د و مزاج و گیوهر آن عضیو   یار گرد آیبس یه در عضوکفاسد 

بیید را مییدد باشیید وب ه انییواع   یهییا را تبییاه سییازد و علییت

ردن به آتیش  که آن حاصل نگردد به سببب داص یها تنق استفراص

ه مدد آن رطوبیت  کست گردد و منافت بزرگ یآن رطوبت بد ن

 . ببندند و سخت گردد رسدیاز آنها م

درد  یکیی : نند شانزده مرض اسیت که در آن داص ک یامراض

ه نزمیه  کی ق امینفس  یدوم، ضی . دماص بود ه از نزمهکهنه کچشم 

قه و یار سبب او باشد سوم، جتام چهیارم درد سیر و شیق   یبس

 کبیر پلی   یفزونی  یفرو آمدن آب به چشم، پنجم، بیآمدن میو 

ه از شوصیه  کی چشم، هفیتم خیراج    چشم، ششم ناصور گوشه
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 یم انیدر غشیا  یی ه در جگیر بیود و ر  کهشتم خراج . ندکتومد 

. نهیم امیراض سیررز   . جگر افتد و ضماد و شربت سود ندهید 

ازدهم یی . هیا بیود   ثیرت نزمیه  که سیبب او  کی دهم ضصف مصده 

تیف بیه   کاستسقا دوازدهم برآمدن مهره استخوان بازو از سیر  

زدهم یسی  یبیو آسی  یمی ا به سیبب زخ یرطوبت  یاریسبب بس

چهیاردهم عیرق   . کن و وجع وریبندگاه سر یاسترخا و سست

 . ه امما شانزدهم فتق بن رانیامنسا پانزدهم دل

 :ست چنان چه گفته شودیقه ایه هر داص را طرکبدانند 

از : سیر بیود   ه از نزمهکق امنفس یق داص درد چشم و ضیطر

نند چنان چه پوست کجا داص را بتراشند و در آن یانه سر مویم

ز یی سر جمله بسوزد و چیون پوسیت بیاز افتید اسیتخوان را ن     

بیود   یه نزمه دوکد و آنجا یبتراشند تا بخار ماده نزمه آ یددر

د یی ل بایسیا  ید داد و جراحیت را میدت  یی ا سه داص بایدو داص 

ن یی هیا از ا  د داد تیا رطوبیت  یی داشت و اجازه مندمل شدن نبا

پس از آن بیه میراهم منبتیه بیه      یصنیه بصد. دیپاال یجانب هم

 . گردانند

ه جتام خواهد افتیاد، بیر   کهر گاه ترسند : ق داص جتامیطر

 یشیان یپ یه حد رسیتن میو  کآنجا  یکی: پنج داص نهند یسر و

ه کی سوم پس سرانجام . افوخ برتر استیه از کاست دوم آنجا 

ه بیر پیس سیر    کی نید  یرا گو کیاز نقره برتر است و نقره، میا



 954 

گر، بر پس هر دو گوش بر یو دو داص د. به گردن است مت ل

 .یگاه درز دشریجا

ه او را خیوف  کی قه مفیرط و آن  یقه داص درد سر و شیق یطر

ننید و  که بزرگ است داص کن را یان صدغیشر: نزو  امماء بود

ان را یافند و شیر کپوست صدص بش یند و بصضیسل نما یبصض

شد و بدان کاندر  برهنه سازند پس داص نهند تا بسوزد و سرها

ز یی قه و نزو  اممیا ن یابد و در شقیگتر ن یسبب رطوبت در و

 . افتهیر کذ

بیر   کرا از پلی  یفزونی  ینخست میو : دیق داص شهر زایطر

ن یرده بیر کسوزن مانند را گرم  یکنه و آمت بارینند به موچک

ت یی فاکداص  ییک را  یه بن هیر دو میو  کگتارند و باشد  یمو

 یبه هم مت ل باشند و اال هیر میو   هکن آنجاست یند و اک یم

ن یی نید و ا یه داص نمایی به ادو یرد و بصضکد یحده بایرا داص عل

نند بر آن کسوزاننده بر پشت چشم طال  یه داروکچنان باشد 

ل و بیدان  کردن رسم اسیت هیم بیر آن شی    کر یه تشمکموضع 

روز نهیاده دارنید و    ییک د ینند و دارو را باکر یه تشمکمقدار 

ند تا روز سوم دارو نهنید و هیم   ینما کند و پایگر روز بشوید

ه پوسیت  کند تا یگر روز بشویگر روز دارو بنهند و دیچنان د

رده کی تیر   اه و سوخته شیود پیس اسیفنج در آب گیرم    یآنجا س

ه یی پیس از آن ادو  یصنی یفتد و بصده یبگتارند تا پوست سوته ب
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و  یمیان یا و میازو و شیب   یی ند چیون اداد یدابضه استصما  نما

درهم  یصنیند و متقل  یبه هم باز نش کدبرس و اگر پلن یط

 ینید و دارو یون و میوم روغین طیال نما   یی گردد، میرهم داخل 

 یده و صیابون و بیوره ارمنی   یآب نارس کآه: سنتیسوزاننده ا

ر و بیو   یی ستر چیوب بلیوط و انج  کند و به آب خایبرابر بسا

ه گفتیه شید بیه    یکبه دستور  کان نابامغ بسرشند و بر پلکودک

 . مل آرندع

ه ناصیور  کد یبا: ناصور گوشه چشم یصنی: ق داص غربیطر

ه کی بردارند تا استخوان ظاهر شود و بنگرند  کیور را به اکمت

پیس اگیر   : تباه شیده  یا ددریزه است کیاستخوان درست و پا

پیس از آن بیه    یصنی یاز آن را بتراشند و بصده  یتباه باشد مخت

ند و چون داص خواهند سوراخ استخوان را داص ده یکبار یآمت

رده بر چشم گتارنید  کا پنبه به آب سردتر یداد نخست اسفنج 

نید  کت نیی فاکبیار اگیر   یکداص به چشم نرسید و داص   یتا گرم

نند و در سیوراخ گتارنید تیا    ک یل گرم همیا سه بار میدوبار 

د و نشان گشاده شدن یبگشا ینیب یه منفت به سوکچنان شود 

رنید  یمیار را بگ یب ینیه دهان و بک آن است ینیمنفت به داخل ب

اگیر  : ا نهید یآ ین سوراخ نفس بر میه از اکنند کپس تفح  

گشود پیس پنبیه بیه میرهم زگیار       ینیه منفت بکد بدانند یآ یم

هنه تنها بگتارند تا فیراهم  کروز پنبه  یکآموده درو گتارند و 
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 . دیآ

ن خیراج را  یی نید و ا که از شوصه تومید  کق داص خراج یطر

ور بزرگ شود و بیه  کهر گاه خراج مت. ندیذا امجنب گو انیطب

ل یی خ زراوند طویه آن را به بکد یند باکم ینگردد و ر کنث پا

ننید و  کسیا رگیرم   یت بیی ه روغین ز کی ق یی ن طرینند بدکداص 

و . زراوند درو گتارند تا گرم شود و بر آورده از آن داص دهند

ضیا  یو ا د دادین مرض را داص به آهین نشیا  یه اکد دانست یبا

ن خطیر بیزرگ اسیت و اگیر از خطیر      یی ه درکی افت کد شینبا

ن را هفت یمحفوظ ماند آن موضع ناصور گردد و به نشود و ا

 :نندکجا داص 

ه سر هیر دو اسیتخوان چنبیر گیردن بیه هیم       ک، آنجا یکی

ننید نخسیت پوسیت آنجیا     کنجیا داص  یوسته است، و چون ایپ

 . نندکپس از آن داص  یصنیشنده بصده کباالتر 

ش دارد و یپ یل به سویب به اوداج و میه درکدوم، آن جا 

 . چ  یکیراست و  یسو یکیرد کد یبا کوچکداص 

ش دارد داص بزرگ یپ یل به سویه مکان پهلو آنجا یسوم، م

 . نندک

گیر  یل بیه پشیت ارد و داص د  یه مکان پهلو آنجا یچهارم، م

 . نهند

 . داص یکفم مصده  یپنجم، باال
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گیر بیر دو جانیب    یو دو داص د ییک نه ان دو شیا یی ششم، م

پشیت   یهیا  ن داصیی ان دو شانه و ایپشت فروتر از محل داص م

 . دیبا کوچک

 . نندکعالج  کداج و مرهم آهیپس از داص، به مراهم اسف

 یهیا  هر گاه در جگر خراج افتد و عالمت: ق داص جگریطر

و درد در جانب راست است ظاهر شیود   یه تب و گرانک یو

راج در گوشت جگر است و بیه عیالج آن اشیتا     ه خکبدانند 

افتیه و هیر گیاه درد بیه     یر کی ه در ورم جگیر ذ کند چنان ینما

ر غشیا  یی ه ماده زکچ عالج سود ندهد بدانند یشدت باشد و ه

آمیت داص  : هکق ین طرید داد بدین صورت داص بایاست و در ا

یومیه ران اسیت   یب یکه نزدکنند و بر آخر جگر آنجا کرا گرم 

ه پوسیت جملیه بسیوزدو    کداص بر نهند چنان  یکبرتر  کیاند

اجیازه فیراهم آمیدن     ید و چنید یی م برون آیبه غشا رسد و ر

شیود و   کبهبیود شیدن بیه زخیم ندهنید تیا بتمامیه پیا         یصنی

 یصنی یشود بصیده   کد داد تا پاینده بایموافق و شو یها شربت

 . پس ازآن مندمل سازند

اوسیت   یبیاال ه کی مرا که پوست شکد یبا: ق داص سررزیطر

ه در کی و دراز  یآهن یها بردارند پس داص دهند به آمت به صناره

بیه   یبیاره دو داص افتید و دیر   یکسیر او دو شیاخ بیود تیا بیه      

د یگر نهند تا در سه بار، شش داص حاصل آیگر دو داص دیدیک
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آمیت   یکه کاند  م گفتهیبان ددیطب یدگر و بصضیکیب ه یکنزد

رده کی بار شیش داص   یک د ساخت شش شاخه چنان چه دریبا

 . شود

ار بیه  یبسی  ه از دماص آنها نزمیه کرا  یسانک: ق داص مصدهیطر

نید و بیدان سیبب دوا سیود     کد و مصیده را تبیاه   یمصده فرود آ

ل مثلیث  که بر فم مصده داص دهند سه جیا بیر شی   کد یندهد، با

بیود و   یفروتیر از غ یرف جنجیر    کیداص انید  یکچنان چه 

ل مثلیث باشید و   کفروتر تا بر ش یانب آن ددرگر از دو جید

م از کی پوست فروتیر نباشید و    یه از سطبرکد یها چنان با داص

ها را اجازه به شدن ندهند تا همه رطوبیات از   و داغه. آن نبود

 . دیاو براال

هر گاه عالج به دوا سود ندهد، پینج  : ق داص در استسقایطر

م بیر سیررز،   یفس بر فم مصده، دوم بر جگی یک: جا داص دهند

 . ناف یچهارم بر دصر مصده، پنجم باال

تف هر گاه مهره استخوان سر باز و از سیر  کق داص سر یطر

ننید  کبرنید پیس داص    یه او  مهره را به جاکد یفتد بایتف بک

سامم بخسرانند و پوست آن  یمار را بر پهلویه بکق ین طریبد

تان بردارنید  ا به سر انگشیده بود به صناره یه مهره میزکمحل 

ه آنجا اسیت نرسید پیس    کها  ها و رباط تا دوت داص به ع ب

ل مربع کنند  ادل آن چهار داص است بر شکگرداگرد آنجا داص 
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 . پوست تمام بسوزد یه سطبرکرد کد یو داص چنان با

و عرق امنسیا   کهر گاه وجع امور: نیق داص مف ل سریطر

د ین گرد آیسره در بندگاه کمزج  یهنه شود به واسطه رطوبتک

آنجا سست شود و مهره سر اسیتخوان   یها ها و رباط و ع ب

ه کی د یی گیردد، با  یکها بار ین برون افتد و پایران از حقه سر

 یبیان آمتی  یطب یو بصضی . هیا بیر نهنید    گرداگرد مهره ران داغه

رده، کی گر در آن ن یب  یره دیم و دو دایل ددکاند بر ش ساخته

 ین دیدح را دنبیام  یی شود و ارده کباره سه داص یکه در کچنان 

م وجیب و  ینی  یصنیم بامشت ینند و دطر ددح، ددر نک یدراز م

هیا   رهیان دایم یدانه خرما و دور یمب او چون سطبر یسبطر

ل اجیازه  یی طو یداص، مدت  از  و بصد . انگشت یک یچون سبطر

پس از آن بیه   یصنیند و بصده یبه شدن ندهند تا رطوبات براال

ن آمیت دیدح ماننید در    یی گردانند و صفت ااننده به یمراهم رو

د یی ه داص باکی را  یهر عضیو  کافه و ذمیر کز ذین کوجع امور

 .ر بدان رفتهکرد در محل او ذک
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 شرح مصطلحات طبی و مشکل

فهرست لغات و مصلحات طبی و غیر طبی 

 مشکله
 .شستن مقصد و فرج بصد از دفع: آبدست

سان که دارای ظرفی فلزی یا چوبی به اندازۀ دامت ان: آبزن

نشاند و سر او سرپوشی سوراخ دار است و بیمار را در آن می

و آن در آبزن تر، آب گیرم را بیا   . کنندرا از سوراخ بیرون می

ادویه مخلوط کرده یا ادویه را در آب جوشانیده و آب آنها را 

ریزنید  برند و در آبزن خشک، داروها را خشک میی به کار می

نشانند یا ار را به گونۀ متکور در آن میکنند و بیمیا بخور می

 .خوابانندمی

رده و در آن چییز سیرد کنید    کیصنی آن را سرخ : آهن تاب

ص آهن در آن چیز داخل شود و مصمیوالً در امیراض   اکه خو

 .مصده مفید است

. شوددرست می« ح ومه»آش آمو است که چون : إجاصیه

 .رجوع شود به ذیل ح رمیه

 . در مامیخومیا: ءإحتراق اخالط و احشا

 . آمت تناسلی مرد: أحلیل

 در صیداع : أخیالط و إستنشیاق  . سرخ غلییظ : أحمر ناصع
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 . در صداع شمی: أرایج. مادی

در : إسیتفراص . بنیدد، چیون شیا    آن چه بر گمیر میی  : إزار

اصطالح طب سنتی، دفیع رطوبیات و اخیالط و فضیوالت از     

ار، دیء، عیرق، حییض و   بدن به طرق مختلفه مثل مدفوع، ادر

خون دماص را گویند نه صیرف دییء را کیه در زبیان محیاورۀ      

 .امروز رایج است

غتایی است نافع برای تشنگی صیادق و بیرای   : إسفاناخیه

-کبد گرم مفید است که با آب و روغن بادام شیرین تهیه میی 

شود و سرس آن را با جوجۀ مرص فربه و شکر و روغین بیادام   

 .کنندو م رف میشیرین یا روغن گا

غیتایی آبکیی و آش گونیه    : إسیفیدباج  .در صرع: إسفیداج

ها از است که از گوشت بچۀ مرص و بزغامه و حالن و غیر این

هییای خفیفییۀ مطیفییه و سییبزیجات و حبوبییاتی چییون گوشییت

اسفناج، کدو، ماش پوست کنده و جو پوسیت کنیده و امثیا     

 .حارۀ مناسبه استسازند که دارای ادویۀ اینها می

این غتا را اگر با نمک تهیه کنند، خوراک سیاممی اسیت و   

در هر سن و به هر مزاجی در بیشتر اودات و احیوا  سیازش   

 .دارد مگر برای کسانی که مزاجشان ملتهب مزاج هستند

« نیی »یی تو خیامی ماننید   مومه: گویددرشی می: اصل ریشه

 .است



 962 

 . ها و پاهادست: أطراف

. دویۀ خوشیبو و مصطیر؛ چیون دارچیین و میخیک     ا: أفاویه

 . ضصف دماغی در صداع: أفصا  دماغیه

هیا و نییز کیاله    کاسبرگ گل: أدماع. در اختالط عقل: إددام

 .گویندبادنجان و امار را می

 .پاچۀ حیوانات: أکارع

که به سیبب  . نامنددارویی را می. یصنی خورندۀ عضو: أکا 

و جال و نفوذی که دارد اعضیای عضیو را   افراط دوت تحلیل 

 . از هم براشند؛ مانند زنجار

 . سفید مایل به تیرگی: أکهب. درشت، ضخیم: آکنده

فرستادن مایصات از طریق مقصد یا فرج زنیان جهیت   : إمامه

 .درکان

این تصبیر، در اکثر کتیب طبیی یافیت نشید و     : أمراض آمیه

و داود « م یناعه کامیل ا »تنها علی بن عباس اهوازی در کتاب 

این مفظ را اسیتصما  کیرده   « امنزهه اممبهجه»انطاکی در کتاب 

و امراض مرکبیه، امراضیی   . اندو به مصنی امراض مرکبه گرفته

کنید کیه خیود بیه     است که در ترکیب عضو ایجاد بیماری می

مرش شکل، مرض زیادتی مقدار و : شودچهار دسم تقسیم می

 .مرض وضع عدد، مرض نق ان مقدار و عدد، و

امراضی است کیه از ذوبیان اعضیای بیدن     : أمراض ذوبانی
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شود؛ چنان چه در نوعی از امراض کلیوی شیحم آن  ایجاد می

و یا مومف . شودشود و در تفسرۀ بیمار منجمد میگداخته می

جراحیت رحیم از   .  همین کتاب طب اکبری در بحیث درحیه  

 .گویدذوبان رحم سخن می

 . اناری که مزۀ آن ترش و شیرین باشد: أنار میخوش

 .انار ترش با انار شیرین که با هم مخلوط کنند: أنارین

فرو کردن بدن در رییگ  : إندفان. نوعی انبر جراحی: أنبوبه

 . گرم

کییوفتگی، : إنضیییاط. هییابهبییودی یییافتن زخییم : إنییدما 

 .فشردگی

م او  از بارد ساذج که نیوع دوم از دسی   در صداع: إنکباب

 . در صداع ساذج: إنکباب. ادسام صداع ساذج است ذکر یافت

 .آتش زغا : زغا ، آتش انگشت: إنگشت

 .باشدمنظور همان ایارج است که دارویی مرکب می: أیاره

 . پودر کردن و نرم کردن: باریک کردن

باید دانست که مراتب دوی ادوییه، منح یر بیر    : بامخاصیه

همین آریار و افصیا  محسوسیه    : او  مرتبۀ: باشدسه مرتبه می

است چون ایجاد حرارت و سروی او خشکی و رطوبیت، کیه   

مرتبۀ دوم، افصا  محسوسۀ حاصله از . مزاج اومی هم نام دارد

مزتبۀ سوم، . امزجۀ رانویه در اشیاء صاحب امزجه رانویه است
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صیورت  »از موازم مرتبیۀ او  و ریانی اسیت کیه از ظهیورات      

ت و بامخاصیه، همین تأریر دارو بیه کمیک   آن دارو اس« نوعیۀ

باشید کیه طامیب فهیم ایین مطلیب بایید از        صورت نوعیه می

. که در دانش فلسفه از آن بحث مطلیع باشید  « صورت نوعیه»

ومی اجماالً باید گفیت کیه آریاری از دارو کیه در چیارچوب      

گنجیید را ارییر دواعیید تییأریر ادویییه در مرتبییۀ او  و دوم نمییی

مث الً دارویی که مزاج آن سرد است، کیاری  بامخاصیه نامند؛ 

انجام دهد که باید توسط یک داروی گرم انجام گییرد کیه در   

اش گویند که این دارو به خاطر صورت نوعییه این صورت می

در جیرب  : بیرود . و بامخاصیت است که این ارر را نهاده است

و در امراض چشم بیه مصنیی   . یصنی ادویۀ سرد: برود. االجفان

ریزنید و بیه   است که ادویۀ چشم را در چیزی آبکی میسرمه 

. شیود اش هیم مصلیوم میی   حسب پسوندی که دارد نوع سیرمه 

فرق برود با کحل و ذرور ایین اسیت کیه ادوییۀ بیرود را بیا       

سرشند ومی کحل و ذرور را به صیورت پیودر بیه    مایصات می

و فرق کحل و ذرور آن است کیه کحیل، عنیوان    . برندکار می

خ وص چشم است اما ذرور در پودرهای درمیان  پودرهای م

 .رودجاحات هم به کار می

بز ، به شکافتن بخشی از بدن انسان یا حییوان  : بز  کردن

گویند که غرض از این عمل، اخراج آبیی باشید کیه در آن    می
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 . در سکته: بطون شریفه. محل جمع شده است

 ظرف بزرگ مسی که دهانۀ آن فیراخ : پاتیل. مف ل: بندگاه

 .رودبوده و برای پختن غتاهایی با مقدار زیاد به کار می

 .در زبان اردو مصاد  سه ساعت است: پاس

 . پشکل: پشک. در زبان اردو، یصنی تیغ: پاکی

ییی  همان فتیله است که بین دو انگشت، یک نخ پنبه: پلیته

تابند و به حسب نوع استفاده، ضخیم ییا نیازک درسیت    را می

 .دارندۀ مطبوخ نهاده و در دبر یا دل بر میکنند و در ادویمی

: تیدبیر ادوییه  . فضیاهای خیامی  : تجیاویف . اضطراب: تاسه

یصنی اصالح مضرات ادویه که پستی یا تیزی و عیدم تناسیب   

این ادویۀ دارای . آنها با مزاج انسانی از بین رود یا کمتر شود

انید کیه هیر ییک بیه      نوعی ضرر، در طب سنتی شناخته شیده 

سیقمونیا، میاذریون، تربید،    . شیوند اص اصیالح میی  طریقی خ

از ادوییۀ محتیاج   .... تشمیزج، انزرروت، دند، حب امملوک و 

از « درابیادین »به اصالح هستند که در ابتیدا ییا انتهیای کتیب     

تیراب  . ساذج در صداع: تدهین. انداصالح هر یک بحث کرده

 . در دروح: بوته

در : تربیز . در دیروح : نحیاس تیراب  . در کلف: تراب زیبق

گیرد اما میت نامۀ دهخدا، تربز را به مصنی ترب و هندوانه می

تربز به مصنیی تربید و نییز مصیاد  هنیدی      « مخزن االدویه»در 
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داند و در این کتاب که میات هنیدی در آن مکیرر   هندوانه می

به کار رفته و شواهد و دیراین هیم دالمیت بیر همیین اسیت،       

دهید و هیم   هم مصنی خربزه می: تربز. باشدهندوانه منظور می

 .مصنی هندوانه که باید با درینه فهمید که کدام منظور است

 .سستی بدن: ترهل

. هیا جهیت دفیع بیراز را گوینید     حرکت شدید روده: تزحر

 . ها جهت دفع براز را گویندحرکت شدید روده: تزحر

نفوذ و سرایت کردن ماده به درون چییزی و ییا از   : تشرب

 . وی به عضو مجاورش مانند تسری آب در اسفنجعض

 .امجفن در استرخاء: تشمیر

 .ساذج در صداع: ت صید

 . یی خاص نداردچیزی که مزه. خام: تفه

 .مادی در صداع: تقطیر

 .در تشنج: تقل 

 .انقباض و بر هم آمدن: تکارف

 .مطبقهدرحمی : تکسر

عبییارت از احییراق اجسییام صییلبی کییه خاصیییت : تکلیییس

 .درمانی دارند تا به آسانی دابل سائیدن شود

با رد ساذج که نیوع دوم از دسیم او  از    در صداع: تکمید

 .ادسام صداع ساذج است ذکر یافت
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 .اضطراب، اندوه: تلواسه

 . در امراض شش ذکر یافته: تمام ادسام انفاس

 .صاف کردن گلو :تنحنح

 .آب بینی انداختن: تنخع

یصنی صداع سیازج کیه    در دسم او  از ادسام صداع: تنطیل

 .از امراض سراست ذکر شد

 .در سیالن حیض: تنکار مصدنی و صناعی

ریزنید  هر نوع ادویه و دیگ ابزار که در اغتییه میی  : توابل

 . ک باشندچه در مزاج گرم باشند و چه سرد، منتهی باید خش

 .در مامیخومیا: تورب

دبا و جامۀ تابستانی بسیار نیازک را گوینید و آن را   : توزی

و توز، به پوست درخیت بسییار نیازکی کیه     . بافنداز کتان می

 .گویسندشبیه کاغت است هم می

تریت است که ریزه کردن نان باشد در شیر و دوص و : ررید

 .غیره

مند که کیارش تحرییک   دوایی را نا. یصنی پاک کننده: جامی

هیای  رطوبات مزجۀ جامده و دفع آنها از سطح عضو یا دهانیه 

 .عروق درونی است؛ مانند انزرروت و ماءامصسل

 .در زبان اردو، مصاد  زنیان است: جوانی

منظور، هر یک از میزهای گردو، فندق، بیادام و  : چار میز
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رود کیه منظیور   پسته است و گاهی به طور مرکب به کار میی 

و گاهی هم اساسیاً منظیور   . باشدها با هم میچهار تای آن هر

میزهای تخم کدو، تخم خربزه، تخیم هندوانیه و تخیم خییار     

 .است

 .جوجه: چوزه

نییام دو رگ در مییب زیییرین و دو رگ در مییب : چهییار رگ

 .زبرین است که ف د آنها در امراض دهان و مثه سود دارد

 .«متاع»رجوع شود به ذیل . یصنی متاع: حریف

 .رجوع شود به ذیل امامه. به مصنی امامه است: حقنه

تخفیه  »و « مخیزن االدوییه  »گوشت بزغامیه کیه در   : حلوان

 .، حالن و حالم ضبط شده است«حکیم مؤمن

 .ساذج در صداع: حمات

ها جمع حمالق است به مصنی دسمت درونی پلک: حمامیق

 .ریزندکه سرکه را در آن جا می

های مصدنی را گوینید کیه بیوی نیامطبوعی هیم      آب: حماه

 .دارند

 .مرزی که بدن را سوزن سوزن کند: دشصریرۀ نافض

 .نهندگویند که در مقصد و فرج مییی را میادویه: حمو 

 . در نیسان: حواس باطنی و ظاهری

 .گاز زدن، جویدن: خائیدن
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 .غم، اندوه و دمتنگی بدون سببی آشکار: خبث نفس

 .امیخومیادر م: خبز سمید

 .گویندها را میهای داخلی رودهپوسته: خراطه

 .«خراطه»رجوع شود به ذیل : خریطه

 .هاهستۀ میوه: خسته

کیفیتی حریف یا میامح در خلیط کیه    : خلط حاد متاع اکا 

موجب متاعیت یصنی گزنیدگی و سیوزندگی و اکامییت یصنیی     

 .خورندگی در آن باشد

محی کیه محتیرق   بلیم میا : خلط غلیظ محترق حریف متاع

 . شده و به سودای احترادی تبدیل شده است

 .منافت، فضاهای خامی: خلل

 .پرز: خمل

 .مادی در صداع: خیاشیم

 .مقصد: دبر

 .رسوب، ته نشین: دردی

 .سکون و استراحت: دعت

 .خارش: دغدغه

 .چرخ چاه: دوالب

 .در صاع ساذج: دهن

 .«برود»رجوع شود به ذیل : ذرور
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دارویی است که بیه سیبب   . یصنی مانع و بازگرداننده: رادع

کنید کیه   سردی و دوت دض خود کثافتی در عضو ایجیاد میی  

مسام آن را تنگ کرده و حدت حرارتیی کیه در عضیو ایجیاد     

 . شده را بشکند و اخالط ردیقه را منجمد و غلیظ گرداند

 .در خفقان: رایب

 .شرکی در صداع: رب

غتایی را گویند که ودتیی در مصیده هضیم     :ردی امکیموس

شود و در کبد به خلط تبیل شود، خلطی غیرمصتید  امقیوام و   

 . امکیفیه از آن حاصل شود

رطوبتی است که حرارت در آن اریر کیرده   : رطوبت بوردیه

ومی به نضج نرسانیده باکیه نیوعی سیوختن و عفونیت در آن     

-مشیاهده میی  ایجاد کرده است؛ چنانچه در ابدان پیران زییاد  

 .شود که خلطی متاع و تیز و سوزنده است

 .در تجصید شصر: رغوه ملح

یی که برای بستن یا پانسمان زخم بیه  کمررس، پاچه: رفاده

 .برندکار می

بنیدد، جمیع   هایی که برروی عضو بیمار میدستما : رفاید

 .رفاده

 .پارچۀ کهنه: رکوه

-چشمچرکی جامد که در گوشۀ نزدیک به بینی در : رم 
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 . شودها جمع می

 .سرگین مدفوع: زبل

آب دزدک، آمتییی تزریییق کننییده کییه بسیییار شیییصه : زرادییه

است و مایصات را در مثانه یا رحم ریخته و خون ییا  « سرنگ»

 . کشندچرک را هم با آن از این اعضاء بیرون می

 .در طرش گوش: زراده که آمتی است

دفیع  : سیت به دو مهنی در این کتاب بیه کیار رفتیه ا   : زرق

هیا، چکانییدن دارو در   شدن مدفوع بیه شیکل دفیع از پرنیده    

 .نیز نامند« زراده»دضیب با دستگاه مخ وص آن، که 

نیام  « کلبتیی امسیهام  »نام اردوی انبر دم بارییک کیه   : زنبور

 .دارد

 .چانه: زنخ

بوی گوشت درندگان ییا ماهییان درییایی مانیده،     : زهومت

 .بوی چرک

 .کوبیدن، پودر کردن: سحق

در کتب طبی، بحثی کامل و صریح از این عنیوان  : سردارو

طبی یافت نشد، اما از مباحث دوانین درمان در کتاب خالصیه  

یکیی بیه   : تیوان اسیتنباط نمیود   امحکمه، دو مصنی برای آن می

ودر کیرده  =گویند که به صورت برخی ادویۀ مقدمۀ اسها  می

غرضشان برند و بر مطبوخی که جهت ایجاد اسها  به کار می
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پاشیند و ییا ایین کیه     اخراج اخالط غلیظیۀ کثییره اسیت میی    

جداگانه آن را حب نمیوده و در ایین میوارد بیه عنیوان ییک       

تقویت دهنده به افصا  مسیهالت بصید از مطبیوخ و ییا نقیوع      

مصنی دوم، این اسیت کیه مطبیوخی بیرای     . خورندمسهل، می

اص بیمار تهیه شود که اصل و عمود این مطبوخ را دارویی خ

دهد ومی چون مرض یا امراض دیگری هم با ایین  تشکیل می

مرض در بدن وجود دارد، برخی ادویه را که مفید بیرای ایین   

الزم بیه  . افزاینید مرض یا امراض است هم بر آن مطبیوخ میی  

 . نامندهم می« عالوه»ذکر است که سر دارو را 

 .مقصد: سفره

 .خورندکنند و میداروهایی که پودر می: سفوف

 .ساذج در صداع: سکوب

ساذج که اومین دسم صیداع اسیت ذکیر     در صداع: سکوب

هیا  بادهایی مسموم اسیت کیه در برخیی سیرزمین    : شد سمائم

وزند و از مسافران نقیل شیده اسیت کیه ایین بادهیا را در       می

این بادها، دارای عالئمی چون تیرگیی  . اندها دیدهبرخی بیابان

ت حرارت و بدبویی است کیه ودتیی بیه دمیاص برسید،      و شد

احوا  را متییر کرده و کرب و اضطراب دلب و غشیی ایجیاد   

 . کندمی

شود که گتشیت امیا   به دستور ح رمیه ساخته می: سمادیه
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 .شودبه جای غوره از سماق استفاده می

 .در نامیخومیا: سمک رضراضی

نگ های پرسی نوعی ماهی است که در آب: سمک رضراضی

 .باشدو ریگ می

وزنید و  ها میبادهائی مسموم که در برخی سرزمین: سموم

و عالئمییی . انییداز مسییافران نقییل شییده کییه آنهییا را دیییده   

 . چون؛تیرگی و شدت حرارت و بدبوئی دارد

 .اندنانی که سبوس آن را کامالً گرفته: سمید

 .سائیده شده: سوده

ضیصف  در امیراض مصیده در ف یل    : سوء ترتییب در اکیل  

 .امهضم و غیره

 .در داور: سوءمزاج مختلف و مستوی

غتا خوردن در آخر شب و در مدت دو سیه  : شب خواری

گوینید کیه در نظیر طیب سینتی      ساعت مانده به خواب را می

امری متموم است و پرهیز از آب بیرای سیاممان و خ وصیاً    

 .ها الزم استمریضان و باالخ  در برخی مرض

 .ردر دوا: شرائین سباتیه

 .تیغ زدن در حجامت: شرط

 .جمع شظیه: شظایا

 .ریزۀ استخوان: شظیه
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 .زندرنگی از رنگهای چشم که به سرخی می: شصالء

 .آن که چیزی ببویند؛ خواه تر باشد یا خشک: شموم

چشم سیاه رنگیی را گوینید کیه ماییل بیه سیرخی       : شهالء

 .باشد، میشی

ر دو نوع کلی است، شیاف، جمه شافه است و آن ب: شیاف

اگر برای امراض چشم و بینی استفاده شود، چنیین اسیت کیه    

ادویۀ الزم را پودر کرده و با ع ارات و مایصات الزم سرشیته  

کننید و د  های متناسبه درسیت کیرده و خشیک میی    و بهاندازه

-ودت نیاز یا از بیرون به دور چشم مامیده و ییا در بینیی میی   

یصات الزم حل کیرده و در چشیم   نهصند و یا در ع ارات و ما

 .چکانندیا بینی می

هییا یییا رحییم اسییتفاده کننیید، مصمییوالً امییا اگییر بییرای روده

سازند بیه انیدازۀ   ترکیباتی مثل ادویۀ مسهله دارد و بزرگتر می

 .مورد نیاز تا غرض الزم را برآورده کند

 .در کلف: شیرج امتین

 .شیر زنی که دختر زائیده است: شیر دختر

 .هار ف ل دیوانگید: صخر

ما بین گوشیۀ ابیرو و گیوش اسیت و آن را شیقیقه      : صدص

 .است« صدغین»نامند و تثنیۀ آن نیزمی

 .زرداب: صدید
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 .سابیدن، هاون کدن: صالیه

سابند هم به مصنی سنگ پهنی که ادویه را بر آن می: صالیه

 .شودگویند و نیز به سائیدن ادویه هم گفته میمی

سرآن در گودی باشد کیه چیون زییر     میل گری که: صناره

جا کننید، آن چییز در   رگ یا چیز دیگر اندازتد که آن را جابه

و حکیم ارزانی در نوع سیوم از  . گودی این ابزار افتد و نلصزد

انواع سبل که در امراض چشم است این ابزار را تشریح کرده 

 .است

 .درد فشارنده: ضاغط

بات از مکیانی  خالء، در اصطالح فلسفی ع: ضرورت خالء

است که از هیر جیوهری خیامی باشید و منظیور از ضیرورت       

-خالء، اشاره به بحثی فلسفی است که طبق آن به اربیات میی  

این بحیث، دسیتمایۀ   . رسد که وجود خأل در عامم محا  است

اطباء برای تبیین برخی عملکردهای بدن در دانش طب سینتی  

نی در مبحث در مبحث نظری و نیز ارائه برخی امگوهای درما

اما آن چه در مباحیث ایین کتیاب منظیورز     . عملی شده است

است این است که از آن جا که خأل در همه جا و از جمله در 

-بدن  انسان محا  است که وجود داشته باشد، پس اگر میاده 

از بدن خیارج  ... یی به ف د یا اسها  یا دیء یا حجامت و یا 

ه سیبب ات یا    شود کیه میواد دیگیری کیه بی     شود، سبب می
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رطوبات بدنی با هم به این میاده مت یل هسیتند جیای آن را     

بگیرند و یک جابحایی در چینش میواد و مایصیات کیل بیدن     

ایجاد شود که این  امر باعیث درمیان برخیی امیراض اسیت؛      

چنانچه به کمکف ید عیروق پاهیا در زنیان مبیتال بیه حیبس        

ییل  حیض، خون را در بدن جا به جا کرده و به سمت رحیم م 

 .دهندمی

نهادن اشیای نیمیه جامید و خمییر ماننید بیه طیور       : ضماد

 .ضخیم بر عضو

 .که دسمی است از ماهی: طریخ

 .دیگ: طیار

 .مامیدن ادویه مرطوب بر عضو به نحو الیه یی نازک: طالء

 .درد زایمان: طلق

 .عادت ماهانۀ زنان: طمث

 .در دتی چشم: طین فارسی

 .ظرف سفامی مصابدار: ظرف سبز

این تصبیر، در کالم اطباء رایج اسیت و  : ن بر اخراج خونظ

مصنی آن این است که طبیصت، حافظ و نگهدارندۀ خون اسیت  

چون اکثر غتای بیدن از آن اسیت و میزاجش موافیق روح و     

مرکب روح و سبب اصیلی حییات اسیت و میتا هنگیام دفیع       

گتارد با آنهیا  اخالط فاسد از بدن توسط طبیصت، خون را نمی
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 .ود مگر این که طبیصت ناتوان شده باشددفع ش

 .بندنددستمامی که به پیشانی می: ع ابه

 .بلیمی ذکر شد در صداع: عطوس

کزۀ گس که نوعی مزۀ دابض است کیه دهیان را   : عفوصت

 . کنددبض می

 .رسوب، ته نشین: عکر

 .جداگانه: علیحده

 .ویندها را گها و بن آنهای میان دندانگوشت: عمور

 .در این کتاب، کنایه از زن است و جنس مؤنث: عورت

 .مادی در صداع: غتا

 .گلومه: غلومه

 .در فساد مون: غمره

نزد اطبا آن است که ادویه را کوبیده و خمیر کرده و : فتیله

به مقدار انگشت ییا زییاد ییا کمتیر در بیاریکی و سیبطری و       

ر بینیی، گیوش، شیکاف    بلندی و کوتاهی به ددر حاجی که د

 .نهندها و یا مقصد و آمت تناسلی مرد میزخم

 .ناگهانی: فحئهً

 .هاجوجه: فراریج

 .رجوع شود به ذیل آن. است« دشصریره»به مصنی : فراشا

 .منافت، فضاهای خامی: فرج
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یی را تر کرده و بیا ادوییۀ خشیک    یصنی تکه پارچه: فرزجه

-زن در فیرج خیود میی    آالینید و پودر کرده یا به ادویۀ تر می

 . نهند

 .در دروح: فسخ عضله

 .در نسیان: فکر

 .در احتباس بو : داراطیر

-آمت تناسلی در مرد و زن هر دو را به ایین نیام میی   : دبل

 .نامند

 .ترش کردن: دتق

 .الغری: دحل

 .جلوی هر چیز. دسمت جلو بدن: ددام

عمل بیرون کردن آب فاسد شده از چشم بیه کمیک   : ددح

 .را گویند ابزار خاص

 .در صع مصدی: دشار کندر

 .در حمی مطبقه: دشصریره

 .بلیمی ذکر شد در صداع: دطور

گتارنید و  نوعی کباب که دیگی را برروی آتیش میی  : دالیا

چسیبانند و احیانیاً بیه مصنیی     داص که شد، گوشت را به آن می

 .آیدسرخ کردنی هم می

 .اضطراب: دلق
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 .ساذج در صداع: دلق

 .رجوع شود به دالیا: دلیه

 .دالیای پر ادویه، رجوع شود به دالیا: دلیۀ پر م امح

 .دیف، نی: دمع

و آب دمقیم  . غورۀ خشک یا غورۀ خرمیای خشیک  : دمقم

 .یصنی آب اینها

 .در باب امراض د : دوت حیوانی

 .در باب امراض جگر: دوت طبیصی

 .در نسیان: دوت نفسانی

 .«مده»ه ذیل رجوع شود ب: دیح

داروییی را  . یصنی شکننده و دفع کنندۀ بادهیا : کاسر امریاح

نامند که دوام بادهای غلیظ را که در پوست حبس شده بیا  می

دوت حرارت و تجویف خود، ردیق نموده و دفع کنید ییا بیه    

 .تحلیل برد؛ مانند تخم سداب

 .و میان کاواک، یصنی میان تهی. خامی، تهی و پوچ: کاواک

 .تهی بودن درون: کاوکی

یصنی داص کننده و سوزنده و مراد از آن در اصطالح : کاوی

دارویی است که پوست را با شدت سوزندگی و تجفیف خود 

به هم در آورد و مجاری اخالط آن را مسدود سیازد و مسیام   

 .را بند آورد و عضو را زخم کند؛ مانند زاج و دلقطار



 981 

 .فرو پوشیدن: کبس

 .متراکم: کثیف

 .چشم پزشک: کحا 

 .«برود»رجوع شود به ذیل : کحل

و . گوشتیس که بر آتش توسط سییخ کبیاب کننید   : کردناج

سدیدی گفته که کبابی است که گوشت جوجه را ابتیدا کمیی   

با آب برزند و نیم پخت کیه شید درون آن را ابیازیر کیرده و     

 . برروی آتش کباب کنند

 .پارچه کهنه: کروهه

 .در ظفره: کشط

اند؛ نان سیوخته، نیان   نی برای این میت گفتهسه مص: کمک

 .خشک،نان غلیظی که برروی سنگی داص در تنور برزند

 .با کفگیر بر هم زدن: کفچه زدن

 .نیشتر زدن: کلک زدن

چیزی گرم را بر عضو نهند چه خشک باشید و چیه   : کماد

 .تر

 .تیرگی، سفید مایل به تیره: کمودت

 .در کلف: مبن امتین

 .مادی در صداع: مخلخه

گزنده، دارو ییا خلطیی ییا دردی کیه ایجیاد حامیت       : متاع
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 .کندگزش می

 .در کثرت عرق: مف امکرام

 .در سبل: مقطه

یی را گویند کیه بیر دور کمیر    به زبان اردو، پارچه: منکوته

 . بندندمی

گویند که ماق، به گوشۀ چشم از سوی بینی می: ماق عینین

و . باشید ای اشیک در چشیم میی   به بینی مت ل اسیت و مجیر  

 .رودگاهی هم به مصنی پیش چشم یا دنبامۀ آن به کار می

کنند، مصمیوالً  هر جا اطباء ف د را تجویز می: مانع از ف د

موانیع ف ید، بیه    . «اگر مانصی از ف د نباشد»: کنند کهدید می

هنگیام امیتالی امصیاء از    : باشیند طور اجما  این یازدهامر می

، در حامت پری مصده از غتا، در افیراد خیلیی   فضوالت برازیه

الغر و خیلی چاق و ابدان متخلخل و سفید پوستان و سسیت  

گوشتان و زرد پوستان بی حس، در سن پیری، در سین کمتیر   

از چهارده سا ، بصد جماع خ وصاً اگر با انزا  باشد، هنگیام  

وجود دردی شدید در بدن، در بیالد خیلیی سیرد، در امزجیۀ     

و آخر این که در میواردی کیه اگیر ف ید کننید،      . خیلی سرد

 .باعث غلبۀ سرمای شدید بر بدن شود

الزم به ذکر است که در ایین میوارد اگیر ضیرورتی دیوی      

حاصل آید، زیر نظر طبیبی حاذق که مضرات احتمامی حاصله 
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در ف د، را تدبیر کند اجازۀ ف ید داده شیده   ... چون غشی و 

 .است

 .در حرق انار: ماءامرماد

 .ساذج در صداع: ماءامشصر

چیزی است که از شأن آن این است که آن چیه بیا   : مبدرق

-کند و به درون اعضاء نفیوذ میی  آن مخلوط شود را خرد می

کنید و نییروی حییات و    دهد؛ مثل آبی که با غتاها چنین میی 

ها که در اغتیه است را بیه ایین وسییله در    ادامۀ زندگی بافت

 .دهددرار می اختیار آنها

رجیوع  . گوینید و انیواع متنیوعی دارد   نیشتر را میی : مبضع

 .های ابزار جراحی طب سنتیشود به کتاب

داروی تحریک کننیدۀ دیوۀ شیهوت جنسیی و زییاد      : مبهی

کنندۀ مادۀ آن که مصنیی و بادهیای غلییظ نصیوظ آور باشیند؛      

 .مانند بهمنین و بوزیدان

 .در نفحۀ طحا : مجمحمۀ ناری

 .نقلم: مجمر

 .منقل که در آن زغا  افروزند: مجمر

داروییی کیه بیه دیوت گرمیی و      . یصنی سرخ کننیده : محمر

کند و آن چه از خیون کیه بیه آن    جتب خود عضو را گرم می

مت ل است را به سوی عضو جتب کرده و بدان سبب ظیاهر  
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 .کند؛ مانند خرد ، انجیر و فودنجعضو را سرخ می

 .در جراحت: مدمل

-دارویی که خشک می. هابهبودی دهندۀ زخمیصنی : مدمل

کند رطوبتی را که در میان اجزاسی جراحت وجیود دارد و آن  

کند تا امتیام ایجاد شود؛ مانند دم االخیوین،  را غلیظ و مزج می

 .صبر، کتیرا و صمغ عربی

همان دیح است که به مصنی رطوبیت سیفید و مزجیی    : ماده

و . شیود جمیع میی   است که در جراحات ودتی به نضج برسند

اند اگر صیورت خلطییه در ایین رطوبیت موجیود      برخی گفته

 .نام دارد« مده»وگرنه « دیح»باشد، 

 .در مامیخومیا: مراق

دارویسی را گویند که به دیوت  . یصنی سست کننده: مرخی

حرارت و رطوبت خود دوام اعضای کثیف را نرم و مسیام آن  

حبس شده در  را وسیع کرده که به سهومت و آسانی فضوالت

 .زیر آنها را دفع کند؛ مانند ضماد شبت و بزرکتان

 .باد بزن: مروحه

نامنید  دارویی را میی . یصنی میزانندۀ فضو  و اخالط: مزمق

یی کیه دارد سیطح   که به دوت نرم کنندگی و رطوبت میزاننده

یی که آن ه در عضو حیبس شیده   کند به گونهعضو را نرم می

 .انند آمو بخارارا بلیزاند و دفع کند؛ م
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 .شمی در صداع: مستنقصات

همان روغن تازۀ نمک نیزده را گوینید کیه از کیرۀ     : مسکه

 .حیوانات گیرند

 .دسمت انتهایی فک پایین در نزدیکی گوش: منه

داروییی اسیت کیه رطوبیات را از عیروق و سیایر       : مسهل

 .کندها تحریک میاعضاء به سوی امصاء و رده

 .کباب: مشوی

-استخوانی نرم و متخلخل است که در آن سوراخ: م فات

باشد و بر بیاالی  دار مانند سوراخ اسفنج میهای مصوج و پیچ

دو ع ب زاید شیبیه بیه نیوک پسیتان در انتهیای بینیی و بیر        

های آن وادع است و آمت بوئیدن است و مجای دیگیر  سوراخ

 .آن تا به حنک رسیده است

 .در خشم بینی: م فات

 .باال آمده: مطفو

 .هاسرخ کردنی: مطنجنات

 .های آویزان کنندۀ اعضا چون جگر را گویندرباط: مصامیق

هر امر مورد عادت را در اصطالح طب سنتی به این : مصتاد

هیا  خوانند نه مصنایی کیه اکنیون از ایین مفیظ بیه ذهین      نام می

متبادر بوده که عبارت از مردم عادت کرده به استصما  افییون  

 .باشدمخدر میو مواد 
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 .عرق آورنده: مصرق

 .عطسه آورنده: مصطس

داروی خشکی کیه در آن رطوبیت   . یصنی مزج کننده: میری

هیای عیروق و منافیت    هیا و دهانیه  یی باشد که به سوراخمزجه

بچسبد و دهانۀ آنها را بسیته و سیطح ن را میزج کنید؛ ماننید      

 .کتیرا، صمغ عربی و نشاسته

الزم بیه ذکیر   . گوینید را میی  ادویه غسل داده شده: میسو 

سازی برخی ادویۀ طب سینتی  است که غسل، روشی در بهینه

است که داروهایی که به حامیت عیادی خیود کیه در طبیصیت      

کند و یا برخی خیواص  دابل استفاده نیسند را دابل استفاده می

هر ییک از ایین   . کندنامطبوع چون بدمزگی را از آنها دور می

غسل دارد که در ابتدا یا انتهیای کتیب   داروها روشی ویژه در 

 .است 1ذکر شده« درابادین»

 .پهن: مفرطح

 .دیچی، موچین: مقراض

 .زخم کننده و چرک آورنده: مقرح

 .دیء آورنده: مقیء

 .رویانندۀ گوشت: ملحم

 .پارچه کهنه: منادیل

 .های تنفسی پوستسوراخ: منافس
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 .رویانندۀ گوشت: منبت محم

 .بدبو: منتن

 .بهبودی یافتن: مندمل شدن

 .جتب کننده، به خود کشنده: منشف

 .حامت تهوع و د  به هم خردگی: منش گشتن

هایی که باعث اعتیدا  دیوام میواد    عبارات از ادویه: منضج

 .دابل دفع شوند تا آن مواد به راحتی بتوانند دابل دفع شوند

آمتی شبیه به موچین مورد استصما  زنان که نیوعی  : منقاش

 .انبر است

 .مردگان: موتی

آمتی است که به عنوان ظرفی ظریف در چشم کیرده  : مهت

 .آورندو چرک آن را در می

 .پخته شدن: مهرا

شیرۀ انگور است که به شیره، دبس، رب عنیب و  : میفختج

 .میرختج مصروف است

 .آفت زده، بیمار: مؤوف

 .شیئی که به گلو بچسبد و آویزان شود: ناشب

 .خشک کنندۀ رطوبات: ناشف

 .در ف ل دروح: ناصور

 .زدن پشم: ندف
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 .خشکانیدن رطئبات: نشف

 .مادی در صداع: نضج

 :نضج دکالم درشی چنین تصریف شده است: نضج

گییرد، ییا بیه جهیت     نضجی که توسط طبیصت صورت میی 

هیا و  تیتیۀ بدن است که به پختن غتا در مصده و کبید و رگ 

شود و ییا بیه   انه گفته میهای چهارگها یصنی همان هضمبافت

-جهت دفع مواد و اخالط زاید یا فاسده از بدن صیورت میی  

گیرد که غرض طبیصت از این نضج، آمیاده کیردن آنهیا بیرای     

دفع از بدن است؛ چون ای بسا غلیظ هستند که دابل عبیور از  

رگهای رییزط جهیت دفیع را ندارنید و ییا ردییق و ییا درون        

دابیل دفیع نیسیتند و ییا میزج       اند و باز هیم اعضاء نفوذ کرده

هیا از ایین جهیت    اند و دفیع آن ها چسبیدههستند که به بافت

امکان ندارد فلتا طبیصیت، غلییظ را دیدری ردییق و ردییق را      

کند تا به این شیکل دابیل   ددری غلیظ و مزطج را تکه تکه می

گییرد،  اما نضجی که توسیط طبیصیت صیورت میی    . دفع شوند

داد و طبیب آنها را یصت انجام میهایی است که طبهمان نضج

کنید و در  به کمک ادویه و سایر تدابیر، ایجیاد م ینوعی میی   

طب، برای نضج بخشیدن به هر خلط، دارویی خاص در نظیر  

گرفته؛ چنان چه برای نضجح بخشیدن اخالط برخی اعضیای  

ویژه، دارویی مخ وص آن عضو در نظر گرفتیه شیده اسیت؛    
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صفرا را با دارویی دیگر بایید نضیج    مثالً بلیم را با دارویی و

دادعغ چنان چه نضج بلیمی که در مفاصل است، بیا داروییی   

غیر از داروی منضج بلیم موجود در میز اسیت و نییز میدت    

زمان نضج هر خلط با دیگر فیرق دارد کیه در ابتیدای کتیاب     

از این امور که توسیط طبیصیت صیورت    « میزان امطب»شریف 

 .لی ایراد شده استگیرد بحث مف ل و کاممی

 .کندن موها: نطف

 .ساذج در صداع: نطو 

یصنی نفس بریده بریده کشییدن ماننید تینفس    : نفس امبکاء

 .کودکان در هنگام گریه کردن که نفس مضاعف هم نام دارد

 .در عشق: نفس صصداء

 .در سرسام: نقوع

دوران مصامجیه  برگشتن بیماری به حامت ابتدایی در : نکس

یا نقاهت در ارر کوتاهی بیمار یا خطای طبیب یا شدت مرض 

و عییدم درمییان کامییل و ریشییه کنییی آن اسییت کییه در دانییش 

از علوم چهارگانیۀ طیب سینتی از آن بحیث شیده و      « کلیات»

« خالصیه امحکمیه  »تر از همه، در انتهای کتاب شیریف  مف ل

 .ذکر شده است

ییی اردو اسیت کیه بیه     این میت در این کتاب، کلمیه : نهار

 . باشدمصنی ناشتا می
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. دردی است که گوییا عضیو خوابییده اسیت    : وجع خدری

 .ها در بدناحساس مورد مورد شدن اندامی از اندام

کند کیه  دردی است که صاحب آن احساس می: وجع الذع

 .سوزدآن عضو گویا می

 . کننددردی است که رها نمی: وجع الزم

-ه گویا عضو را از اطیراف میی  دردی است ک: وجع متمدد

 .آورندکشند و به درد می

پنیدارد کیه کسیی    دردی ه صاحبش چنان میی : وجع مسلی

 .کندسوزنی بزرگ را در بدن یا عضو دردناک او فرو می

پندارد که خیار  دردی است کهع صاحبش می: وجع ناخس

کنند و غامباً از حیدت ابخیرۀ اخیالط    و تیر در بدن او فرو می

 .ستصفرا وی ا

 .در دوار: وداجین

 . در جرب االجفان: ورده که آمتی است

نوعی غتا که از گوشت گیاو و گوسیامه و امثیا  آن    : هالم

گتارنید تیا آب آن   بصد از پخیتن در آب نمیک در جیایی میی    

های گرم یا سرد را بیا  چکیده شود و به حسب حاجت سبزی

ه و بیر روی  سرکه پختیه و گوشیت میتکور را در آن انداختی    

 .دارندنهند و بصد از اندک زمانی از آتش بر میآتش می

 .در این کتاب به مصنی مخلوط کردن است: یار کردن
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 فهرست و ترکیبات ادویه مرکبه

 فهرست و ترکیبات ادویه مرکبه و اغذیه

دهنید و  عنوان مطبوخ و طبیخ، هر دو یک مصنی میی : تتکر

به عنوان طبیخ افتیمون و را گاهی کتاب « مطبوخ افتیمون»متا 

گاهی به عنوان مطبیوخ افتیمیون ذکیر کیرده اسیت و در ایین       

فهرست هم هر نوع طبیخ یا مطبوخی، یا در ذیل عنوان طبییخ  

 .است و یا در ذیل عنوان مطبوخ

نان خرشی است ترش مزه که از شییر و ماسیت و   : آبکامه

 .کنندغیه درست می

شود با ایین فیرق کیه    مثل هلیلۀ مربا درست می: آملۀ مزبا

رجوع شود به ذیل . توان ساختتر میآملۀ مربا را تنها از آملۀ

 «لیلۀ مرباه»

 در ورم جگر: آرار ناسیا

 .در ضیق: اخالط زعفران

 .شرکی در صداع: اصالح محموده

عیناً همان اطریفل صییر است منتهی تخیم  : اطریفل گشنیز

-اطریفیل صیییر بیر آن میی     گشنیز را هم به همان وزن ادویۀ

اند؛ یصنی دو برابر یک جزء از افزایند و برخی زیادتر هم گفته

 . اجزایس اطریفل صییر

 .در بواسیر: اطریفل صییر
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هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، پوست هلیلیه، آملیۀ   : اطریفل کبیر

مقشر، فلفل و دار فلفل هر یک شیش دوم؛ شیقادل، زنجبییل،    

بهمنین، حب امفلفل، سمسم مقشیر،  تودریین، مسان امص افیر، 

شکر طبرزد و خشاش سفید، هر یک دو درم، همه را بکوبنید  

و با روغن گاو یا روغن بادام که یک چهارم ادویخ مورد نییاز  

بود چرب کرده و در سه برابر همه عسل کف گرفته بسرشیند  

دوت این دارو ت ا سیه سیا    . و بصد از سه ماه استصما  کنند

 . ماندمی

 .در بواسیر: یفل مقلاطظر

 .در مورد سرج: اکسیرین

دو دییو، عییود بلسییان، سییلیخه، دردمانییا، اذخییرو : امروسیییا

کرفس، هر یک یک درم؛ فلفل سیاه، فلفل سفید و دسط تلیخ،  

هر یک نیم درم؛ مر صاف، سه درم؛ حب امیار، دو دانه؛ اگییر  

ترکی و زعفران، هر یک دو درم؛ همه را کوفته و بیختیه و بیا   

برابر عسل کف گرفته بسرشند و بصید از دو میاه بیه کیار     سه 

 .ددر م رف این دارو، دو درم با آب گرم است. برند

عادردرحا، شونیز، دسط، فلفل، دار فلفل و وج، هر : انقردیا

یک ده درم؛ سداب، جنطیانا، حلتیت، زراوند میدحرج، حیب   

امیار، جند، خرد  و شیرج، هر ییک پینج درم، عسیل بیالدر،     

درم و  نیم، همه را گوفته و بیخته و به روغین گردکیان    چهار
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چرب بسازند و همه را در سه چندان عسل بسرشند و بصید از  

شش ماه بسرشند و بصد از شش ماه که در جیو نهیاده باشیند    

 .استصما  نمایند و ددر هر شربت آن یک مثقا  است

 .در مامیخومیا: انو شدارو

ر نیوع آن مصلیوم نشیود،    انواع مختلفی دارد و اگ: ایارجات

-توان به کار برد اما بهتر است از ضیصیف یصنی هر کدام را می

تر بیود از آنهیا بهیره برنید؛     تر شروع کنند و اگر الزم به دوی

یصنی ابتدا از ایارج فیقرا، سرس از ایارج جامینوس و بصید ا ز  

ایارج روفس که همگی در ایین مجموعیه متکورنید اسیتفاده     

 .کنند

صیبر سیقوطری، سیی درم؛ غیاریقون،     : ذریطوسایارج رییا 

بیسیییت وئ دو درم؛ وج، زعفیییران، دارچینیییی، م یییطکی،  

سورنجان و سلیخه، هیر ییک سیه درم؛ کمیادریطوس، فلفیل      

ابیض، اسارون و عود بلسان، هیر ییک ده درم؛ فلفیل سییاه و     

جندبیدستر، هر یک چهار درم؛ ریوند چینی و سنبل، هر ییک  

مه، کوفته بیخته بیا عسیل مصجیون    چهار درم؛ عسل یه برابر ه

 .زنداس

پودینه، شیحم جنطیل، غیاریقون مشیوی،     : ایارج جامینوس

سقمونیای مشوق، خربق سیاه، فرفیون و هوفاریقون، هر ییک  

شانزده درم؛ بسفایج، کمادریوس، افتیمون و سلیخه، هیر ییک   
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 .هفت درم، مر، سکبینج، زراوند طویل

پیاز عن یل مشیوی،   شحم حنظل، پنج درم؛ : ایارج موغازیا

غاریقون، سقمونیا، خربق سییاه، اشیق و اسیقوریون هیر ییک      

چهار درم و نیم؛ افتیمون، کماذریوس، مقل و صبر سیقوطری،  

هر یک سه درم؛ حاشا، هوفاریقون، سیاذج هنیدی، فراسییون،    

جصده سلیخه، فلفل سفید و سیاه، جاو شیر، دارفلفل، زعفران، 

، فطیر اسیامیون، زروانید    دارچینی، بسیفایج، جندبیدسیتر، میر   

طویل، ع ارۀ افسنتین، فرفیون، سنبل، حماها و زنجبییل، هیر   

یک دو درم؛ جنطیانیا و اسطوخودوس، هیر ییک ییک و نییم     

و به مییزان بیا   . درم، همه را کوفته و بیخته و با عسل بسرشند

 .آب گرم و عسل بصد از گتشت شش ماه م رف نمایند

کبیر است که به این شیرح  همان با سلیقون : باسلیقون اکبر

کف دریا، ادلیمیای نقره، هر یک ده درم؛ نمک اندرانی، : است

ساذج هندی، سریدۀ ارزیر، فلفل، دار فلفیل، سینبل امطییب و    

سرمۀ اصفهانی هر یک دو درم؛ نمک هنیدی و درنفیل دوامیه،    

هییر یییک یییک درم؛ صییبر سییقوطری، ع ییارۀ مامیثییا و مییس 

، مرمکیی، نوشیادر و زرد   سوخته، هر یک پینج درم؛ میامیران  

چوبه، هر ییک سیه درم؛ هلیلیۀ زرد، چهیار درم، همیه را بیه       

 .صالیه بسیار نرم و ب ورت گرد غبار کنند و م رف کنند

 .در سبل: باسلیقون
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د .رجیوع ش . یصنی باسلیقون مشیک دار : باسلیقون ممسک

 .«باسلیقون»به ذیل 

 .در جرب االجفان: برود بنفسجی

 . ردر ضصف ب: برود ح رم

انار ترش و شیرین را بگیرنید و تخیم و شیحم    : برود رمان

او را بکوبند و بفشارند و آب آن را صیاف کیرده و صید درم    

عسل م یفی را در ییک مین از ایین آب بریزنید و در دییگ       

سنگی بر آتش نرم برزند و کف آن را برداند تا به دوام آیید و  

گیالب  در ظرف نقره یا شیشه نگهیداری کیرده و تنهیا ییا بیا      

 .م رف کنند

رجیوع  . ظاهراً همان جیوارش بیالدر اسیت   : بالدری صییر

 .«جوارش بالدر»شود به ذیل 

میز تخم خیار، میز تخم کدو، مییز تخیم   : بنادق بزور بارد

دثاء، درفه و تخم خشخاش سفید، هیر ییک ده درم؛ نشاسیته،    

کتیرا و رب امسوس، هر یک سه درم؛ میز تخیم خربیزه سیی    

هایی با آب بیه وزن ییک   سفید، دو درم؛ درصدرم؛ بزر امبنج 

 .مقدار م رف این دارو یک درص است. درم بسازند

 .در جرب گرده و مثانه: بنادق بزور

 .در باب امراض چشم: پختن ادویۀ چشم

 .در سل: پختن ماءامشصیر همراه سرطانات
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 .در امراض طبقۀ ملتحمه در رمد بلیمی: تدبیر انزروت

 .سرعت انزا  در: تدبیر خبث امحدید

 .در استسقا: تدبیر مازریون

 .در کلف: تراب زیبق

ترنج بیزرگ بگیرنید و زردی وی را بخراشیند    : ترنج مربی

به نوعی که پوست وی دور نشود و ترشی وی نیز جدا کننید  

و گوشت آن را با آب بجوشانند تا نیم پخته شود پس بییرون  

آتیش نیرم   آورده و بفشارند و عسل سفید بر آن افیزوده و بیا   

 .بجوشانند تا به دوام آید

 .مسصی در صرع: تریاق اربصه

 .در وجع االسنان: تریاق االسنان

 .«تریاق کبیر»رجوع شود به ذیل : تریاق بزرگ

 .در تدبیر سموم: تریاق طبن مختوم

حب امیار، شش جزء، شیح جبلیی، م یطکی،   : تریاق کبیر

و اشق، هر ییک چهیار    مقل، عود بلسان، عود هندی، افتیمون

که تا سی سیامگی  . جزء سورنجان و بیخ کبر، هر یک دو جزء

باید به ددر یک بتدده و پس از آن تا ش ت سیامگی بیه دیدر    

 .یک مثقا  بدهند

از جملۀ أشربه است که جهت تقویت دلب و رفیع  : جالب

-خنفقان و توحش و مامیخومیا و امثا  اینهیا ترتییب داده میی   
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دستور ساخت آن چنین . آشامندمناسبه می هایشود و با عرق

بگیرند یک من نبات سفید یا شر سیفید و بیا سیه مین     : است

گالب و با آتش مالیم بجوشانند و کف آن را بگیرند و صاف 

نمایند تا به ن ف رسد، سرس یک در هم زعفران بیه گیالب   

سوده در آن بیفزایند و در ظرفی نگهدارنید و هنگیام نییاز بیا     

هیای مناسیبخ حیل کیرده و تخیم      ا یکی از عیرق آب سرد و ی

بامنگو و فرنجمشک یا ریحان و امثا  اینهیا بیر آن پاشییده و    

 .بنوشند

دیدر الزم از گییل سیرخ پییاک کییرده از   : جیانجبین شییکری 

کاسبرگ و تخیم را در طرفیی بکوبنید و بیا دنید پیودر کیرده        

بیامیزند و خوب در هم زنند و تا سه روز هر صبح و شب آن 

و . م زنند و سرس چهل روز آن را در آفتیاب بگتارنید  را بر ه

و بصضیی الزم  . وزن شکر، سه و نهایتاً چهار برابر گیل باشید  

 .دانند هر دو سه روز آن را باید بر هم زدمی

مثل شکری است و تنها به جای شیکر از  : جلنجبین عسلی

هیایی بیا هیم    کنند و امبته در خیواص، فیرق  عسل استفاده می

 . دارند

نخم کرفس و نیانخواه، هیر ییک دو درم؛    : ش بزوریجوار

م طکی، خومنجان، درفه و درنفیل، هیر ییک سیه درم؛ حیب      

امرشاد بریان، بیسیت درم؛ ابهیل، پینج درم، همیه را کوفتیه و      
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ددر شربت از ایین دارو سیه   . بیخته و با عسل م فی بسرشند

 . درم است

زنجبییل، ده اسیتار دارفلفیل، سیه اسیتار؛      : جوارش بیالدر 

یطرنج هندی، دو استار؛ شقادل، پنج استار؛ فانید، چهار صد ش

و پنجاه مثقل؛ میز گردوی سفید کرده و کنجد، از هر ییک ده  

مثقا ، و ده عدد بالدر را کوبیده و در سه اودیه روغن کنجید  

خیسانیده و با دست مامیده و صیاف کیرده و ادوییه را بیا آن     

وام آورده و چرب نمیوده و بیا ییک وزن و نییم فانیید بیه دی       

 .بسرشند

. همیان جیوارش فنجییوش اسیت    : جوارش خبث امحدیید 

 .«جوارش فنجیوش»رجع شود به ذیل 

 .در ذرب: جوارش خرنوب

 .در ضصف مصده: جوارش خوزی

همان جوارش کمونی است رجوع شیود بیه   : جوارش زیره

 .«جوارش کمونی»ذیل 

عیود هنیدی، سینبل امطییب، سینبل رومیی،       : جوارش عود

فل، دانۀ هل و جوزبوا، هر یک سه درمغ پوست م طکی، درن

هلیلۀ کابلی، درفه، تخم کرفس، انیسون، پوست ترنج، زرنبیاد  

و بادرنجبویه، هر یک یک درم؛ زعفران، بسباسیه و زنجبییل،   

هر یک نیم درم؛ مشک، نیم مثقا ؛ دند سفید، یک و نیم برابر 
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تیا   ددر شربت این دارو،. همه، به دستور جوارشات تهیه کنند

 .دو مثقا  است

فلفل سیاه و سفید و دار فلفیل، هیر ییک    : جوارش فالفلی

دو اودیه؛ عیدان بلسان، یک اودیه؛ سینبل امطیبیو حمامیا؛ هیر     

یک چهیار درم؛ زنجبییل، تخیم کیرفس، سیسیامیوس رومیی،       

اسارونو راسن، هر یک یک درم، همۀ ادویه را کوفته و بیختیه  

مقدار م رف . بسرشند و با سه برابر همه با عسل صاف کرده

 .این دارو، یک درم با آب گرم است

هلیله، بلیله، شیر آمله، فلفل، دار فلفیل،  : جوارش فنجیوش

زنجبیل، سصد، شیطرنج هندی و سنبل، هر ییک ده درم؛ تخیم   

شبت و تخم گندنا، هر یک چهار درم؛ خبیث امحدیید میدبر،    

 صد درم، همه را کوفتیه و بیختیه و بیا ع سیل کیف گرفتیه و      

روغن گاو که به ددر نیاز باشد بسرشند و در ظرفی بدارنید و  

بصد از شش ماه م رف کنند این دارو در تقویت مصیده و بیاه   

و دفع بواسیر و سرذعت انزا  و نیکو کردن رنگ چهره مفیید  

 .اندهم نامیده« عطیه ا »است و به جهت ارج واالیش آن را 

هیر ییک شیش    زنجبیل، فلفل و سینبل،  : جوارش دندایقون

درم؛ م طکی و نانخواه، هر یک چهیار درم؛ تخیم کیرفس و    

فودنج بری، هر یک پنج درم؛ زیره، سلیخه، حسیب بلسیان و   

عادردرحا، هر یک دو درم؛ ساذج هندی، یک درم همیه را بیا   
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 .ددر م رف این دارو نیم مثقا  است. عسل بسرشند

د زیرۀ کرمانی مدبر، پنجاه درم؛ فلفل سفی: جوارش کمونی

اصیل و فلفل سیاه، هر ییک هفیت درم؛ سیداب کیه آن را در     

سایه خشک کنند و دبل از خشک شدن شیدید  و همیین کیه    

دابل کوفتن باشد، بکوبند، پانزده درم؛ دارچین و بیورۀ سیرخ   

، هر یک پنج درم؛ زنجبییل مربیا، چهیل درم؛ هلیلیۀ     (نطرون)

 مربای پاک کرده از هسته، ش ت درم؛ گلقنید، صید درم؛ کیه   

. مربای هلیله و مربای زنجبیل را بکوبند تا چون مصجون شود

 .و مقدار م رف این دارو چهار تا شش درم است

 .در ذرب: جوارش کندر

سه مثقا  م طکی را کوفتیه و بیا ییک    : جوارش م طکی

من دند و سی درم گالب به دوام آرند و برروی سنگ ریختیه  

 .و برزند

فلفل، هیر ییک دو   نارمشک، فلفل و دار: جوارش نارمشک

درم؛ سصد و سنبل، هر یک پنج درم، همه را کوفته و بیختیه و  

و بیا آب سیرد در دبیل و    . با هم چند برابر آن عسل بسرشیند 

 .بصد از غتا بخورند

حب اصطمخیقونک صبر، پانزده مثقا ؛ بسفایج و افتیمون،  

هر یک شیش مثقیا ؛ سیقمونیای مشیوی، غیاریقون و شیحم       

ا ؛ سینبل، سیلیخه، زعفیران، حیب     حنظل، هر ییک سیه مثقی   
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بلسییان، ملییح هنییدی، وج، اسییارون، ع ییارۀ افسیینتین، عییود، 

م طکی رومی، بیخ اذخر، زراونید میدحرج و دارچینیی، هیر     

 .یک، یک مثقا 

م طکی، میخک، زنجبییل، دارچیین، فلفیل،    : حب االفاویه

دارفلفل و نارمشک، هر یک یک ششم مثقا ؛ سقمونیا و دند، 

هیایی بیه دیدر ییک     و یک ششم، که حب هر یک، یک مثقا 

ایین  . گشیاید نخود بسازند و هر حب یک مرتبه شیکم را میی  

 .توان دبل یا بصد از غتا خوردارو را می

 .در بخر: حب اممسک

ایارج فیقرا، یک درم؛ شحم حنظل، رییع درم؛  : حب ایارج

، نییم  (یصنی تربد پوست کنده و اصیالح شیده  )تربد موصوف 

درم؛ سقمونیا، نییم دانیگ؛ مقیل، دانگیی؛      درم؛ افتیمون، رلث

 .همه را با آب کرفس حب کنند

 .«حب ایارج»رجوع شود به ذیل : حب ایاره

بنفشه، یک مثقا ؛ غیاریقون، دو سیوم مثقیا ؛    : حب بنفشه

سقمونیا، یک هشتم مثقا ؛ کتیرا، م طکی و رب امسوس، هر 

 .این دارو یک شربت کامل برای یک وعده است. یک دانگی

تربد و ایارج فیقیرا، هیر ییک ییک درم و نییم؛      : تربد حب

شحم حنظل و کتیرا، هیر ییک ییک دانیگ، همیه را کوفتیه و       

 .بیخته و با آب حب سازند
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 .در ربو: حب جاو شیر

 .در نزو  امماء: حب ذهب

راوند و مقل، هر یک نیم درم؛ غیاریقون، ییک   : حب راوند

و دانیگ؛  درم؛ تربد مجوف مدبر، دو درم؛ زروانید میدحرج، د  

مقیدار  . انیسون، یک دانگ همه را کوفته بیختیه حیب سیازند   

 .م رف این دارو یک دانگ است

 .در وجع مصده: حب سکبینج

هلیلجات سه گانه، هر ییک  درم؛ زنجبییل،   : حب سکبینج

دارچین، و سکبینج، هر ییک پینج مثقیا ؛ فلفیل، دار فلفیل و      

سیلیخه   اسارون، هر یک سه مثقا ؛ تخم کرفس، نانخواه، وج،

شیطرنج و حب بلسان، هر یک دو مثقیا ؛ م یطکی، شیانزده    

مثقا ؛ غاریقون، ده مثقیا ؛ شیکر طبیرزد، سیی مثقیا ؛ صیبر       

حیل کیرده و     سقوطری، چهارده مثقا ؛ مقل را در آب گنیدنا 

. ها را درسیت کننیدذ  ادویه را با آب بسرشند و مثل فلفل حب

گیم اسیت   ددر م رف این دارو یک تا دو مثقا  بیا آب نییم   

کهع ودت خواب بخورند بایید دبیل و بصید از اسیتصما  ایین      

 .دارو یک روز پرهیز نمایند

 .در وجع مفاصل: حب سورنجان

هلیلۀ سیاه و پوست هلیلۀ زرد، هر یک پینج  : حب شاهتره

درم؛ صبر سقوطری، هفت درم؛ سقمونیا؛ دو درم و نیم، همیه  
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اگر تیا چهیار   و  . را کوفته و بیخته و با آب شاهتره حب کنند

تیر  مرتبه با آب شاهتره بسرشند و در سایه خشک کنند، دیوی 

 .ددر م رف این دارو، دو درم است. شودمی

 .مادی در امراض سر و در صداع: حب شبیار

 .در فامج: حب شیطرنج

شش درم؛ م طکی، چهیار درم؛  : صبر سقوطری: حب صبر

ربد سفید مجیوف میدبر، ده درم؛   گل سرخ، سه درم و رلث؛ ت

دیدر  . همه را کوفته و بیختیه و بیه دیدر نخیود حیب سیازند      

 .م رف این دارو، از ده تا پانزده حب است

 .در ربو: حب غاریقون

صبر سقوطری، ع ارۀ افسنتین و م طکی، هیر  : حب دقایا

یک یک مثقا ؛ سقمونیای مشوی و جنظل، هر ییک نییم درم،   

دیدر  . بیا آب کیرفس حیب سیازند     همه را کوفتیه و بیختیه و  

 .شربت آن، یک مثقا  است

 .و یکی در سرسام سکی در صداع: حب مسهل سدا

 .در باسیر: حب مقل ممسک

 .در فامج: حب منتن صییر

 .در فامج: حب منتن کبیر

 .در دیل: حبی بادشکن

 . ت که در حسو متکور استمصاد  فارسی حسواس: حریره
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 .در بیاض: حزم صییر

 .در بیاض: حزم کبیر

 .در بیاض: حزم مقل

غتایی ردیق و آبکی که از بلییور حبیوب و روغین    : حسو

اند مایصاتی اسیت  و برخی گفته. نوشندتهیه کرده و با شکر می

 .نوشندکنند و مانند چایی میکه از حبوب و غیر آن تهیه می

غوره است؛ یصنی آشیی کیه اصیل آن    همان آش : ح رمیه

غوره باشد تا ارر درمانی ویژۀ غوره در آن حاصیل شیود و در   

کنار آن برخی اشیای مقوی دیگر از اندکی حبوبات، بیرنج ییا   

این غتا ایجیاد  . افزایندرشته یا گوشت برحسب عرف بالد می

کنید و بیرای گیرم مزاجیان     دبض شکم و بیرودت میزاج میی   

و درمناطق گرمسیری مفید است ومیی   خ وصاً افراد صفراوی

برای سرد مزاجان و افرادی که نفخ در شکم دارند یا مسیتصد  

 .ابتالء به یبوست یا دومنج هستند ضرر دارد

حقنۀ حادۀ حلبۀ بزرکتان؛ از هیر ییک ده درم، انجییر زرد؛    

بیست درم؛ برگ خروع، سی درم؛ میز حیب امقیرطم، ده درم؛   

ادام مقشیر نییم کوفتیه، پینج     سبوس گندم، بیست درم؛ میز بی 

درم، سرستان، اصل امسوس، ریشیه خطمیی، از هیر ییک نییم      

رطل، همه را در ده رطل آب بجوشانند و در هر رطلیی از آن  

مقل ازرق، دو درم؛ سیکبینج، ییک مثقیا ، جاوشییر، دو درم؛     
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اشق، یک مثقا ، حیل کننید پیس بیاز صیاف نمیوده، روغین        

ییه و نییم؛ آبکامیه، دو    ناردین، ده درم؛ عسل م فی، ییک اود 

اودیه و نیم، اضافه نموده و بر هم زنند تا آمیختیه شیود پیس    

 .نیم گرم به سه دفصه حقنه کنند

 .«حقنه مصتدمه»رجوع شود به ذیل : حقنۀ دلیل امحدت

غن بیادام، روغین جیوز، روغین حبیه امخضیراء و       .حقنۀ ر

روغن زیت، هر یک یک اودیه؛ رغن گاو، نیم اودیه؛ کشیگاب  

ز گندم پوست کنده ساخته باشند، ش ت درم، همه را بیا  که ا

 .هم آمیزند و سه روز متوامی حقنه کنند

رجوع شود بیه ذییل   . است« حقنۀ مصتدمه»همان : حقنۀ مینه

 .«حقنه مصتدمه»

آب چیندر، ییک سیکرجه، بیوره، ییک درم؛     : حقنۀ مصتدمه

 . روغن بنفشه، یک اودیه، همه را مخلوط کرده و حقنه کنند

 .سازندحلوایی ه از روغن کنجد می:  هخبی

 .در خناق: خل امجوز

 .در وجع گوش و مصده: خل خبث امحدید

-نوعی از عطریات که از زعفران و غیر آن تهیه می: خلوق

 .شود

 .«رجوع شود به ذیل نجوارش خوزی: خوزی

 .«مرهم داخلیون»رجوع شود به ذیل : داخلیون
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ن ذکیر، م یطکی،   تخم حرمل، یک من و نیم؛ مبیا : دحمررا

حب امبلسان، زعفران، اکلیل امملک، سنبل و فلفیل سییاه، هیر    

یک ده درم؛ ریوند چینی، زراوند طویل و زراوند مدحرج، هر 

یک بیست درم؛ انیسون زنجبیل، دسط تلخ و سلیخه، هر ییک  

سه استار؛ سصد ده استار؛ میخک، شش درم؛ خربق سفید، گیل  

ر سیقوطری میسیو ،   سرخ و شونیز، هر یک شش استار؛ صیب 

چهارده درم، همه را کوفته و با عسل کف گرفته که سه برابیر  

 .همۀ ادویه باشد بسرشند و به کار برند

 .در حمی بلیمی: دواء امتربد

 .در هزا  کلیه: دواء امترنجبین

 .در طرش گوش: دواء امرمان

 .در گزیدن سگ دیوانه: دواء امسرطان

 .در ورم کبد: دواء امکرکم

 .در عقر زنان: لک کبیر و صییردواء ام

 .در مامیخومیا: دواء اممسک حار

 .در سنگ مثانه: دواء یدا 

کوکناری که تخم او بر نیاورده باشند، بیست عدد؛ : دیادوذا

تخم خطمی، کتیرا، صمغ عربی، تخم خبازی و بهدانۀ شیرین، 

هر یک پنج درم، اصل امسیوس؛ بیسیت درم، بیتر دطونیا، ده     

در شش رطل آب تا دو شیبانه روز بخیسیانند و   درم، همه را 
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سرس با آتش نرم برزند تا به نیمه آید و بصد آن را صاف منند 

 .و یک من دند سفید در آن افزوده و به دوام آورند

در امراض ملتحمیه و در امیراض درنییه و در    : ذرور ابیض

 .رمد بلیمی

 .در اعال  شبکیه: ذرور اصفر

ش درم؛ شییاف مامثییا، سیه    انتروت، ش: ذرور اصفر صییر

درم؛ صییبر، دو دانییق؛ ذرور ابیییض مییین، شییش درم؛ همییه را  

 .بکوبند و نرم ببیزند  به کار برند

د .ع اره رازیانۀ تازه را بگتارند تیا خشیک ش  : ذرور اغبر

 .سرس با  مشک و کافور صالیه کرده به کار برند

در دروح امصین و ایضاً بیه نسیخه دیگیر در    : ذرور انزروت

 . ه فرنگآبل

 .در سبل: ذرور مادی

 .در متقردات، در صنان: ذرور عرق

 .در کمه: ذرور کمنه

 .در اعال  شبکیه: ذرور ملکایا

 .در بیاض: ذرور ممسک

 .در اعال  شبکیه: ذرور نیمانیم

 .رامکک در بخر دهن

 .در خناق: رب امجوز
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هیا را  رب درنزد اطباء آن است که گیاهیان و مییوه  : هارب

ب آن را بگیرند  بجوشانند تیا غلییظ شیود تیا بیه      بکوبند و آ

ها را که دابل غلیظ کیردن نباشید بیه    برخی میوه.  ن ف رسد

جهت کثرت هوا در آنها و مطافت ایشیان دیدری شیکر در آن    

رب، انییواع گونییاگونی چییون رب بییه، رب . کننییداضییافه مییی

 .دارد... گالبی، رب سیب و 

که ذکیر آن خواهید   شود به دستور زرشکیه تهیه می: رمانیه

آمد اما به جای زرشک از آب انار ترش و یا آب انار شییرین  

کننید و در ودیت پخیتن از    به همراه آب به شیرین استفاده می

 .م امحی چون نصناع تازه و هل و دارچین در آن بیفزایند

 .«باسلیقون اکبر»رجوع شود به ذیل : روشنائی کبیر

 .«ناییکحل روش»رجوع شود به ذیل : روشنایی

کف دریا و ادلیمیای نقره، هر ییک ده درم؛  : روشنایی کبیر

نمک اندرانی، ساذج هنیدی سیریدۀ ارزییه، فلفیل، دار فلفیل،      

سنبل امطیب و سرمۀ اصفهانی، هر یک دو درم؛ نمیک هنیدی   

میخک و دوامه، هر ییک ییک درم؛ صیبر سیقوطری، ع یارۀ      

نوشادر مامثیا، مس سوخته هر یک پنج درم، مامیران، مرمکی، 

و زردچوبه، هر یک سه درم، هلیلیۀ زرد، چهیار درم، همیه را    

 .پودر کرده و به کار برند

 .در سصا : روغن بید
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 :روغن رافسیا

 .در انتشار موی: روغن حب امنار

 .در سنگ مثانه: روغن عقرب

 .ساذج در صداع: روغن گل و جز آن

 .در دوباء: روغن گندم

 .ویدر حفظ م: روغن الدن

 :روغن مامیثا

 .در مصظمات دضیب: روغن مورچه

روغین  »و نییز  « روغین گیل  »رجوع شود به ذیل : هاروغن

 .ها در آن جا گفته شده استکه طریق اخت تمام روغن« الدن

نوعی غتا است که جهت تهییۀ آن بیرنج را بایید    : زرشکیه

در آب برزند و ودتی نیم پخت شید آب زرشیک تیازه ییا آب     

ه و ددری نبات که آن را متیت گرداند با شیرۀ زرشک خیسانید

 .بادام شیرین یا روغن آن داخل کرده و برزند و م رف کنند

 .در ف ل دوت باه: زرعونی

چوب بیی ریشیۀ زنجبییل آزاد را زییر رییگ      : زنجبیل مربا

کنند و هر روز آب بر آن بریزند تا بیسیت روزط و سیرس آن   

 .تا به دوام آیدرا در آورده و با آب و عسل بجوشانند 

غتایی است کیه روش تهییۀ آن براسیاس مخیزن     : زیر باج

االدویه که به طریق شفاء األسقام نقیل نمیوده بیه ایین شیکل      
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است که گوشت را به ددر یک رطل ریزه ریزه نند و اگر مرص 

است از بند بند جدا کرده و با دارچینی و نخود پوست کنیده  

پخته گردد و نیم رطل و روغن کنجد تازه و آب بجوشانند تا 

سرکه و ربع رطل جالب و یا شکر سیفید و ییک اودییه مییز     

بادام که آن را کوبیده و شییرۀ آن را در گیالب گرفتیه و ییک     

درم گشنیز خشک و به وزن آن عود هندی و سداب و انیدکی  

 .نمایندزعفران در آن داخل کرده و مرتب می

ر ییک ییک   جندبیدستر، افیون و دارچینی، از هی : سنجرینیا

مثقا ؛ مر، فلفل، دار فلفل، دند و دسیط شییرین، از هیر ییک     

ها تا شش شش مثقا ؛ زعفران، یک مثقا  که در بصضی نسخه

دیراط است؛ مو، ف، دودو و اسارون، از هر یک ییک مثقیا ،   

همه را کوبیده و بیخته و با عسل کف گرفته بسرشیند و بصید   

رحسیب حاجیت   از شش ماه به ددر یک دانگ تیا دو مثقیا  ب  

 .م رف کنند

سیقمونیا، دو درم  نییم، تربید سیفید، ده     : سفرجلی مسهل

درم؛ میز تخم خیار و میز تخم کدو، هر ییک پینج درم؛ گیل    

سرخ و طباشیر، هر یک دو درم؛ تیرنجبین و ع یارۀ بیه، هیر     

یییک پنجییاه درم، تییرنجبین را در آب بجوشییانند چنییدان کییه  

و به دوام آورنید و   ترنجبین بگدازذ و سرس آن را صاف کرده

سییرس آن را ده دسییمت کییرده و هییر دفصییه یییک دسییمت را  
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 .بخورند

به اصفهانی پاک کرده از پوست و دانیه،  : سفرجلی ممسک

یک رطل در سرکه بجوشانند تا بریزد و بصید آن را بکوبنید و    

یک رطل عسل بر آن اضافه کرده و بجوشانند تا به دیوام آیید   

یه را بکوبنید و بیا آن مخلیوط    و بصد آن را برداشته و این ادو

زنجبیل، فلفیل و دار فلفیل، هیر ییک چهیار درم؛ خیم       : کنند

کرفس، نانخواه و زعفران، هر یک دو درم، میزان م رف ایین  

 .دارو، چهار مثقا  است

پنج ریه از هر یک از گل ارمنیی  : جهت ریه: سفوف امطین

و صمغ عربی که در روغن گل بریان کرده باشیند و نییز پینج    

هیای  م نشاستۀ بریان را بیا هفیت درم از هیر ییک از تخیم     در

چهارگانۀ اسبیو ، تخم ریحان، تخم خرفه و حرف که برییان  

کرده باشند و نیز هفت درم تخم حماض بیری و سیه درم در   

ددر م رف ایین دارو، سیه درم   . االخوین همه را سفوف کنند

با رب آس ییا رب ییا آب اسیت کیه صیبح و شیام اسیتصما         

 .نمایند

 .در ذرب و خلفه: سفوف حب امرمان

 .سفوف زمق اممصاء در ذرب

 .در سل: سفوف سرطان

در ورم امطحیا  و  : سفوف مسهل سیودا و سیفوف حیرف   
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 .نفحه امطحا 

 .در سحج: سفوف مقلیارا

پوست هلیلۀ کابلی و هلیلۀ سییاه، هیر ییک    : سفوف هلیله

چهل درم؛ تخم کرفس، انیسون و رازیانه، هیر ییک پینج درم،    

دیدر  . ه را کوفته و بیخته و به صورت پودر م یرف کننید  هم

 .م رف این دار، سه درم است با شیر شتر

و در « سفوف هلیله»رجوع شود به ذیل : سفوف هلیلۀ زرد

آن ترکیب به جای هلیلۀ سیاه از هلیلۀ زرد استفاده کنند زییرا  

 .چنین ترکیبی در درابادین یافت نشد

ه درم؛ بسیفایج فسیتقی و   افتیمیون، د : سکنجبین افتیمیونی 

تربیید سییفید مجییوف مییدبر، هییر یییک شییش درم؛ گاوزبییان،  

پرسیاوشان، ایرسا، تخم کاسنی، تخم کشیوث و پوسیت بییخ    

کاسنی، هر یک پنج درم؛ حاشا، برگ گل سرخ و کمافیطوس، 

هر یک چهار درم؛ بادروج، فرنجمشک، بادرنجبوییه، درونیج   

دی، دادلیه و  عقربی، زرنباد، بهمن سیرخ و سیفید، سیاذج هنی    

سنبل، هر یک سه درم؛ گلقند آفتابی، به وزن ادوییه، همیه را   

در سرکه و آب یک شیبانه روز خیسیانیده و جوشیانیده و بیا     

 .یک من دند به دوام آرند

اصیطالح اطبیاء ایین اسیت کیه هرگیاه       : سکنجبین بزوری

. بزوری حارم منظیور اسیت  »سکنجبین بزوری مطلق بگویند، 
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 .«نجبین بزوری حارسک»رجوع شود به ذیل 

پوست بییخ کاسینی، هفیت درم؛ از    : سکنجبین بزوری بارد

هر یک از تخم خیارین پنج درم؛ و تخم خربزه پنج درم، همه 

را نیم کوب کرده و در آب و سرکه یک شبانه روز خیسیانیده  

و . و براالیند و یک من دند سفید با آن آمیخته و به دوام آرنید 

 .کنندارم آب و سرکه اختیار میمصموالً این دند را یک چه

سرکۀ کهنیۀ خمیری، ده رطیل؛ آب    : سکنجبین بزوری حار

صاف شیرین، بیست رطل یا کم و زیاد برحسب میزان ترشیی  

سرکه به ددری که تیزی آن را بشکند؛ پوست بییخ رازیانیه و   

پوست بیخ کرفس، هر یک سه اودیه؛ رازیانه، انیسون و تخیم  

ه را نییم کیوب کیرده و ییک     کرفس، هر یک یک اودییه؛ همی  

شبانه روز در آب و سرکۀ مزبیور بخیسیانند و بصید آب آن را    

جوشانیده تا یک ششم آن برود و سیرس آن را سیرد کیرده و    

نیم گرم که شد صاف کنند و به ازای ه جزء از ایین آب، نییم   

جزء دند یا به ازای هر دو و نییم جیزء آب ییک جیزء عسیل      

یی بسته و در عفران هم در پارچهتوانند دو درم زآمیخته و می

 .آن انداخته و با آتش نرم بجوشانند تا به دوام آید

تخیم کاسینی، رازیانیه و تخیم     : سکنجبین بیزوری مصتید   

کرفس، هر یک سه درم؛ تخم خیارین و تخم خربزه، هر ییک  

پنج درم، پوست بیخ کاسنی و پوست بییخ رازیانیه، هیر ییک     
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در سه رطل آب و بیست  هفت درم، همه را نیم کوب کرده و

درم سییرکه یییک شییبانه روز خیسییانیده و سییرس همییه را     

 .جوشانیده و براالیند و با یک من دند سفید به دوام آورند

جهت تهیه . عسلی و شکری: دو نوع است: سکنجبین ساده

کردن سکنجبین عسلی، ددری که نیاز است عسل خوب را بر 

دیدر حاجیت    آتش نرم گتاشیته و کیف آن را برداشیته و بیه    

سرکه بر آن ریخته و آتش به همان نرمی باشید تیا هیر دو بیا     

هم مختلط شوند و سرکه خام نماند پس فرود آرند و هنگیام  

امیا اگیر بخواهنید سیکنجبین     . نیاز بیا آب آمیختیه و بنوشیند   

شکری درست کنند، باید شکر به ددر حاکت در دیگ ریختیه  

به نحوی کیه   و ددری سرکۀ تند خ وصاً خمری بر آن ریخته

آن را در بر گیرد ومی نروشاند پس بیر آتش بسیار نیرم نهیاده   

تا شکر بگدازد بدون جوشش و کف آن را گرفتیه و بصید آب   

بر آن ریخته تا دو انگشت باال آید و مالیم بجوشیانند تیا بیه    

دوام آید ودتی نزدیک دوام شد اگر کمی گالب هیم بیامیزنید   

 .بهتر است

من از هر یک از آب به خ وصیاً  یک : سکنجبین سفرجلی

اگر ترش باشد با دند سفید با ربع من سرکه بجوشانند تیا بیه   

و اگر به جای سرکه آب میمون کننید بهتیر اسیت و    . دوام آید

اگر میزاج مصیده خیلیی گیرم نباشید، بیه ازای هیر ییک مین          
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 .سکنجبین یک اودیه زنجبیل در آن بریزند

نییم بیا کیارد    پیاز عن ل، یک رطیل و  : سکنجبین عن لی

چوبی ریز کرده و با پانزده رطب سرکه بجوشیانند تیا بریزد و    

سرس آن را صاف کرده و در مقابل هر رطل از آن یک و نییم  

 .رطل دند افزوده و به دوام آورند

 . در سنگ گرده: سوختن عقرب

 .در آکلۀ دهن: سورنجان

آمو بخارا را در آب خیسیانیده و بجوشیانند تیا    : شراب آمو

س آن را صاف کرده و با ددری شکر کیه آن را خیوش   برزد پ

طصم کند به دوام آرنید  اگیر بخواهنید دیوی االسیها  باشید،       

 .ددرزی سقمونیا که تشویه کرده باشد آن را بیفزایند

اسطو خودوس، پرسیاوشیان و عیود   : شراب اسطوخودوس

صلیب، هر یک پنج درم؛ گاو زبیان، اصیل امسیوس، رازیانیه،     

خم خطمی، بنفشه و گل سرخ، هیر ییک   پوست بیخ کرفس، ت

سه درم؛ مویز منقی و سرستان، هر یک پنجاه عدد، همه را در 

 .آب خیسانده و بجوشانند و با یک من دند به دوام آرند

 .در تب غب غیر خام ه: شراب افسنتین

آب انار شیرین را گرفته و در مقابل هر چهیار  : شراب انار

 .فزوده و به دوام آرنداودیه آب انار، یک رطل دند سفید ا

 .«شربت انار منصنع»رجوع شود به ذیل : شراب انار نصناعی
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انجبار، هفت مثقا ؛ صند  سیرخ و صیند    : شراب انجبار

سفید سائیده، هر یک پنج مثقا ؛ ادادیا، دو مثقا ؛ دند سیفید،  

 .یک رطل؛ شربت سازند چنان چه رسم است

و تخییم تخییم بادرنجبویییه، کاسیینی  : شییراب بادرنجبویییه

فرنجمشک، هیر ییک بیسیت درم؛ گاوزبیان، سیی درم؛ بیرگ       

بادرنجبویه، پانزده درم؛ اصل امسوس، ده درم؛ تخیم بادییان و   

بسفایج، هر ییک هفیت درم؛ گیالب، شیش برابیر همیه؛ آب       

شیرین، دو برابر همیۀ ادوییه، کیه ادوییه را در گیالب و آب      

 سیب تر کنند و بصد آن را جوشیانیده تیا ییک سیوم بمانید و     

سرس آن را صاف کرده و با ددر نیاز از دنید سیفید بیه دیوام     

 .آرند

نیم رطل بنفشه تازه را از ادماع آن پاک کنند : شراب بنفشه

و آن را در گالب تر کنند یا ن ف یا ربع وزن آن گیل سیرخ   

در هنگام جوشیدن با آن مخلوط کنند تا به مصده ضرر نزند و 

د پیس آن را صیاف   با دو رطل آب بجوشانند تا به رلیث رسی  

کرده و یک رطل و نزد بصضی نیم رطل دند در آن آمیختیه  و  

 .به دوام آرند

. شیود مانند شیراب میمیو درسیت میی    : شراب ترشی ترنج

 .«شراب میمو»رجوع شود به ذیل 

. شیود به دسیتور شیراب آمیو تهییه میی     : شراب تمر هندی
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 .«شراب آمو»رجوع شود به ذیل 

شک پاک کرده از چوب را نیم رطل زوفای خ: شراب زوفا

تیر کیرده و پختیه و صیاف     یک شبانه روز در آب بسیار گیرم 

کرده و چهار رطل دند سفید یا شکر سفید و یک رطل عسیل  

 .با آن مخلوط کرده و به دوام آرند

صند  سفید خیوش بیو، بیسیت مثقیا  کیه      : شراب صند 

کامالً پود شده باشید را در ییک رطیل گیالب دو شیبانه روز      

و بصد گالب را صیاف کیرده و صیند  میتکور را در      بگتارند

آب خام  شیرین بجوشانند تا دوت صیند  بیه طیور کامیل     

برآید و این آب و آن گالب را با هیم آمیختیه و بیا دو رطیل     

 .دند سفید یا کمتر به حسب ذائقه به دوام آید

عناب والیتی، یک رطل بجوشانند و با دو یا : شراب عناب

 .آرندسه رطل دند به دوام 

عود هندی، سک اصیلی؛ از هیر ییک دو درم،    : شراب عود

سنبل امطیب، درنفل، جوزبوا، م طکی، از هر ییک ییک درم،   

اجزا را نیم کوفته در خردۀ کتانی بسته در ییک رطیل گیالب    

بجوشانند تا رلث آن برود و کیسه را نیکو بمامنید و شییرۀ آن   

ید بقیوام  را کشیده بفشارند و دور کنند  با یک رطل دنید سیف  

آورند و به یک دیراط مشک تبتی خوشبو سیازند و در ظیرف   

 . چینی نگاه دارند
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 . در سرعت انزا : شراب فنجنوش

گاو زبان، بیست مثقا ؛ گیل گاوزبیان، ده   : شراب گاو زبان

مثقا ؛ بادرنجبویه، پنج مثقا ؛ گل سرخ، تراشۀ صند ، سینبل  

طیل آب و  امطیب، اشنه، هر یک سیه مثقیا ، همیه را در دو ر   

گالب خیسانیده و جوشانیده و صاف کرده و با یک رطل دند 

به دوام آورند و کف برداشته و در نهایت، یک درم زعفران و 

مقیدار م یرف   . نیم درم مشک و دو دانگ کافور اضافه کننید 

 .این دارو، پنج درم است با گالب و عرق بید مشک

 یف  دو رطل آب میمو را بجوشیانند تیا بیه ن   : شراب میمو

 .رسد پس سه رطل دند در آن ریخته و به دوام آرند

عسل، دند سفید و آب شیرین، هر یک، ییک  : شراب مشک

من برزند تا به دوام آید و سرس یک مثقا  مشیک و ییک درم   

دیدر شیربت ایین دارو،    . زعفران را پودر کرده و با هم آمیزند

 .سه درم تا پنج درم است

فت نشد اما اهیوازی در  در درابادین دادری یا: شراب مورد

. دانید کتاب کامل ام ناعه، آن را همان شرامب حب اسس میی 

 .«شربت حب اسس»رجوع شود به ذیل 

 .شودمانند شراب بنفشه دذرست می: شراب نیلوفر

است رجوع شود به ذییل  « شراب مورد»همان : شربت آس

 .«شراب مورد»
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کیار   آب انار شیرین که پوست آن را با: شربت انار شیرین

چوبی بگیرند به ددر حاجت تهییه کیرده و مقابیل هیر چهیار      

اودیه آب انار، یک رطل دند سفید افزوده و بیه دیوام آرنید و    

 .اگر بخواهند دوت آن زیادتر شود، آب انار را زیادتر کنند

به ددر نیاز آب انار میخیوش را بگیرنید   : شربت انار منصنع

ختیه شیده را از   و برزند تا بیه ن ف برسد و ن ف ایین آب پ 

 .آورندهر یک از دند و آب نصناع اضافه کرده و به دوام می

تخم کاسنی، رازیانه، تخم خربزه، تخیم کیدو   : شربت بزور

و حب امقرطم، هر یک پنج مثقا ؛ پوسیت بییخ کاسینی، گیل     

غافث، تخم خطمی، اصل امسوس، سنبل امطیب، بنفشه و گیل  

سیت را نییم کیوب    گاوزبان، هر یک سه مثقا ، آنچه کوفتنی ا

تیر کیرده و   کرده و همه را یک شیبانه روز در پینج رطیل آب   

سرس بیست درم مویز منقی با آن آمیخته و بجوشیانند تیا دو   

رطل آب بماند و سرس آن را صاف کرده و دند سفید یک من 

 .ددر م رف این دارو، یک اودیه است. افزوده و به دوام آرند

و بجوشیانند تیا    حیب اسس را بکوبنید  : شربت حب اسس

پخته شود و بصد براالیند و بر هر دو جزء از آن ده جیزء دنید   

و اگر دیدری طباشییر سیفید را    . سفید افزوده و به دوام آورند

 .پودر کرده و بیفزایند بهتر باشد

 .در زکام: شربت خشخاش
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تخم کاسنی، ده مثقا ؛ زرشک بی دانه، هفت : شربت دینار

اصل امسوس، هر یک چهیار   مثقا ؛ صند  سفید، گل سرخ و

مثقا ؛ مک میسومب، دو مثقا ؛ تخم کشیوث، سیه مثقیا ، آن    

چییه کییوفتنی اسییت را کوفتییه و در عییرق کاسیینی یییا آب آن  

بخیسانند و سرس آن را جوشیانیده و صیاف کیرده و بیا نیود      

و اگر ریوند اضافه کننید دیویتر   . مثقا  دند سفید به دوام آرند

 .شودمی

سیییب شیییرین اصییفهانی را  ده میین آب : شییربت سیییب 

بجوشانند تا دو من شود و سرس یک من دنید بیا آن مخلیوط    

کرده و به دوام آرند و اگر در ودت دوام ددری گیالب بیر آن   

 .آمیزند بهتر است

صند  سفید خوشبو، بیست مثقا  کیه  : شربت صند  ترش

آن را نیم کوب کرده و در یک رطیل گیالب، دو شیبانه، روز    

را صییاف کییرده و صییند  را در آب   بخیسییانند و سییرس آن

خام  شیرین بجوشانند تا دوت آن کامالً برآید و سیرس اب  

را جدا کرد و گالب متکور و این آب را جیدا کیرد و گیالب    

متکور و این آب را با آمیخته و دو رطل دند سیفید ییا کمتیر    

 .به حسب ذائقه بر آن افزوده و به دوام آرند

بجوشانند تیا بیه ن یف     دو رطل آب میمو را: شربت میمن

برسد پس با سه رطیل دنید آن را بیه دیوام آورنید و بایید در       
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فشردن میمو زیاده روی نکنند به خاطر اینکه آب پوست میمو 

هیای تیرش را بایید در ظیروف     و نیز تمام شیربت . تلخ است

 .سنگی یا سفامی و یا مس تازه دلصی شده برزند تا فاسد نشود

 .مدر سرسا: شستن ادویۀ حجریه

 .در أعال  ملتحمه در رمد بلیمی: شستن حلبه

 .در دومنج: شستن سیماب

 .در مامیخومیا: شستن صبر

شییقادل تییازه را یییک شییبانه روز در آب   : شییقادل مربییی 

خیسانیده و آبها را ریخته و تا سه مرتبه چنین کنند و بصید آن  

را پوست کنده و بجوشانند تا نییم پخیت شیود و بصید عسیل      

صاف بر آن ریخته و به آتش نرم بجوشانند تا به دیوام آیید و   

 .در ظرفی کرده و بصد از چهل روز به کار برند

درفه، درنفل، دارچین، زنجبیل، سیلیخه، سینبل،   : شهریاری

جوزبوا، هل، م طکی، دادله، حب بلسان و زعفران، هیر ییک   

چهار درم و نیم؛ سقمونیا، سه درم؛ تربد مجوف مدبر و حیب  

یل، هر یک هشت درم، دند سفید، به وزن همۀ ادویه، همیه  امن

دیدر م یرف از ایین    . را کوفته و بیخته و بیا عسیل بسرشیند   

 .دارو، چهار تا هفت مثقا  است با آب گرم

ادلیمیای طالء، سفید آب، ارزیر، مس سیوخته،  : شیاف آبار

سرمۀ اصفهانی، صمغ عربی، کتیرا و سرب سیوخته، هیر ییک    
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 .یک درم، با آب باران شیاف کنند هشت درم؛ افیون،

 .در امراض طبقه طلیبه: شیاف ابیض افیونی

 .در انتقاخ ملتحمه: شیاف احمر حاد

 .در ودده: شیاف احمر مین

 .در ضصف ب ر: شیاف اخضر

 .در سبل: شیاف اسود

 .در دروح امجفن: شیاف اصطهطیقان

 .در ضصف ب ر: شیاف اصفر

ادیییا، دو درم؛ مییس سیوخته، میس درم؛ اد  : شییاف خلیودی  

کتیرا، صمغ عربی، سنبل و زعفران، هر یک ییک درم بیه آب   

 .باران شیاف سازند

 .و نسخۀ دیگر در سبات. در ظفره: شیاف دینارجون

 .در زحیر: شیاف زحیر

 .و نسخۀ دیگر در ضیق. در دمصه: شیاف زعفران

 .در انتشار االهداب: شیاف زنگار

 در سبل : شیاف سماق

شیادنج میسیو ، دوازده درم؛ صیمغ    : ف طرحماطیقیان شیا

عربی، ده درم؛ زنگار و دلقطار سوخته، هر یک پنج درم؛ مس 

سوخته، چهار درم؛ افیون و زعفران هر یک ییک درم، بیا آب   

 .رازیانه شیاف سازند
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 .در ناصور مقصد: شیاف غرب

 .در بواسیر: شیاف کحلی

 .در ودده: شیاف کندر

وتییای کرمیانی، نحیاس محییرق و    سیرمه، ت : شییاف مامیثیا  

سفیداب دلصی، هر یک یک جزء، ادادیا، ن یف جیزء، کتییرا،    

نشاسته و افین، هر یک ربیع جیزء داخیل نمیوده و اسیتصما       

 . کنند

 .در اتساع: شیاف مرارات

 .در سبالن حیض: شیاف ممسک حیض

 .در ظفره: شیاف ویزج

 در حمی بلیمی: صمغ سک

 .وصهدر ش: ضماد شوصه

افسنتین پندج درم؛ گیل سیرخ، شیش درم؛    : طبیخ افسنتین

تمر هندی، بیست درم؛ تیرنجبین، سیی درم، همیه را پختیه و     

 .ترنجبین در آن حل کرده و صاف نموده و بنوشند

 .در ربو: طبیخ حلبه

 .در امراض کلیه و مثانه: طبیخ خطاطیف

پوست هلیلۀ زرد و تمر هندی، هیر ییک   : طبیخ خیار شنبر

ده درم؛ مویز بی دانه، بیست درم؛ عناب و آمیو، هیر ییک    پانز

در ضیصف   -بیست عدد؛ گل سرخ، پنج درم؛ بنفشه، سیه درم 
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مصده، بنفشه ندهند و به جای آن چنید شیاخ نصنیاع بیفزاینید     

همه را در یک من و نیم آب برزند تا نیم من بماند بصید آن را  

این  صاف کرده و بیست درم فلوس خیار شنبر در صد درم از

 . مطبوخ گتارند و به ددری که نیاز دارند بدهند

هلیلۀ سیاه، پوست هلیلۀ زرد، پوست هلیلیۀ  : طبیخ شاهتره

کابلی، پوست بلیلیه و آملیۀ پیاک کیرده، هیر ییک پینج درم؛        

شاهتره و بنفشه، هیر ییک هفیت درم؛ سینامکی، چهیار درم؛      

و نیلوفر و مامیران چینی، هر یک یک درم؛ گاو زبان، افتیمون 

گل سرخ، هر یک سه درم؛ بادیان، تخم کاسنی، تخم کیرفس،  

اسطوخودوس و نصناع، هر یک دو درم؛ عناب و آمو، هر ییک  

بیست عدد؛ کاسنی سبز، یک دست، همه را برزنید چنیان کیه    

رسم است و سرس آن را صاف کرده و سی درم ترنجبین پاک 

کرده و پانزده درم از هیر ییک از فلیوس خییار شینبر و تمیر       

تمیام  . ندی در آن حل کرده و مکرر صاف کیرده و بنوشیند  ه

 ..این دارو، یک وعدۀ م رف است برای یک مرد دوی امنیه

عناب و سرستان؛ از هر یک پانزده دانه، تاخم : طبیخ عناب

خطمی، خبازی؛ از هر ییک ییک و نییم درم تیا ده درم، گیل      

بنفشه؛ سه درم، اصل امسوس محکوک مرضوض؛ یک مثقیا ،  

وفر؛ از سه عدد تا پنج عدد، پرسیاوشان؛ دو درم، تخیم  گل نیل

رازیانه نیم کوفته؛ ییک درم، بیه دانیه؛ نییم درم تیا ییک درم،       
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ادویه را شب در آب بخیشانند و صبح جوش کمی داده صاف 

نموده نیم گرم بنوشیند بیه همیان گرمیی طیبخ از غییر آنکیه        

ر در این و اگ. بگتارند تا سرد شود و رانیاً گرم کنند و بنوشند

 .فصلی ددری شکر اضافه نمایند بد نیست

در تصلیقۀ وجه سوم از صنف او  از نیوع دوم  : طبیخ هلیله

که جزء امراض سراست ذکر شده است و متا آن چیه   از دوار

و . آید، باید از آن جیا جسیتجو کیرد   در امراض سر به کار می

 .یی دیگر هم در مامیخومیا ذکر شده استنسخه

 .عدس که با سرکه پخته باشند: طفشیل

سیازند و بیه   نوعی حلوا، کیه از آرد و روغین میی   : ع یده

تدریج، بابونه بیخ طمی، بیخ سوس، بنفشه و خبیازی بسیتانی   

 .پزنددر آن افزوده و می

مصرب پاموده است کیه در اصیطالح اطبیای دیدیم،     : فاموده

هیا و  یهیا و نصلبکی  عبارت از حلوای نشاسته است که در جام

 .خورندهایی کرده و روغن پسته یا بادام بر آن ریخته میپیامه

 .در درحۀ رحم: فرزجۀ ممسک حیض

 .«جوارش فالفلی»رجوع شود به ذیل : فالفلی

 .در آکله امفم: فلدفیون

فلفل سفید و بتر امبنج، هر یک بیسیت درم؛  : فلونیا فارسی

رم؛ افیییون و گییل مختییوم، هییر یییک ده درم؛ زعفییران، پیینج د 
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فرفیییون، سیینبل امطیییب و عادردرحییا، هییر یییک دو درم؛      

جندبیدسییتر، یییک درم؛ زرنبییاد، درونییج، مروارییید ناسییفته و  

مشک، هر یک نییم درم؛ کیافور، ییک دانیگ و نییم؛ همیه را       

کوفته و بیخته و با عسل بسرشند و بصد از شش میاه بیه کیار    

 .ددر شربت آن یک درم است. برند

دارفلفل و بیرزامبنج، هیر ییک     فلفل سفید،: فلونیای رومی

بیست مثقا ؛ افیون م ری، ده مثقیا ؛ زعفیران، پینج مثقیا ؛     

تخم کرفس کوهی و سنبل امطیب، هر یک چهار مثقا ؛ تخیم  

کرفس نبطی، سه مثقا ؛ ساذج هندی، سیلیخه، حیب بلسیان،    

عادردرحا و فرفیون، هیر ییک ییک مثقیا ؛ همیه را کوفتیه و       

بصد  از شیش میاه اسیتصما      بیخته و با عسل م فی سرشته و

ددر شربت آن از یک دانگ تیا نییم مثقیا  اسیت کیه      . نمایند

جهت دیومنج در طبییخ جصیده و جهیت درد مصیده در طبییخ       

انیسون و جهت سررز با سکنجبین و جهیت درد گیرده و ورم   

مثانه در طبیخ رازیانه و جهیت بیاز داشیتن خیون فقاسید در      

 .طبیخ سماق م رف کنند

 .«جواش فنجیوش»شود به ذیل رجوع : فنجیوش

 .باشد« جوارش فندادیقون»همان : فندادیقون

پونییۀ نهییری، پونییۀ کییوهی، فطراسییامیون و      : فییوتنجی

سیسامیوس، هر یک دوازده درم؛ تخم کرفس، بابونه و حاشیا،  
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هر یک چهار درم؛ کاشم، پانده درم؛ فلفل سیاه، بیست  چهار 

 .نددرم، همه را کوفته و بیخته و با عسل بسرش

 .به نسخۀ دیگر در تب بلیمی: درص افسنتین

رجوع شیود  . است« درص زرشک»همان : درص انبرباریس

 .«درص زرشک»به ذیل 

 .در نمله، در باب اورام و بثور: درص اندروخون

نوعی که بیرای دییء مفیرط    : دو نوع است: درص ایالوس

تخییم کییرفس و انیسییون، هییر یییک پییانزده درم؛ : مفییید اسییت

، ده درم؛ سییلیخه بیسییت درم؛ مییر، فلفییل،   افسیینتین رومییی 

جندبیدستر وافیون، هر ییک دو درم و نییم، همیه را کوفتیه و     

. بیخته و سی درص بسازند که وزن هیر دیرص دو درم باشید   

و نیوعی  . ددر م رف این دارو، یک سیوم هیر دیرص اسیت    

تخیم کیرفس،   : دیگر که بیرای بیمیاری اییالوس مفیید اسیت     

ر ییک ششیم درم؛ افسینتین و    انیسون، غاریقون و دارچین هی 

م طکی، هر یک چهار درم؛ فلفل، افییون و جندبیدسیتر، هیر    

ددر م یرف ایین   . یک دو درم که با آب خام  درص سازند

 .دارو یک مثقا  است

 .در غب غیرخام : درص بنفشه

 .در بو  امدم: درص بو  امدم

 .در نفخۀ طحا : درص پنجگشت
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اوی مفیید بیوده   که برای اسها  دموی و صفر: درص جلنار

گلنار، خرنوب نبطی، کزمازو، کندر و : داردو هر دو را باز می

مازو، هر یک یک جزء؛ افیون و صمغ، هر یک نیم جزء تا دو 

 .درم، درص سازند

 .در تب دق: درص خشخاش

 .در ذیابیطس: درص ذیابیطس

 .در هیضه: درص راسن

ع ارۀ زرشک، مییز تخیم خییارین و مییز     : درص زرشک

زه، هر یک سه درم؛ گل سرخ و تیرنجبین، هیر ییک    تخم خرب

شش درم؛ طباشیر، تخم کشوث، رب امسیوس، تخیم کاسینی،    

م طکی، سنبل امطیب، ع یارۀ غافیث، فیوه، میک میسیو  و      

ریونیید چینییی، هییر یییک دو درم؛ زعفییران، نیییم درم، همییه را 

 .کوفته و بیخته و با آب ترنجبین درص کنند

 .رهر دو در ورم جگ: درص زرشک کبیر

 .در برآمدن مده در نفس امصا: درص زرنیخ

 .در ورم اممصده: درص سنبل

در ذوب و ایضییاً در دق و در ذیییابیطس : دییرص طباشیییر

 .بنسخۀ مختلفه

طباشیر سفید و گل سرخ، هر یک ده : درص طباشیر دابض

درم؛ تخم حماض و تخم خرفه، هر یک پینج درم؛ گلنیار، دو   
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ه را کوفتیه و بیختیه و   درم؛ صمغ عربی، یک و نییم درم، همی  

 .ها درست کننددرص

ددر م رف این دارو، دو درم به همراه یک اودییه رب بیه   

 .ساده یا آب سویق جو است

 .ایضاً در دق: درص طباشیر کهربائی

 .در هیضه: درص عود

 .به نسخۀ دیگر در بلیمی: درص غافث

فیوه، دوازده درم؛ ایرسیا، پوسیت بییخ کبیر و      : درص فیوه 

، هر یک دو درم، همیه را کوفتیه و بیختیه و بیا     زرواند طویل

سکنجبین سرشته و درص کرده و بیا طبییخ انیسیون بیه کیار      

 .برند

 .در ذیابیطس: درص کافر به نسخۀ آخر

 .در خفقان و نسخۀ دیگر در دق: درصض کافور

 .در دروح گرده و مثانه به دو نسخه: درص کاکنج

ه درم؛ پوست بیخ کبر و حب امفقد، هیر ییک د  : درص کبر

اسقومودندریون، هفیت درم؛ زراونید طوییل، سیداب، حیرف،      

وج، شونیز، اشق، هر یک سه درم؛ اشق را در سرکه حل کرده 

هایی به وزن دو درم بسیازند  و ادویه را با آن سرشته و درص

ددر م رف این دارو درص در هر مرتبه با سیکنجبین عسیلی   

 .یا ماء االصو  است



 1129 

 .در دیء امدم: درص کحل

 .در وجع اممصده: ص کوکب االرضدر

 .در سیالن حیض: درص کهربا

 .به نسخۀ دیگر در بلیمی: درص گل

 .در غب غیر خام : درص گل

 .در استسقا: درص مازریون

 .در احتباس حیض: درص مر

 .هر دو در ورم جگر: درص مقل

 .در نفث امدم: درص نفث امدم

ه گاهی تنها همیین دو  همان موم و روغن است ک: دیروطی

جزء را دارد یصنی موم و روغین گداختیه را در هیاون ییا بیه      

دست خوب مخلوط کنند که ایین را دیروطیی و میوم سیاذج     

و گاهی با ادویۀ دیگر به حسب نیاز ترکییب کننید کیه    . نامند

 . دیروطی و موم روغن مرکبی نامند

 .در سصا : دیروطی اخضر

 .بدر انتشار االهدا: کحل روشنائی

 .در حکه االماق: کحل عزیزی

 .در دق: کشکاب سرطانی

پزنید و بیه   کشک را بریان کرده و بصد در آب می: کشکاب

مقتضای عادت و رسم هر شیهر و ییا نیوع میرض، چیزهیایی      
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-چون نخود، دانۀ انار و برخیی سیبزیجات در آن اضیافه میی    

ییی از کشیکاب را در آخیر    کنند؛ چنانچه حکیم ارزانی نسخه

ودتی اغتییۀ ایین بیمیاران را در    « جدری و ح به تب»بحث 

هیای  کنید کیه گونیه   کنید، اشیاره میی   یی بیان میی ضمن فایده

-مختلف ساخت کشکاب به نظر طبیب است که خواص مییوه 

ها و اغتیه را بداند و براساس آنها نوعی ویژه از کشیکاب را  

کشیکاب  »کند در برخی جاهیا بیه   یا اشاره می. و .ترتیب دهد

 .منظور وارد کردن جو در کشکاب است ، که«جو

شیرۀ جو و نیز مطبوخ مامیدۀ صاف کیردۀ جیو   : کشک جو

 .نامندرا می

شیرۀ گندم که در کتیب ادوییه یافیت نشید و     : کشک گندم

رجیوع شیود بیه    . شودساخته می« کشک جو»ظاهراً به دستور 

 .ذیسل کشک جو

 .در استسقا: کلکالنج حار و بارد

 .«جوارش کمونی»یل رجوع شود به ذ: کمونی

 .همان گلقند است: گل شکر

رجییوع شییود بییه ذیییل . همییان جلنجبییین اسییت: گلنگبییین

 .جلنجبین

 .در شقیقۀ سر: الزق افیونی

 .در فساد ام وت: مصوق زنجبیل
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 .در فساد ام وت: مصوق کرنب

 .کنندحلوائی که از آرد بادام و شکر درست می: موزینه

 .ل ح رمیهرجوع شد به ذی. آش میمو: میمونیه

زنجبییل،  : کیه مصجیون فالسیفه هیم نیام دارد     : ماده امحیوه

فلفل، دار فلفل، دارچین، آمله، پوست بلیله، شیطرنج هنیدی،  

زراوند مدحرج، خ یه امثصلب، مییز چلییوزه، بییخ بابونیه و     

نارگیل تازه، هر یک ده درم؛ تخم بابونه، پنج درم؛ مویز پیاک  

برابر همیه؛ بیه طرییق     کرده، سی درم؛ عسل م فی، دو یا سه

دانون مصاجین، مصجون سازند و بصد از چهیل و ییک روز بیه    

 .مقدار م رف این دارو از دو تا چهار مثقا  است. کار برند

 .در تقطیر امبو : ماسک امبو 

در مامیخومیا و دیگر امکنه نییز ذکیر یافتیه بیه     : ماءاالصو 

 عناب و سرسیتان، : جهت امراض بلیمیس گرم. طریق مختلف

هر یک سی عدد؛ پوست بیخ کاسنی و پوست بیخ رازیانه، هر 

یییک ده درم؛ تخییم کاسیینی و رازیانییه، هییر یییک پیینج درم؛   

سورنجان، سه درم؛ همیه را در سیه رطیل آب جوشیانیده تیا      

ن ف شوند و صاف کرده و هر روز سی درم با ده درم گلقند 

پوست بیخ رازیانه، پوست : جهت امراض بلیمی سرد. بنوشند

تخیم   6کرفس، اصل امسوس و خطمی، هر ییک ده درمیغ   بیخ

کاسیینی، رازیانییه، تخییم کییرفس، سییورنجان، نییانخواه و زیییرۀ 
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کرمانی، هر یک پنج درم؛ انجیر زرد، مویز منقی، بیسیت درم،  

همه را در سه رطل آب بجوشیانند تیا ن یف شیود و صیاف      

جهیت  . کرده و هیر روز سیی درم بیا ده درم گلقنید بنوشیند     

: ر و سررز و استسفاء بلیمی و برودت مصیده گشودن سده جگ

پوست بیخ کرفس و پوست بیخ رازیانه، هیر ییک هفیت درم،    

بیخ اذخر و فقاح اذخر، هر یک پینج درم؛ سینبل و م یطکی،    

هر یک یک و نیم درم؛ فوه مک منقی و عود بلسان، هیر ییک   

یک درم، غافث، افسنتین، گل سرخ، شکاعی، بادآور و پوست 

سه درم؛ انجیر، ده عدد؛ میویز منقیی بیسیت     بیخ کبر، هر یک

درم، همه را در سه رطل آب بجوشانند تا ن ف شود و آن را 

صاف کرده و هر روز چهل درم با یک درم روغن بادام تلخ و 

و . ، صیرع جهیت مقیوه  . یک درم روغن بادام شییرین بنوشیند  

کلیه و مثانیه و   تمام امراض بلیمی و سوداوی و ریختن سنگ

پوست بییخ  : گشودن سدۀ جگر و استسقاء و دردهای مف لی

کبر و پوست بیخ رازیانه، هر ییک ده درم؛ پوسیت بییخ کبیر،     

پنج درم؛ تخم کرفس، انیسون، رازیانه، و بیخ اذخر، هیر ییک   

چهار درم؛ اسارون و حب بلسان، هر یک دو درم؛ جنطیانیا و  

لسان، مویز منقی، بیسیت  سلیخه، هر یک دو و نیم درم؛ عود ب

درم، همه را در دو من آب برزند تا به یک مین آیید و صیاف    

و یک مثقا  از آن را بیا ده مثقیا  روغین بیید انجییر و      . کنند



 1133 

 .نج درم روغن بادام تلخ=

براسییاس توضیییح بحییر امجییواهر، حلییوایی چییون : نییاطف

 .سوهان، است

 .مرز بدن: نافض

 .رجوع شود به وجع ناخس: نخس

 .«شوربا»رجوع شود به ذیل . ورباش: مرق

 .آش گندم: مردۀ گندم

برخی اودات هست که بیمار نباید غتایی سنگین و : مزوره

یا محتاج به اشتیا  طبیصت به هضم بخورد، و از طرفی چیون  

کنید و مصیده هیم نبایید خیامی      رنج گرسنگی او را اذیت میی 

ن بماند، متا غتایی که بدون گوشت و خیلی آبکی و ساده چو

نامنید چیون   این غتا را مزوره می. دهندآش رشته به بیمار می

کند غیتایی خیورده ومیی    دهند و خیا  میمریض را فریب می

 .صرفاً یک چیز شکم پرکن تناو  نموده است

گوشییت بریییان یییا طصییامی کییه آن را در سییرکه : م ییوص

 .کننداندازند که گاهی همراه آن ادویه حاره را نیز داخل می

 . کنندنخود پخته که گاهی گوشت هم در آن می: نخودآب

و . سیازند غتایی است که از حبوبات و گوشت می: هریسه

بهترین آن، آن است که از گندم بلیور کرده بیا گوشیت میرص    

یی که به دوام عسل و مانند آن در آیید و  درست کنند به گونه
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 .گندم و گوشت آن از یکدیگر تمیز داده نشود

 .و مامیخومیا نیز ردر دوا: ماءامجبن

عسل خب، یک جزء؛ آب صیاف، دو جیزء؛ بیا    : ماءامصسل

هم بجوشانند با آتش نرم و کف آن را بردارنید و چیون ییک    

و اگر بخواهنید  . سوم آن بخار شد آن را برداشته و فرود آرند

پردوت باشد، افاویه مناسبه چون دارچین، زنجبیل، خومنجان، 

، جوزبوا و بسیبابه را بیه دیدر حاجیت     م طکی، زعفران، هل

 .کنندکوفته و بیخته و بر آن اضافه می

 .«مطبوخ فواکه»رجوع شود به ذیل : ماءامفواکه

انید  بگیرند گوشت تازۀ گوسفندی که تازه کشیته : ماءاملحم

هیا را از آن دور کننید و آن را در پاتییل    و کباب  کرده و پیی 

آب سییب تیرش ییا    سنگی کرده و پنج درم گالب و پنج درم 

آب به ترش بر آن ریختیه و چییزی سینگین بیرروی گوشیت      

نهاده و آن ددر بگتارند تا آب گوشت جدا شیود و آن آب را  

بردارند و دوباره گالب و آب میوه بر آن ریخته و ادامه دهنید  

تا دوت گوشت در آید و سفید شیود و بصید همیۀ آبهیا را در     

ز تر بیا آب کیدوی   پاتیل کرده و اندکی آب کوک و آب گشنی

تیر شیود   تر و کمی نمک در آن ریخته و جوشی دهند تا پخته

و کمی صمغ عربی و نشاستۀ بریان و طباشیر پدر کرده در آن 

 .ریزند
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 .در دق: ماءاملحم

 .در سصا : مثلث

 .هر سه در وجع االذن: مرهم ابیض

مقدار یک اودیه زنگیار خیام  را سیائیده و    : مرهم اخضر

بیامیزند که جهت رفع و دفع گوشت فاسید   با یک اودیه عسل

 .رودبه کار می

 .در بواسیر: مرهم اسفیداج

 .در درحۀ رحم: مرهم با سلیقون به نسخه دیگر

 .هر سه در وجع االذن: مرهم باسلیقون کبیر

 .در آبلۀ فرنگ: مرهم شادنه

 .هر سه در وجع االذن: مرهم م ری

 .در حرق امنار: مرهم نوره

 .«آبکامه»رجوع شود به ذیل . ه استهمان آبکام: مری

پوست بیخ رازیانیه، پوسیت بیین کیرفس،     : مطبوخه اصو 

پوست بیخ کاسنی، بیخ اذخیر، انیسیون، تخیم کیرفس، سینبل      

امطیب و تخم کشوث، هر یک سه درم؛ م یطکی و فیوه، هیر    

یک یک مثقا ؛ مویز منقی، پانزده درم؛ همه را نیو کوب کرده 

با آتش نرم برزنید تیا بیه ربیع      و در چهارصد درم آب شیرین

و اگر جهت . برسد و سرس آن را صاف کنند و م رف نمایند

باشید، نییم درم حجرامیهیود هیم     ... تنقیۀ سنگ ریزه کلییه و  
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مقدار م رف ایین دارو پنجیاه درم بیا ده درم شیکر     . بیفزایند

 .سفید و دو درم روغن بادام است

رد کیه ایین   این نسخه، اصناف مختلفیی دا : مطبوخ افتیمون

نوع آن، در تمام امراض سوداوی و صفراوی سیوخته و بلییم   

سییناء مکییی؛ هفییت درم؛ گییل سییرخ، چهییار درم؛ : سییود دارد

افتیمون که در متۀ کتانی بسیته باشیند و پوسیت هلیلیۀ زرد و     

هلیلۀ سیاه، هر یک پنج درم؛ بسفایج فستقی، اصل امسیوس و  

ان، شیاهتره،  رازیانه، هر یک دو درم؛ اسطوخودوس، پرسیاوش

گاو زبان، بادرنجبویه، بنفشه و نیلوفر، هر یک سه درم؛ میویز  

منقی و سرستان، هر یک سی دانه، همیه را در سیه رطیل آب    

بجوشانند تا به نیمه آیید و صیاف کیرده و گلقنید آفتیابی، ده      

درم؛ میز خیار شنبر به روغن بادام چیرب کیرده و تیرنجبین،    

این یک شیربت  . و بنوشد هر یک پانزده درم در آن حل کرده

الزم بیه  . است در مردی دوی میزاج و در اواسیط، دو شیربت   

تر در بیماری مامیخومیا ذکیر شیده   یی سادهذکر است که نسخه

 .است

 .نیز در مامیخومیا: مطبوخ افتیمون

 .در آبله فرنگ: مطبوخ سنا

 .در وجع اممفاصل: مطبوخ سورنجان

 .در نزو  امماء: مطبوخ دنطوریون
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 .و به نسخۀ دیگر در مامیخومیا خ هلیلهک در دوارمطبو

 .«جوارش بزوری»رجوع شود به ذیل : مصجون بزور

سیینبل، میصییه، زعفییران، سییلیخه، سییاذج،  : مصجییون بییالدر

افتیمون، اذخر، حیب امبلسیان، زروانید، درنفیل، حیب امبیان،       

زنجبیل، صبر، مقل، مر و دهین بلسیان، هرییک، ییک اودییه؛      

عسل بالدر و غاریقون، هر یک یک هشت غرمیات؛  م طکی،

بیخ سوسن آسمانجون، دو ادیه؛ پوست بیخ رازیانه، سه رطل؛ 

سرکه، سه دسط، باید که پوسیت بییخ رازیانیه را سیه روز در     

سرکه تر کننید و در دییگ انداختیه و جیوش خفییف داده و      

صاف کرده و بیخ را افشردهع و یک و نیم رطل عسیل بیر آن   

به آتش نرم برزند تا اندکی غلیظ شود و سرس ادویه  افزوده و

مقدار م رف این دارو یک . را کوفته و بیخته و با آن بیامیزند

 .باشددرم با اشربۀ موافقه می

نوعی که دومنج را بگشیاید و  : چند نوع است: مصجون تربد

تربد مجیوف میدبر   : بلیم را دفع کند و درد پشت را زایل کند

صد مثقا ؛ سقمونیا، ده درم؛ دادلۀ صییار  و شر سرخ، هر یک 

و کبار، زنجبیل، دارچین، درفه، نارمشک، درنفل، م صیطکی و  

فلفل، هر یک پنج درم با عسل صاف به ددر حاجت مخلیوط  

نیوعی دیگیر کیه    . مقدار م رف این دارو، دو درم است. کنند

تربد، بیست درم؛ سقمونیا، پنج درم؛ : اسها  بلیم و صفرا کند
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رطم و شکر سلیمانی، هر یک ده درم، کنجید مقشیر و   مباب د

میز بادام، هر یک سه درم؛ زعفران، دو دانگ با عسل به دیدر  

ددر م رف ایین دارو، از پینج تیا شیش     . حاجت مخلوط نند

 .درم ناشتا با آب نیم گرم است

سداب خشک، پنج درم؛ نانخواه، زییرۀ  : مصجون حب امیار

یا، فطراسامیون، مییز بییادام   کرمانی، کاشم، شونیز، صصتر، کرو

تلخ، فلفل، دار فلفل، پونه، حب امیار و جندبیدستر، هیر ییک   

هیا را در  دو درم؛ جاوشیر، سه درم؛ سکبینج، چهار درم؛ صمغ

سکنجبین یا شیره حل کنند و ادویه را کوفته و بیخته و داخل 

ددر م رف ایین دارو، دو  . آن کنند و همه را با عسل بسرشند

 .مثقا  است

 .در سرعت انزا : مصجون خبث امحدید

 .«جواش خوذی»رجوع شود به ذیل : مصجون خوزی

 .در غب غیر خام ه: مصجون خیار چنبر

صد مثقا  فلوس خیار شنبر را بیا صید   : مصجون خیار شنبر

مثقا  عسل  به دوام آرند و بیست مثقا  از هر ییک از بنفشیه   

قا  رب امسیوس و  و تربد و پانزده مثقا  سقمونیا و دوازده مث

دوازده مثقا  ملح هندی و هفت مثقا  و نییم انیسیون و پینج    

مثقا  از هر یک از م طکی و رازیانه را جمع کرده و همگیی  

را با سی مثقا  روغین بیادام چیرب کننید و چیون جوشیید،       
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شود و بایید پیس از   فلوس باعث غلظت و ضصف عمل او می

 . دوام آنها را با عسل بسرشند

 .در گزیدن سگ دیوانه: یحمصجون ذرار

فلفیل، دارفلفیل، زنجبییل، زییرۀ کرمیانی،      : مصجون راحت

سداب، خومنجان و درفیه، هیر ییک ده درم؛ سیقمونیا، هفتیاد      

 .درم؛ عسل، یک صد و چهل درم

 .در دوت باه: مصجون زاید فی امجماع

 .در صرع: مصجون سیسامیوس

 .«یاریشهر»رجوع شود به ذیل : مصجون شهریاران

همان جوارش شیهریاران اسیت رجیوع    : مصجون شهریاران

 .«شهریاری»شد به ذیل 

 .در سنگ گرده: مصجون عقرب

زعفران، عیادر درحیا، بیرز امبینج، فرفییون،      : مصجون غیاری

خومنجان، دادلۀ کبار، دار فلفیل و جنید را بامسیویه بیا عسیل      

 .بسرشند

 .در سصا : مصجون دفی

انیسیون، شیونیز، فلفییل،    کنیدر، سییی درم؛ : مصجیون کنیدر  

نانخواه، فودنه، کاشم و سنبل، هیر ییک پینج درم؛ گلنیار، ده     

ددر م یرف ایین   . درم؛ همه را پودر کرده و با عسل بسرشند

 . دارو، سه درم است
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 .ر دوت باهد: مصجون مبوب

 .«دواء املک صییر»رجوع شود به ذیل : مصجون مک صییر

 .«ءاملک کبیردوا»رجوع شود بیه ذیل : مصجون مک کبیر

 .«ماده امحیوه»رجوع شود به ذیل : مصجون ماده امحیوه

 .در سنگ مثانه: مصجون مفتت امح اه

پوسیت هلیلیۀ کیابلی، پوسیت بلیلیه، آملیۀ       : مصجون نجاح

مقشر و هلیلیۀ سییاه، هیر ییک ده درم؛ تربید مجیوف میدبر،        

بسفایج افتیمون و اسطوخودوس، هر ییک پینج درم، همیه را    

 .و با دو برابر همه با عسل صاف کرده بسرشندکوفته و بیخته 

 .در مامیخومیا: مفرح

 .به حسب هر خلط در صرع: مقیئات و مقویات مصده

 .در زکام: میفختج

 .در وجع االذن: نرد

آموی سیاه، آموبخارا، عنیاب و پسیتان، از هیر    : نقوع فواکه

؛ یک سی عدد؛ تمر هندی، ده درم؛ زرد آموی خشک، ده عیدد 

دند سفید، ده درم؛ ترنجبین، بیست درم، همه را شیب در آب  

 .بخیسانند و صبح صاف کرده بنوشند

رجییوع شییود بییه ذیییل . همییان جلنجبییین اسییت: ورد مربییا

 .جلنجبین

صد عدد هلیلۀ بزرگ بگیرند تر بود ییا خشیک   : هلیلۀ مربا
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اگر چه تر آن دویتر است و در ظرف سیبز نهنید و آب در آن   

پیاک  که آن را بروشاند و پنجیاه درم خاکسیتر    ریزند به ددری

و ده روز بگتارند و هر سه روز، آب و خاکسیتر  بر آن پاشند 

را تیییر داده و تازه کنند پس هلیله را بیرون آورند و به نرمی 

یی پوست آن به حامل خود بماند و جدا نشود بشویند به گونه

ا و سییرس آن را در دیییگ نهییاده و همییان دییدر آب کییه آن ر 

بروشاند بر آن ریخهته سرس یک کف جیو پوسیت کنیدۀ نییم     

کوب هم به آن افزوده و برزند تا کیه جیو پختیه شیود سیرس      

ییی آن را  ها را در آورده و بار دیگر بشویند و با پارچیه هلیله

ها جیدا نشیود پیس از آن    یی که پوستخشک کنند و به گونه

ا در ظرفیی  ها را از نقاط مختلفه سیوراخ کننید و آنهیا ر   هلیله

سبز نهاده و ددری عسل که آنها را بروشاند بر آنهیا ریختیه و   

بیست روز بگتارند و هر هفتیه عسیل را عیوض کننید و هیر      

دفصه که تیییر دهند باید چند جوش به آن بدهند تا هیچ آبیی  

هیا را خشیک کیرده و عسیل     ها نماند و سرس هلیلیه در هلیله

رروی آنها ریخته و خوب صاف به ددری که آنها را بروشاند ب

اگیر بیه   . در ظرف سبز کرده و بصد از چهل روز به کیار برنید  

-جای عسل از شربت دند استفاده کنند، حرارت آن کمتر میی 

توانند دارچین، زنجبیل، میخک، هل، جوزبیوا، عیود،   می. شود

 . م طکی و مشک را کوفته و بیخته و بر آن بیفزایند
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